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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 16 april - 21 maj 2018. Planen har skickats till 
kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsför-
teckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbygg-
nadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att planen behöver kompletteras med avseende på 
strandskydd, buller, översvämningsrisk samt miljökvalitetsnormer för vatten. Läns-
styrelsen framför också synpunkter på planbestämmelser och beskrivning av even-
tuella störningar från intilliggande verksamheter liksom områdets friluftsvärden. 
Trafikverket har synpunkter på planens redovisning och hantering av vägtrafikbul-
ler, åtgärder inom tillståndspliktig zon mot väg 240 liksom på att de två befintliga 
anslutningarna mot väg 240 bör samlas till en anslutning. Miljöförvaltningen har 
synpunkter och konstateranden avseende avlopp, buller, luft, energi, gång- och cy-
keltrafik samt avfall och återbruk. Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att arbetet 
med att bygga cykelvägen längs med stranden påskyndas för säker gång- och cy-
keltrafik men har i övrigt inga synpunkter på detaljplanen. Teknik- och fastighets-
nämnden framför att plankartans vändplan är för liten för att en sopbil ska kunna 
vända. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att naturvårdsunderlaget bör utö-
kas liksom att samtliga bryggor bör göras tillgängliga för allmänheten med beteck-
ning x på plankartan och att de bestämmelser som syftar till att skydda natur kom-
pletteras med bestämmelse om att lov krävs för trädfällning.  

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-
sulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommenta-
rerna ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan stäl-
las ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har sammanfattats nedan. Yttrandena i sin helhet finns tillgäng-
liga på stadsbyggnadsförvaltningen. Yttrandena kommenteras nedan med kursiv 
stil. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Råd om tillämpningen av PBL m.m. 

Planbestämmelser 
På plankartan kryssmarkeras marken närmast gata vilket innebär att endast 
komplementbyggnader får uppföras. Vanligtvis markeras denna s.k. förgårdsmark 
som prickmark innebärande att byggnad ej får uppföras intill 
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vägen. Syftet brukar vara att skapa utrymme framför eventuella garage och 
att sikten utmed gatan är god. Det är oklart varför delar av området kryssmarkerats 
och varför denna zon har getts en varierande bredd. 
 
Bestämmelsen [W1] ”öppet vatten och vatten med mindre anläggningar 
där karaktären av öppet vatten avses bibehållas” är något oklar till sin 
innebörd och bör preciseras. 
 
På plankartan införs en planbestämmelse [f] som styr husens utformning 
närmast och i visuell kontakt med Nyeds kyrka. Bestämmelsen styr 
materialval och färgsättning men inte husens form eller placering på tomt. 
Resterande del av området saknar helt utformningsbestämmelser. Det 
innebär att möjligheten att ge området ett sammanhållet helhetsintryck går 
förlorad. Länsstyrelsen föreslår att utformningsbestämmelsen ses över och 
att den med fördel kan gälla hela den tillkommande bostadsbebyggelsen. 
 
På plankartan redovisas strandskydd med en kryss-streckad linje och 
strandskyddsupphävandet ges beteckningen [a]. I den södra kvartersstrukturen 
innanför gatan är samtliga beteckningar placerade utanför 
strandskyddslinjens begränsning men då också [a] vilket kan skapa en viss 
förvirring. 
 
I kvartersstrukturen innanför gatan finns ett område som ges beteckningen 
[n] ”befintlig vegetation och topografi ska behållas”, och dessutom förses 
området med prickmark. Länsstyrelsen ser ingen anledning till att detta 
område delas upp mellan intilliggande nya villatomter utan det bör istället 
utformas som allmän platsmark NATUR. 
Vid älvutloppet i Molkomssjön föreslås en gångbro som ska knyta ihop 
strandområdena i väster med området vid Nyeds kyrka och på så sätt ge en 
attraktiv och säkrare miljö för fotgängare och cyklister. En bro bör dock ges 
en minsta fri höjd särskilt i detta fall då båtplatser föreslås innanför bron. 
Ett uppförande av en bro kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. 

Strandskydd 
Planområdet är utpekat av kommunen som ett LIS- område och det används 
som skäl för strandskyddsupphävandet. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
LIS-skälet i stort är godtagbart men upphävandet bör begränsas i vissa delar. 
Den gemensamma byggnaden vid stranden kan ha en avhållande effekt och 
begreppet fri passage tillämpas inte här vilket kan ifrågasättas. Vidare så 
upphävs strandskyddet i vatten i stor omfattning för att möjliggöra båtbryggor, 
badplats etc. Länsstyrelsen gör bedömningen att upphävandet bör begränsas och  
preciseras i denna del.  
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Norr om planområdet på andra sidan älven ligger ett industriområde, det 
tidigare Molkoms bruk. Vad Länsstyrelsen känner till pågår ett flertal 
verksamheter inom området. Dessa är inte redovisade i planhandlingen och 
inte heller eventuell störningspåverkan vad gäller t.ex. buller eller lukt. En 
redovisning av verksamheterna och eventuella störningar i närområdet bör 
tas fram till granskningsskedet av planen. 
 
