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Planprocessen  

 
Denna plan bedöms inte strida mot översiktsplanen, bedöms inte vara av 
betydande intresse för allmänheten och bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Den kan därför upprättas med standardförfarande enligt 
PBL (2010:900) 5 kap 7 §, och kan också antas av stadsbyggnadsnämnden. 

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 som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och 
biblioteket. 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 den inte är överklagad. 
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PLANBESKRIVNING 

Inledning 
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd och 
konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är juridiskt 
bindande.  

Planbeskrivningen för detaljplan för del av Hultsberg 1:1 är uppdelad i fyra delar: 

• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och 
sammanfattar planbeskrivningen. 

• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de 
planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom parentes). 

• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen 
har ingen rättsverkan. 

• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och 
redovisar utfallet av behovsbedömningen. 

Handlingar 
Planen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning med genomförande- och konsekvensbeskrivning 

Utöver detta har en naturinventering tagits fram under sommaren 2016 av Henric 
Erntsson konsult. En behovsbedömning har gjorts som underlag. 

 

Planens syfte & huvuddrag 
Planen innefattar del av fastigheten Hultsberg 1:1 inom Väse, Karlstads kommun.  

Planens syfte är att möjliggöra för upp till 20 stycken nya fritidshus i ett Vänernära 
läge med god tillgång till natur och närhet till Väse. Planen möjliggör för fritidhus i 
upp till 75 kvm och avsikten är att de ska vara arrendestugor och anläggas med ett 
mycket begränsat intrång i naturen.   

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) 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 ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 

Arbetsgrupp & medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har upprättats av Karin Manner planeringsarkitekt, SBK Värmland AB 
på uppdrag av ägarena till fastigheten Hultsberg 1:1 vilka har tecknat planavtal med 
stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun. 

Planarbetet har bedrivits i samverkan med stadsbyggnadsarkitekt Marie Janäng, 
Stadsbyggnadsförvaltningen samt med tjänstemän från Teknik- och 
fastighetsförvaltningen och Miljöförvaltningen. 
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Tidigare ställningstagande 
Riksintressen 
Området berörs av riksintresse Norra Vänerskärgården, Turism och friluftsliv 4 kap 2 
§ MB, riksintresse rörligt friluftsliv, 4 kap 2 § MB och riksintresse yrkesfiske. Dock 
bedöms inte en utveckling av området i enlighet med planen påverka riksintressena 
negativt. 

Skydd enligt 7 kap MB 
Området gränsar till ett utökat strandskydd på 300 meter. Fritidshusbebyggelsen 
föreslås utanför strandskyddat område. Enbart en mycket begränsad del påverkas för 
att möjliggöra så att området kan ansluta till befintlig väg. För denna del föreslås 
strandskyddet att upphävas (a1) enligt dispensskäl 3 (anläggningen måste för sin 
funktion ligga vid vattnet och kan inte kan tillgodoses utanför området). Att dra vägen 
längre norrut för att undvika intrång i strandskyddet bedöms innebära ett större 
intrång i naturen i och med längre vägdragning. Upphävandet bedöms inte påverka 
flora, fauna eller friluftslivets intressen negativt, se vidare under grönstruktur och 
genomförd inventering av området. 

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Karlstad kommun (från 2012) finns fyra stadsbyggnads-
principer angivna som vägledande för planering och utveckling av Karlstad. Dessa 
principer är:  

• Ökad Väner- och vattennärhet 

• Planera med översvämningshänsyn 

• Planering för ett balanserat transportsystem - rätt medel till rätt resa 

• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden. 

Planområdet är inte utpekat i översiktsplanen men bedöms kunna bidra positivt till 
kommunenns utveckling och stärka turism och friluftslivet i området. Det ligger i 
närheten av redan befintligt fritidshusområde Strandvik och tillfart till området finns.  

Visionen och den strategiska planen 
Kommunens vision, den strategiska planen samt värdegrunden utgör tillsammans 
kommunens styrmodell. Visionen - Livskvalitet Karlstad 100 000 - anger riktningen 
för kommunens utveckling. Som en del av visionen finns fyra ledstjärnor: en attraktiv 
stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i gott skick. 

