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Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. 
Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och på Biblio-
teket. Granskningstiden är minst två veckor.

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som inte är av 
principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden. 

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i granskningsskedet 
har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd 
av förslaget.

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om beslutet 
inte överklagas.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare:
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Lindström, stadsbyggnadsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av: 

• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

tressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för av-

vikelsen.

Inledning

Bakgrund
Rotea fatighetsutveckling AB har begärt planläggning för bostadsändamål för del av fastigheten 
Helgetorp 1:1 i Väse. Området ligger i direkt anslutning till Väse tätort och består idag av skogs-
mark.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder i området, i form av småhus 
och enstaka flerbostadshus i låg skala. Möjlighet till en gång- och cykelbro prövas också.

Huvuddrag
Planen syftar till att möjliggöra byggande av cirka 80 bostäder i södra delen av Väse. Bebyggelsen är 
tänkt att bestå av småhus i form av villor, par- och radhus med utformning och anpassning till plat-
sen och omgivningens karaktär. Husen byggs i grupper längs en ny väg, med skogspartier emellan. 
Den nya vägen ansluter till Storgatan via befintlig grusväg söder om gamla skolan. En mindre bro 
för gående och cyklister över diket som angränsar planområdet i norr är även tänkt att skapa en ge-
nare väg upp mot tågstationen och norra delarna av tätorten. Området har närhet till kollektivtrafik 
med tåg och buss och nära till rekreationsvärden i form av skogar, öppna åkermarker, strandängar 
och Vänern.
 
Planppdrag har lämnats och arbete med detaljplan för cirka 20 villatomter pågår även för intillig-
gande markområde på Bottenvik 1:29, söder om det nu aktuella planområdet.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Utredningar
• Trafikbullerutredning, 2022-03-10, Norconsult
•  Dagvattenutredning (prel), 2022-08-26, Ramböll
•  Grundvattenutredning Väse, 2022-05-31, Ramböll 
•  Naturvärdesinventering och fågelinventering, 2022-07-08, Greensway
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Plandata
Planområdet är beläget i sydöstra delen 
av Väse tätort, i närheten av gamla skolan 
och omfattar cirka 7 hektar. Planen omfat-
tar del av fastigheten Helgetorp 1:1 och 
en mindre del av Bottenvik 1:29. Även en 
mindre del av Bottenvik 1:10 och Hammar 
1:48 ingår. Planområdet avgränsas i norr 
av ett dike (som fortsätter vidare västerut i 
den bäck som lokalt kallas för ”Fläskbäck-
en”), i väster av gamla skolan (fastigheten 
Bottenvik 1:13), infartväg och skogsmark 
(Bottenvik 1:10 och 1:29) i sydväst/söder 
och åkermark i öster. Marken inom plano-
mårdet ägs privat, förutom del av Hammar 
1:48 som ägs av Karlstad kommun.

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Planområdet omnämns inte direkt i kommunens gällande översiktsplan ÖP12. I förslaget till ny 
översiktsplan hänvisas till kommunens byggvision för Väse, som godkändes av stadsbyggnads-
nämnden i oktober 2019. Västra delen av planområdet ingår i område intill tätorten som i byggvi-
sionen föreslagits som lämpligt för småhusbebyggelse. Planens syfte är i linje med byggvisionens, då 
den innebär att fler bostäder byggs inom gång- och cykelavstånd till tågstationen. 

Gällande detaljplan
Området är till största del inte planlagt sedan tidigare. En mindre del i väster omfattas av ” Stads-
plan för Hammar 1:32, Bottenvik 1:13 m fl” ( 1780K-801-1984) från 1984. Delen är betecknad 
A-Allmänt ändamål och grönområde vid en ledningsdragning (ledningsrätt 17-Å-7393.1). 

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2021-11-17 § 319, att upp-
rätta detaljplan för bostäder inom del av Helgetorp 1:1.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan gjorts och samråd hölls med länsstyrelsen 2022-02-09, i enlighet med miljöbalken (6 kap). 
Kommunens bedömning är att genomförandet av denna plan inte riskerar innebära betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.  

