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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Inledning 
Planförslaget har upprättats med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900 SFS 2014:900), vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfa-
rande. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Detta granskningsutlåtande 
innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen 
samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Förslag till detaljplan för Molkom 1:58, enligt PBL(2010:900), har varit på samråd 
under tiden 16 april - 21 maj 2018. Efter samrådet reviderades planhandlingarna 
(enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen 2018-09-26). Planförslaget var se-
dan på granskning från 1 oktober till den 22 oktober 2018. Efter granskningstiden 
har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. Un-
der både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har 
dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på 
bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning och ställningstagande 
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget behöver justeras avseende strand-
skydd vid gemensamhetsbyggnaden vid vattnet för att inte bli föremål för pröv-
ning.  

Trafikverket, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Lantmäterimyndigheten, Värm-
lands museum och Vattenfall har inga ytterligare synpunkter i granskningen. Kul-
tur- och fritidsnämnden ser gärna att arbetet med att bygga cykelvägen längs med 
stranden påskyndas men har i övrigt inga synpunkter. Miljöförvaltningen har för-
slag för beskrivning av gemensamma avfallslösningar samt lokal för återbruk och 
delningsekonomi samt avseende vinterväghållning för gång- och cykelvägar.  

Under granskningen har 11 yttranden kommit in från boende i Molkom men också 
från boende i andra delar av landet som tillbringar sommaren i Molkom. I huvud-
sak är dessa yttranden kritiska till att området bebyggs eller anser att större hänsyn 
ska tas till strandområdet då det är naturskönt, ofta ostört och ett område som an-
vänds som naturbad under sommaren. Naturskyddsföreningen anser att de största 
ädellövträden bör mätas in och ges skyddsbestämmelser i detaljplanen.  

Inkomna synpunkter föranleder några ändringar av planförslaget inför antagandet, se 
nedan. Ändringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte 
planens syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut 
för granskning på nytt. Det finns kvarstående synpunkter på förslaget som inte har till-
godosetts trots justeringar inför antagandet.  

Ändring i planförslaget efter granskningen 
I enlighet med Länsstyrelsens förslag överförs inför antagandet den prickade kvar-
tersmarken runt gemensamhetsbyggnaden till allmän platsmark PARK och bryg-
gan utgår för att säkerställa fri passage.  
 
Planbeskrivningen kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närlig-
gande naturområde tydligare framgår.  
 
Gränsen för kvartersmark för föreslagen bebyggelse längst i söder justeras något 
norrut efter muntligt samråd med lantmäterimyndigheten.  
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Plangränsen rätas ut i norr för att skapa en enklare plangräns, plankarta och arki-
vering. 
 

Kvarstående synpunkter 
De kvarstående synpunkter som inkommit från allmänheten är att området inte bör 
bebyggas eller att större hänsyn till strandområdet bör tas, dvs att bebyggelsen bör 
placeras längre ifrån stranden, och att badbryggan bör utgå ur förslaget eller kortas 
av. Någon, några eller samtliga av ovanstående synpunkter har inkommit från 10 
olika personer. Av dessa är några boende i Molkom och några boende i övriga Sve-
rige med koppling till Molkom.  

Naturskyddsföreningen anser att de största ädellövträden bör mätas in och ges 
skyddsbestämmelser i detaljplanen. Denna synpunkt har ej tillgodosetts i planför-
slaget.  

Värmlands museum framförde i samrådet att en arkeologisk utredning bör ske in-
nan byggstart för att minimera risken att lämningar grävs bort. Denna synpunkt har 
ej tillgodosetts i planförslaget utan hanteras vid genomförandet av detaljplanen.  

 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden 
återges i sin helhet. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Kvarstående synpunkter från samrådet 
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om främst planbestämmelser, 
strandskydd, buller, översvämningsrisk samt miljökvalitetsnormer för vatten. 
Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och 
justeringar av plankarta samt kompletteringar i planbeskrivningen har 
genomförts. Länsstyrelsen har dock kvarstående synpunkter gällande 
upphävande av strandskyddet. 
 
Strandskydd 
Upphävandet av strandskydd har preciserats och i någon mån begränsats 
inför granskningen av planen. Länsstyrelsen ställer sig dock fortsatt tveksam 
till om gemensamhetsbyggnaden är av en sådan angelägenhetsgrad att den 
motiverar ett upphävande av strandskyddet. 
 