Den Strategiska planen - som också är en integrerad del av kommunens budgetprocess 
- innehåller tre hållbarhetsstrategier: 

• tillväxtstrategin - ska hjälpa kommunen att styra och prioritera för att kunna växa 
och utvecklas långsiktigt hållbart. 

• folkhälsostrategin - i folkhälsostrategin finns ett särskilt avsnitt om hälsosam 
samhällsplanering. Där framgår följande: Insatsområdet hälsosam samhällsplanering 
handlar om vår närmiljö, den fysiska utformningen och dess påverkan på vår hälsa. 
Hur vi med hjälp av stödjande närmiljöer kan uppmuntra människor till rörelse 
(promenader, att gå eller cykla mm) och stärka förutsättningarna för goda sociala 
relationer och integration i våra bostadsområden. Närhet, tillgänglighet och 
användbarhet är nyckelord för miljöer som möjliggör och stimulerar till aktiva 
transporter och fysisk aktivitet. Av de tre faktorerna är det framförallt användbarheten 
som är viktigt för att stimulera till fysisk aktivitet. 

• miljö- och klimatstrategin - är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet. I 
strategin finns fem insatsområden där de nationella miljömål som har främsta 
påverkan ingår och där miljöpåverkan är som störst. 
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1. Klimat och luft  
2. Vatten 
3. Natur och biologisk mångfald 
4. Mark, byggande och boende 
5. Internt miljöarbete 

Denna detaljplan bedöms inte motverka ovanstående vision och strategier.  

Planarbetsprogram 
Denna detaljplan finns inte med som prioriterat planarbete i stadsbyggnadsnämndens 
planarbetsprogram för 2015-2016 över prioriterade planer och projekt.  

Gällande detaljplan 
Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. 

Beslut om planläggning 
Beslut om planläggning togs av stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17 § 21, och uppdrag 
till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Hultsberg 1:1. 
Planarbetet ska bedrivas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 och antas av 
stadsbyggnadsnämnden.  

 

Förutsättningar och planförslag 
Bakgrund 
Fastighetsägaren till fastighet Hultsberg 1:1 har inkommit med begäran om 
planbesked för ett fritidshusområde med cirka 20 arrendetomter på 300-400 m2. 
Tanken med området är att det ska stärka gårdens fortsatta överlevnad genom att 
diffrensiera inkomsterna till gården via hyresintäkter. Önskan är att området ska vara 
ett fritidshusområde och att intrånget i naturen ska vara minsta möjliga. Området 
kommer att vara tillgängligt genom förstärkning av befintliga grusvägar, vilka också 
behöver kompletteras med mötesplatser. En parkering vid befintlig vändplan är tänkt 
att anordnas. Då området inte är anslutet till kommunens VA-nät kommer en 
gemensam enskild lösning att skapas. Området erbjuder närhet till Vänern, vilket 
innebär badplatser och möjligheter till att ha båt vid någon av de intilliggande 
båthamnarna. 

Plandata 
Planområde och markägoförhållanden 
Hultön ligger cirka 3 mil öster om Karlstad tätort och gränsar till Kristinehamns 
kommun. Tillfarten till området sker via Väse, söderut mot Hultsberg och vidare ner 
längs en mindre grusväg som avslutas i en vändplats.  

Fastigheten Hultsberg 1:1 drivs idag av egenföretagare med jordbruk och djurhållning. 
Aktuellt område består av skogsmark som delvis är avverkad. Granne med fastigheten, 
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inom Kristinehamns kommun, ligger Strandvik som är ett större fritidshusområde. 

 
Ovan: Aktuellt område inritat. 

Markanvändning 
Området är oexploaterat och utgörs till största delen av kalhygge, men också ytor med 
produktionsskog i olika åldrar samt inslag av hällmark.                                            

Planförslag 
Marken planläggs för bostadsändamål (B), parkering (P) och väg (VÄG). 

Grönstruktur 
Natur  
I kommunens naturvårdsprogram (1995) finns Lunnerviken utpekad som ett klass 3 
område, dvs. högt naturvärde av lokalt intresse. Vid Åstorp, längst in i viken finns 
betade strandängar. Här finns ett rikt fågelliv där flera rödlistade arter har skådats. En 
mindre sumpskog finns utpekad söder om Åstorp. Viken är lekområde för fisk.   