Planområdets läge i södra delen av Väse tätort
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Avvägningar mot annan lagstiftning
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvarets lågflygningsområde enligt miljöbalkens 3 
kap. Det största hotet mot riksintresset är höga objekt. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintres-
set.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Hela Väse tätort, Arnön samt andra markområden söder om tätorten upp till E18 i norr, ingår i 
riksintresset ”Vänern med öar och stränder” enligt miljöbalkens 4 kap. Turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas. Bestämmelserna utgör dock inte ett 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, enligt miljöbalken 4 kap 1 §. Detaljplanen bedöms inte 
påverka riksintresset. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Den lokala ökningen av bilrörelser som följd av fler bostäder inom området bedöms inte innebära 
att föroreningar i utomhusluft påverkas märkbart. Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet eller i närheten som påverkar planområdet. Marken inom planområdet kommer i sitt 
genomförande inte att kräva omfattande utfyllnads- eller schaktarbeten som kan tänkas påverka 
vattenkvaliteten i recipient. Bostäderna kommer inte att vara utsatta för bullernivåer från omgivande 
bil- och spårtrafik som är högre än gällande normer och riktvärden.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Det finns inget skydd enligt 7 kap MB inom eller i anslutning till planområdet.

Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

I denna planen har särskilt frågor som rör barnvänliga miljöer, trygghet, vardagsliv och rörelse-
mönster varit relevanta att belysa. Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur ett barnperspek-
tiv redovisas under rubriken Sociala konsekvenser, längst bak i planbeskrivningen.
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pågående planarbete för 
cirka 20-25 villatomter 
(Bottenvik- 1:29)

skiss, Mareld arkitekter 
och planenheten SBF

småskaliga bostadskvarter 
med parhus, radhus, kedjehus

gång- och cykelbro

även möjlighet 
till förskola inom 
kvarteret

villatomter

Helgetorp 1:1, 
planområdet 

bevarat naturområde 
med gångstig

villor alternativt en grupp 
med parhus, radhus, kedjehus

Förutsättningar och planförslag

Markanvändning
Planområdet består idag av skogsbevuxen mark, delvis blandad löv- och barrskog och delvis avver-
kad skogsmark. Ingen bebyggelse finns i området och det finns inga kända friluftslivsvärden. 

Planförslag
Planområdet får markanvändningen bostäder (B). En huvudgata genom området får markanvänd-
ningen allmän plats (GATA). Ett område i norr får markanvändningen allmän plats (PARK) där en 
gångbro och ett utjämningsmagasin fördagvatten ska placeras. Naturmark som bevaras i området 
får markanvändningen allmän plats (NATUR), med enskilt huvudmannaskap. På ett par ställen i 
omådet ges markanvändningen (E) för tekniska anläggningar som transformatorstation.

Bebyggelse
Planområdet består av idag av obebyggd skogsmark. Intill planområdet ligger Väse gamla skola och 
två villor, på norra sidan om diket/Fläskbäcken finns också ett par kvarter med villabebyggelse.   
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Planförslag
Planområdet föreslås kunna bebyggas med bostäder i 
småhus, både friliggande villor och tätare bebyggelse med 
parhus, radhus, kedjehus eller mindre flerbostadshus i två 
våningar. Husen byggs i grupper längs en ny väg, med 
skogspartier mellan husgrupperna. En lite tätare bebyggelse 
föreslås i norra delen och en något glesare villabebyggelse 
i södra delen i anslutning till den nuvarande grusvägen. 
Olika byggrätter föreslås för de olika områdenas typer av 
bebyggelse, men genererella bestämmelser finns också för 
att ge området en tilltalande och samlad gestaltning. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är 4 meter för hus i en våning med 
möjlighet att inreda vinden <4,0> och för hus i två våning-
ar 6 meter <6,0> med största takvinkel 22 grader.  

I norra delen medges en flexibilitet för olika typer av bo-
stadshus, som mest får den sammanlagda byggnadsarean 
uppta 25% av fastighetsarean (e2). I de andra kvarteren som 
mest 20 % av fastighetsarean (e1). I mitten av området och 
i södra delen ges möjlighet till villatomter, med en minsta 
tomtstorlek på 800 kvadratmeter (d). Den sammanlagda 
byggnadsarean 20% av fastighetsarean, men som mest 200 
kvadratmeter (e3).

exempel på ett friliggande hus på en 
naturtomt, med ofärgad träfasad 

exempel på kedjehusbebyggelse

Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter och komplementbyggnad minst 2 meter från fastig-
hetsgräns (generell bestämmelse) om de inte är sammanbyggda i fastighetsgränsen som till exempel 
radhus, parhus eller kedjehus (p1, p2). Komplementbyggnader tillåts med högsta byggnadshöjd 3,0 
meter.

