
Detaljplan för Knappstad 2:47 
(del av Knappstad 2:1 och Knappstad 2:47, s:9, s:14, s:15 samt 
Knappstad GA 2) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning
• Granskningsutlåtande
• Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)

Ett detaljplaneförslag har upprättats med standardförfarande för del av 
fastigheterna Knappstad 2:1 och Knappstad 2:47, s:9, s:14, s:15 samt 
Knappstad GA 2 i Karlstad kommun. 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 7 april till och 
med 8 maj 2020. 

Yttranden som kommit in under granskningstiden och kommunens 
kommentarer till dessa framgår av bilaga 1. 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändringar av 
planförslaget: 

- Planbeskrivningen har förtydligats med text om att slutsatserna i VA-
utredningen även baseras på information som har framkommit vid
telefonsamtal med och e-post till WSP.

- Planbeskrivningen har förtydligats avseende bedömningsgrunderna
för gynnsam bevarandestatus samt de utpekade naturtyperna och
arterna för Natura 2000-området.

- Planbeskrivningen har kompletterats med text om att både
försiktighetsmått och skyddsåtgärder behöver vidtas vid ett
genomförande av detaljplanen, för att säkerställa att Natura 2000-
området inte påverkas negativt.

- Planförslaget har kompletterats så att det framgår att både planket
och vallen ska finnas längs med hela Skoghallsvägen. Vidare har
planförslaget förtydligats samt kompletterats med en bestämmelse
om uteplats för berörd kvartersmark.

- Planförslaget har kompletterats med en bestämmelse om en
tryckbank inom den östra kvartersmarken. Vidare har villkor för
bygglov införts för denna kvartersmark, så att tryckbanken anläggs
innan bygglov ges.

- En ny grundkarta har tagits fram, vilket har medfört att planområdes- 
och användningsgränsen har justerats något.

- Grundkartan har att kompletterats med koordinater och rutnätskryss.
- Bestämmelsen g har lagts till på plankartan för gatan.
- Planbeskrivningen har justerats avseende

gemensamhetsanläggningen för vägen.
- Planbeskrivningen har förtydligats avseende servitutet för avlopp.
- Planbeskrivningen har justerats avseende samfälligheten.



- Plankartan har kompletterats med bestämmelser om tekniska
åtgärder för reningsverket.

- En siktlinjestudie har tagits fram för in- och utfarten till planområdet.
Enligt denna krävs avverkning av vegetation, rivning av byggnad
samt schaktning av jord och berg för att klara VGU:s krav på
önskvärd siktsträcka. Med dessa åtgärder bedöms in- och utfarten till
planområdet få goda siktförhållanden. För att säkerställa detta har
villkor för bygglov införts för majoriteten av kvartersmarken inom
planområdet, så att in- och utfarten till planområdet klara VGU:s krav
på önskvärd siktsträcka innan bygglov ges.

- Planförslaget har kompletterats med plats för en nätstation.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Följande bedöms ha synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget: 

- Länsstyrelsen i Värmlands län (att planlägga del som allmän
platsmark för natur och inte som kvartersmark för bostäder)

- Länsstyrelsen i Värmlands län (utökning av planområdet)
- Teknik- och fastighetsförvaltningen (planstöd för ledningar)
- Teknik- och fastighetsförvaltningen (utökning av planområdet)
- Teknik- och fastighetsförvaltningen (tecknande av

exploateringsavtal)
- Teknik- och fastighetsförvaltningen (revir- och häckinventering)



 

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA 
YTTRANDEN UNDER 

GRANSKNINGEN 

BILAGA 1 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

2 

Se kommentarer på följande sidor. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

3 

Se kommentarer på följande sidor. 

Synpunkterna noteras, men bedöms inte lämpliga med hänsyn till 
Lantmäteriets yttrande under samrådet. 

Synpunkterna noteras. Planbeskrivningen har förtydligats med text 
om att slutsatserna även baseras på information som har 
framkommit vid telefonsamtal med och e-post till WSP. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende bedömningsgrunderna 
för gynnsam bevarandestatus. Planförslaget bedöms inte medföra 
påtaglig skada på Natura 2000-områdets natur- och kulturvärden. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende de utpekade 
naturtyperna och arterna för Natura 2000-området. Planförslaget 
bedöms inte medge åtgärder som kan påverka de utpekade 
naturtyperna och arterna negativt. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

4 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att både 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder behöver vidtas vid ett 
genomförande av detaljplanen, för att säkerställa att Natura 2000-
området inte påverkas negativt. Detta kommer att bevakas vid 
lovgivning och tillståndsprövning inom planområdet. 

