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7 deltagare (enligt lista)  

Genomgångar  

• Uppdraget stadsbyggnadsförvaltningen har från stadsbyggnadsnämnden 
(februari 2021): 

o Detaljplan för Gamla Lungvik (som detta möte syftar till att prata 
om) 

o Planprogram för Lungvik (var på samråd våren 2022) 

I planarbetena ska hänsyn till naturmiljö, topografi och bebyggelse 

Skillnaden mellan planprogram och detaljplan är att planprogrammet görs i ett 
tidigt skede för att studera hur ett område ska kunna bebyggas på lämpligaste 
sätt. Programmet är inte bindande. Planprogrammet ligger sedan till grund för 
en eller flera efterkommande detaljplaner, som lägger fast vad som får och 
inte får göras i området. Detaljplaner är juridiskt bindande. 

 
• Bakgrund 

Området började byggas ut på 30-talet, hänger ihop med den lagstadgade 
semestern som kom till då. För området finns flera gällande planer. Syftet från 
början har varit fritidshusbebyggelse. Slutet 90-talet och början 00-talet 
började kommunen gå igenom dessa typer av området i syfte att utöka 
byggrätterna. Då kom gällande detaljplan för Råbäcksvägen till, där det idag 
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tillåts 100 + 60 kvm byggnadsarea (byggnadens avtryck på marken). För det 
södra området (Gamla Lungvik) gick aldrig ny detaljplan igenom av olika skäl. 

Nu har frågan om utökade byggrätter kommit upp igen, boende i området har 
ansökt och fått godkänt att stadsbyggnadsförvaltningen ska starta ett 
planuppdrag för detta syfte. Och det är bakgrunden till förslaget som vi nu 
presenterar. Samrådshandlingen är ett första utkast där ni boende och 
sakägare nu får komma med synpunkter och tycka till om. 

 

• Utmaningarna i området och med ny detaljplan 

När vi föreslår helårsboende ställs helt andra krav än vad som gjordes under 70-
talet för fritishusbebyggelse. Andra krav på tillgänglighet på vägar, boendemiljö 
och skyfalls- och dagvattenhantering. Huvudmannaskapet (boende som ansvarar 
för allmänna vägar) och närheten till järnvägen osv är också utmaningar i detta. 

Frågor: 

Det är inga problem idag, så varför skulle det vara det imorgon. Tömningsbilar 
osv kan åka idag. Så länge som allt funkar finns förstås inget behov av att bredda 
vägen. Det kan dock uppstå ett behov beroende på hur dagvatten- och 
skyfallsfrågan ska hanteras (behövs större diken t ex?). Annars är det är 
vägföreningen själv som bestämmer om och när vägen ska breddas. I detaljplanen 
behöver oavsett ge möjlighet för en breddning. 

Det har ju blivit problem med dagvatten och översvämning i Busterudsplanen. 
Det är ett område under byggnation där slutliga utformning och markhöjder inte 
klara, vilket är anledningen till dessa tillfälliga problem. Den slutliga lösningen som 
togs fram i detaljplanen kommer arbetas fram – då ska allt funka och innebära 
mindre flöden jämfört med innan. Eventuella tillfälliga problem hanteras under 
byggtiden.  

• Förslaget 

Jämförelse med gränser för gällande detaljplaner. För de områden som inte ingår i 
nuvarande förslag kommer nuvarande detaljplaner gälla. 

o Maximalt 200 kvm byggnadsarea = avtrycket på marken (150 
huvudbyggnad och 50 kvm komplementbyggnad)  

o Tre nya tomter på kommunens mark, öster om Lungviksvägen 

o Krav på placering av byggnader inom tomten 

o Byggnadshöjder, taklutning (35 grader) och fasad av trä 

o Maximal andel hårdgjord yta utöver byggnader och berg i dagen 
(max 10% av marken). Syfte: ha kvar ytor som bromsar dagvatten 
och karaktären i området.  

o Utformning men hänsyn till buller och skydd 

o Förslag på dagvattenfördröjningsmagasin  

o Möjliggör bredare gator, schablonmässigt utlagt, behöver utredas 
för optimal dragning av en ev breddning av väg (innebär inte att 
det MÅSTE genomföras – vägförening bestämmer) 

o Bestämmelser kring Lungviks gård kopplat till de kulturhistoriska 
värdena 
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o Krav på minsta fastighetsstorlek (olika i olika delar). Syftet är att 
inte möjliggöra avstyckning.  

o Delar av det som är planlagt som gatumark idag planläggs nu som 
kvartersmark. Syftet är att låta de som har nytta av vägen sörja för 
den och själva bilda förening.  

o Lungviksvägen och Råbäcksvägen har idag driftbidrag. 
Bedömningen är att Lungviksvägen även fortsättningsvis uppfyller 
kraven för att få driftbidrag. Råbäcksvägen föreslås få kommunalt 
huvudmannaskap. 

