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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Detaljplanen för del Jägartorpet 1 och 2 har upprättas med standardförfarande 
(enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900), vilket innebär att samrådet kommer att 
följas av ett granskningsförfarande (granskningsskedet).  
Denna samrådsredogörelse innehåller en sammanställning av de synpunkter som 
inkommit under samrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och 
eventuella förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5 kap 11§ ägde rum mellan den  19 december fram till den 31 
januari 2015. Information om planen har skickats till kommunala och statliga 
remissinstanser samt till ägare till fastigheter samt boende inom och angränsande 
till planområdet. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos 
stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida.  

Inget samrådsmöte hölls under samrådet.  

Sammanfattning 
Totalt har tio yttranden inkommit under samrådstiden, varav flera är utan erinringar 
eller av upplysningskaraktär. De synpunkter som framförs gäller 
dagvattenhanteringen, anslutningen till vatten och avlopp, närheten till 
motionsspåret samt förekomsten av markföroreningar. 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Efter inkomna synpunkter samt nytillkommande kunskap under samrådsskedet har 
detaljplanen reviderats inför granskningsskedet. 

• Plankartan kompletteras med koordinatkryss. 
• Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om hur räddningstjänsten 

tar sig till planområdet vid höga vattenstånd. 
• Avståndet mellan nya byggnader och motionsspåren justeras. Även texten 

kring entrémöjligheterna till motionsspåret förtydligas. 
• Kapaciteten i gemensamhetsanläggningens vatten- och avloppsnät utreds. 
• Hantering av dagvatten utreds. 
• Bestämmelsen avseende dagvatten justeras. 
• Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om de kablar som Karlstad 

El- och stadsnät AB har inom området. 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 
resulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats och 
stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan bli föremål för 
granskning enligt PBL 5 kap 18§, och berörda parter underrättas om detta. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin 
helhet. Utöver dessa yttrande har det muntligen inkommit förslag på mindre 
redaktionella ändringar av förslaget. 
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Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
• Trafikverket 
• Lantmäteriet  
• Värmlands museum 
• Karlstad Energi AB 
• Skanova 

 
Yttrande från statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen håller med kommunens bedömning att planen inte påverkar 
riksintresset Klarälven. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan. 
 
Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med ett 
förtydligande kring hur räddningstjänsten skulle kunna nå området vid höga 
vattenflöden. 
 
Länsstyrelsen påpekar att kommunen bör ändra den generella 
planbestämmelsen avseende dagvatten då det inte är möjligt att reglera 
flöden. Förslagsvis bör markförhållande och infiltration användas för att 
reglera dagvatten. 

 
Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning kring hur räddningstjänsten 
kan ta sig till området vid höga flöden. 
Planbestämmelsen avseende dagvatten justeras. 

 

Yttrande från kommunala remissinstanser 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i 
Karlstad. Nämnden anser att planen måste ta hänsyn till motionsspåret i 
Tyrskogen så att det inte skadas vid byggandet av de nya bostäderna. I 
övrigt har nämnden inga ytterligare synpunkter på planen. 
 

Kommentar: 
Planen justeras så att det blir ett större avstånd mellan de nya husen och 
motionsspåret. 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen påtalar att det inom ramen för 
planarbetet måste utredas om det finns kapacitet i Jägartorpets 
gemensamhetsanläggning för att koppla på de nya fastigheterna. Om det inte 
finns kapacitet ska en alternativ lösning utredas och ges förutsättningar för i 
planen. 
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Förvaltningen påtalar behovet av en dagvattenutredning som visar på hur 
dagvattnet ska hanteras. Att leda dagvatten till Färjestad 2:19 är ingen 
hållbar lösning. Förvaltningen påtalar även att de sista två meningarna under 
Teknisk försörjning/Vatten och spillvatten/Planförslag stryks. 
 
Då det för närvarande inte är aktuellt att fortsätta gång- och cykelvägen till 
bron över älven mot Skåre bör texten om att gång- och cykelbanan på sikt 
ska anslutas mot Skåre strykas. 
 
Ytterligare miljöundersökningar kan behövas med anledning av den 
omflyttning av massor som skett inom området, förnyad kontakt bör tas med 
miljöförvaltningen. 
 