Runt byggrätten för gemensamhetsbyggnaden, som utgör kvartersmark för 
[B] Bostäder med begränsningen [g] gemensamhetsanläggning, har ett 
markområde prickats, dvs marken får ej bebyggas. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att om byggrätten ska vara kvar så överförs lämpligen den 
prickade marken till allmän platsmark PARK och bryggan utgår för att 
säkerställa fri passage. Alternativt så kan gemensamhetsbyggnaden 
samlokaliseras med den södra bryggan där markområdet mellan stranden och 
byggrätter för bostäder är större än vid den nu föreslagna platsen. 
 
Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för 
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prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget behöver justeras enligt 
alternativen ovan för att planen inte ska bli föremål för prövning avseende 
upphävande av strandskyddet. 
 
Kommentar:  
Inför antagandet överförs den prickade kvartersmarken runt gemensamhetsbygg-
naden till allmän platsmark PARK och bryggan utgår för att säkerställa fri pas-
sage i enlighet med länsstyrelsens förslag.  
 

Trafikverket 
 

Sammantagen bedömning 
Kommunen har bemött Trafikverkets synpunkter från tidigare lämnat samrådsytt-
rande. Trafikverket har inga övriga synpunkter på granskningshandlingarna.  

Anslutning till allmän väg 
Trafikverket vill förtydliga att om anslutningen till väg 240 avses ändras krävs till-
stånd enligt väglagen § 39 och en särskild ansökan måste komma in till Trafikver-
ket om detta. Generellt eftersträvas ett minimerande av antalet anslutningar till det 
allmänna vägnätet av trafiksäkerhets skäl. Trafikverket har möjlighet att föreskriva 
villkor för ett sådant tillstånd. Ansökan hanteras av enheten Trafikmiljö, se trafik-
verkets hemsida för ytterligare information. 
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-
allman-vag/ 

 

Kommentar:  

Noteras. Markägaren informeras om ansökan till anslutning till allmän väg.  
 
 

Kommunala och övriga remissinstanser 
Miljönämnden 
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Molkom 
1:58. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget 
till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande 
med ett antal synpunkter. Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planre-
dovisningen beaktat flera av dessa synpunkter. 

Miljönämnden vill trycka extra på följande punkter som inte lyfts i den reviderade 
planbeskrivningen: 

Avfallshantering 

• I området lämpar det sig väl med gemensamma avfallslösningar. Det ger effekti-
vare hämtning för renhållningens fordon, det blir billigare för hushållen och ger bra 
förutsättningar för den framtida utvecklingen av kvarters-/bostadsnära hämtning av 
förpackningar och tidningspapper som kommer att införas från och med 2021. 

Återbruk 

• Den gemensamma byggnaden vid vattnet lämpar sig väl för återbruk och del-
ningsekonomi. Detta kan med fördel skrivas in som förslag i planbeskrivningen. 

Gång- och cykeltrafik 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
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• För att möjliggöra cykel- och gångtrafik mot Molkoms centrum året om bör den 
föreslagna bron över Molkomsälven samt gång- och cykelvägen vinterväghållas.  

Kommentar:  
Frågorna kan inte regleras i detaljplanen. Planhandlingen bedöms tillräckligt ut-
förligt beskriven avseende avfallshantering och gång- och cykelvägar.  

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att arbetet med att bygga cykelvägen längs 
med stranden påskyndas för säker trafik till och från centrum i Molkom. I övrigt 
har nämnden inga synpunkter på detaljplan för Molkom 1:58 - nya bostäder vid 
Molkomsjön - samråd. 

Kommentar: Noteras.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
  
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 
och har inget att erinra på planförslaget.  

Kommentar:  

Noteras.  

 

Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda.  

Kommentar:  

Noteras.  
 
 
Värmlands museum 

Gällande granskning av detaljplan för nya bostäder vid Molkomsjön, kommunens 
Dnr SBN-2016-303, har Värmlands Museum inget att anföra utöver det remissvar 
vi gav i samrådsskedet. 

Kommentar: Noteras. 
 

Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen tillstyrker planförslaget med vissa reservationer. Detalj-
synpunkter på planförslaget: 

Utifrån planförslaget, som vi i stort tycker är bra utformat, och egna iakttagelser 
vid besök på platsen, tycket vi att planförslaget i tillräcklig utsträckning garanterar 
allmänheten tillgänglighet till stranden samtidigt som inga större naturvärden går 
förlorade.  

Därför kan vi tillstyrka att strandskyddet upphävs enligt förslaget. Vi anser dock att 
den planerade bron över ån är en viktig förutsättning för att området ska fortsätta 
bli tillgängligt för allmänheten. Om bron inte byggs kommer stranden att uppfattas 
som privat mark.  
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Vi anser också att det är viktigt att i planen särskilt mäta in och skydda åtminstone 
de största ädellövträden (ask, asp, ek och alm) som ligger inom tomtmark. 

Kommentar: En avvägning har gjorts mellan bevarad naturmark och privat kvar-
tersmark för bostäder. Förvaltningen bedömer inte att det finns större träd med 
sådana naturvärden inom mark som planerats som kvartersmark så att det motive-
rar skyddsbestämmelser. Förvaltningen bedömer också att det inom planområdet 
måste finnas en flexibilitet i byggnadstyp, placering och markhöjder för att planen 
ska vara långsiktigt hållbar och det bedöms därmed inte lämpligt att lägga skydds-
bestämmelser för enskilda träd.  

 

Vattenfall 
Vattenfall har inga anläggningar inom eller i närheten av planområdet och har där-
för inget att erinra.  

Kommentar: Noteras.  

 

Yttranden från övriga  
 
Boende Molkom  
Jag ber er ställa er frågan, skall 10-15 hushåll få ta över en sån viktig naturnära 
plats i Molkom? Detta naturområde där kommunen har planer att sälja ut marken 
har en större vikt för dom boende i Molkom än vad kommunen och dom som har 
hittat på detta projekt har någon aning om. 

Förutom att vi är cirka 10-20 personer som badar varje dag på sommaren (när väd-
ret tillåter) så är det cirka 25-50 personer varje dag som badar under festival peri-
oderna från Ängsbacka Kursgård. Hela juli månad så är denna platsen helig för 
många av oss som har blivit Molkomsbor och som har kommit att älska denna plat-
sen. 

Om kommunen upplåter platsen till ett fåtal "bostadsägare" som tar över platsen 
och ej tillåter detta badparadis intill husknuten så kommer alla förlora på detta. Vi 
är många som trivs i Molkom på sommaren tack vare denna vackra och centralt be-
lägna naturplats. Den kommer med naturupplevelse, tystnad, gemenskap och 
mycket glädje för många av oss. Alternativen finns ej att genomföra med denna 
plats särskilt eftersom många av oss njuter av att bada naket (både morgon, mid-
dag, kväll). Särskilt eftersom vanliga stränderna kräver påklätt. 

Om endast ett fåtal husägare skulle få tillträde till detta viktiga och mycket upp-
skattade naturområde skulle det innebära att våra liv ej blev så njutningsfyllda och 
levande och glada unders sommarmånaderna och att hundratals lyckliga festival- 
och kursdeltagare på Ängsbacka kursgård skulle bli utan sin älskade badplats (bad-
paradis). 

Flera av oss Molkom innevånare (även barnfamiljen som ofta badar på den lilla 
badplatsen med sandstrand) skulle förlora en viktig plats att vara på på sommaren 
bara för att ett antal husägare skulle få njuta av utsikten. Jag frågar er, hur skall 
detta gå ihop med allemansrätten och demokratin tycker jag. Många av oss som bor 
i Molkom har inte råd att köpa dyra utlandssemestrar, och eller dyra strand nära 
tomter. Stränder och naturområden är viktiga och badandet i Molkom det kan lätt 
bli konflikt om vi inte skiljer på den vanliga offentliga badplatsen med det natur-
nära nakenbadet. 

Jag ber kommunen noga tänka över detta och värna om vår mycket omtyckta bad-
plats. Naturen är viktig för oss ALLA inte bara dom som har råd att köpa dyra hus.  
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Jag har tillit att ni beslutar det som är det högsta bästa för alla! så kan våra barn få 
leva i en vacker värld även i framtiden! 

