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15 deltagare (enligt lista)  

Genomgångar  

• Uppdraget stadsbyggnadsförvaltningen har från stadsbyggnadsnämnden 
(februari 2021): 

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

o Planprogram för Lungvik (var på samråd våren 2022) 

I planarbetena ska hänsyn tas 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 och visar de grova dragen och strukturen. 
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 och ger både rättigheter och skyldigheter. 
Detta mötet handlar om detaljplanen. 

• 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 
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byggrätterna. Då kom gällande detaljplan för Råbäcksvägen till, där det idag 
tillåts 100 + 60 kvm byggnadsarea (byggnadens avtryck på marken). För det 
södra området (Gamla Lungvik) gjordes ingen ny detaljplan av olika skäl. 

Frågor: 

Varför gick det inte planlägga Gamla Lungvik då? Det fanns ju inte kommunalt 
VA för Råbäcksvägen då heller? Råbäcksvägen hade andra förutsättningar för att 
klara enskilda VA-lösningar jämfört med det södra området/Gamla Lungvik. 

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 30- 
och 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. Återkommer till dessa frågor. 

 

Frågor: 

Vad representerar färgerna i den vänstra kartan? Bruna är bostadsfastigheter, 
grön är skogsmark och gult är öppen mark. Endast en speglande karta – inga 
bestämmelser i den kartbilden.  

Varför skulle det bli mer vatten jämfört med idag? När vi ökar byggrätten och 
skapar möjlighet för helårsboende ökar den hårdgjorda marken (tak, uppfarter, 
uteplatser mm) och därmed avrinningen. Vegetation försvinner till viss del, som 
annars ger naturlig fördröjning.  

Vad betyder enskilt huvudmannaskap? Innebär att de som har nytta av de 
allmänna platserna ansvarar för att sköta den. I detta fallet ni boende inom 
området, via samfällighetsföreningar. Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar 
kommunen för anläggande och drift.  

 

• Förslaget 

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

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

o Tre nya tomter på kommunens mark, öster om Lungviksvägen 

o Krav på placering av byggnader inom tomten 

o Krav på 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.  
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o Utformning men hänsyn till buller och skydd mot olyckor 

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). På vissa håll 
kan det behövas inlösen av tomtmark för att klara rätt bredder. 

o Bestämmelser kring Lungviks gård kopplat till de kulturhistoriska 
värdena 

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 statligt driftbidrag. 
Bedömningen är att Lungviksvägen även fortsättningsvis uppfyller 
kraven för att få driftbidrag. Råbäcksvägen föreslås få kommunalt 
huvudmannaskap. 

 

Frågor: 

Det finns ju flera små fastigheter i området. Finns det ingen begränsning av hur 
mycket man får bygga i relation till tomtstorleken? Kan innebära att det blir 
väldigt tätt med ny bebyggelse i alla fall. Ingen sådan relation finns i förslaget nu. 
150+50 kvm byggnadsarea oavsett tomtstorlek. Behöver dock också klara kraven 
på placering i relation till grannens tomt. De flesta tomter är relativt stora i 
området. Har man synpunkter på hur planen är utformad är det viktigt att 
skriftliga synpunkter lämnas. 

• Läsanvisning plankartan 

Bokstäverna i själva plankartan förklarar bestämmelserna inom angivna ytor. Titta 
på kartan och läsa planbeskrivningen är viktigt. Fråga om det är något som är 
oklart.  

• Järnvägens påverkan på området 

Järnvägen genererar buller och risker för olyckor med farligt gods som trafikerar 
sträckan. Dubbelspår planeras preliminärt på lång sikt. Finns dock inte med i den 
nationella planen som sträcker sig till 2033.  

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 vi köpte vår fastighet 2004. Då sa kommunen att om det blir dubbelspår så 
hamnar den norr om E18. Varför sa man så då? Inget som kommunen råder över. 
Vi har nu i detaljplanen räknat utifrån ett hypotetiskt dubbelspår grundat på 
uppgifter från Trafikverket. 
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Inte bestämmelse kring buller för fastigheter norr om det violetta området? Nej, 
där klarar man de riktlinje-krav som ställs. 

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). Tillagt efter mötet och hämtat från Boverket.se: Attefallshus 
får inte placeras närmare järnväg än 30 meter räknat från spårets mitt. Om det 
förekommer flera parallella järnvägsspår mäts avståndet från mitten av det spår 
som ligger närmast byggnaden. Placering närmare än så kan få göras om 
järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.  
 
Med tanke på alla förändringar som sker. Har det diskuterats inlösen av några 
fastigheter. Kommunen har ingen ambition att lösa in något. En fråga för 
Trafikverket i så fall om järnvägen ska breddas eller om det blir allt för stora 
olägenheter pga järnvägen.  
 

• 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 (föreslaget 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. 

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: 
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Är man inte med i det lila området (karta i presentationer), får man inte 
avlopp då? Vatten och avlopp får alla, oavsett om man ingår i detaljplanen 
eller inte (har inget med det lila området att göra). Sedan blir det olika kring 
vilka som får dagvattenanslutningar (Dg, Df, DgDf).  

Vi tar ju hand om vårt dagvatten idag? Det funkar ju. Idag finns det mycket 
vegetation i området, inte så stora hårdgjorda ytor. Detta kommer med tiden 
förändras om vi möjliggör för större byggrätter och helårsboende. Även 
rinnvägarna kan komma att förändras. Detta måste vi utreda i planarbetet. 

Det funkar inte helt felfritt med dagvattnet idag. Rinner över väg på vissa 
ställen pga diken försvunnit. Kommunen ska ju via driftbidraget sköta dessa. 
Synpunkter på kommunens skötsel av vägarna kan tas med kommunens 
ansvarig för enskilda vägar.  

Kontakt (tillagd info efter mötet): 

Pär Falk, Gatuingenjör, teknik- och fastighetsförvaltningen 
E-post: par.falk@karlstad.se 
Telefon: 054 – 540 46 16 

Kan det inte bara ställas krav på oss enskilda att ta hand om vattnet och leda 
till diken? Då behöver det finnas diken som kan ta hand om vattnet efter era 
fastigheter. Vilket bitvis saknas idag och att de diken som finns delvis är för 
små. I förslaget som nu ligger läggs ansvaret kring skyfall på enskilda 
fastighetsägare. Om det är möjligt eller inte rent praktiskt måste vi studera 
vidare – kan bli svårt. Då behövs större diken längs vägar och större utrymme 
för fördröjning i damm.  

Finns en trumma längre väster ut – led vattnet dit. Såvitt vi känner till finns 
ingen trumma längre västerut som skulle vara möjlig att leda vattnet till. 
Vattnet tar alltid snabbaste och smidigaste vägen. Terrängen gör det svårt att 
leda det längre bort. 

Det blir en olägenhet med en damm för oss som bor precis bredvid, det 
luktar! Vårt förslag är att dammen ligger där. Skriv i ert yttrande hur ni ser på 
detta. Avsikten är att det ska vara en torr gräsbeklädd damm för takvatten (ej 
avlopp). För det handlar det om 95 m3 vilket inte är särskilt stort. Skulle det 
dock behövas utrymme även för skyfall handlar det som mellan 450-500 m3. 

Vilka fastigheter rinner till dammen? Är det bara det blåmarkerade området 
(kartan i presentationen)? Det blåmarkerade området representerar vilka 
fastigheter som omfattas av bestämmelsen (n1), dvs krav på att omhänderta 
skyfallsvatten inom den egna fastigheten. Vilka fastigheter som avrinner till 
dagvattendammen redovisas nedan.  

Hanna Gärdeklint
Sa de inte att trumman låg längre västerut men det gör den väl inte? Eller menade de att det skulle finnas en trumma vid strandviksvägen? ��

Emelie Dronsfield
Tolkade som att de menade en trumma längre bort också?��

Kerstin Berg
Trumman vid Lungviksvägen har vi koll på var den ligger, och jag kan inte se att det finns någon mellan den och Strandviksvägen drygt 400 m västerut�

Hanna Gärdeklint
nej inte vad vi känner till från när vi byggde VA i strandviksvägen heller. Inte någon större i allafall som syns. �

Hanna Gärdeklint
nej det är 43 2m3 ca enligt utredningen så skriv 450-500 m3��

Emelie Dronsfield
Visst ja, vet ej vart jag fick det ifrån. Råkade säga det till Pluto också men det kanske ni redde ut förut.��
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Bilden illustrerar vilka fastigheter (lila) som avrinner till planerad dagvattendamm (blå 
punkt). Planområdesgräns markerad. Karta finns också i Planbeskrivningen. 