En naturvärdesinventering har gjorts under planarbetet. Inventeringen gjordes av 
Henric Erntsson konsult under sommaren 2016. Inventeringen visar att området 
består till största delen av ett hygge med viss produktionsskog kvarlämnad. I området 
dominerar gräs på hyggena såsom grenrör och piprör och i våtare sänkor finns laggar 
med vitmossa. I det högre skogbevuxna partiet finns produktionsskog av ljungtyp 
med klenare tal kvar. I inventeringsområdet finns även en klenare björkdunge 
kvarlämnad. 

Brf  
Jägartorpet 

DP 
Färjestad 
2:19, 
planerade 
bostäder 

Motionsspår 
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Utmed den befintliga skogsbilvägen finns tydliga diken fram till det att en bäck korsas, 
växtligheten här är präglad av fukt med arter som flaskstarr, knapptåg och vissa inslag 
av veketåg, i diket står det dock inte vatten kontinuerligt. 

I området respektive utmed dikena vid den befintliga skogsbilvägen finns inte några 
tecken på värdefulla miljöer.  

Ingen del av objektet bedöms nå upp till naturvärdesklass eller att klassas som 
landskapsobjekt. Spillkråka (NT, nära hotad) sågs visserligen i området men varken 
det eller ytterligare hotade arter i närområdet bedöms föranleda att 
inventeringsområdet får någon naturvärdesklass enligt standarden. 

Planförslag 
Bebyggelsen (B) föreslås placeras inom de i huvudsak öppna områdena men viss 
avverkning av skog kommer att ske. För att minska intrånget i naturen föreslås 
bebyggelsen placeras på plintar eller med annan grundläggning som inte medför 
onödig markbearbetning och med en placering som följer terrängen. Även dragningen 
av vägen föreslås följa terrängen i möjligaste mån.  

Förstärkningen av tillfartsvägen kan påverka floran i dikena, det kommer dock inte ske 
en generell breddning. Det finns ej heller identifierade naturvärden av vikt längs 
vägen. Se vidare under rubriken gator och trafik. 

Rekreation 
Området används troligen i liten utsträckning för rekreation, då det inte finns några 
stigsystem i området som tyder på kontinuerligt användande. Dock finns en 
badmöjligheter på den sandstrand som finns sydväst om planområdet. 

Planförslag 
Planen innebär att närområdet kommer att nyttjas mer som rekreationsområde av de 
boende. Sandstranden kommer troligen att bli en mötespunkt och användas av de 
boende. 

Bebyggelse 
Placering och utformning 
Planområdet innehåller ingen bebyggelse. Närmsta bebyggelse är Hultsbergs gård samt 
några enstaka torp. Närmsta större bostadsområde är Strandviks fritidshusområde.   

Planförslag 
Planen möjliggör upp till 20 stycken nya bostadshus (B), vilka placeras inom den 
öppna gräsytan som till stora delar är flack. För att husen inte ska uppmuntra till 
permanent nyttjande föreslås största byggnadsarean per huvudbyggnad vara 75 m2 
samt att en komplementbyggnad på upp till 20 m2 i byggnadsarea får uppföras per 
huvudbyggnad (e1). Högsta nockhöjd föreslås vara 4,5 meter för huvudbyggnaden om 
den uppförs med pulpettak och max 3,5 meter i byggnadshöjd om den uppföres med 
sadeltak (generell bestämmelse). För komplementbyggnaden får byggnadshöjden 
inte överstiga 3,5 meter (generell bestämmelse) oavsett takform. Syftet är att både 
möjliggöra för sadeltak och för pulpettak, dock enbart upp till en våning för att inte 
påverka landskapsbilden negativt samt säkerställa att området inte uppmuntrar till 
permanentboende. 
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Byggnation bör ske på plintgrund eller med annan grundläggning som innebär minsta 
möjliga behov av markjustering för att behålla naturmarken intakt i största möjliga 
utsträckning.  