Kommentar: Marken är privatägd och utvecklas på initiativ från markägaren. 
Kommunen säljer således inte marken.  

Förslaget ligger i linje med översiktsplanen och bygger på förslaget i det till över-
siktsplanens tematiska tillägg -Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
LIS-planen ska bidra till en utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i 
strandnära lägen. LIS-planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2016.  

Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats och ska vara 
tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljplanen. Markområ-
det närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara tillgängligt för all-
mänheten och vegetation ska bevaras. Vid genomförandet föreslås en bro från 
Molkoms bruk vilket bedöms ge förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms 
samhälle. Planbeskrivningen kompletteras så att områdets kvalitet som badplats 
och närliggande naturområde tydligare framgår.  

 

Boende Molkom  
Har gått igenom planeringen av bostadsbyggandet på platsen. 

 - Byggherren funderar på att bygga för antingen barnfamiljer eller för 50-plussare. 
Varför inte blanda de båda kategorierna! 

- Enligt planerna skall stranden vara till för allmänheten. Detta är av stor vikt! 
Stranden måste bli tillgänglig för alla! Ser fint ut med badbrygga, grillplats. An-
passa så alla kan ta sig fram. 

- Cykel/gångvägen är ett måste för att kunna ta sig till centrum utan att riskera livet 
på de större vägarna.  

Kommentar: Detaljplanen styr inte vilken typ av boende som byggs utan den med-
ger en blandning. Byggherren har ännu inte beslutat vilka målgrupper han vänder 
sig till. Stranden ska vara allmänt tillgänglig och har planlagts som allmän plats. 
Planen ger förutsättningar att bygga gång- och cykelbron. Detaljplanen är inte 
tvingande men markägaren planerar gång- och cykelvägen. 

 

 Boende Molkom 

Jag vill försäkra mig om att ni är medvetna om platsens betydelse för många Mol-
komsbor. Den är ett viktigt komplement till den kommunala badplatsen för oss som 
föredrar ett mer naturnära bad. Själv badar jag ett par gånger i veckan maj-sep, och 
en varm sommardag är det vanligtvis 10-20 nakenbadare spridda mellan klipporna 
och sandstranden.  

Därför tycker jag följande bör skrivas in i planen: 

- att allmänheten har tillträde till stranden även efter byggnation.  
- att skyddande växtlighet bevaras mellan strand och bebyggelse, för att förebygga 
konflikt mellan badgäster och fastighetsägare som vill ha utsikt från sina hus.  
- ta bort eller förkorta den långa bryggan. Den skulle bli en barriär i vattnet som 
stör den naturupplevelse man kommer hit för. 

För övrigt är jag positiv till att denna fantastiska plats utvecklas och blir till glädje 
för fler. 

Kommentar: Stranden ska vara allmänt tillgänglig och har planlagts som allmän 
plats. Bestämmelse finns om att tall och ädellöv ska bevaras. Bestämmelse finns 
också att tomtplatserna tydligt ska vara markerade, t.ex. i form av häck eller sta-
ket. Områdets attraktivitet för nakenbad kommer dock naturligtvis påverkas nega-
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tivt av en utveckling av området. Bryggans läge har bedömts tillsammans med 
markägaren som det lämpligaste i området. Bryggan bedöms kunna komplettera 
strandområdet på ett bra sätt för bad.  

 

Boende Molkom  
Jag tycker att större hänsyn ska tas till området längst i söder, klipporna och sand-
stranden. Området är mycket naturskönt och används mycket för bad och rekreat-
ion. 

Ta bort de 2 närmaste tomterna. 

Det är också fel att anlägga en brygga längst i söder. Dessutom över den fina 
klippön. 

Annars är det ok. 

Kommentar: En avvägning har gjorts i detaljplanen för gränsen mellan privat och 
allmän mark. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att avståndet är 
mellan strand och privat mark är tillräckligt, och att den allmänna platsen, PARK 
intill stranden är tillräckligt bred för att fungera för allmänhetens tillgänglighet till 
sjön.  

Bryggans läge har bedömts tillsammans med markägaren som det lämpligaste i 
området. Bryggan bedöms kunna komplettera strandområdet på ett bra sätt för 
bad.  

 

Boende Molkom  
Om jag förstår planförslaget rätt så skulle det innebära att en av två badplatser som 
Molkomsbor har relativt nära till, inte längre skulle vara tillgänglig. Klipporna be-
söks flitigt under badsäsongen och jag är bara en av väldigt många som skulle 
tycka det var väldigt tråkigt om denna pärla till badplats skulle förloras. Dessutom 
är det redan överbefolkat på den andra badplatsen, så om alla som brukar besöka 
klipporna skulle behöva nyttja den mer centrala badplatsen istället kan jag inte se 
framför mig att där skulle bli speciellt trevligt att vistas.  

Klipporna är ett av få smultronställen i Molkom. Snälla ta det inte ifrån oss. 

 

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Planbeskrivningen 
kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närliggande naturområde 
tydligare framgår. 

 

Boende Molkom  
Motsäger att bygga bostäder så den bästa badplatsen i hela Molkom påverkas. Det 
är klipporna ut mot sjön det gäller. Snälla låt dessa vara som innan! Det är en helig 
plats för oss Molkomsbor.  

 

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
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gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Planbeskrivningen 
kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närliggande naturområde 
tydligare framgår. 

 

Boende Arvika  
Jag ber er lämna marken intill sjön obebyggd, då det är så viktigt för alla att ha till-
gång till denna delen av sjön, oavsett om man bor i Molkom eller som jag i Arvika, 
men ofta besöker Molkom, både i jobbet men även privat. Jag brukar strosa här och 
sätta mig en stund vid sjön o bara njuta av naturen. Det skulle vara en stor förlust 
för mig personligen om denna möjlighet försvinner. 

En undrar också. Gäller inte strandskyddet? 

Jag hoppas ni tänker om, angående byggnadsplanerna. Om inte, så kan ni väl spara 
den allra mest sjönära delen för allmänheten, så det fortsätter vara enkelt att kunna 
njuta av vackra Molkomsjön även framöver. 

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Planbeskrivningen 
kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närliggande naturområde 
tydligare framgår. 

Förslaget ligger i linje med översiktsplanen och bygger på förslaget i det till över-
siktsplanens tematiska tillägget -Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
LIS-planen ska bidra till en utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i 
strandnära lägen. I LIS-planen finns de strategiska avvägningar som gjorts avse-
ende lokaliseringar av s.k. LIS-områden där det kan vara motiverat med lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen antogs av kommunfullmäktige i 
juni 2016. Det är med stöd av LIS-planen som strandskyddet föreslås upphävas i 
detaljplanen.  

 

Övrig, adress saknas  
Klipporna vid sjön har varit nakenbad i åratal och en plats dit många åkt för att 
kunna slappna av, bada och njuta utan insyn från omvärlden. Det är 100tals männi-
skor där som nyttjar platsen varje år. Det är den mest unika samlings- och badplats 
jag varit på i hela mitt liv och att bygga bostäder runt den platsen är att kraftigt in-
skränka möjligheten och upplevelsen av att bada avslappnat och tryggt där som ti-
digare. Man bör helt undvika att bygga i närheten av klipporna och värna om bad-
platsen. 

 

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Områdets attraktivi-
tet för nakenbad kommer dock naturligtvis påverkas negativt av en utveckling av 
området. Planbeskrivningen kompletteras så att områdets kvalitet som badplats 
och närliggande naturområde tydligare framgår. 
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Övrig, adress saknas  
Jag tillbringar somrarna i Molkom med omnejd och njuter tillsammans med många 
andra mycket av det vackra och avskilda klippbadet och stranden. Jag tycker att det 
vore oerhört synd om denna mark privatiserades och omöjliggjorde för människor 
att bada, sola och vistas på klipporna. 

 

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Områdets avskilda 
karaktär kommer dock att påverkas då bostäder byggs nära strandområdet. Plan-
beskrivningen kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närliggande 
naturområde tydligare framgår. 

 

Övrigt yttrande, adress saknas  
Oj vad tråkigt om det skulle bli bebyggelse här!! Denna oas i Molkom! 

Denna orörda och ostörda plats är en av mina absoluta favoriter på jorden och den 
skulle helt klart försvinna iom ev bebyggelse! (Och jag har sett många vackra plat-
ser!) Varje gång jag kommer och besöker mina vänner i Molkom med omnejd är 
detta stället jag alltid åker till. Jag har bott i Molkom under 3 års tid i två omgångar 
samt arbetat i Molkom. 

Att åka ner till sjön för nedvarvning efter jobbet har varit guld värt, promenera ner 
för ett spontant kvällsdopp eller sitta och njuta av en vacker solnedgång. 

Det går inte att likställa med att åka till stranden, där en får trängas med barnfamil-
jer, grillare och raggarbilar. Allt annat än avkopplande! 

Klipporna vid sjön är en lugn och vacker plats där det går att vara helt själv vissa 
tider och där tid och utrymme till avkoppling och eftertanke finns, sån lyx att ha det 
så nära. 

Med tanke på hur många människor som blir sjukskriva för utmattning och andra 
stressrelaterade symptom är det extra viktigt att bevara dessa få platser som är lät-
tillgängliga, där människor kan återhämta sig i naturen. Naturens stressreducerande 
effekt finns det ju väldigt mkt forskning på. 

Varför inte utforska möjligheten att bygga på andra ställen längs med Molkomsjön, 
där en såhär etablerad och älskad oas inte finns? Tänk om, gör rätt. 

 

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Områdets avskilda 
karaktär kommer dock att påverkas då bostäder byggs nära strandområdet. Plan-
beskrivningen kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närliggande 
naturområde tydligare framgår. 
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Förslaget ligger i linje med översiktsplanen och bygger på förslaget i det till över-
siktsplanens tematiska tillägg -Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
LIS-planen ska bidra till en utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i 
strandnära lägen.  I LIS-planen finns de strategiska avvägningar som gjorts avse-
ende lokaliseringar av s.k. LIS-områden där det kan vara motiverat med lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen antogs av kommunfullmäktige i 
juni 2016. 

 

Boende Stockholm  
Detta är en SÅ viktig plats på sommaren för SÅ många människor. En plats att 
samlas på för att ha trevligt och ta sig en simtur. Det är Molkoms absolut vackraste 
plats och att bygga upp bostäder där tycker jag och många andra är ett svek, dels 
mot naturen, dels för alla som vistas i Molkom på somrarna. Se på ängsbacka! Ett 
av Europas största Eko-kollektiv. Se på dem 800 icke Karlstad-borna som åker till 
Molkomsjön och badar under badsäsongen, som får se vackra Molkom i Sveriges 
vackra natur. Förstör inte det.  

Det gör fruktansvärt ont i mig att se att detta överhuvudtaget kommit fram som för-
slag. Vad skulle ni känna om eran absoluta favorit-badplats i hela världen skulle 
försvinna?  

Våga fatta rätt beslut. Jag hoppas ni gör det med hjärtat.  

Kommentar: Badområdet, både klipporna och sandstranden, utgör allmän plats 
och ska vara tillgängligt för allmänheten även efter genomförandet av detaljpla-
nen. Markområdet närmast vattnet, både utmed sjön och utmed älven ska vara till-
gängligt för allmänheten och vegetation ska bevaras. Stranden planläggs som all-
män plats. Vid genomförandet föreslås en bro från Molkoms bruk vilket bedöms ge 
förbättrad tillgänglighet till området från Molkoms samhälle. Områdets avskilda 
karaktär kommer dock att påverkas då bostäder byggs nära strandområdet. Plan-
beskrivningen kompletteras så att områdets kvalitet som badplats och närliggande 
naturområde tydligare framgår. 

 

Medverkande tjänsteman 
Granskningsutlåtandet är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2018-11-22 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 

 

 

 


	Granskningsutlåtande
	Inledning
	Sammanfattning och ställningstagande
	Inkomna synpunkter föranleder några ändringar av planförslaget inför antagandet, se nedan. Ändringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställa...
	Ändring i planförslaget efter granskningen
	Kvarstående synpunkter
	Inkomna yttranden
	Statliga remissinstanser
	Länsstyrelsen
	Trafikverket

	Kommunala och övriga remissinstanser
	Miljönämnden
	Kultur- och fritidsnämnden
	Teknik- och fastighetsförvaltningen
	Lantmäterimyndigheten
	Lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda.
	Gällande granskning av detaljplan för nya bostäder vid Molkomsjön, kommunens Dnr SBN-2016-303, har Värmlands Museum inget att anföra utöver det remissvar vi gav i samrådsskedet.
	Vattenfall
	Vattenfall har inga anläggningar inom eller i närheten av planområdet och har därför inget att erinra.