Vi är ju drabbade av dammen…Varför inte samla det i Vänern direkt? Det 
behöver fördröjas innan det når trumman under järnvägen som saknar 
kapacitet idag. Järnvägen får inte översvämmas.  

Har det varit översvämning historiskt? Inte som vi känner till. 

Finns det så stor efterfrågan på att bygga ut i området så att dagvatten 
måste studeras? Vi har fått en ansökan från boende med hänvisning till att 
flera vill detta. Utifrån det har vi fått ett uppdrag att starta planarbete av våra 
politiker. Vi kan inte göra plan bara för de fastigheter som nu vill bygga ut, 
utan måste ta området i ett grepp som helhet.  

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 kan påverkar VA-avgiften i och 
med att dagvattenfrågan behöver lösas, även fastigheter utanför nya 
planområdet kan därför påverkas av avgifter, beror på hur avvattningen kan 
ordnas.  

Avgiften ökar på grund av dagvattenutbyggnaden som krävs för detaljplanen. 
Beroende på om man behöver ha DfDg: dagvatten-fastighet och dagvatten-
gata (längs med kommunal väg), enbart Df: dagvatten-fastighet (enskilda 
vägar) eller enbart Dg: dagvatten-gata (kommunal väg) så varier tillägget. Ex 
på maximala tillkommande avgift som kan bli (med 2022 års VA-taxa) :  

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) 

Varför väntar vi på vatten- och avlopp? Det blir ju inte så mkt mer 
bebyggelse. Vi behöver veta om vi behöver lägga med dagvattenledningar. 
Utan ny detaljplan har vi bedömt att dagvatten inte behövas läggas med.  

Allt vatten ska till Sjöstad och vattnet tas från Sörmon? Ja.  

Ska vägen mot Strandviksvägen användas som tillfällig väg under utbyggnad 
av VA här? Den skulle ju tas bort. Det går inte att cykla på den idag pga stora 
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stenar. Den kan bli möjlig att ev behöva användas igen när området byggs ut 
med VA. Önskas finare grus på vägen sen kan detta lämnas som önskemål 
förstås.  

Varför inte lägga ledningar längs hela Lungviksvägen? Marken går upp och 
ner här. Har svårt att få med hela ledningspaketet i Lungviksvägen. Hanna 
visar dragning för de stora ledningarna. Utmaningar att få ner de smala 
ledningarna också. 

Om det är fler fastigheter som ska ta del av dessa VA-ledningar än vi som bor 
här ska vi ju vara fler som delar på kostnaden för VA-avgiften? 
Anslutningsavgifterna styrs av taxan, vilken är samma för hela kommunen. Har 
inget med hur mycket projektet kostar för varje område. 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.  

Det pris som ni fått tidigare var utan dagvatten. För de flesta inom planen 
innebär en utbyggnad av dagvatten ökad anslutningsavgift  

Kommer växtlighet tas ner när VA ska fram? Ja.   

När ledningarna ligger där, hur brett område får träd växa på? Inga träd 
inom ledningsrätten, buskar går bra. Ungefärligt behöver ledningsrätten vara 
ca 6 meter i bredd. Olika på olika ställen.   

Kraftledning går ju där huvudledning ska gå? Vi kommer samförlägga 
ledningarna till stor del där Ellevio önskar det. 

Där ligger också ett gammalt kärr. Kan detta nyttjas för 
dagvattenfördröjning? Det troliga är att VA-schakten dränerar ut vissa 
områden om vi inte tätar schakten i samband med byggnationen. Vi kommer 
att titta mer på var det kan anläggas fördröjningar efter samrådet utifrån de 
synpunkter som kommer in. Inte lämpligt att anlägga nytt kärr ovanpå VA-
ledningarna. 

Går det inte att fördröja delvis på fastigheten Lungvik 1:52? Det ligger mycket 
högre jämfört med föreslaget magasin. Så om magasinet blir där kan det 
enbart hantera en viss del de ökade flödena, då behövs troligen en fördröjning 
för de flöden som kommer från bebyggelsen under den nivån.. 

 

• 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 planförslaget 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 
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permanentboende ökar i regel såväl trafiken som barns rörelser. För att 
säkerställa god standard, framkomlighet och säkerhet 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 att ta hand om dag- och 
skyfallsvatten.  

 

Frågor: 

I Knappstad har man byggt massa nya villor med bara en smal grusväg. 
Det verkar ju fungera, varför ska väg breddas här?  Tillagt efter mötet: I 
detaljplanen för Knappstad är gatumarken 6 meter bred. Dagvatten från 
gata och fastigheter leds bort i ledningar i gatan, så ingen plats behövs för 
diken. Vid respektive gatans slut mynnar dagvattenledningen i en 
fördröjningsdamm innan det leds vidare till dike mot Knappstadsviken. 

Finns det signaler för att dessa gator inte fungerar idag? Karlstads Energi 
har meddelat att det är svårt att ta sig fram över allt i området idag, inte 
optimalt. Vår trafikingenjör har kollat på väglutningar och sektioner och 
menar att det kanske funkar idag men att problem vintertid på vissa 
sträckor och med fler helårsboende ökar krav på standard.  

Vad händer med vägsnutten i söder, Råbäcksvägen. Varför får inte den 
kommunalt huvudmannaskap? Kommunen ser inget behov av att ha 
denna allmän. Försörjer bara tre fastigheter. Förslaget är att de tre 
fastigheterna bildar gemensamhetsanläggning för väg där. Den 
vägsnutten har inget statsbidrag idag. Den ingår inte i det nya 
planförslaget utan regleras som enskild gata (lokalväg) i gällande plan. 

Hur mycket räknar man med släntlutningar? Runt 1:2 men helst 1:3, olika 
för in- och ytterslänt. Trafikverket har standarder för enskilda vägar som vi 
i detaljplanen nu delvis utgått ifrån. Se planbeskrivningen för standarden. 

Hur vet man om man är berörd av det här (gatubreddning)? Var har 
gatumarken breddats i detaljplanen? Kerstin visar på karta. Kolla i 
plankartan och jämför fastighetsgränser och användningsgränser. I 
plankartan är det nu schablonmässigt utlagt utifrån vägens behov där 
diken ska klara ett 10-årsregn. Detta kan komma behöva studeras vidare 
och mer i detalj. Det hänger också ihop med dagvatten- och skyfallsfrågan. 
Behöver vägdiken även kunna transportera skyfallsvatten (100-årsregn) 
kan bredare område behövas. 

Statsbidrag Lungviksvägen? Försvinner det? Trafikverket ansvarar för 
bidraget. Vår bedömning efter samråd med ansvarig för enskilda vägar i 
kommunen är att det inte försvinner. Ska klara kraven för att få det, även 
den dagen Busterudsvägen blir kommunal.  

Hur kommer vägar se ut efter att VA har lagts i vägen. Vi återställer i 
regel till befintligt skick. Är det asfalt lägger vi asfalt. Är det grus lägger vi 
grus, vilket i praktiken kan bli bättre än innan pga gropigheter som funnits 
innan. Återställer diken. Lägger inte fler trummor, breddar inga vägar.  
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Många här ser detta som en mysig idyll som kommunen ser som problem 
med smala vägar, håller ned hastigheten i området också. Det blir en 
förändring av området när det blir helårsboende.  

Finns ju vissa problem i området idag, men gäller bara att dika ur 
ordentligt. Det ska väl kommunen sköta via bidraget. Är ni inte nöjda 
med hur kommunen sköter sitt avtal med vägföreningen så kontakta 
ansvarig för enskilda vägar i kommunen 

Finns en karta för hur det är tänkt med VA-dragningar? Ja, kartan var 
aktuell innan arbetet med detaljplanen började. Denna kan komma behöva 
förändras om dagvatten ska med. 

Om den nya vägen (tillfart norr om Lungviksvägen) och anslutningen från 
Lungviksvägen blir till skulle det avlasta Lungviksvägen söder ut. Totalt 
sett blir det ju inte mer trafik. Om VA kommer dit och lägger ledningar 
och gör tillfällig väg kanske det är lika bra att ordna väg där permanent. 
Detta får anslutande fastigheter själva initiera. Planen ger möjlighet för 
det. Här skulle tillgänglighet bättre kunna ordnas. 