Översvämningsrisk 
Enligt Boverkets nya vägledning för översvämning ska ny sammanhållen 
bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig verksamhet förläggas till 
områden som inte hotas av översvämning. Detta innebär att byggnader ska 



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för Molkom 1:58. SBN 2016-303 Samrådsredogörelse 3 

 
lokaliseras på en nivå som klarar högsta beräknat flöde/högsta beräknade nivå. 
Då redovisning av översvämningsrisken helt saknas så bedömer Länsstyrelsen 
att en sådan bör utföras och redovisas i samband med granskningen av planen. 

Miljökvalitetsnormer 
Kommunen gör bedömningen att ”marken inom planområdet kommer i sitt 
genomförande inte att kräva omfattande utfyllnads- eller schaktarbeten som 
kan tänkas påverka vattenkvaliteten i recipient.” Det saknas dock en beskrivning 
av gällande normer för berörda vattenförekomster och hur dessa påverkas på 
kvalitetsfaktornivå av föreslagen bebyggelse. 

Övriga frågor 
Friluftsvärden 
Områdets värde för friluftslivet beskrivs endast på en mycket övergripande nivå. 
Det saknas en redovisning av planområdets värden och kvalitéer för friluftslivet, 
vilket av bifogat bildmaterialet kan antas vara höga. 
 
Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan 
för prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att planen behöver 
kompletteras med avseende på strandskydd, buller, översvämningsrisk samt 
MKN Vatten för att en bedömning om planen kan komma att tas in för prövning 
eller ej ska kunna göras.  
 
Kommentar:  

Planbestämmelser 
Inför granskningen ses utbredning av plusmarkerad mark respektive prickmark 
över. Närmast gata läggs prickmark för att skapa bebyggelsefri zon allra närmast 
gatan. Att avstånd för huvudbyggnad skiljer sig på östra respektive västra sidan av 
gatan har att göra med väderstreck liksom det syftar till att skapa en något mer 
styrd och därmed sammanhållen placering av bebyggelsen.  

Bestämmelsen W1 ändras och förtydligas enligt länsstyrelsens synpunkter.  

Även bestämmelsen f ses över inför granskningen. Planen ändras så att bestämmel-
sen gäller bebyggelsen inom hela planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen be-
dömer i övrigt att föreslagen styrning av bebyggelseplacering genom prickmark 
och plusmark liksom bestämmelsen f är tillräckliga för områdets utformning. Pla-
nen behöver ha viss flexibilitet för att hålla över tid. Det bedöms också att det kan 
vara fördelaktigt med en variation av hustyper och färgskala för en positiv upple-
velse av området och för möjlighet till individuella initiativ och utformningar.  

Bestämmelse a tas bort utanför strandskyddslinjen.  

Bestämmelsen n innanför bebyggelsen öster om gatan tas bort inför antagandet. 
Området bedöms inte lämpligt som allmän plats. Vegetationen bedöms heller inte 
ha så höga naturvärden att den behöver ges planskydd.  

En minsta fri höjd om 1,7 meter regleras för bron över älvutloppet. 

Strandskydd 
För den gemensamma byggnaden har en plats valts som på grund av befintlig to-
pografi och befintligt dike är en plats där besökare utifrån inte bedöms naturligt 
passera. Föreslagen fri passage har i detta läge bedömts kunna ligga innanför 
byggnaden där passagen och stigen ligger mer naturligt. Bedömningen är att pla-
ceringen inte behöver ha avhållande effekt.  

Inför granskningen begränsas och flyttas byggrättens utbredning för den gemen-
samma byggnaden och området förbi den formas om och breddas för att skapa en 
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tydligare passage. Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden och moti-
vering kring den gemensamma byggnaden. Den gemensamma byggnaden är en 
stor tillgång avseende boendekvalitet och gemenskap för de kommande bostäderna 
i området och är en mycket liten del av den strand inom området som i övrigt är 
tillgänglig och förbättrad för allmänheten i området. 

Inför granskningen begränsas och preciseras även de områden som är avsedda för 
bryggor och bro ordentligt så att det blir styrt och tydligt i vilka lägen bryggor och 
bro tillåts.  
 
