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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Minnesanteckningar, 2021-06-03 

 

Informationsmöte Detaljplan Lungvik 
 

  
Datum 2021-06-01 
Plats Teams (digitalt) 
Deltagare 
Marie Janäng, SBF, planenheten 
Emelie Dronsfield, SBF planenheten 
Ossman Sharif, SBF planenheten 
Sofia Anesäter Olsson, SBF planenheten 
Hanna Gärdeklint, TFF va-enheten 
Johan Törngren, TFF va-enheten 
+30 inbjudna deltagare, boende i området 
 

  

Information  
Marie håller presentation kring uppdragen och hur processen fungerar.  
Presentation med noteringar bifogas minnesanteckningarna. 
  
Detta möte har främst fokus på ändring av detaljplanerna som idag begränsar 
utbyggnadsmöjligheterna i området. Vi är tidigt i processen. 
  
Buller/vibration/farligt gods kopplat till järnvägen behöver utredas i planarbetet 
och avgör hur nära vi kan planlägga för större byggrätter, dvs bostäderna närmast 
järnvägen (hur nära vet vi inte än) kanske inte kan hamna i den nya detaljplanen 
utan där får då den gällande planen på 60 kvm ligga kvar. Trafikverket planerar på 
sikt dubbelspår längs Värmlandsbanan som går genom området. 
  
Planerar fysiskt möte i höst (och säkert också digitalt), i samband med samråd, när 
det finns ett förslag till ny detaljplan som det går att ha synpunkter på. 
 
Frågor 
Hur har kommunen fått ansökan om att ändra detaljplanen?  
Kommunen har fått in planbegäran från boende i området och kommunen har 
sedan gjort bedömningen att en planändring för större byggrätter ligger i linje med 
kommunens översiktsplan och att kommunalt vatten- och avlopp nu dras fram, 

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se


   Sid 2(5) 
 

 

vilket främjar permanentboende. En lista på hur många som var för eller emot en 
planändring gjordes av sökande. Vi är medvetna om att det är delade meningar 
kring om en planändring önskas eller inte.   
  
Skulle kommunen fått uppdraget kring planprogrammet oavsett ansökan om 
detaljplaneändring?  Ja, det uppdraget hänger ihop med att kommunalt vatten- 
och avlopp nu dras ut i området samt att området är utpekat som ett 
stadsutvecklingsområde i kommunens översiktsplan från 2012.  
  
Hur har ni kommit fram till att planavgiften ska tas ut i samband med kommande 
bygglov? Kommunen och Trafikverket är även stora intressenter?  
De som har nytta av planen får även bekosta den. Nu kommer avgiften på 
respektive fastighetsägare som väljer att nyttja planen sedan. Trafikverket är inte i 
behov av en planändring. Planavgiften baseras på kommunens fastställda taxa som 
i sin tur regleras beroende på typ av markanvändning och byggrätt.  
  
VA-information (Hanna) 
Anledning till VA-utbyggnad från början baseras på kommunens VA-plan från 
2014. Lungvik utpekat som ett omvandlingsområde som behöver en samlad VA-
lösning. Området har varit i projekteringsfas i ca 1 år.  
  
Har väntat på ledningsrätt nu hos Lantmäteriet som tagit ovanligt lång tid så de har 
mycket att göra. När planuppdraget kom om att ändra detaljplanen uppstod 
behovet av att invänta samrådet av detaljplanen för att veta hur dagvatten/skyfall 
ska hanteras i området, om dagvattenledningar t.ex. också behöver dras fram. 
Vi vet att det finns olika åsikter bland de boende kring huruvida detta ska bli 
kommunalt VA område eller ej. 
  
Strandviksvägen/Granuddsvägen precis avslutat. Stora delar av systemet som ska 
ta hand om Lungvik/Skattkärr har byggts.  
 
Den tillfälliga vägen i sydväst av området har stängts av för biltrafik. 
Utbyggnadsprojektet kommer det information om längre fram när vi vet hur 
detaljplanen påverkar den projektering som redan gjorts för området.  
Varje etapp ska vara färdigbyggt och godkänt innan boende kan koppla på sig. 
Tanken just nu är 2 etapper. Sydvästra delen först ut.  
Smala vägar i området försvårar byggnationen, blir troligen grundförlagt system i 
vissa delar. 
  
Frågor 
Förskjuts planerna på VA pga. detaljplanen? Vi behöver vänta in samrådsskedet 
men behöver förhoppningsvis inte vänta längre än så. Det är också möjligt att 
överklaga ledningsrätten och behöver förhålla oss till sådant som vi inte kan 
påverka också vilket förstås kan försena utbyggnaden också.  
  
Går det att dra ledningar på utrymningsväg på återvändsgata? Kommunen har 
haft tät dialog med räddningstjänsten kring behov av utrymningsvägar under 
utbyggnadsperioden i tidigare projekt. Går inte alltid att lösa alla problemen helt 
men vi försöker lösa det i största möjliga mån. För den som har särskilda behov 
kan andra lösningar finnas. 
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När kommer vi behöva betala för VA- anslutningen? Den betalas först vid 
anslutning - alltså inte förrän etappen man har sin fastighet i är klar. Gissningsvis 
under 2023 tidigast. De i nordöstra delen ännu senare.  
  
Vilken etapp ingår Busterudsvägen i? Troligtvis etapp 2. Troligen minst 2 år framåt. 
  
När behöver man koppla på sig från att anslutning är framdraget? 2 år. Avgiften 
kommer oavsett men anslutningen kan man skjuta på upp till 2 år. 
  
Hur ser ni på om folk vill bygga under tiden ni bygger?  
Under byggtiden kommer vi i möjligaste mån att ordna tillfälliga vägar i området 
men ibland kommer boende att få gå en bit, ex ha bilen hos grannen någon vecka. 
Vi måste också planera så att vi inte stänger in ett helt område utan byggnation 
kommer att samordnas så mycket som möjligt att en alternativväg ut alltid finns i 
närheten och att räddningstjänsten har möjlighet till insats. Under byggtiden ser vi 
helst inte att större byggnationer sker inom området där det byggs VA pga 
svårigheterna med att få fram transporter. Mindre akuta transporter går ofta att 
lösa under byggtiden.  
  
Finns det verkligen behov av dagvattenutbyggnad? 
VA har bedömt att inget behov av samlad dagvattenlösning finns idag eftersom 
området har så hög andel grönytor och lutning på området idag. Finns några 
begränsade ställen där det finns problem. Mycket blir troligen löst enbart av att 
vägarna görs om i samband med VA-byggnationen men inte allt. Frågan behöver 
däremot tas igen på grund av detaljplanearbetet. Ökad byggrätt = ökad 
dagvattenavrinning, vilket vi behöver utreda hur det ska lösas. Särskilt extremregn 
behöver vägas in.  
   
Sammanställning från de olika gruppsamtalen 
 
Allmänna ytor/vägar 

• Allmänna ytor som sköts tillsammans genom vägföreningen och 
bryggföreningen är "pumpängen" (lilla ängen där gammal vattentäkt 
finns) där man har midsommarfirande och nere vid sjön. 

• Kan kommunen tänka sig ta över enskilda vägar och bygga om till 
standard väg dvs. asfalterad väg med belysning? 
Just nu är alla berörda vägar i området enskilda vägar där en del sköts av 
kommunen genom driftbidrag, men inte alla. Frågan diskuteras och avgörs 
i detaljplanearbetet. 

• Vill ha gatorna som det är nu. Vägförening men att kommunen sköter den.  
• Hellre smala gator som nu med mötesplatser än att vägen breddas 

generellt. Lättare hålla ned hastigheten i området då. 
• Spretande önskemål om vägbelysning - en del vill ha och andra inte alls.  
• Vill inte att Lungviksvägen permanent knyts ihop med Strandviksvägen, ger 

mer trafik med ökad hastighet och ökade risker för ex inbrott och 
båtstölder. 

• Tung trafik kör fort på Busterudsvägen. Kan vara svårt med farthinder där 
de behöver ta sig fram men prata med förare och ledning.  

 
Byggrätter/utformning 

• 60 kvm är litet för en småbarnsfamilj. Vill bygga större, men samtidigt 
finns en oro för hur det blir framöver, vart blir det nya bostäder och inte. 
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Hoppas att det inte blir för mycket bostäder så det blir som att bo i stan, 
vill ha det lantliga. 

• Byggrätter - vill behålla karaktären. Med det menas att man kan ha olika 
typer av hus som det är idag. Inte för små tomter med för stora hus som 
det blir i Enebo-området. Ha reglering på minsta tillåtna tomtstorlek och 
ha byggrätt i % av denna snarare än en viss fast yta. 

• Typ av byggnader - få bygga 1½ plan hus i alla fall. Inte styra ex takvinkel 
osv. 

• Vill kunna bygga ut på våra tomter men helst ingen ytterligare bebyggelse i 
området. 

• Det vore intressant att veta hur många boende i området som idag har 
endast 60 kvm och hur många som har större. 

• Önskar att tomtstorlek och skala utgår från områdets karaktär, förhindra 
avstyckningar och förtätning inom området. 

• Kan planen möjliggöra avstyckning av några stora tomter som ingår i 
planområdet? 
Det beror på hur detaljplanen reglerar med t.ex. bestämmelse om minsta 
tomtstorlek.  

• Vilken typ av bostäder och hur många bostäder planeras i 
programområdet?  
Programmet är ett tidigt skede i planprocessen och reglerar inte exakta 
antal bostäder. Planprogrammet kommer att ligga till grund för 
kommande detaljplanearbete. Kommunens uppdrag är 
småhusbebyggelse, dvs villatomter eller/och radhus/parhus.  

• Vi vill att kommunen bevarar och värnar om befintlig natur och skogsridå 
som redan finns i området. Området har idag en lantlig karaktär som bör 
beaktas i tillkommande detaljplanearbete. 

 
Blöta områden/ VA 

• Det finns några ställen där vatten är ett problem, vid stora regn brukar det 
ex rinna tvärs över vägen på Lungviksvägen. 

• Det är blött och sumpigt där skog nu tagits ned längs Busterudsvägen i 
norr.  

• Det översvämmas vid Lungvikspromenaden, men det problemet försvinner 
när kommunalt VA kommer. 

• Hur fungerar det med avbetalning av VA-avgiften via kommunen? En 
modell för avbetalning finns hos kommunen, för att veta mer kontakta VA-
avdelningen.  

 
Järnväg, buss, cykel 

• Önskan om att stadsbussarnas turer förlängs så de kommer till Lungvik 
men inte kör ned i området.  

• Skolskjutsen funkar bra på den plats där den är idag nere i området 
(korsningen Busterudsvägen/Lungvikvägen), var inte bra som det var förr 
vid Skattkärrsvägen. 

• Hur löser kommunen störningar från järnvägen dvs. buller, farligt gods mm 
Det är kommunens uppgift att genom detaljplanen visa hur tillkommande 
byggrätter klarar bullerkravet i enlighet med lagstiftning – 
bullerförordningen. En utredning behöver tas fram för att se närmare på 
detta och hur vi kan planlägga. 

• Hur kommer det bli bättre med cykelvägar? Bättre och vinterväghållna 
cykelvägar önskas. 
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Diskussioner pågår kring cykelvägar vid Lantmannavägen mot Kronoparken 
och norr om järnvägen fram till Välsviken. Förslag till cykelstråk och 
standard på dessa kommer presenteras vid samråd för detaljplan Brödet 
(https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/brodet/). 

• Bron vid Löfbergs har rivits. Kommer vi inte kunna cykla där mer? Ska bli 
port under järnvägen istället. Trafikverkets projekt. När den ska vara färdig 
är oklart. 

 
Övrigt 

• Uppgift att havsörn ofta cirkulerar över området men att man inte känner 
till om den bor i närheten. Viktigt att bevara blandskogen omkring 
planområdet som används flitigt som strövområden, särskilt nu när mycket 
natur försvunnit för de boende i alster pga. nya planområdet. 

• Kraftledningen ska grävas ned i samband med att VA dras i 
kraftledningsgatan. Ingen boende ska bekostas för det. 

• Oro för den sprängning som pågår både på Bråtebäcken och inom 
Busterud/Alster och att det med nya planer och VA-dragning kommer att 
bli mer sprängning framöver. Vid utbyggnad VA i Lungvik görs för- och 
efterbesiktningar för att kolla ev. förändringar på samtliga hus. 

 
 

 
 
Antecknat av kommunens deltagare 
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