
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för bostäder vid Höja golfklubb 

inom Alster, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 10 februari och 13 mars 2020. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 24 juni till 31 augusti 2021, enligt plan- och 
bygglagens 5 kap 18 §. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remiss-
instanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits tillgänglig 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter 
granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
11 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav sju stycken är utan erinran eller 
av upplysningskaraktär. Inkomna synpunkter handlar främt om bulleråtgärder och cykelstig.

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 
• Detaljplanen har kompletterats med en bestämmelse om att bygglov för nybyggnad av bostads-

hus inte får ges förs än bullerskyddsåtgärder inom Höja 1:65 uppförts. 

Därutöver har sektioner och vägprofil studerats mer i detalj. Illustrationsplanen har uppdaterats 
efter detta.

Kvarstående synpunkter
• Det behövs initieras ytterligare insatser för att minska eventuella konflikter mellan motionärer 

och cyklister i motionsspåren innan detaljplanen antas (KFN)
• Alternativa cykelvägssträckningar har avfärdats väl snabbt i cykelutredningen. Ett alterantiv 
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med målpunkter i centrum bör eventuellt prioriteras. (Boende inom Stockfallet)

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas eller återges i 
sin helhet och kommenteras med kursiv stil. 

Yttranden utan och/eller av upplysningskaraktär
Skanova, Wermlands Museum, Karlstads el- och stadsnät, miljöförvaltningen och teknik- och fastig-
hetsnämnden har inget att erinra mot förslaget.

• Trafikverket upplyser om att eventuell framtida fortsatt exploatering kring golfbanan kommer 
att kräva åtgärder vid anslutningen till väg 63. Planeringen för en ny trafikplats vid väg 63 i 
samband med bebyggelseutveckling och eventuellt anläggande av en begravningsplats på östra 
sidan om vägen, behöver hållas fortsatt levande. En planskild korsning skulle även förbättra 
möjligheterna att koppla ihop det aktuella planområdet och golfbanan med kollektivtrafik och 
trygga cykelvägar på ett bättre sätt. Lösningen borde med fördel kunna redovisas i Karlstads 
kommuns nya översiktsplan som nu är ute på samråd. 

• Region Värmland Kollektivtrafik upplyser om att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att i 
nära anslutning förse området med kollektivtrafik. Närmaste hållplats för lokaltrafiken är Västra 
Stockfallet, ca 2,5 km avstånd från området.

Remissinstanser
Länsstyrelsen i Värmland
Hälsa och Säkerhet 
Efter samrådet har det i inkomna synpunkter till kommunen framkommit att en betydande buller-
störning orsakad av främst skottlossning i samband med övningar hos brukshundsklubben före-
kommer. För att hantera denna situation så har en bullerutredning tagits fram inför granskningen 
och i den redovisas förslag till åtgärder med bullerskärmar runt bland annat de platser där skottloss-
ning ska ske. Då dessa platser ligger utanför detaljplanen kommer det, enligt planhandlingen, att 
krävas avtal som garanterar att dessa skärmar kommer till stånd. Länsstyrelsen gör dock bedöm-
ningen att givande av bygglov ska villkoras med att krav på skyddsåtgärder först har genomförts.  
Som ett alternativ kan de nordligaste och mest bullerutsatta fastigheterna utgå ur planförslaget. 

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen  att planförslaget behöver justeras vad gäller risker för bullerstör-
ningar enligt ovan för att planen inte ska tas i in för prövning avseende hälsa och säkerhet.

Kommentar: Detaljplanen kompletteras med bestämmelse om villkor för bygglov för nybyggnation av bostadshus. 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetet med detaljplan för bostäder vid Höja golfbana 
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och förvaltningens synpunkter har tagits tillvara. Den största utmaningen har varit att lösa en säker 
gång/cykelväg för boende mellan det nya bostadsområdet och Karlstads centrum. En speciell cykel-
utredning har genomförts där olika alternativ har gåtts igenom och utvärderats. I samtliga alternativ 
så föreslås att motionsspåren i området ska användas.

I och med att det aktiva friluftslivet har ökat så har problemen med cyklande i motionsspåren ökat 
och kultur- och fritidsförvaltningen får återkommande klagomål på störningar mellan cyklister och 
andra gående/joggande medborgare i motionsspåren. Förvaltningen har under lång tid arbetat 
för att separera dessa grupper i motionsspåren och även om det föreslagna stråket söder/sydost 
minimerar användandet av motionsspåren för boende så har kultur- och fritidsförvaltningen stora 
farhågor om att cyklingen i andra väderstreck kommer att öka drastiskt. Förvaltningen anser därför 
att ett fortsatt arbete med att lösa detta initieras innan detaljplanen kan godkännas. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ser sig som en naturlig part i detta arbete och bidrar gärna med synpunkter.

Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltingen har varit delaktiga i arbetet med både cykelutredning, planförslag och 
exploateringsavtal. En avvägning mellan olika intressen och konsekvenser har gjorts i arbetet och stadsbyggnads-
förvaltningens bedömning är vald sträckning för cykelstig är den mest lämpliga, då med särskild hänsyn till risk för 
konflikter i motionsspår. Åtgärderna som krävs enligt exploateringsavtal bedöms som tillräckliga. Konsekvenserna 
av planens genomförande redovisas i planbeskrivningens konsekvensavsnitt. 

Lantmäterimyndigheten i Karlstad
Planområdesgränsen är heldragen på vissa ställen.

Inför antagande ska baskartan uppdateras. 

Avtalsservitut är inget lantmäterimyndigheten upprättar utan det är ett avtal mellan parterna. Därför 
bör det som rör avtalsservituten inte vara under fastighetsrättsliga åtgärder. Det vore lämpligt att 
förtydliga i texten vem som ska ansvara för att få tillstånd avtalsservituten.

I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade.

Kommentar: Åtgärdars.

Yttranden från övriga
Boende inom Stockfallet
Jag vill lämna några synpunkter på den cykelutredning som gjorts med anledning av detaljplan för 
bostäder vid Höje golfbana. Jag har tidigare framfört att det borde finnas någorlunda bra möjlig-
heter att ta sig säkert till golfbanan med cykel. Förutom golfbanan finns där företag, viss annan 
verksamhet och nu planeras bostäder. Cykelutredningen är beskrivande, utförlig och välgjord. Jag 
vill ändå föra fram några synpunkter.

Utredningen slutar med att föreslå fortsatt utredning av ett alternativ med cykelstig söderut och un-
der riksväg 63 i tunneln fram till västra Stockfallet. Då skulle 0,7-1,5 km av cykelstigen använda sig 
av befintligt motionsspår, vilket är mindre än andra alternativ och därför anses som positivt. Och 
det kan ju i sig ses som positivt att det blir en enkel cykelförbindelse (cykelstig) till Stockfallet. Man 
bör dock vara medveten om att i praktiken öppnar detta alternativ även upp för en cykelstig hela 
vägen ner till Rud. Denna sträcka har ju redan en hyfsad cykelstigsstandard. Det blir då en betydligt 
längre sträcka i motionsspår (2,5-3 km), varav ca hälften dessutom i elljusspåret. Det framgår ju i 
utredningen att man helst vill undvika just sådana längre sträckor där cyklisterna använder motions-
spåren. Det är sannolikt fler potentiella cyklister som har sina start- respektive målpunkter via Rud 
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än via Stockfallet.

Värdet av att via en cykelstig kunna nå lokalbussens ändhållplats vid västra Stockfallet är sannolikt 
begränsat. De som kan tänka sig cykla på en cykelstig genom skogen, väljer nog att cykla vidare eller 
väljer en annan väg för cykelfärden beroende på aktuell start respektive mål. Att cykla över Stock-
fallet kan vara fördelaktigt om man ska till och från Stockfallet, Edsgatan eller Kronoparken, men 
knappast söderut och västerut i stan. Enligt min mening är det föreslagna alternativet därför ingen 
framtidslösning om man vill få till stånd en bra cykelväg mellan stan och golfbanan. 

Jag tycker att alternativet Färjestad öster har avfärdats väl snabbt. Det är möjligt att det kan bli 
dyrare att där ordna med ett bra och torrt underlag på sträckan söder om Skårevägen. Men det har 
väl gått en gammal körväg där och det är inga backar som kan avskräcka. Det alternativet har också 
fördelen att cykelstigen skulle passa bättre med de förmodligen mer frekventa mål- och startpunkter 
som finns i de centrala och västra delarna av stan. Om man dessutom kunde dra cykelstigen mellan 
golfhål genom golfbaneområdet eller i södra kanten, så skulle behovet av att använda motionsspåret 
kunna minskas ytterligare.

Till sist vill jag nämna några ställen där det kan uppstå risker. Förutom att anslutningen i alt A (och 
alt C) innebär längre sträcka på motionsspåret och uppförsbackar, så innebär det också nedförs-
backar. Det blir då lätt hög fart med risk för olyckor när man möter eller kommer i kapp andra 
gående eller cyklande motionärer. Även Rudsspåret har några mindre backar. Tunneln under Rv63 
mot Stockfallet har skarpa svängar och skymd sikt på båda sidor. Tunneln under Skårevägen nära 
Färjestadsbäcken är lite rakare men har små backar ner från båda håll. Beträffande alternativ Alstern 
kan noteras att skogsstigen norrut från Golfbanevägen brukar användas även som ridväg och vägen 
ner till tunneln under Rv63 är brant.

Kommentar: Den valda cykelsträckningen har både sina för- och nackdelar. En fördel är att Stockfallet, med sin nya 
skola och idrottshall och busshållplats, blir en stark och relativt nära målpunkt för barn och unga. En målgrupp 
som är särskilt beroende av cykelmöjligheter och kollektivtrafik. Alternativ öster, mot Färjestad, har avfärdats mot 
bakgrund att det skulle innebära lång sträckning för samnyttjande med motionsspår samt lång sträcka att åtgärda. 
Precis som påpekat innebär vald sträckning en risk i att befintligt motionsspår nyttjas hela vägen mot Rud, vilket är 
en risk oavsett vilket sträckning som förordas. Detta beskrivs i planebeskrivningens avsnitt Sociala konsekvenser. 

Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield för stadsbygg-
nadsförvaltningen i Karlstad 2021-10-25.