Frågor: 

Kommunen sköter Lungviksvägen idag. Sköts dåligt. Klipper försent och ibland 
blir vägpinnar kvar till nästa vintersäsong. Hur kommunen sköter vägen är ett 
avtal mellan vägförening och kommunen. Detta är oberoende av detaljplanen. 
Anser föreningen att kommunen inte sköter sin del av avtalet ska kontakt med 
ansvarig för enskilda vägar tas.  

Får man ha källare i ny detaljplanen? I samrådshandlingen finns inget förbud mot 
det. Men med anledning av dagvattensituationen är det kanske inte helt 
okomplicerat att ha källare här. Detta behöver vi diskutera vidare då det kanske 
inte är optimalt ur dagvattensynpunkt.  

Vem står för att göra Busterudsvägen till bussgata? Att Busterudsvägen ska bli 
kommunal gata med buss är något som föreslås i planprogrammet på sikt. Inget 
som denna detaljplan reglerar. Men den dagen det blir aktuellt är det kommunen 
som tar över vägen och ansvarar för utbyggnad och kostnader. 

Vänerleden, som går via Busterudsvägen – hur kommer den påverkas? Blir inte 
direkt naturskön led längre om bussen ska gå där. Detta är frågor som egentligen 
rör planprogrammet. Vänerleden är en utmärkning av cykelbara vägar runt 
Vänern. Inga fysiska vägar har skapats i och med utmärkningen. Om det blir 
cykelväg längs Busterudsvägen höjs standarden men klart att upplevelsen 
förändras mot idag. Hur projektet Vänerleden väljer att kartlägga sträckningen är 
upp till det projektet.  

 

• Järnvägens påverkan på området 

Järnvägen genererar buller och risker med farligt gods som trafikerar sträckan. 
Dubbelspår planeras preliminärt på lång sikt.  

Vissa fastigheter kan inte ingå i den nya planen (där kommer nuvarande plan 
fortsätta gälla, dvs 60+40 kvm). Vissa andra får utformningsbestämmelser på sig 
för att klara risk och buller-frågorna.  

Planer på stängsel längs järnvägen finns. Preliminär byggstart för det 2024. 

Frågor: 

När det blir dubbelspår kommer ju vi och Alstersborna påverkas jättemycket. 
Trafikverket ansvarar för frågan kring järnvägen. I nuvarande nationell plan 
(sträcker sig till 2033) finns inga pengar till dubbelspår på denna sträckning med. 
Alltså finns inga beslut om dubbelspår här idag. Det är dock fortfarande ett 
framtida behov som Trafikverket ser, vilket innebär att vi i detaljplanen ändå tagit 
höjd för det när vi föreslås utökning av byggrätter i Lungvik. För detaljplanens del 
så innebär det att vi hypotetiskt flyttar järnvägsfastighetens gräns 15 meter norrut 
och beräknar risker och buller utifrån denna framtida trafik. Detaljplanen i sig 
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innebär inga inlösen av fastigheter pga järnvägen. De fastigheter som inte kan 
inkluderas i denna detaljplan (där nuvarande detaljplan får fortsätta gälla) kan inte 
inkluderas oavsett dubbelspår eller inte. 

Om det blir dubbelspår, behöver fastigheter lösas in då?  
Det vet vi inte idag. Eventuellt kan vissa fastigheter som ligger i direkt anslutning 
behöva lösas in. Detta är en fråga som troligen inte heller Trafikverket kan svara på 
idag. 
 

Hur påverkas jag som inte får vara med i detaljplanen, hur påverkas VA-
avgiften? För fastigheter där nuvarande detaljplan får fortsätta gälla planeras 
ändå VA-anslutningar. VA-utbyggnad planeras oavsett ny detaljplan eller inte men 
ny detaljplan försenar utbyggnaden och påverkar VA-avgiften.  