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på 
kommunen. Risken för tillförsel och spridning av invasiva arter 
kommer att bevakas vid tillsyn inom planområdet. 

Synpunkterna noteras. Svämplanet för Klarälven – 
Dingelsundsådran bedöms dock ligga som minst ca 130 meter från 
planområdet. Utifrån detta bedöms svämplanet inte påverkas vid ett 
plangenomförande. Planbeskrivningen har kompletterats avseende 
detta samt förtydligats avseende påverkan på recipientens 
ekologiska och kemiska status. 

Synpunkterna noteras. Förändringarna av planförslaget påverkar 
dock inte förutsättningarna att skapa en god ljudmiljö inom 
planområdet. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

5 

Planförslaget har kompletterats så att det framgår att både vallen 
och planket ska finnas längs med hela Skoghallsvägen. Vidare har 
planförslaget förtydligats samt kompletterats med en bestämmelse 
om uteplats för berörd kvartersmark. Utifrån detta bedöms gällande 
riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras inom 
planområdet. Därmed bedöms det inte finnas något behov av att 
revidera bullerutredningen. 

Planförslaget har kompletterats med en bestämmelse om tryckbank 
inom den östra kvartersmarken. Vidare har villkor för bygglov införts 
för den östra kvartersmarken, så att tryckbanken anläggs innan 
bygglov ges. 

Se kommentarer ovan och på föregående sidor. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

6 

En ny grundkarta har tagits fram, vilket har medfört att 
planområdes- och användningsgränsen har justerats något. 

Grundkartan har att kompletterats med koordinater och 
rutnätskryss. 

Bestämmelsen g har lagts till på plankartan för gatan. 

Nytt läge för ledningar är inte fastställt och kan därmed inte regleras 
på plankartan. Detta kommer att hanteras vid ett genomförande av 
detaljplanen. 

Planbeskrivningen har justerats avseende 
gemensamhetsanläggningen för vägen. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende servitutet för avlopp. 

Planbeskrivningen har justerats avseende 
gemensamhetsanläggningen för vägen. 

Se kommentarer på nästa sida. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

7 

Planbeskrivningen har justerats avseende samfälligheten. 

Synpunkterna noteras. En fastighetsbestämning av 
fastighetsgränsen mot Skoghallsvägen bedöms dock inte nödvändig 
för detaljplanen, då planområdesgränsen inte ligger i 
fastighetsgränsen. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

8 

Se kommentarer på nästa sida. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 
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Yttrandet föranleder inga kommentarer. 



REGIONALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

10 

Yttrandet föranleder inga kommentarer. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

11 

Se kommentarer på nästa sida. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

12 

Synpunkterna noteras och delas. Kommunen har för avsikt att 
utreda möjligheten att anlägga en gång- och cykelvägen längs 
Skoghallsvägen. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

13 

Se kommentarer på följande sidor. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

14 

Se kommentarer på följande sidor. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

15 

Se kommentarer på följande sidor. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

16 

Befintliga ledningar inom planområdet kommer vid ett 
plangenomförande att behöva flyttas. Detta framgår redan i 
planbeskrivningen. Ledningar utanför planområdet kan inte regleras 
i den nu aktuella detaljplanen. 

Nytt läge för ledningar inom planområdet är inte fastställt och 
regleras därmed inte på plankartan. Detta kommer att hanteras vid 
ett genomförande av detaljplanen. 

Synpunkterna noteras. Enligt WSP är det dock, med tekniska 
åtgärder, möjligt att anlägga ett reningsverk närmare bostäder än 50 
meter. Plankartan har kompletterats med bestämmelser om 
tekniska åtgärder för att reducera buller, lukt och bakterieutsläpp. 

En siktlinjestudie har tagits fram för in- och utfarten till planområdet. 
Enligt denna krävs avverkning av vegetation, rivning av byggnad 
samt schaktning av jord och berg för att klara VGU:s krav på 
önskvärd siktsträcka. Med dessa åtgärder bedöms in- och utfarten 
till planområdet få goda siktförhållanden. För att säkerställa detta 
har villkor för bygglov införts för majoriteten av kvartersmarken inom 
planområdet, så att in- och utfarten till planområdet klara VGU:s 
krav på önskvärd siktsträcka innan bygglov ges. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

17 

Synpunkterna noteras. Detta framgår redan i planbeskrivningen. 

Synpunkterna noteras och delas. Kommunen har för avsikt att 
utreda möjligheten att anlägga en gång- och cykelvägen längs 
Skoghallsvägen.  

Se kommentarer ovan och på föregående sida. Ett 
exploateringsavtal bedöms utifrån detta inte nödvändigt för 
detaljplanen. 

Synpunkterna noteras. Genomförda utredningar bedöms dock 
tillräckliga för planskedet. Därmed bedöms det inte finnas något 
behov av en revir- och häckningsinventering. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

18 

Se kommentarer på föregående sidor. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

19 

Synpunkterna noteras. Detta framgår redan i planförslaget. 
Planförslaget har kompletterats med plats för en nätstation. 



KOMMUNALA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

20 

Yttrandet föranleder inga kommentarer. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

21 

En siktlinjestudie har tagits fram för in- och utfarten till planområdet. 
Enligt denna krävs avverkning av vegetation, rivning av byggnad 
samt schaktning av jord och berg för att klara VGU:s krav på 
önskvärd siktsträcka. Med dessa åtgärder bedöms in- och utfarten 
till planområdet få goda siktförhållanden. För att säkerställa detta 
har villkor för bygglov införts för majoriteten av kvartersmarken inom 
planområdet, så att in- och utfarten till planområdet klara VGU:s 
krav på önskvärd siktsträcka innan bygglov ges. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

22 

En siktlinjestudie har tagits fram för in- och utfarten till planområdet. 
Enligt denna krävs avverkning av vegetation, rivning av byggnad 
samt schaktning av jord och berg för att klara VGU:s krav på 
önskvärd siktsträcka. Med dessa åtgärder bedöms in- och utfarten 
till planområdet få goda siktförhållanden. För att säkerställa detta 
har villkor för bygglov införts för majoriteten av kvartersmarken inom 
planområdet, så att in- och utfarten till planområdet klara VGU:s 
krav på önskvärd siktsträcka innan bygglov ges. 

Se kommentarer på nästa sida. 

Se kommentarer ovan. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

23 

Se kommentarer på föregående sida. 

Synpunkterna noteras och delas. Kommunen har för avsikt att 
utreda möjligheten att anlägga en gång- och cykelvägen längs 
Skoghallsvägen. 

Synpunkterna noteras. Då gärdet ligger utanför planområdet och 
planförslaget inte kommer att förändra dagens situation, föreslås 
inga åtgärder i planförslaget. 

Planförslaget möjliggör en byggnadsarea på högst 30 procent av 
fastighetsarean. För friliggande enbostadshus gäller en 
byggnadsarea på högst 140 respektive 200 kvadratmeter. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

24 

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på 
kommunen. Detta är inget som kan regleras i en detaljplan. 

I detaljplanen för Östra Dingelsundet, sydväst om planområdet, 
föreslås en passage över Skoghallsvägen för fotgängare och 
cyklister. 

En siktlinjestudie har tagits fram för in- och utfarten till planområdet. 
Enligt denna krävs avverkning av vegetation, rivning av byggnad 
samt schaktning av jord och berg för att klara VGU:s krav på 
önskvärd siktsträcka. Med dessa åtgärder bedöms in- och utfarten 
till planområdet få goda siktförhållanden. För att säkerställa detta 
har villkor för bygglov införts för majoriteten av kvartersmarken inom 
planområdet, så att in- och utfarten till planområdet klara VGU:s 
krav på önskvärd siktsträcka innan bygglov ges. 

Befintliga och nya gator inom planområdet är tänkta att vara 
grusade. 

Synpunkterna noteras. Kommunen har för avsikt att utreda 
möjligheten att anlägga en gång- och cykelvägen längs 
Skoghallsvägen. 

Se kommentarer ovan. 

Synpunkterna noteras och delas. Se Region Värmlands yttrande 
avseende busshållplatser. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

25 

En ny grundkarta har tagits fram, vilket har medfört att 
planområdes- och användningsgränsen har justerats något. Berörd 
fastighet omfattas därmed inte av användningen gata. 

Då fastigheten ligger utanför planområdet och planförslaget inte 
kommer att förändra dagens situation, föreslås inga åtgärder i 
planförslaget. 

Delägarna för vägen behöver inte lösas ut vid bildandet av 
gemensamhetsanläggningen för vägen. Detta då en 
gemensamhetsanläggning kan läggas på en befintlig samfällighet, 
genom inrättandet av ett utrymmesservitut för 
gemensamhetsanläggningen på samfälligheten. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

26 

Se kommentarer på föregående sida. 



ÖVRIGA YTTRANDEN   KOMMENTARER 

27 

Se kommentarer på föregående sidor. 

2020-06-02 

Jonas Zetterberg 

planchef, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Karlstad kommun 
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