 
Ovanstående illustration visar en möjlig placering av husen inom planområdet. 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet inrymmer ingen offentlig eller kommersiell service. Närmsta service 
finns i Väse och i Välsviken. 

Planförslag 
Planen medger ingen form av service och bedöms heller inte innebära ett ökat behov 
av service i närområdet. 

Fornlämningar 
Det finns registrerade fornlämningar i närområdet (rösen och gårdstomt) dock inga 
inom planområdet. 

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. 
Skulle, i samband med exploatering eller andra arbeten, fornlämningar eller misstänkta 
fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. Länsstyrelsen. 

Gator och trafik 
Gång- och cykeltrafik 
Det finns ingen ordnad gc-väg som förbinder området med Väse. 

Planförslag 
Planen innebär inget behov av att tillskapa en gc-väg till området. De bilvägar som 
finns är lågtrafikerade och kan användas för gc-trafikanter. 

Parkering 
Det finns ingen ordnad parkering i området. 
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Planförslag 
En större yta för parkering (P) föreslås anläggas i öster. Detta för att det inte ska 
anläggas parkeringsplatser intill varje enskilt hus, vilket skulle påverka marken mer 
samt skapa behov av bredare väg in i området. Vägen i området bör vara av den 
karaktären att det är möjligt att angöra huset med bil vid enstaka behov, ex flytt. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns till Väse med både buss och tåg till Karlstad och Kristinehamn, 
därifrån är det ca 5 km till det föreslagna fritidshusområdet.  

Planförslag 
Planen innebär inga förändringar från dagsläget. 

Biltrafik och gatumiljö 
Området angörs via en smal grusväg som på sina ställen är mycket smal. Vägen 
ansluter i norr till Hultbergs gård och vidare mot Väse. 

Planförslag 
Ett område för en gemensam väg (VÄG) om 8 meter föreslås för att ansluta området 
till befintlig grusväg. Vägområdet bedöms även inrymma eventuella slänter och diken 
som kan behövas för dess funktion.  

Planen innebär en ökad mängd biltrafik sommartid vilket innebär att befintlig 
anslutningsväg behöver förstärkas för att klara den ökande trafiken, samt kompletteras 
med mötesplatser. Dock kommer inte planen innebära en betydande trafikökning så 
att det kommer att krävas en generell breddning. 

Mark  
Geotekniska förhållanden  
Marknivåerna inom området varierar mellan +52 möh i nordöst och +59 möh 
(RH2000) i sydväst. Området avgränsas i öster av en höjd i övrigt är det relativt flackt. 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området mestadels av urberg och sandig morän. 

 
Ovanstående bild visar jordartskartan där de röda fälten är urberg och de ljusblå är 
sandig morän. Gul ring markerar ungefärligtläge för planområdet. 

Planförslag 
Bebyggelsen som föreslås i området är enklare och lättare byggnader placerade på 
plintar eller liknande grundläggning. De grundläggningsförhållanden som råder i 
området bedöms som goda då det är nära till berg för förankring av plintarna. 
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Radon 
Radon är en gas som kan innebära risker för människors hälsa och säkerhet som kan 
förekomma i luft och vatten. För att minska konsekvenserna för långvarig exponering 
i inomhusmiljö finns gällande riktvärden (Socialstyrelsen, Allmänna råd) för 
bostadshus på 200 Bq/m3.  

Det har inte gjorts någon undersökning av markradon inom området i samband med 
planläggningen. 

Planförslag 
Då det inte har gjorts någon platsspecifik undersökning av området bör 
grundläggningen utföras radonskyddande om inte undersökning i samband med 
bygglov visar att sådant behov inte föreligger. Kravet innebär att byggnadsdelar som 
står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras från att tränga in 
i byggnaden, särskilt vid håltagningar i golv för genomföringar och dylikt. Tekniskt 
utförande av byggnader så att gränsvärdet för radon inte överskrids säkerställs genom 
Boverkets Byggregler (BBR) vid lovprövning. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten  
Området är inte anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät (VA). Området 
ligger heller inte inom planerad utbyggnad av kommunalt VA-nät. 

Planförslag 
Planområdets vatten- och spillvatten försörjning föreslås lösas med en enskild lösning, 
gemensam för samtliga hus. I anslutning till parkeringsytan (P) föreslås ett 
minireningsverk anläggas för att gemensamt ta hand om avloppsvattnet (avlopp, 
++++). Det finns fler olika typer av minireningsverk som kan hantera avloppsvatten 
från upp till 60 hushåll. Val av lösning avgörs i samband med att tillstånd söks hos 
miljöförvaltningen. 

En täkt för att även säkerställa dricksvatten måste anläggas i området, dock på ett 
behörigt avstånd till minireningsverket. 

För att säkra att hantering av vatten och avlopp löses vid ett genomförande av planen 
har en bestämmelse införts om att bygglov inte får ges för än vatten och 
avloppsanläggning har anordnats (a2). 

Dagvatten 
Dagvatten infiltreras lokalt i marken och leds sedan till recepienten Vänern. 

Planförslag 
Dagvatten föreslås fortsatt infiltreras i marken och ledas vidare till Vänern. Ytan för 
parkeringen föreslås grusläggas för att möjliggöra fortsatt infiltration. Planen medför 
ingen omfattande ökning av hårdgjorda ytor eller att avrinningen skulle påverka andra 
fastigheter. 

El, fiber och värme 
Området ligger inom Ellevio ABs koncessionsområde. Området saknar ett utbyggt 
fibernät, däremot finns möjligheter till internetåtkomst via master som säkerställer 3G 
och 4G. 

Planförslag 
Planen innebär att elnätet behöver byggas ut till området. I övrigt så föreslås värmen 
lösas via långsiktigt hållbara energikällor. 

Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. 
Karlstad Energi AB sköter sophämtningen i området. 
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I Väse finns en återvinningscentral (ÅVC). 

Planförslag 
Anläggande av utrymme för sophantering ska följa de anvisningar som finns i skriften 
Anvisningar för ny- och ombyggnationer av avfallsutrymmen, från 2008.  Förslagsvis bör en del 
av ytan inom korsmarken (++++) upplåtas för gemensam insamling av avfall i 
anslutning till den gemensamma parkeringsytan på platsen. 

Störningar, hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Området har ej haft annan känd markanvändning än skogsmark, varvid ingen 
markundersökning avseende förorenad mark gjorts. 

Planförslag 
Bedömningen är att det inte föreligger någon risk för förorenad mark i området. 
Skulle markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, schakt- eller fyllnadsarbete 
ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap11§.   

Trafikbuller 
Planförslaget bedöms inte påverkas av eller ge upphov till trafikbuller. 

Vibrationer 
Planförslaget bedöms inte påverkas av eller ge upphov till vibrationer. 

Översvämning och skyfall 
Planområdet är inte utsatt för översvämningsrisker vare sig från Vänern eller från 
skyfall pga av områdets topografi och höjd (höjder mellan +52 till + 59 möh 
RH2000). 

Räddningstjänstfrågor 
Det är viktigt att tillgodose räddningstjänstens behov av tillgänglighet vid planering 
och byggnation av nya bostäder. 

Folkhälsa 
Trygghet 
Tryggheten i området bedöms öka då det kommer vistas fler personer i området. 
Dock är det inte troligt att anslutningsvägen får gatubelysning, dels pga antalet hus, 
dels pga det lantliga läget och att gatuljus inte passar in i landskapsbilden. Detta kan 
uppfattas som otryggt. I övrigt så passerar vägen genom Hultbergs gård vilket innebär 
att det finns uppsyn över vilka som tar sig till området. Särskilt viktigt är detta under 
de perioder då det inte är bebott (vintertid) och det finns risk för inbrott. 

Barnperspektivet och jämställdhet 
Området ligger relativt långt från både gc-vägar och kollektivtrafiklinjer vilket innebär 
att det blir svårt att bo här utan bil. Dock är det möjligt att nyttja befintligt 
lågtrafikerade vägnät som cyklist, samt är området tänkt som ett säsongsboende (vilket 
kan innebära färre trafikrörelser). För barnen kommer det finnas goda möjligheter till 
spontanlek i omgivande skog. 
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Genomförande 
Ansvarsfördelning för genomförande 
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och 

bygganmälan, grundkarta, 
nybyggnadskarta 

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning på initiativ av 
exploatören. 

  

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken beträffande avlopp 

Exploatören Exploatering inom kvartersmark  
och förstärkning av anslutningsväg 

Huvudmannaskap för allmän plats 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser inom området. 

Avtal 
Planarbetsavtal har tecknats mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren 
till Hultsberg 1:1.  

Exploateringsavtal mellan Karlstad kommun och exploatören behöver inte upprättas. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Planen möjliggör att delar av fastigheten Hultberg 1:1 styckas av till en eller flera 
fastigheter. Inriktningen är att området ska vara ett område för arrendestugor då det 
innebär en kontinuerlig inkomst till markägaren. 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 
Aktuellt planområde är inte belastat med servitut eller gemensamhetsanläggningar.  

Beroende på hur området kommer att skötas och framtida ägande (om det fortsatt ägs 
av nuvarande fastighetsägare eller om det säljs) kan det finnas behov av att upprätta en 
gemensamhetsanläggning (g) för att sköta vatten och avloppsanläggning samt vägnätet 
inom och till området. Då vägen passerar Hultbergs gård kan det även finnas behov 
av att upprätta ett servitut till förmån för planområdet och att bilarna ska få passera 
gården till den allmänna vägen.  

Vägen mellan Hultbergs gård och Väse utgör en gemensamhetsanläggning som 
behöver utökas i och med det nya området. 

Samtliga förrättningar som behövs inom området initieras och bekostas av 
exploatören. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Detaljplanen medför inte några kostnader för kommunen. Alla kostnader som 
uppkommer för planens upprättande och genomförande ska belasta exploatör. 

Avgifter 
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband 
med bygglov. Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Övriga kommunala 
avgifter (VA, el, fiber, tele, sophantering och fjärrvärme) tas ut i enlighet med gällande 
taxa. 
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Tekniska frågor 
VSD 
Den nya bebyggelsen ska anslutas till en enskild vatten- och spillvattenanläggning. 
Dagvatten löses lokalt genom infiltration. 
Anläggande av grundvattentäkt för fler än en fastighet kräver tillstånd från 
miljöbalken. 
Elnät, stadsnät och teleledningar   

Exploatören ansvarar för och bekostar anslutning till el, fiber och teleledningar för 
ny bebyggelse. Detsamma gäller om ledningar måste flyttas på grund av 
exploateringen. 
Sophantering 
Exploatören ansvarar för och bekostar nytt renhållningsabonnemang till Karlstads 
Energi AB. 

Parkering 
Parkering för de nya byggrätterna löses inom en gemensam yta. 

Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning gjordes i 2016-12-15. Kommunens bedömning är att ett 
genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan på miljön, 
hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning 
(MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL erfordras ej. Bedömningen gjordes att 
konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen. 

Under rubriken miljökonsekvenser  återfinns konsekvenser för områdets struktur, 
kulturmiljö samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre 
strategierna som följer av statens miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är 
inriktat på tillgänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst 
handlar om effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens ekonomi.  

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och 
de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.  

Miljökonsekvenser 
Ett genomförande av planen bedöms inte få någon betydande påverkan för 
omgivningen. Området bedöms inte hysa några större naturvärden eller utgöra ett 
viktigt rekreationsområde. Strandskyddet berörs endast i en mycket begränsad del för 
att ansluta området till befintlig väg. I övrigt placeras alla anläggningar och all 
bebyggelse utanför strandskyddat område. Intrånget bedöms inte påverka flora, fauna 
eller friluftslivet negativt. 

Planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 

Sociala konsekvenser 
En omvandling av området innebär en ökad användning av området som 
rekreationsområde. Det kommer att bli isolerat från övrig bebyggelse men detta kan 
också bli en del av attraktiviteten utöver närheten till bad- och båtliv i Vänern. 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören kommer stå för de kostnader som uppkommer av ett genomförande av 
planen. För Hultbergs gård bedöms planen kunna medföra en ökad avkastning från 
gårdens mark vilket innebär att gården på sikt kan överleva. 
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