Tillagt som info, togs ej upp på mötet: Avgiften ökar på grund av 
dagvattenutbyggnaden som krävs för detaljplanen. Beroende på om man behöver 
ha DgDF: dagvattenfastighet och dagvatten gata (längs med kommunal väg), 
enbart Df: dagvattenfastighet (enskilda vägar) eller enbart Dg: dagvattengata 
(kommunal väg) så varier tillägget. Ex på maximala tillkommande avgift som kan 
bli:  

DgDf – högsta avgiften som kan tillkomma ca 60.000 kr, 

Df – högsta möjliga tillkommande avgiften ca 36.000 kr, 

Dg – är högsta möjliga tillkommande avgiften ca 55.000 kr. 
(2022 års taxa) 

Får man bygga ut med attefallshus på de fastigheter som inte ingår i ny 
detaljplan? 
Byggnation av attefallshus ska anmälas till kommunens bygglovsenhet (även om 
bygglov inte krävs. Tror inte det finns något hinder mot det. 

 

• VA, dagvatten och skyfall 

Kommunen har ansvar för 10-årsregn men inte för 100-årsregn (skyfall). För 
100-årsregn har varje enskild fastighetsägare ansvaret att kringliggande 
fastigheter inte översvämmas. I en detaljplan behöver fråga om översvämning 
pga skyfall utredas i syfte att säkerställa att varken bostadshus eller 
järnvägsbanken översvämmas. 

Dagvatten (10-årsregn): 

Innan vi påbörjade arbetet med ny detaljplan här var området projekterat för 
vatten- och avlopp. Dagvattenledningar ansågs då inte behövas med 
anledningen av stora tomter med mycket grönt på osv. När detaljplanearbetet 
startade i syfte att utöka områdets byggrätter innebär det mer hårdgjorda 
ytor, vilket påverkar avrinningen. Det ger dagvattenfrågan nytt ljus som därför 
behövt och behöver utredas vidare i detta arbete. 

Utöver att vissa fastigheter inom området även kommer behöva ansluta sig till 
det kommunala dagvattennätet med ny detaljplan så behövs också ett 
fördröjningsmagasin i områdets sydvästra hörn, intill ett utlopp under 
järnvägen (inom Lungvik 1:8). Placeringen av dammen beror på höjdmässigt 
rätt och närheten till utloppet. Dammen behöver klara av fördröjning för ca 95 
m3 för att klara 10-årsregn. Denna volym är i sammanhanget relativt liten. 
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Skyfall (100-årsregn): 

I detaljplaneförslaget som nu ligger på bordet föreslås berörda fastigheter 
(större delen av Gamla Lungvik) själva ansvara för att fördröja vatten från 
skyfall inom den egna tomten. Om detta är tekniskt möjligt eller inte behöver 
vi utreda vidare. Alternativet är annars att vägområdet (vägföreningen) 
behöver kunna ta omhand skyfallsvatten och att dammen i sydväst behöver ha 
en större storlek för att kunna svälja även detta vatten. En sådan lösning 
innebär en rad andra svårigheter vid ett genomförande. Bland annat behöver 
vägföreningen då en omprövning i syfte att få ett utökat ansvar som avser 
även dagvatten- och skyfallshantering (inte bara ansvar för väg som idag). 

Frågor: 

Har ni kollat på förslaget att byta trumma? Ja, undersöker men även det för 
med sig vissa utmaningar. Bland annat ytligt berg, nära järnvägen. Svårt att 
spränga där. Oavsett behövs en uppsamlingsvolym innan trumman. Också 
kostsamt. Kan vara en lösning som behöver undersökas vidare.  

Vi vill inte ha en damm på vår fastighet och dessutom precis intill vårt hus. 
Går det inte att flytta dammen längre väster ut? Det området ligger 2 meter 
högre än där dammen föreslagits nu. Då behöver dammen sprängas ner djupt 
för att nå trumman. Skulle krävs stängsel mm för säkerhet.  

Hur ser en sådan här damm ut? Luktar det inte mycket? En skålformad damm 
med gräsbeklädda slänter och makadam i botten. Står normalt inte vatten i 
den, bara när det regnar så mycket att utloppet inte räcker till. Ju mer det 
regnar, desto mer vatten i den. Normalt är dammen torr, inget vatten ska bli 
stående och lukta.  