Byggnaderna ska utformas med träfasad. Fasadkulörer ska väljas som harmonierar med naturland-
skapet, exempel på det är dova jordfärger som ockragult, mörkrött, mörkt grönt eller slamfärgskulö-
rer som falurött. Ofärgade träfasader är också ett alternativ.

Markens utformning
En ny väg anläggs genom området. Vägen ansluter till befintlig grusväg bakom gamla skolan och 
möjliggör angöring från tre platser. Dels in bakom gamla skolan, dels rakt fram och sedan söderut 
från den befintliga grusvägen. Den nya vägen och den befintliga grusvägen planläggs som allmän 
plats - gata (GATA). 

Förstärkta stigar (stig) anläggs inom naturmarken i mitten av området. Stigen kommer att vara vik-
tig för att röra sig genom området och ska upplevas trygg. Stigarna (den anlgada och spontana) och 
gångstråket längs gatan ansluter till ett gång- och cykelstråk inom parkmarken (gång) och vidare i 
en gång- och cykelbro (gång) över diket i norr.

Inom naturområdet i mitten av området finns också möjlighet att skapa plats för lek (lek).



9

Området är flackt men genomförandet kan i 
vissa delar av planområdet komma att kräva viss 
uppfyllnad och justerade höjder med slänter mot 
befintlig mark. Förändrade marknivåer ska utföras 
så att mjuka och naturliga anslutningar skapas 
mot omgivande mark. Det är generellt inte lämp-
ligt att förändra marknivåerna alltför mycket, för 
mer än 0,5 meters förändring behövs marklov. 

exempelbild, mjuk släntning mot naturmark

För att bevara naturmiljö och grönska och för att minska dagvattenflödet är det viktigt att inte 
hårdgöra för mycket mark. Markytan får maximalt hårdgöras till en andel av 25 %  inom byggrätt 
där rad- och parhus föreslås och till en andel av 15% inom villafastigheterna. (räknat utöver byggna-
dernas upptag på marken).

Kulturhistoriska värden
Inga kända fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar finns i området. Det omfattas inte 
av landskapsbildsskydd och inte heller av kommunens kulturmiljöprogram eller det regionala kul-
turmiljprogrammet ”Ditt Värmland”. 

Natur och rekreation
Planområdet ligger i utkanten av Väse tätort och består av skogsmark. En naturvärdes- och fågelin-
ventering har genomförts (Greensway, 2022-07-08).  Inga naturvärdesobjekt med klass 1-3 identi-
fierades inom inventeringsområdet. Vid sidan av fåglar påträffades inga andra naturvårdsarter under 
inventeringen. Enstaka områden med visst naturvärde identifierades under inventeringen: den 
långsmala brynzonen med lövträd och buskar längs med planområdets östra utkant samt ett litet 
område med äldre tall längs med den gamla skolan i den västra delen.

Enligt inventeringen bedöms totalt 19 fågelarter hålla revir i området, av dessa tre rödlistade som 
nära hotad (NT): gulsparv, kråka och entita. De flesta av de 19 arterna har relativt låg naturvårdssta-
tus och den planerade exploateringen bedöms inte påverka arternas bevarandestatus regionalt
eller nationellt.

Närhet till grönområde, rekreation 
Det finns gott om skogar och landskapet med strandängar som närströvområden och det är cirka 2 
kilometer ned till badplatsen vid Björkvik.

Offentlig och kommersiell service
I norra delen av Väse finns låg- och mellanstadieskola från förskoleklass till årskurs 6. Här finns 
också en kommunal förskola (Björkdungens förskola) och föräldrakooperativet Räven som bedriver 
förskoleverksamhet. En fritidsgård finns som drivs av föreningen Rävlyan tillsammans med kom-
munen. Intill skolans lokaler finns också Väse bibliotek. Även servicehuset Granberga ligger i norra 
delen av Väse.