Stigen mot motionsspåret fyller en viktig funktion och ska skyddas från 
ingrepp för att även i fortsättningen möjliggöra för närrekreation och lek. 
För att bibehålla upplevelsen av skog vid motionsspåret samt underlätta för 
skogsskötsel bör avståndet från tomtgräns till motionsspåret utökas till minst 
20 meter. 
 

Kommentar:  
Kapaciteten i gemensamhetsanläggningens nät för vatten och avlopp undersöks 
innan granskning. Finns inte kapacitet föreslås och säkerställs en annan lösning 
för att koppla på vatten och avlopp till kommunens nät i Norra Infarten. 
 
En dagvattenutredning tas fram för att säkerställa att dagvattnet hanteras på ett 
långsiktigt hållbart sätt inom planområdet och att inte vatten leds av mot 
Färjestad 2:19. 
 
Området har utgjort skogsmark från 1960-talet och fram till 2000-talet då skogen 
avverkades i samband med byggnationen av Jägartorpet. I samband med att 
Jägartorpet byggdes fraktades stora mängder sand från Sörmon som utfyllnad till 
området, vilket även inkluderar aktuellt planområdet. Detta enligt uppgifter från 
KEWAB som var underleverantör till NCC som var huvudentreprenör. 
Bedömningen är utifrån detta att aktuellt området inte bör innehålla förorenade 
massor. 
 
Genom att flytta gänsen mellan tomterna och motionsspåret så att minsta 
avståndet är 20 meter innebär att en tomt kommer att gå förlorad samt att en yta 
med otydligt ägarskap uppstår. Den samla remsan som blir mellan kommunens 
mark och tomterna kommer troligen inte att skötas alternativt införlivas den efter 
en tid i tomtmarken. För att ändå säkerställa att ett visst avstånd mellan närmsta 
hus och motionsspåren upprätthålls prickas (:::) en yta fem meter in på 
tomtmarken inom vilken inga byggnader får uppföras (orange linje). Att 
bebyggelsen hamnar nära motionsspåren behöver inte vara av ondo då 
bebyggelsen kan öka tryggheten kvällstid. 
 
Det finns ett område avsatt för entré till motionsspåren i den gällande 
detaljplanen för Jägartorpet (grön ring). Detta område påverkas inte av 
planförslaget utan kvarstår som entré.  Dock är det så att stigen (grön linje) in 
till motionsområdet idag går över de tänkta tomterna samt att entréområdet är 
igenväxt. Förslaget är att stigen flyttas till det ursprungligen tänkta läget 
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(området inom grön ring) i samband med exploateringen. Flytten av stigen utförs 
och bekostas av exploatören. 

 
 

Miljönämnden 
Miljöförvaltningen anser att vidare utredning av massorna inom området ska göras 
genom att massorna provtas. 
 
I övrigt påpekas behovet av att det finns parkeringsplatser med 
laddningsmöjligheter för el-bilar samt elcyklar. 
 

Kommentar: 
Området har utgjort skogsmark från 1960-talet och fram till 2000-talet då skogen 
avverkades i samband med byggnationen av Jägartorpet. I samband med att 
Jägartorpet byggdes fraktades stora mängder sand från Sörmon som utfyllnad till 
området, vilket även inkluderar aktuellt planområdet. Detta enligt uppgifter från 
KEWAB som var underleverantör till NCC som var huvudentreprenör. 
Bedömningen är utifrån detta att aktuellt området inte bör innehålla förorenade 
massor. 

 
Karlstad El- och stadsnät AB 
Karlstad el- och stadsnät AB har kablar inom området och påtalar att om dessa 
behöver flyttas i samband med genomförandet av planen kommer en avgift tas ut. 
 
Kablarna finns i gatumarken samt korsar tänkt parkeringsyta i väster. 
 

Kommentar: 
Bedömningen är att kablarna kan ligga kvar i nuvarande läge även efter att 
planen genomförts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden avslår DP för Jägartorpet 1 och 2 med anledning att 
nämnden önskar denna yta detaljplanelagd för förskola/skola. 
 

Kommentar: 
Frågan om mark som ska köpas in för att möjliggöra för ny förskola/skola är en 
fråga för lokalförsörjningen att hantera. Den hanteras inte inom ramen för detta 
planarbete. 
 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen är sammanställd av Jonas Zetterberg, 
stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun i samverkan med planeringsarkitekt 
Karin Manner. 
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