Buller och lukt 
Planbeskrivningen kompletteras med vilka verksamheter som finns inom bruksom-
rådet och reningsverket. Inga tillståndspliktiga verksamheter finns i närområdet. 
Idag finns Molkoms Biovärme, bilförsäljning, snickarfirma, lager, privat och ent-
reprenadgarage, truckförsäljning, kontor och växthus inom området. Inga på-
gående verksamheter bedöms ge bullerstörningar som överstiger de riktvärden för 
industri- och verksamhetsbuller som gäller vid planläggning. I Boverkets allmänna 
råd, Bättre plats för arbete” anges ett skyddsavstånd till bostäder på 200 meter för 
fastbränsleeldade anläggningar. Molkoms Biovärme AB ligger 300 meter nordväst 
om planområdet. Då vindförhållande oftast domineras av västsydvästlig vind är 
bedömningen att de planerade bostäderna inte kommer att utsättas för lukt- och 
luftproblem från verksamheten. 

Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning av dessa verksamheter utifrån 
buller eller andra störningar. 

 

Översvämningsrisk 

Sedan samrådet har vattennivåerna i Molkomssjön mätts in och stadsbyggnadsför-
valtningen har haft kontakt med verksamhetsutövaren för regleringen av Mol-
komssjön. Normalvattenytan i Molkomssjön är +66,47 möh. Molkomssjön är re-
glerad och högsta nivå är +66,77 möh. Historiskt har verksamhetsutövaren för re-
gleringen upplevt ett tillfälle med stigande vatten till nivå ca +67,3 möh. Sedan 
dess har dock tappningsmöjligheterna utökats.  

Bebyggelsen för helårsbostäder i den aktuella detaljplanen kommer utifrån områ-
dets nivåer att som lägst ligga på ca +69  vilket är ungefär 2,5 meter över medel-
vattennivån för Molkomssjön. Molkomssjön ligger över 20 m högre än Vänerns 
nivå vilket ger goda möjligheterna till avtappning från Molkomssjön.  

Då en marginal på ca 2,5 meter finns från lägst belägna, föreslagna, bostadshus 
och medelnivån för Molkomssjön bedöms inga ytterligare åtgärder krävas för att 
säkra bebyggelsen från extrema flöden. Planbeskrivningen kompletteras med 
denna information.  

 

Miljökvalitetsnormer 
En beskrivning av gällande normer för Molkomssjön och hur dessa kan påverkas 
av föreslagen bebyggelse läggs till i planbeskrivningen inför granskningen.  

 

Friluftsvärden 
En något djupare beskrivning av områdets värde för friluftslivet läggs till i planbe-
skrivningen.  
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Trafikverket 
Ärendet berör primära länsvägen 240 där Trafikverket är väghållare. Längs aktuellt 
avsnitt uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till 1156 fordon varav cirka 10% utgör 
tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Vägen har bärighetsklass BK1 
och är cirka 7 meter bred. 

 

Buller  
Enligt planbeskrivningen har det endast gjorts en översiktlig bullerbedömning. För 
bostadsbyggnader gäller numer en förordning om trafikbuller (SFS 2015:216) och 
ändringar har gjorts i PBL i syfte att öka bostadsbyggandet. I detta sammanhang 
har man särskilt lyft vikten av att man i hantering av bygglov och planer bör ha en 
bullerberäkning baserad på prognosår 2040 som underlag inför en prövning i frå-
gan. Trafikverket vill därför betona vikten av att denna aspekt klarläggs inför 
granskningsskedet. 

 

Tillståndspliktig zon 
Den tillståndspliktiga zon som finns längs allmänna vägar omfattar 12 meter be-
räknat från vägområdet (cirka krönet på dikets bakslänt). Längs den här delen av 
väg 240 har zonen utökats till 30 meter genom ett länsstyrelsebeslut. Inom detta 
område skall det så långt möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som 
kan äventyra trafiksäkerheten enligt § 47 i väglagen. I de fall frågan prövas inom 
ramen för detaljplan anser Trafikverket generellt att motsvarande avstånd, det vill 
säga det Trafikverket kallar byggnadsfri zon, skall upprätthållas. Finns omständig-
heter som innebär att trafiksäkerheten inte försämras kanske avståndet kan minskas 
något, detta bör då motiveras och förutsättningarna beskrivas. 

 

Gång- och cykeltrafik 

Trafikverket ser positivt på att det planeras för ett gångstråk med bro över Mol-
kolmsälven vilket, om det genomförs, skulle förkorta vägen till centrum och kol-
lektivtrafik samt minimera antalet tillkommande oskyddade trafikanter längs 
vägarna 240 och 63. 