På norra sidan om E18 ligger VäseRasta som är en av kommunens större rastplatser för yrkestrafik 
men också tätortens servicepunkt med en mindre livsmedelsbutik, drivmedelsförsäljning, ombud 
för DHL, Postnord och Schenker. I centrala Väse, strax norr om järnvägen i den före detta matbuti-
kens lokaler finns en restaurang, Rävens bistro.
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Behovet av skol- och förskoleplatser kan förväntas öka om planförslaget genomförs fullt ut. I pla-
nområdets nordvästra del finns en flexibel planbestämmelse (BS1) som ger möjlighet att istället för 
bostäder uppföra en förskola inom kvarteret. 

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Planområdet har ett läge med närhet till kollektivtrafik med tåg, knappt 1 km söder om tågstatio-
nen. Tåg går både in till centrala Karlstad (och vidare mot Arvika) och till Kristinehamn/Degerfors. 
Fågelvägen är avståndet idag knappt 400 meter från stationen och inom planområdet skapas även 
möjlighet att ta sig över diket i norr via en mindre gång- och/cykelbro. Restiden mellan Väse station 
och Karlstad centrum alternativt Kristinehamn är cirka 15 minuter.

Planområdet ligger också cirka 400 meter från busshållplatsen vid f.d. ”Vattenfabriken”intill tågsta-
tionen och 1,5 kilometer från hållplatsen vid E18. Värmlandstrafiks busslinjer 501 och 500 trafike-
rar Väse och restiden är ungefär 45 respektive 30 minuter med buss till Karlstad centrum. Nattbuss 
går också från centrum till Väse, linje 560.

Gång- och cykeltrafik
Det finns inga gång- och cykelvägar som ansluter från planområdet in till tätorten idag. Trottoar 
och cykelbana vid Storgatan finns först från korsningen Storgatan/Arnövägen och vidare norrut, 
cirka 500 meter från planområdet. 

På gatorna inom planområdet föreslås blandtrafik som innebär att biltrafik och cyklister får samsas 
om utrymmet i låga hastigheter. Längs huvudgatan föreslås ett separat gångstråk och även inom 
naturmarken i området föreslås mindre gångstråk anläggas (stig). En gång- och cykelbro anläggs 
vidare över diket norr om planområdet för att skapa en genare väg mot målpunkter som stationen 
och skolan (gång). 

Biltrafik och gatumiljö 
Planområdet nås idag från en befintlig grusväg (enskild väg) som leder vidare söderut mot Norra 
Bottenvik och Bäckäng en bit in i Kristinehamns kommun. När området byggs ut kommer an-
göringen att ske via infarten från Storgatan och den befintliga grusvägen söder om gamla skolan 
och sedan vidare i en huvudgata som går i en slinga genom området. Slingan kommer att börja i 
skogspartiet strax efter gamla skolan och delvis gå i läget för en befintlig va-ledning. Från huvud-
gatan genom området kommer ett par mindre infartsgator skapas till grupper av bebyggelse inne i 
området. Den befintliga grusvägens kurva rätas och vägen fortsätter sedan vidare och ansluter till 
den nya slingan i planområdets södra del. Den här delen är tänkt att fungera som en villagata, med 

Exempelbilder, gång- och cykelbroar i Mölndal och på Orust
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in- och utfarter till villatomter. Den nya slingan och den befintliga grusvägen får kommunalt huvud-
mannaskap. 

Den enskilda vägen har idag ett bidragsstöd från Trafikverket och tanken är att planläggningen inte 
ska påverka bidraget till resten av vägen. Det är dock Trafikverket som beslutar om bidraget till 
enskilda vägar.

Planförslag
Huvudgatan genom området betecknas allmän plats GATA och har kommunalt huvudmannaskap. 
Mindre bostadsgator anläggs inom kvartersmark (B).

Parkering
Bil- och cykelparkeringar ska ordnas inom de egna fastigheterna och gällande parkeringsnorm föl-
jas. Inom bostadskvarteren ska utrymme för gästplatser finnas för besökande, för att inte oönskad 
parkering längs huvudgatan genom området ska uppstå.

Geotekniska förhållanden
Marken i planområdet består enligt jordartskartan av isälvssediment och postglacial sand. Området 
är i stort sett flackt, med mycket små höjdskillnader. Grundläggningsförhållandena bedöms vara 
goda för den typ av bebyggelse som föreslås. En geoteknisk undersökning kommer att genomföras 
inför granskning.

Infart till området planeras från den befintliga grusvägen mellan gamla skolan och Bottenvik 1:29

Ledning i marken finns inne i området där västra delen 
av huvudgatan kommer att gå in. 

Den befintliga grusvägen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger idag till största del utanför kommunens allmänna verksamhetsområde för VA. 
Kommunen avser att utöka verksamhetsområdet för VA till att även omfatta detta planområde. 

Ledning för vatten finns i Fridhemsgatan och planområdet planeras att anslutas till denna.
Ledning för spillvatten finns från korsningen Storgatan/gamla skolan till reningsverket. Ledningen 
planeras att bytas ut och planområdet kan sedan anslutas till denna. Eftersom planområdet är rela-
tivt flackt kan de bostäder som ligger allra längst i nordöst respektive i söder komma behöva pumpa 
sitt spillvatten fram till ledningen. 

Dagvatten
Större delen av planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten idag, men 
hela planområdet planeras att ingå efter exploatering. Dagvattenhanteringen är tänkt att ske med ett 
konventionellt system med ledningar i gatan som dagvatten från fastigheterna leds till. Dessa leds 
vidare till ett fördröjningsmagasin (dagvatten) för rening och utjämning av flödet innan det leds 
vidare mot diket och recipienten Fläskbäcken. En dagvattenutredning har genomförts som underlag 
i arbetet (22-08-26, Ramböll).

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i 
förbindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,1 meter över gatans nivå utan-
för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan 
komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. Grundvattnet ligger relativt högt i området 
och planen medger därför inte grundläggning med källare (generell bestämmelse).

Avfall
Renhållningsfordon kan angöra området via den nya gatan genom området. Avfallsutrymmen och 
behållare måste vara lättillgängliga och placeras så att backning kan undvikas. Kvartersgemensamma 
utrymmen i anslutning till huvudgatan är ett bra alternativ, inom bostadskvarteren bör transportvä-
gar annars vara minst 3,5 meter breda och eventuella vändplaner ska ha en radie på 9 meter.

SGUs jordartskarta - Grönt 
område är isälvssediment 
och orange/vitprickigt är 
postglacial sand.
Planområdet markerat med 
svart streckad linje.
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Energi
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt att 
underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, pla-
cering och skuggning. Solceller kan anordnas på tak med bra lägen mot söder och laddinfrastruktur 
för elbilsladdning behöver beaktas vid byggnationen.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning och skyfall
Marknivåerna i planområdet ligger mellan cirka +54 och +55 meter över havet (RH 2000), vilket är 
högre än omgivande åkermark. Det sluttar lite från infartsvägen i söder ned mot Fläskbäcken och 
åkermarken i norr och nordost. Vägarna in till planområdet ligger på ungefär samma nivåer, Stor-
gatan +53 meter och högre, infartsvägen +54,8 meter. Planområdet och anslutande vägar har goda 
marginaler till dimensionerande nivåer för stigande vatten i Vänern.

För att klara av en extremsituation med stora regnmängder ska kvartersmark höjdsättas så att vatten 
kan ytavledas mot gator och omgivande naturmark, så att inga instängda områden uppstår som kan 
skada byggnader. Gator i området ska ha en höjdsättning så att de fungerar som skyfallsstråk vid 
större regn. 

Trafikbuller 
En trafikbullerberäkning har gjorts vid planområdet för att titta på ljudnivån vid de planerade bostä-
derna (Norconsult, 2022-03-10). Planområdet ligger cirka 220 meter söder om Värmlandsbanan 
och 1 kilometer söder om E18 som båda kan påverka bullernivåerna. 

Bullerkarta, ekvivlentnivånivåer. Norconsult 22-03-20.
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Beräkningen visar att samtliga fasader klarar riktvärdet 60 dBA. Enligt Förordning (2015:216) är 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad 60 dBA. Om fasaderna klarar detta riktvärde finns inga 
riktvärden för den maximala ljudnivån att förhålla sig till. Mest utsatt fasad beräknas få en ekvivalent 
ljudnivå på 52 dBA.

För ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad är riktvärdena 50 dBA för ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA för maximal ljudnivå. Beräkningarna visar att för större delen av planområdet klaras riktvär-
dena. I områdets norra delar behöver en del anpassningar göras. Uteplatser bör till exempel placeras 
på husens ljudskyddade södra sida. Husen bör även byggas ihop med garage eller förråd så att de 
bildar en sammanhängande byggnad som fungerar som skärm mot infallande buller från norr. För 
några av husen kan det vara aktuellt att komplettera uteplats med en tät skärm.

Bullerförordningen ska tillämpas vid bygglov. Bullerfrågor finns därför inte med som planbestäm-
melse på plankartan. Eftersom planen är flexibel kan olika lösningar tillämpas för att klara riktvär-
dena. Placering enligt skisser är enbart ett förslag. 

Bullerkarta max.nivåer. Norconsult 22-03-20.
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Externt industribuller, andra ljudstörningar 
En mindre skjutbana ligger cirka 500 meter söder om planområdets södra del. Banan ligger så att 
man skjuter från norr mot söder, i riktning bort från planområdet. 2019 sköts cirka 5000 skott 
på banan, vilket är gränsen för anmälningsplikt, men antalet skott har minskat de senaste åren på 
grund av pandemin. Tidigare klagomål på ljudstörningar kom till miljöförvaltiningen efter det att 
skog runtomkring banan avverkats. Föreningen satte då upp en kur kring skjutplatsen för att minska 
bullernivåerna och sedan dess har inga fler klagomål kommit in.

Luft och lukt
I Boverkets allmänna råd finns rekommendation till avstånd från avloppsreningsverk. Avståndet 
föreslås överstiga 300 meter vilket det gör vid det aktuella planområdet. Inga störningar med anled-
ning av avloppsreningsverket bedöms bli aktuella vid planområdet.

Planområdet ligger i utkanten av Väse tätort intill öppen åkermark och skog. Påverkan på luftkva-
liteten lokalt från den trafik som alstras av den nya bostadsbebyggelsen i området bedöms därför 
som liten. Värdena bedöms understiga miljökvalitetsnormen. 

Förvaring av kemiska produkter
Cirka 170 meter från planområdets västligaste del ligger Swedish DLA Agro AB med försäljning av 
kemiska produkter. Produkterna (medel för bekämpning av skadedjur) kräver tillstånd men bedöms 
inte innebära någon särskild risk för närboende då det endast handlar om små mängder. 

Markföroreningar 
Inom planområdet finns ingen sedan tidigare känd markanvändning som ger anledning att miss-
tänka att föroreningar finns. Skulle markföroreningar påträffas under spräng-, schakt- eller fyllnads-
arbeten ska tillsynsmyndigheten kontaktas enligt Miljöbalken 10 kap 11§.

Söder om planområdet, cirka 150 meter söder om planområdets sydligaste del, finns en gammal f.d. 
deponi. En undersökning av grundvattnets strömningsriktning samt eventuell förekomst av förore-
ning i grundvattnet har därför genomförts (”Grundvattenutredning i Väse”, Ramböll, 2022-05-31). 
Lokala variationer kan förekomma men enligt uppmätta grundvattennivåer verkar strömningsrikt-
ningen vara åt väst/sydväst. Enligt utförd utredning finns inga tecken på stor påverkan på grund-
vattnet från deponin. Förekomst av PFAS kan komma från deponin men också ha andra källor då 
PFAS är utbrett i samhället. Uppmätta halter underskrider riktvärdet för MKN med god marginal.

MKN Vatten
Recipienten Fläskbäcken rinner ut i Vänern, till den större vattenförekomsten Vänern- Bottenviken, 
Lunnerviken. Miljökvalitetsnormen för Vänern- Bottenviken, Lunnerviken är god ekologisk status 
2039 och god kemisk ytvattenstatus. Statusklassningen för ekologisk status är otillfredställande och 
för kemisk ytvattenstatus uppnås ej. Påverkanskällor är bland annat utsläpp från jordbruk, enskilda 
avlopp och vattenkraft. 

Fläskbäcken tar emot dagvatten från planområdet. Dagvattnet ska innan det når recipienten tas 
omhand med rening och fördröjning så att påverkan före och efter exploatering blir så liten som 
möjligt. Även reningsverket i Väse har sin recipient i Fläskbäcken. Planområdet kommer att anslutas 
till kommunalt VA och utbyggnaden är inom reningsverkets kapacitet på 900 pe. Planens genomför-
ande bedöms inte påverka möjligheterna att nå målen för MKN vatten inom Vänern- Bottenviken, 
Lunnerviken.
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 
Även vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda beskrivs.

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning.
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upphandling, projektering och utbyggnad av 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Upprätta exploateringsavtal. 

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Exploatör Exploatering inom kvartersmark samt för åtgärder 
inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
(NATUR).

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och exploatör. Exploateringsavtal ska 
upprättas mellan kommunen och exploatören innan antagande av planen. Beskrivet nedan i styckena 
Fastighetsrättsliga åtgärder, Ekonomiska frågor samt Tekniska frågor är exempel på sådant som kom-
mer att ingå i exploateringsavtalet. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att 
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då änd-
ras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Huvudmannaskap
Anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för GATA och PARK inom planområdet. För utbyggnad och framtida drift 
och underhåll av dessa områden ansvarar kommunen. Kommunen ansvarar också för utbyggnad av vat-
ten, spill och dagvattenledningar.

Anläggningar inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap
Naturmark (NATUR) inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. För genomförande av dessa om-
råden ansvarar exploatören.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning och fastighetsreglering.
Del av Bottenvik 1:29 regleras till Helgetorp 1:1 och till nybildad kommunal fastighet (område beteck-
nat GATA). Del av Bottenvik 1:10 regleras till nybildad kommunal fastighet (område betecknat GATA). 
Del av Helgetorp 1:1 regleras till nybildad kommunal fastighet (område betecknat GATA och PARK). 
Kommunen ansöker om erforderliga lantmäteriförrättningar. Förrättningskostnaderna för genomför-
ande av detaljplanen bekostas av exploatören.



17

1

2
Markavvattningsföretag:

1) Karsvalla-Lunds dikesföretag

2) Bottenviks dikesföretag

Nya fastigheter bildas också inom bostadskvarteren med rad-, par- eller kedjehus (B). Detaljplanen 
kan även medföra behov av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter för gator, gemensamma 
parkeringar m.m. inom bostadskvarteren, samt för naturmarken med enskilt huvudmannaskap. Ex-
ploatören initierar och bekostar detta. 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Ledningsrätt (1780-87/15.1) för spillvattenledning går i nord-sydlig riktning.
Ledningsrätt (17-Å-7393.1) för starkström går  i öst-västlig riktning genom planområdet.

Kända avtalsservitut 17-IMI-94/6394.1 och D-2015-00588997:1 berör området.

Gemensamhetsanläggning Karlstad Bottenvik ga:2 finns för den befintliga grusvägen i området. När 
del av vägen (område betecknat GATA) regleras till nybildad kommunal fastighet behöver gemensam-
hetsanläggningen ändras.

Markavvattningsföretag 
Två markavvattningsföretag finns i nära anslutning till planområdet. Norr om planområdet finns 
Karsvalla-Lunds dikningsföretag och österut Bottenviks dikningsföretag. Det norra dikningsföretaget 
som omfattar delar av Fläskbäcken och flera diken på åkermarken norr om planområdet, bedöms inte 
påverkas i någon större omfatting av planens genomförande. Dagvatten från planområdet kommer att 
tas omhand med fördröjning och rening innan det släpps vidare till en utsläppspunkt i diket norr om 
planområdet och vidare mot Fläskbäcken. Diket i öster ingår i Bottenviks dikningsföretag och avvatt-
nar åkermarken öster om planområdet. Inte heller detta dike bedöms påverkas i stor omfattning.

Grön linje: 
gemensamhetsanläggningen 
Karlstad Bottenvik ga:2

Blå linjer: ledningsrätter

Röda heldragna linjer: avtalsservitut

Om markavvattningsföretagen, trots vad som 
sägs i föregående stycke, påverkas av detaljpla-
nens genomförande ansvarar exploatören för 
att nödvändiga kontakter och åtgärder sker för 
att undanröja eventuella hinder mot planens 
genomförande på grund av markavvattningsfö-
retagen.
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnaden av allmän plats (gator, gång-och cykelbanor, park- och dagvattenanläggningar) inom 
detaljplanen som kommunen ansvarar för ska bekostas av exploatören. Exploatören ska också bidra till 
kostnader för utbyggnaden av gång- och cykelbana norr om bäcken för att ansluta planområdet med 
centrala Väse. 

Utöver kostnader för kommunens arbeten enligt ovan bekostar exploatören utbyggnaden inom kvarter-
smark och allmän plats med enskilt huvudmannaskap samt därtill nödvändiga utredningar. Exploatören 
ansvarar också för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Stadsbidrag enskild väg
Den enskilda vägen (grusvägen) som ansluter planområdet till Storgatan erhåller idag stadsbidrag. Efter-
som den enskilda vägen delvis övergår till allmän gata behöver det utredas om stadsbidraget påverkas av 
planläggningen. Detta kommer att utredas till detaljplanens granskningsskede.

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. Bygglovs-
avgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för vatten och 
avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor
Uppvärmning
Bebyggelsen värms med enskilda anläggningar. Karlstad Energi har inte fjärrvärmeledningar i Väse. Det 
finns ett lokalt fjärrvärmenät utbyggt i norra delen i Väse (Värmlands Bioenergi AB) men ledning finns 
inte framdragen till planområdet. Exploatören ansvarar och bekostar eventuell anslutning till denna.

El, tele och fiber
Exploatören ansvarar för och bekostar anslutningar samt eventuell flytt av starkströms- eller andra led-
ningar.

VSD- ledningar
Kommunen avser att utöka verksamhetsområdet för VA och dagvatten till att även omfatta detta pla-
nområde. Vatten- och spillvattenledningar som idag ligger i Tällegatan från reningsverket till Storgatan 
kommer att behöva bytas ut och ny anslutningspunkt kommer att finnas vid Storgatan. VSD-ledningar 
kommer att byggas ut i huvudgatan genom området. Exploatören bekostar anslutning till dessa ledning-
ar.

Parkering
Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten och/eller på gemensam parkering på kvarters-
mark.

Markföroreningar
Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom planomårdet. Detta enligt tillsyns-
myndighetens, miljöförvaltningens krav. 

Om markföroreningar påträffas, tillexempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) 
informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då utföra/komplettera markföroreningsun-
dersökning och sanering om det behövs.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Miljökonsekvenser

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormen anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta planarbete. Planen anses inte medverka till att miljökvali-
tetsnormerna överskrids.

Sociala konsekvenser
Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder med närhet till Vänern, till skogar för rekreation och 
till kollektivtrafik. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i småhus, men även lägenheter anpas-
sade för seniorer. Fler boende i Väse, ett större befolkningsunderlag, kan bidra till ökad service på 
orten som t.ex. tätare turer i kollektivtrafiken. Fler boende kan även bidra till en ökad upplevelse av 
trygghet. 

En gång- och cykelbro norrut planeras för att kunna komma till stationen, skolan och förskolorna 
som finns i norra delen av Väse. Gång- och cykelstråket ansluter norrut till villagatan Fridhemsga-
tan och sedan kan man fortsätta vidare på gång- och cykelbanan som byggs vid Storgatan i höjd 
med stationen. Fler boende och fler barn i området, ökar behovet av platser inom förskola och 
skola. Ett kvarter inom planområdet möjliggör för en förskola, men planuppdrag finns också för 
fastigheten Hammar 1:48 på norra sidan diket, öster om Fridhemsgatan. Marken ägs av kommunen 
och skulle kunna prövas för bostäder i någon form, en framtida förskola och/eller annan kommu-
nal service är andra möjligheter för tomten.

Fler boende, och fler barn i området, ökar också behovet av ytor till lek. Möjlighet att skapa mindre 
ytor för närlek, för små barn, finns inom de privata bostadsgårdarna men också inom sparad natur-
mark i området. 
Ett gångstråk genom skogsområdet leder vidare till gång- och cykelbron som planeras över diket 
norrut. Stråket är tänkt att leda vidare till villagatorna norr om planområdet, och den vägen norrut 
upp mot stationen, befintliga skola, biblioteket och idrottsplatsen med mera.  

Ekonomiska konsekvenser 
Exploateringen innebär utgifter för kommunen i samband med utbyggnad och löpande driftskost-
nad av vägar och gångbro, gc-stråk, VA- och dagvattensystem. Exploateringen innebär inkomster 
för kommunen i form av VA-avgifter.

Fler bostäder innebär sannolikt att det uppstår ett behov av fler skol- och förskoleplatser i Väse.

Genomförs planförslaget tillsammans med pågående planarbete på intilliggande Bottenvik 1:29 fullt 
ut, innebär det troligtvis att den nuvarande kapaciteten för det kommunala VA-systemet i södra de-
len av Väse tätort kommer att ha nåtts. För att tätorten ska kunna växa ytterligare behövs troligtvis 
en större framtida VA-utbyggnad.



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