 

• Lantmäterifrågor 

Hur blir man påverkad av en ny detaljplan? Nya grannar, mer bebyggelse, 
större bebyggelse - även inom egna tomten. Blir också blötare, mer vatten 
att ha hand om. Standardhöjning med bredare vägar, kommunalt VA. 
Diken och vägar är ganska platskrävande.  

Det som menas med väg inte bara körbanan. Det är hela området som 
behövs för vägen och diken för avrinning av vägen.  

Vägföreningen har ett behov annat utbredningsområde och inkluderade 
fastigheter än idag. Detta görs i en förrättning som inte sker med 
automatik men som kan initieras av någon boende.  

Detta innebär att vägföreningen, med delägande fastigheter, behöver 
betala förrättningskostnader. Är parterna överens tas beslut efter 
överenskommelsen. Är parterna inte överens kan värderare anlitas, vilket 
gör att kostnader för denna då kan tillkomma också.  

Frågor: 

Vad baseras kostnader för inlösen av fastigheter på? Vi har inte exakt pris 
idag men en grov kostnadsbedömning har gjorts.  

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 

Vad innebär det att vi behöver betala förrättningskostnader? 
Vägföreningen får betalningsansvaret men det är de delägande 
fastigheterna som betalar.  

Hur förrättningskostnader fördelas kan beslutas i en förrättning.  

Vägsamfälligheten har ett statsbidrag idag. Dikena som då finns längs 
vägen, har kommunen ansvaret för detta då? Vägföreningen har 

Hanna Gärdeklint
Nej,  lägg inte ut den, visar stråk med viktigt vattenförsörjning! Ok att visa på mötet anser jag men inget mer. ��

Emelie Dronsfield
Se nedan��
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ansvaret, bidraget ni får av Trafikverket tar kommunen i gengäld mot att 
kommunen sköter vägen med dikena idag. Har ni synpunkter på hur 
kommunen sköter dikena ta det med kommunens ansvarig för enskilda 
vägar. 

Markinlösen har ju gjorts i Alster nyss. Borde kunna utgå från priset för 
marken där? Varför anlita värderare för detta? Det kan tänkas att 
markpriset är jämförbart med Alster. Det är om man är oense om 
ersättningen man behöver anlita en värderare.  

 

• 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. 

Genomgång av hur hemsidan ser ut.  

Frågor: 

Om man skulle göra det omvänt mot vad som gjordes inför att planen 
startade. Kan vi göra en lista nu för alla vi som INTE vill ha ny detaljplan 
och lämna in? Ja, lämna in lista om ni vill i samrådet. Eller att den som inte 
vill ha plan skriver det i sitt yttrande. 

Hur ser tidplanen ut efter samrådet? Vi kommer gå igenom inkomna 
synpunkter. Fortsätta diskutera frågor som vi bland annat diskuterat här. 
Värdera, fundera och arbeta fram ett bearbetat förslag som ni återigen får 
granska och lämna synpunkter på. Information kommer att komma. 

Planprogrammet och detaljplanen hänger ju ihop med tanke på 
Busterudsvägen. Då får boende längs Busterudsvägen vara med och 
betala förrättningskostnader för Lungviksvägen fast den blir kommunal. 
Ja, så som det ser ut nu ja. Hur stor del de får betala avgörs i förrättning. Vi 
vet ej när Busterudsvägen blir kommunal.  

Ska det bli sophus? Det avgör ni boende själva. I detaljplanen har vi lagt in 
en möjlighet för det. Kan vara en fördel att skapa gemensamma sophus för 
både er boende och Karlstads Energi.  

Pratats väldigt lite om de nya tomterna längs Lungviksvägen. Hur stora 
ska de bli? 1400 kvm är kravet i förslaget.  

Vilka tomter går att stycka av? Lungvik 1:65 och Lungvik 1:47 (var tidigare 
två fastigheter). 
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Antecknat av 
Emelie Dronsfield 
stadsbyggnadsplanerare 

 
 

(Granskat av Kerstin Berg, Hanna Gärdeklint, Lousie Andersson) 
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