
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Gruvlyckan 1:4 m fl, 

inom Gräsdalen, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet 
samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget med 
anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Gruvlyckan 1:4 m fl upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 28 november och den 28 
december 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare 
enligt fastighetsförteckningen och organisationer/boende och hyresgäster i närområdet har särskilt 
blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. Därtill har organistioner och intressefören-
ingar fått information om samrådsförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden.

Den 7 december bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till ett gemensamt informationsmöte i Samhälls-
byggnadshuset med anledning av planförslaget och ett förslag till planprogram för närområdet. Syftet 
med mötet var att informera och ge möjlighet för intresserade att ställa frågor och lämna synpunkter. 
På mötet deltog cirka 15 personer, mötesanteckningar bifogas.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
12 yttranden inkom under samrådstiden, varav 10 yttranden inkom från remissinstanser/sakägare. 
Inkomna yttranden redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer. Flera yttranden är utan erinran eller av upplysningskaraktär. De synpunkter som kom-
mit in handlar huvudsakligen om ridstigar, naturmiljö, gata och dagvatten. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad 
bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsförvaltning-
en anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagens 5 kap 18 §. 
Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:

• På plankartan har området för GATA och bestämmelsen B1 justerats. Högsta nockhöjd har juste-
rats från +67 till +68 och en bestämmelse om komplementbyggnads avstånd mot fastighetsgräns 
har lagts till (p1).

• I planbeskrivningen har kapitlet Naturmiljö uppdaterats. Förtydligande kring dagvatten och sop-
hantering har lagts till. En illustration med planerad nyanlagd stig och grusväg har lagts till.

Redaktionella ändringar i övrigt.

Dnr SBN-2017-80



INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Stadsbyggnadsförvaltningens kommenta-
rer redovisas i kursiv stil.

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär
Miljönämnden
Miljönämnden avstår från att lämna yttrande över rubricerad remiss.

Ellevio
Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i närheten av planområdet, vi avstår från att 
yttra oss i ärendet.

Karlstad El- och Stadsnät 
Karlstads El- och Stadsnät har inget att yttra gällande samrådsunderlaget för Gruvlyckan 1:4.

Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåt-
gärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som 
initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format 
för att infogas på plankartan.
Kommentar: Informationen har lagts till i planhandlingarna.

Värmlands museum 
Värmlands Museum har tagit del av handlingarna rörande ny detaljplan för Gruvlyckan 1:4 inom 
Gräsdalen.Vi har ur kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot förslaget.

PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras.Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring 
av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.
Kommentar: Det finns bra möjligheter att skapa en godkänd placering av postlåda, till exmepel i anslutning till 
fastighetsgräns mot gata. Byggaktören informeras.

Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter.  Plangränsen 
i teckenförklaringen är heldragen, men inte på plankartan. På plankartan saknas originalstorleken 
vid skalstocken. I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra.
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Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland
Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Planbestämmelser
I plan- och bygglagen finns det inte någon definition av vad ett gruppboende är. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att istället exempelvis reglera för bostäder eller för vårdboende.
Enligt Boverket kan planbestämmelsen för bostäder användas för följande: ”Med användningen 
Bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och 
olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även grupp-
bostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om 
inte vårdinslaget är för stort.” 

Naturmiljö
Länsstyrelsen kan konstatera att det inom detaljplanens närområdet sedan tidigare finns invente-
ringar som har visat på förekomst av fladdermöss. Länsstyrelsen saknar en bedömning av påverkan 
på fladdermöss i den nu aktuella planområdet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 28 september 2022 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar: Användningen B - bostäder preciserades i samrådet till ”Gruppbostad” för att det är den tänkta 
användningen, och inte någon annan form av bostad som t.ex. ett enbostadshus/villa. Syftet beskrivs även i planbe-
skrivningen så till granskningen har användningsbestämmelsen på plankartan justerats till ”B1- Bostäder (gruppbo-
stad)”.

Fladdermössens livsmiljö bedöms inte vara hotad eller påverkas på ett betydande negativt sätt av planförslaget. Ett av 
planens syften är att bevara värdefull naturmark och skog och större delen av området planläggs därför som Natur. 
Drygt 9400 kvm planläggs som naturmark, vilket är ungefär tre gånger så mycker mera mark än kvartersmark 
och gata. Naturmarken inom planområdet har en bredd på cirka 75 meter, så att skogen forsatt ska kunna fungera 
som länk i ett större spridningssamband eller för födosök. Enligt naturinventeringen finns inga hålträd (som skulle 
kunna vara eventuella boplatser för fladdermöss) inom Gruvlyckan 1:4. 

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat samrådsunderlag där kommunen avser pröva möjligheten att 
bygga bostäder i form av en gruppbostad.
Planområdet ligger cirka 300 meter från Skoghallsbanan där Trafikverket är väghållare. Skoghalls-
banan trafikeras enbart av godståg som beräknas utökas i antal framöver med anledning av närings-
livsutveckling vid Stora Enso Skoghall. Cirka 18 tåg per dygn som är 600 meter långa och kör 30 
km/h utgör planeringsunderlaget för trafikering.

Vatten
Trafikverket har haft dialog med Karlstad kommun angående vattenfrågor, främst skyfall, i angräns-
ande detaljplan vid Gräsdalen 1:7. Trafikverket bedömer att resonemang om avvattning och flöden 
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från Gruvlyckan 1:4 bör följa samma inriktning. Vatten från båda planområdena som behöver pas-
sera järnvägen på väg mot recipienten måste bedömas sammantaget och konsekvenser och eventu-
ella behov av åtgärder redovisas.

Övrigt
För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplanering-
en” på Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se/samhallsplanering och https://trafikverket.ineko.
se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-statlig-anläggning-kan-påverkas

Kommentar: Den tänkta exploateringen ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Rinnvägarna från 
planområdet Gruvlyckan 1:4 leder vid ett skyfall västerut/nordväst, mot hästhagarna och Gräsdalens industriom-
råde. Vattendelaren går i norra delen av Ullebergsvägen, i väst-östlig riktning. Den tänkta exploateringen (kvarters-
mark och gatumark) bedöms inte påverka Trafikverkets trummor som ligger drygt 450 meter söderut. 

Gruvlyckan 1:4

Skyfallskartering
(MIKE21, 100-årsregn)

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har följande synpunkter på detaljplaneförslaget. 

Befintlig ridväg/gång- och cykelväg föreslås bli GATA med ny vändplan. Planen har ritats 18 meter 
för att sopbilar och andra driftfordon ska kunna vända. Dock är det höjdskillnader på platsen som 
gör att en större yta än de 18 meterna lär behöva tas i anspråk för hela gatans funktion med slänter. 
Det pågår projektering av väg och vändplan så till granskning av detaljplanen behöver ytan uppdate-
ras. 
 
Strax väster om detaljplaneområdet finns några observationer av skogsödla. Skogsödlan är fridlyst 
enligt bilaga 2 i artskyddsförordningen (2007:845) och skyddad enligt 6§ i artskyddsförordningen. 
I detaljplanearbetet bör en utredning genomföras för att bedöma om och hur detaljplanen och 
därmed exploateringen kan komma att påverka skogsödlan. Likande utredning har genomförts för 
detaljplanen Gräsdalen 1:8 som ligger direkt söder om aktuell detaljplan. I den utredningen pekades 
skogsområdet norr om detaljplanen ut som en korridor med opåverkad skogsmark som skulle vara 
tillräcklig för spridning för skogsödlan. Det är i denna korridor som detaljplanen för Gruvlyckan 1:4 
är belägen.  
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Kompletteringar/förtydliganden:
Det står att sopbil ska kunna vända och att avfallsutrymmen/behållare ska vara lättillgängliga. Pla-
ceringen av uppställningsplats och avfallsutrymmen är viktiga att veta då avståndet däremellan bör 
vara kort, tio meter. Detta bör tydliggöras till granskningen så att det kan fungera för alla berörda. 

Gällande dagvatten/skyfall: Förtydliga att även det vatten som kan komma uppströms ska kunna 
ledas förbi då marken uppströms ska vara oförändrad mot idag.  

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar: Uppdatering av hur mycket mark som tas i anspråk för vändplan har skett till granskningen. Plats för 
avfallsutrymmen nere vid vägen beskrivs och förtydligande kring dagvatten/skyfall har lagts till.

Den tidigare utredningen från 2018 om påverkan på skogsödla i området har kompletterats inför granskning. 
Planförslaget bedöms inte innebära någon risk för negativ påverkan på skogsödlans bevarandestatus vare sig lokalt 
i Gräsdalen-Ullebergsområdet eller inom ett större område. Ett av planens syften är att bevara värdefull naturmark 
och skog och större delen av området planläggs därför som Natur. Drygt 9400 kvm planläggs som naturmark, un-
gefär tre gånger så mycker mera mark än kvartersmark och gata. Naturmarken inom planområdet har en bredd på 
cirka 75 meter, så att korridoren med opåverkad skogsmark forsatt ska kunna fungera som länk i ett spridnings-
samband eller för födosök. 

Övriga
Bellevues Ponnyridklubb
Området som detaljplanen avser är ett område som ridskolan vid Karlstad 4H använder kontinuer-
ligt i sin verksamhet då det ger ridskoleelever bra möjlighet att träna balans och rörlighet på hästen. 
Terrängridning är en del av ridning som ska ingå i ridskoleundervisning enligt utbildningsplanen 
från Svenska Ridsportförbundet.
Ridskolan använder ridstigen kontinuerligt året om och om befintlig ridstig försvinner finns i dags-
läget ingen annan möjlighet för verksamheten att ta sig fram till övriga skogsområdet.
Utöver ridstigen kommer även den grusade gång- och cykelvägen åtgärdas och asfalteras vilket 
också är ett område där våra ridgrupper ofta passerar.
Våra synpunkter är följande:
- Att befintlig ridstig ersätts med ny ridstig så vår verksamhet får fortsatt tillgång till skogsområdet. 
Ny ridstig behöver planeras inom närområdet då grupperna endast har 45 minuters ridning.
- Att förändringen av gång- och cykelbanan planeras så ridverksamheten fortfarande kan passera 
området.

Bellevues Ponnyridklubbs ungdomssektion
Bellevue PonnyRidklubbs Ungdomssektion lämnar följande synpunkter på detaljplanen gällande 
Gruvlyckan 1:4.
Området som detaljplanen kommer att påverka är ett viktigt område för ridskolan Bellevue Ponny-
ridklubb och gården Karlstad 4H. Området används flitigt och spelar en viktig roll för våran ridsko-
leundervisning och verksamhet. Det ger oss inte bara plats för att våra ridskoleelever och hästar ska 
få vistas ute i naturen och friska luften, utan ger oss också möjlighet till att variera underlaget och
miljön för hästarna. Fältritt är en del av utbildningsplanen som ska ingå i ridskolan enligt Svenska-
Ridsportförbundet. De stigar i skogen som kommer att bli påverkade är mycket uppskattade av 
både barn, unga och vuxna från vår verksamhet. Att få komma ut i skogen, klättra, stärka muskler 
och balans är en viktig del för både barn som lär sig att rida men också för ridskolans hästar och 
deras välmående.
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Om ridstigen skulle försvinna betyder det att vi inte har tillgång till skogsområdet och kan därmed 
inte utföra fältritter, som många kontinuerligt rider året om. Den grusade gång- och cykelvägen är 
också en ridväg som vi på ridskolan använder i vår verksamhet och gärna vill ha fortsatt tillgång till.
Våra synpunkter är följande:
- Ridstigar som kommer att försvinna ersätts med nya ridstigar så att ridskolan kan ha fortsatt till-
gång till skogsområdet. Dessa stigar behöver planeras inom närområdet eftersom grupperna endast 
har 45 minuters ridtid.
- Förändringen av gång- och cykelbanan planeras så att ridskolan fortfarande ska ha tillgång till att 
passera.

Kommentar: Den befintliga stigen inom Gruvlyckan 1:4 som används av ridklubben ska ersättas med en ny inom 
naturmarken så att tillgängligheten upp till Gruvlyckeberget och skogen finns kvar. Eftersom det är ett ganska 
bergigt och brant område behöver den nya stigens sträckning tas fram i dialog med ridklubben så att stigen kan fung-
era på ett bra sätt både för hästarna och ryttarna och för allmänheten. Platsbesök har genomförts tillsammans med 
representant från ridklubben och ett förslag till dragning av ny stig finns illustrerad i planbeskrivningen. Anordnan-
det av den nya stigen ska skrivas in i kommande exploateringsavtal och fortsatt kontakt kommer att hållas med 
ridklubben.

Norr om den planerade vändplanen kommer en ny kort sträcka med grusad väg att anläggas för att förbinda den 
befintliga grusvägen som används som gång-, cykel- och ridväg (i nord-sydlig riktning, nedanför berget) med Gräs-
dalstväran västerut, bland annat med tanke på ridskolans förutsättningar.

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnasdsförvaltningen den 2023-03-09 av stads-
byggnadsarkitekt Åsa Lundgren. 



Bilaga 1 Minnesanteckningar informationsmöte

Datum: 7 december 2022
Plats: Vänern, Samhällsbyggnadshuset

Närvarande: Anna Pettersson och Åsa Lundgren (SBF), 13 personer enligt närvarolistan 
(Informationsmöte hölls vid samma tillfälle också för planprogram för Zakrisdal och Ulleberg) 

Åsa L. berättar om planens syfte och bakgrund. Gruppbostad föreslås på platsen, på västra delen 
av fastigheten. Naturvärden och rekreationsvärden finns i omgivningarna och är något som behö-
ver beaktas. Stigar behöver ersättas. Ullebergsvägen är tänkt att förlängas norrut fram till infart till 
Gruvlyckan 1:4 och avslutas med en vändplan.

Synpunkt från ridskolan: Inskränkning på hagen och konflikt med ridstigen. Inte bra för hästarna. Ridstigen kan 
behöva ersättas, vi får ha en fortsatt kontakt med ridklubben.

Åsa visar illustrationer och referensbilder från arkitekt.
Allmän synpynkt: Så där vill vi att det ser ut. Fina bilder.

Åsa visar plankartan. Bostadstomtens avgränsning. BTA, höjd och övriga planbestämmelser förkla-
ras.

”Att färgsättning ska anpassas till naturmiljö och landskapsbild” stod det på planen för 1:8 också, så blev det inte!
Vi har begränsade möjligheter att styra hur det blir. Detaljplanen är ett begränsat verktyg. Det kom-
mer att bli en diskussion med stadsarkitekt utifrån bygglovsritningar och dess överensstämmelse 
med planbestämmelserna och planens intentioner.

Åsa visar kontaktuppgifter och uppmanar till att inkomma med skriftliga synpunkter senast 28 dec.

Antecknat av Anna Pettersson, 2022-12-08