Går den inte gräva ner djupt? Går eventuellt men behöver sprängas betydligt 
mer då, vilket är en svårighet så nära järnvägen.   

Lägga dammen i trekanten söder om Lungviksvägen (inom Lungvik 1:8)? 
Behövs mer ytor än så för att klara slänter, så den passar in i landskapet, kan 
skötas och dels inte skapar osäkra ”stup”. Inte heller troligt att Trafikverket 
godtar en anläggning så nära räls. 

Detta löser vi inte på mötet nu, utan behöver utredas vidare. Boende 
uppmanas skicka in synpunkter. 

 

• Smala enskilda gator idag 

Redovisning av hur gällande detaljplan ser ut avseende vägsträckningar. 
Vägar som finns planlagda idag har aldrig genomförts på vissa håll. 

Med förslaget så föreslås vissa vägar bli enskilda allmänna gator med 
gemensamhetsanläggning. Förslaget är att gemensamhetsanläggningen 
för Lungviksvägen även ska omfatta flera gator i området.   

Vissa andra gator föreslås som kvartersmark (privat, gult i plankartan) där 
de boende som har nytta av den kan bilda förening för dessa.  

Råbäcksvägen och Råbäcksbacken föreslås övergå till kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen står för genomförande 
och drift av dessa. 

Gatorna i Gamla Lungviksområdet är väldigt smala bitvis och följer idag 
inte alltid Trafikverkets standarder för enskilda vägar. När området får fler 
permanentboende ökar såväl i regel trafiken och barns rörelser. För att 



   Sid 6(8) 
 

 

säkerställa god standard och framkomlighet behöver vi i detaljplanen ge 
möjlighet till en vägbreddning. Det innebär att vissa fastigheter kommer 
behöva ge mark för vägområde. Exakt vilka fastigheter och hur mycket 
mark är inte utrett. I förslaget som nu ligger har endast en schablonmässig 
projektering gjorts utifrån Trafikverkets standarder (med vissa 
anpassningar). En mer detaljerad projektering för detta kommer att 
behövas inför nästa skede i processen. Vägområdets bredd kommer också 
påverkas av huruvida vägen även ska klara ta hand om dag- och 
skyfallsvatten.  

Frågor: 

Kommer kommunen tvinga oss boende att ge ifrån sig mark och bredda 
vägen? Nej, att genomföra detta är helt en fråga för föreningen. Finns 
inget behov av breddning av väg behöver detta inte genomföras. 
Detaljplanen ger rättighet och möjlighet till det.  

Varför ska vi bredda vägen? Funkar fint idag! Enligt våra trafikingenjörer 
så kan det inom vissa områden vara och framför allt bli svårt att ta sig 
fram vintertid pga kraftiga lutningar. Även Karlstads Energi har flaggat för 
att det inom vissa delar är svårt att ta sig fram. För att de ska kunna 
hämta sopor ställer de t ex vissa motkrav kring framkomlighet. Det ska 
tilläggas att vi av den anledningen har lagt in även möjlighet för 
gemensamma sophus där fastigheter kan gå samman. På så vis minskar 
avgifter, man får fler sorteringsmöjligheter och mindre tung trafik i 
området. 

Skulle vi landa i att det behövs en samfällighetsförening som tar ansvar för 
skyfallsfrågan kan behovet av vägbreddning och omprövning av 
vägföreningen bli en annan.  

Vad är kostnaderna för att göra de nya gatorna då? Vet vi inte nu. 
Kostnaderna ligger i marklösen, förrättningskostnader, projektering och 
byggande. En schablonmässig kostnadsuppskattning har gjorts för 
marklösen och lantmäterikostnad, och bedömningen är att de kostnaderna 
är rimliga och inte oskäliga.  

Kostnadsbedömningen grundar sig på en grov uppskattning av hur stor 
areal som totalt skulle behöva lösas in (till 150 kr/m2 grundat på 
Skatteverkets riktvärden för taxering) och en uppskattning av 
lantmäterikostnad för den totala fastighetsregleringen – sammanlagt för 
området blir det ca 450 tkr som ska fördelas på samfällighetens ca 50 
ingående fastigheter. I denna kostnad ingår inte kostnad för själva 
ombyggnaden. (Tillagt som info, togs ej upp på mötet) 

Kommer det bli asfalt på Lungviksvägen? Det bestämmer föreningen 
själv. När kommunen kommer och lägger VA i vägen återställs vägen till 
den standard som var innan (i praktiken innebär det ofta bättre eftersom 
det ofta är gropiga vägar osv, men inga fler mötesplatser eller asfalt 
bekostas av kommunen).  

Den obebyggda tomten mitt emot Lungviks gård till salu – kan det 
byggas där? Ja, byggrätt finns där redan idag (60+40 kvm). Tomten ingår i 
detaljplanen för mer byggrätt.  

Söder om Lungviks gård finns rester av den gamla ladugården. Vi har fått 
information om det och får se hur det ska hanteras. 
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Hur kommer det sig att kommunen ska ha tomter här? Kommunen har 
mark, ser det lämpligt och ett sätt för att kommunen få tillbaka lite pengar 
i och med kommunens kostnader kopplat till förslaget. 

 

• Processen 

Samrådet pågår fram till 24 augusti. Därefter går vi igenom alla inkomna 
synpunkter - värderar, funderar och bearbetar planen. Eventuellt behövs 
fler utredningar. När kommunen anser sig färdig med förslaget ställs 
detaljplanen ut för granskning (ny remissrunda). Även då finns möjligheter 
att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen kan efter granskningen 
göra mindre justeringar av förslaget innan det lämnas till politikerna för ett 
antagandebeslut. 

Viktigt! Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under 
granskningsskedet (räcker att ha lämnat i samrådet) förlorar rätten att 
eventuellt överklaga politikernas beslut att anta detaljplanen. Alla som 
lämnat synpunkter under processen och inte fått dessa tillgodosedda 
kommer få information om hur ev överklagande går till. 

Synpunkter från både samrådet och granskningen, samt 
stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa, kommer att 
redovisas i utlåtanden som följer med i nästa skede. 

Frågor: 

Kan kommunen köpa in Lungvik 1:2 och göra kommunal badplats? Kan behövas i 
och med alla nya boenden i området med anledning av planprogrammet. Frågan 
har diskuterats i arbetet med planprogrammet. Bedömningen nu är att kommunen 
har en badplats i närheten (Alsters strandbad) och förslaget är att satsningar för 
upprustning och ev fler båtplatser istället ska läggas på denna.  

Hur tänker kommunen kring krisen som kommer att komma. Dyrare bostäder. 
Folk kommer inte ha råd att köpa tomter till de priser som är i dag. Kommer 
minska efterfrågan. Bostadsmarknaden är förstås känslig för lågkonjunkturer men 
kommunens uppgift är att planera efter det faktiska behovet av bostäder – vilket 
är och kommer i framtiden vara stort. Vad det blir för priser sen på framtidens 
bostäder är inget kommunen styr eller tar hänsyn till i den kommunala fysiska 
planeringen. 

Kommer VA-avgifterna öka? Anslutningsavgifterna styrs av taxan, vilken är 
samma för hela kommunen. Taxan är uppbyggd så att VA-avgifterna helst ska 
täcka kommunens kostnader. I denna typ av områden (omvandlingsområden utan 
kommunalt VA innan) bär sällan avgifterna kostnaderna. I vissa fall kan särtaxa tas 
ut pga det, men det görs inte här i Lungvik.  

Vilka tomter kommer att kunna delas? Lungvik 1:47 (var tidigare två) och 1:65.  

Lägesbilden av VA-utbyggnaden? Vi behöver vänta in detaljplanen innan vi kan gå 
vidare. Blir det ingen ny detaljplan kan vi köra på med den projektering som togs 
fram innan planuppdraget skapades. Då kan vi börja bygga ganska snabbt.  

Vid fortsatt arbete med detaljplanen behöver ny projektering tas fram efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft, eftersom vi då också behöver planera för dagvatten.  

Hur går det med ledningsrätterna? Att få ledningsrätter har tagit tid beror på att 
lantmäteriet är överbelastade. Med ny detaljplan kommer nya ledningsrätter högst 
troligen behöva sökas, det försenar ytterligare. 
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Antecknat av 
Emelie Dronsfield 
stadsbyggnadsplanerare 

 
 

(Granskat av Kerstin Berg, Hanna Gärdeklint) 
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