 

Anslutning till allmän väg 

För att anlägga en ny eller ändra en befintlig anslutning till det allmänna vägnätet 
krävs tillstånd enligt väglagen § 39 och den sökande måste komma in till Trafik-
verket med en särskild ansökan om detta. Generellt eftersträvas ett minimerande av 
antalet anslutningar till det allmänna vägnätet av trafiksäkerhetsskäl. Trafikverket 
har möjlighet att föreskriva villkor för ett sådant tillstånd. Ansökan hanteras av en-
heten Trafikmiljö, se trafikverkets hemsida för ytterligare information. 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-
allman-vag/ 

Planbeskrivningen anger att befintliga grusvägar ansluter mot en gemensam in- och 
utfart mot väg 240. I dagsläget är det dock två separata anslutningar. Det är en bra 
tanke att samförlägga dessa till en gemensam anslutning mot väg 240. Denna 
skulle exempelvis kunna utformas så att den södra grusvägen dras upp och först 
ansluter mot den norra. Avståndet bör vara minst 20 meter ut från vägkant 240. 
Plangränsen bör också flyttas ut och anpassas mot ytterkant vägområdet (och inte 
mot vägkant som i samrådskartan). 
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Sammantagen bedömning 

Det bör säkerställas att bro och stråk för gång- och cykeltrafik utförs av ansvarig 
part, så att oskyddade trafikanter inte ska behöva ta sig längs väg 240 för att nå kol-
lektivtrafik eller Molkoms centrum. En bullerberäkning med prognosår 2040 bör 
styrka avstånd för gräns byggrätt mot väg 240. Trafikverket rekommenderar att 
planområdet i den östra delen utformas för att möjliggöra att de båda grusvägarna 
har in- och utfart till väg 240 via en gemensam anslutning. Samtidigt bör plangrän-
sen anpassas mot ytterkant vägområdet för väg 240. 

Kommentar:  

Buller  
Inför granskningen tas ett tydligare trafikbuller-PM fram och frågan belyses tydli-
gare i planbeskrivningen. Trafikmängd vid prognosår 2040 används i bedömning-
arna. Trafikbuller-PM pekar på att, med 5 dBA, säkerhetsmarginal, så uppnås bul-
lerförordningens krav knappt 40 meter från vägmitt på väg 240. Plankartan ändras 
så att marken 40 meter från väg 240 prickmarkeras.  

Tillståndspliktig zon 
Marken 30 meter från vägområdet har prickmarkerats vilket innebär att tillstånds-
pliktiga zonen blir byggnadsfri. Plangränsen anpassas också mot ytterkant vägom-
rådet för väg 240. Avståndet stämmer väl överens med 40 m från vägmitt som be-
höver hållas fritt från bostadsbebyggelse med anledning av bullerfrågan ovan.  

Anslutning till allmän väg 
Planförslaget ändras så att vägarna ansluter till väg 240 i en gemensam anslut-
ning. Den södra grusvägen föreslås ansluta mot den nya, norra, vägen innan an-
slutningen mot väg 240.  
 

Kommunala och övriga remissinstanser 
Miljönämnden 
Avlopp 
Om inte kommunalt vatten och avlopp ansluts bör gemensamhetsanläggningar an-
ordnas.  
 

Buller 
I översiktsplanen med fördjupning för Molkoms samhälle (2003) står beskrivet att 
bostäder inte tillåts inom 30 meter från väg 63 samt väg 240, för att inte överskrida 
riktvärdena för trafikbuller. Detta är i enlighet med planförslaget.  

Luft 
I Boverkets allmänna råd, Bättre plats för arbete” anges ett skyddsavstånd till bo-
städer på 200 meter för fastbränsleeldade anläggningar. Molkoms Biovärme AB 
ligger 300 meter nordväst om planområdet. Då vindförhållande oftast domineras av 
västsydvästlig vind borde inte de planerade bostäderna utsättas för lukt- och luft-
problem från verksamheten. För att klargöra detta kan en spridningsberäkning för 
luftföroreningar (stoft och Nox) från förbränningsanläggningen göras, eftersom ut-
släpp från en skorsten i regel ”landar” en bit från själva utsläppspunkten beroende 
på bland annat skorstenshöjd, topografi och vindriktning.  

Energi 
Fjärrvärme bör prioriteras som energikälla vilket också är möjligt i området. Plane-
ring för solkraftsinstallation bör tas i akt, som takvinkel, skuggning, byggnaders 
placering etc.  