	Yttranden från övriga
	Jag har tillit att ni beslutar det som är det högsta bästa för alla! så kan våra barn få leva i en vacker värld även i framtiden!
	Har gått igenom planeringen av bostadsbyggandet på platsen.
	- Byggherren funderar på att bygga för antingen barnfamiljer eller för 50-plussare. Varför inte blanda de båda kategorierna!
	- Enligt planerna skall stranden vara till för allmänheten. Detta är av stor vikt! Stranden måste bli tillgänglig för alla! Ser fint ut med badbrygga, grillplats. Anpassa så alla kan ta sig fram.
	- Cykel/gångvägen är ett måste för att kunna ta sig till centrum utan att riskera livet på de större vägarna.
	Boende Molkom
	Jag tycker att större hänsyn ska tas till området längst i söder, klipporna och sandstranden. Området är mycket naturskönt och används mycket för bad och rekreation.
	Ta bort de 2 närmaste tomterna.
	Det är också fel att anlägga en brygga längst i söder. Dessutom över den fina klippön.
	Annars är det ok.
	Boende Molkom
	Boende Molkom
	Motsäger att bygga bostäder så den bästa badplatsen i hela Molkom påverkas. Det är klipporna ut mot sjön det gäller. Snälla låt dessa vara som innan! Det är en helig plats för oss Molkomsbor.
	Boende Arvika
	Övrig, adress saknas
	Klipporna vid sjön har varit nakenbad i åratal och en plats dit många åkt för att kunna slappna av, bada och njuta utan insyn från omvärlden. Det är 100tals människor där som nyttjar platsen varje år. Det är den mest unika samlings- och badplats jag v...
	Övrig, adress saknas
	Jag tillbringar somrarna i Molkom med omnejd och njuter tillsammans med många andra mycket av det vackra och avskilda klippbadet och stranden. Jag tycker att det vore oerhört synd om denna mark privatiserades och omöjliggjorde för människor att bada, ...
	Övrigt yttrande, adress saknas
	Oj vad tråkigt om det skulle bli bebyggelse här!! Denna oas i Molkom!
	Denna orörda och ostörda plats är en av mina absoluta favoriter på jorden och den skulle helt klart försvinna iom ev bebyggelse! (Och jag har sett många vackra platser!) Varje gång jag kommer och besöker mina vänner i Molkom med omnejd är detta ställe...
	Att åka ner till sjön för nedvarvning efter jobbet har varit guld värt, promenera ner för ett spontant kvällsdopp eller sitta och njuta av en vacker solnedgång.
	Det går inte att likställa med att åka till stranden, där en får trängas med barnfamiljer, grillare och raggarbilar. Allt annat än avkopplande!
	Klipporna vid sjön är en lugn och vacker plats där det går att vara helt själv vissa tider och där tid och utrymme till avkoppling och eftertanke finns, sån lyx att ha det så nära.
	Med tanke på hur många människor som blir sjukskriva för utmattning och andra stressrelaterade symptom är det extra viktigt att bevara dessa få platser som är lättillgängliga, där människor kan återhämta sig i naturen. Naturens stressreducerande effek...
	Varför inte utforska möjligheten att bygga på andra ställen längs med Molkomsjön, där en såhär etablerad och älskad oas inte finns? Tänk om, gör rätt.
	Boende Stockholm
	Detta är en SÅ viktig plats på sommaren för SÅ många människor. En plats att samlas på för att ha trevligt och ta sig en simtur. Det är Molkoms absolut vackraste plats och att bygga upp bostäder där tycker jag och många andra är ett svek, dels mot nat...
	Det gör fruktansvärt ont i mig att se att detta överhuvudtaget kommit fram som förslag. Vad skulle ni känna om eran absoluta favorit-badplats i hela världen skulle försvinna?
	Våga fatta rätt beslut. Jag hoppas ni gör det med hjärtat.


	Medverkande tjänsteman


