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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Minnesanteckningar, 2021-06-22 

 

Informationsmöte Detaljplan Lungvik, 
Råbäcksvägen 
 

  
Datum 2021-06-22 
Plats Teams (digitalt) 
Deltagare 
Marie Janäng, SBF, planenheten 
Emelie Dronsfield, SBF planenheten 
Hanna Gärdeklint, Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 
+9 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 eventuell ändring av detaljplan för Råbäcksvägen 
som idag begränsar utbyggnadsmöjligheterna i området. Vi är tidigt i processen. 
   
Planerar fysiskt möte senare i höst/vinter (och säkert också digitalt), i samband 
med samråd, när det finns ett förslag till ny detaljplan som det går att ha 
synpunkter på. 
 
Just nu tar vi fram bullerutredning, naturinventering och kommunens 
byggnadsantikvarie är ute i området också för att se om det finns några 
kulturmiljövärden att värna inom hela Lungvik området. 
 
Vi kommer att ha med en planbestämmelse i den nya detaljplanen på minsta 
tomtstorlek, i syfte att tomterna inte får styckas av så det blir många mindre. 
 
Frågor 
Dagvattenutredning kommer göras inom planarbetet. Finns det något ställe inom 
området som blir blött idag vid kraftigt regn? 
Ja i kurvan vid ”nya” infartsvägen, mot gamla ladan, vid dikena.  

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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Vad kommer kostnaden för detaljplanen bli? 
En planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov, så den som nyttjar planen 
får betala en avgift då. Avgiftsbeloppet utgår från kommunens taxa. Bygger man 
under 50 kvm nybyggnad eller tillbyggnad är det ingen planavgift.  
 
Måste VA invänta detaljplanen här? 
Vi behöver invänta detaljplanens samråd för att veta hur vi ska hantera dagvattnet 
i området. Oavsett detaljplan eller inte så kommer VA också dröja något på grund 
av att vi behöver invänta att vi får ledningsrätt. 
 
Vad är ledningsrätt?  
Tillstånd av markägaren att lägga ledningar i marken på markägarens mark. 
Ledningsrätt utförs av lantmäteriet och är en stark och långsiktig rättighet.  
 
 
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. Tidplanen för Råbäcksvägen 
ligger inom etapp 2 och kan ske 2024. Under byggtiden kan det bli att man får ha 
bilen hos grannen t ex. 
  
Frågor  
När kommer vi behöva betala för VA-anslutningen?  
Den betalas först vid anslutning - alltså inte förrän etappen man har sin fastighet i 
är klar.  
 
Normalt sett återställer vi gatorna efter befintligt skick, inga förbättringar. 
Kan eventuellt samnyttja med andra ledningar, som fiber. Det verkar vara klart att 
fibern ska med. Lämna in intresseanmälan! 
Ellevio har vissa sträckor där de vill gräva ned ledningar, men ännu oklart vilka.  
 
Anslutningsavgiften utan dagvatten ligger mellan 160 000-260 000 kr. Den är 
beroende av tomtstorlek. Med dagvatten kan det bli ca 40 000 kr till.  
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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. 
 
 
 
Synpunkter från boende 
 

• Bevara lantliga känslan. Vill inte att det ska vara ett vanligt villaområde 
här. Åkermarken bidrar till känslan av lantligt, bygg inte där.  
Det som är bra här är att det är nära till skogen, men ändå centralt. Önskar 
att skogen direkt till väster och öster är kvar också. 

 
• Önskemål om att bygga ca 150 kvm huvudbyggnad. 

 
• Vill kunna bygga ihop huvudbyggnad och komplementbyggnad och på så 

vis få ett större boende, totalt ca 170 kvm byggnadsarea.  
 

• Kanske tvåvåningshus ska tillåtas?  
 

• Gamla anslutningsvägen funkar bra. Vilken väg man tar beror nog på vart 
man bor i området, men båda används. Skolskjutsen funkar bra, barnen tar 
sig till Busterudsvägen och blir hämtade där.  

 
• Råbäcken har nog aldrig varit över vägen, men hålor har bildats på samma 

områden på vägen. Förstärkningsåtgärder skulle vara bra där. 
 

• Grönsläppen inom området, används dem? Inte jättemycket, kanske 
någon parkering. Pumphus på den vänstra sidan. Den i norr syns knappt. 
Möjligen att arrendet i öster har haft den öppningen för att ta sig in på 
Råbäcksvägen? 
 

• Gällande planprogrammet – vill inte ha nya bostäder precis inpå, utan skog 
kvar emellan.  
 

• Ledljus längs gatorna hade inte varit fel. Vägförening styr detta mycket 
själv. Önskar kommunal väg.  
 

• Skogsvägen i skogen ner mot arrendet i söder används som promenadväg 
och lek med barn i skogen. 
 

• Lite olika benämningar på områdets olika delar 
 

• Rinner dagvatten från bergen i området, positivt om dagvatten kommer 
anser någon. Vissa tomtmarker blir det blött på men inga direkta problem 
erfaras.  

 
 

 
 
Antecknat av kommunens deltagare 
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