Om bergvärme ska anläggas ska anmälan göras till miljöförvaltningen.  
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Gång- och cykeltrafik 
Att underlätta för hållbara transportmedel, kollektivtrafik samt gång- och cykel, bi-
drar till att minska klimatpåverkan. Dessa främjas genom att skapa ett integrerat, 
tillgängligt och attraktivt gång- och cykelsystem samt kollektivtrafik som täcker 
hela kommunen. Genom att utforma tydliga, breda och trygga cykelbanor, som 
kopplar samman olika områden och målpunkter, skapas ett attraktivt cykelnät.  

Vägen genom planområdet bör förses med plats för gång- och cykeltrafik. Planerat 
gångstråk genom Molkoms bruksområde bör anläggas så att både gång- och cykel-
trafikanter lätt tar sig fram samt att stråket väghålles även under vinterhalvåret.  

Nordväst om planområdet in mot centrum bör en säkrare övergång vid riksväg 63 
för fotgängare och cyklister anordnas, som det finns i nordost. Längs väg 240 bör 
en tydlig och säker gång- och cykelväg utformas.  

Avfall och återbruk 
I villaområden kan man med fördel bilda en samfällighetsförening för att ordna ett 
gemensamt avfallsutrymme med goda källsorteringsmöjligheter. Gemensamhets-
lösningar blir effektivare och billigare för hushållen samtidigt som det ger utrymme 
för framtida utveckling mot fler avfallsslag. 

En lokal för delningsekonomi lämpar sig bra i området. Denna plats kan utgöra en 
samlingspunkt för såväl återbruk, reparationer och delande av resurser, exempelvis 
trädgårdsredskap och verktyg, som för ökad social gemenskap. 

 
Kommentar:  
Avlopp 
Planen möjliggör gemensamhetsanläggningar för vatten- och avloppslösningar. 
Några fler än tre hushåll kommer inte att ordnas med enskilt avlopp. Om ytterli-
gare fler hushåll tillkommer inom området ska samtliga anslutas till det kommu-
nala vatten- och avloppsnätet. VA-enheten har bedömt att tre hushåll kan utföras 
utan risk för hälsa eller miljö.  
 
Luft 
Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av intilliggande verksamheter 
inklusive Molkoms biovärme. Planbeskrivningen kompletteras också med en be-
dömning att tillkommande bostäder inte bedöms störas av lukt- eller luftproblem 
med hänvisning till avståndet (i linje med Boverkets rekommendationer)och för-
härskande vindriktning. Någon ytterligare spridningsberäkning bedöms inte nöd-
vändig för planprocessen.  
 
Energi 
Det är troligt att fjärrvärme används som energikälla. Planen medger solkraftin-
stallation och området har goda förutsättningar ur väderstreckssynpunkt.   

Gång- och cykeltrafik 
Området ligger relativt centralt i Molkom och bedöms lämpligt för gång- och cy-
kelresor till tätortens service.   

På den nya gatan finns plats för gång- och cykeltrafik. Den bör ske i blandtrafik då 
biltrafikmängderna kommer vara mycket små på vägen. Planerat gångstråk genom 
Molkoms bruksområde kommer vara viktigt för områdets tillgänglighet till cent-
rum.  

Trafikverket är väghållare för rv 63 och kommunen äger därmed inte frågan om 
nya eller förbättrade passager över vägen.  
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Avfall och återbruk 
Planområdet ger förutsättningar att skapa gemensamma avfallsplatser/utrymmen. 
Planen ger också möjlighet till ett för området gemensam byggnad vid vattnet.  

 

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 fastighetsnämnden 
Trafik 
Plankartans vändplan är för liten för att en sopbil skall kunna vända säkert. 

Natur och rekreation 
För att strandskyddet ska kunna upphävas i en detaljplan krävs dels att det finns ett 
särskilt skäl enligt miljöbalken och dels att strandskyddets syften inte motverkas. I 
detta fall föreligger särskilt skäl då aktuellt planområde ligger inom ett av kommu-
nen utpekat LIS-område. Syftet med strandskyddet dvs allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet kvarstår att 
bevaka i detaljplaneförslaget. 

Allmänhetens tillgång till strandområdet tryggas och utvecklas genom planförsla-
get då området närmast stranden sparas som natur och park samt möjliggör ut-
veckling av strandområdet genom anläggning av en stig, några bryggor och en 
gångbro över Molkomsälven. Planförslaget ligger helt i linje med föreslagna åtgär-
der i Naturvårds- och friluftsplanens handlingsplanen.  

För områdets naturvärden är dock kunskapsunderlaget bristfälligt. