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Bakgrund
Busterud och Lungvik är utpekade i översiktsplanen som område för stadsutveckling. Inom 
området finns äldre planer för fritidshus. Flera av fritidshusen används för permanentboende 
och ytbegränsningarna i gällande detaljplaner begränsar utvecklingsmöjligheten. Boende i 
ett av dessa områden har begärt planläggning i syfte att utöka möjligheten att bygga inom 
respektive fastighet. Kommunen håller på att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i 
området. 

Gällande planer
Gällande byggnadsplan är från 1976. Den medger bostadsändamål med maximal bostadsyta 
om 60 kvm per tomt. 

Området är utpekat som utbyggnadsområde i gällande översiktsplan.

Nuvarande förhållanden
Området består idag av skogs- och åkermark. Det finns också bostäder i områden planerade 
för fritidshus.  

Aktuellt område

300m2001000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-01-18

Skala 1:10000
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Bedömning
Planbegäran har inkommit från boende i befintliga fritidshus inom Lungvik som vill utveckla 
sitt område med möjlighet till större byggnader av mer permanent karaktär. Den utvecklingen 
ligger i linje med kommunens önskemål om stadsutveckling i området i enlighet med 
översiktsplanen. I samband med detta bör ett mer översiktligt arbete genomföras för hela det 
område som utpekats i översiktsplanen i form av ett programarbete. Karlstad har ett behov av 
fler småhustomter och detta område kan vara lämpligt för småhusbebyggelse i ett attraktivt läge 
med närhet till Vänern.

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra nya detaljplaner. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Områdets struktur och markanvändning.

• Trafikbuller

• Naturvärden

• Dagvattenhantering

Planförfarande
Planarbete inleds med ett programarbete som omfattar hela området. 
Planprogrammet utreder områdets framtida struktur och fortsatta planläggning 
i detaljplaneetapper. Parallellt med detta bör planändring för befintliga bostäder 
planlagda med begränsad byggrätt (60 kvm) påbörjas. Planarbetet föreslås bedrivas 
med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av stadsbyggnadsnämnden. 

Avgift för planändring av den redan planlagda delen tas ut i efterskott i samband 
med bygglov inom området. Planavgift för planändringen bedöms uppgå till 
530.000 kr. Enligt taxan uppgår planavgiften för småhus i samband med bygglov 
till 68.500 kr. 

Planarbeten för nybyggnadsområden tas ut av berörd fastighetsägare i samband 
med att detaljplanering genomförs. Planavgift för planläggningen inklusive 
planprogram uppgår till 1 700 000 kr. 

Avgift för detta planbesked är 14 280 kr i enlighet med fastställd taxa.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 1 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2021 och kunna färdigställas 1 kv 2022.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 20 januari 
2021.


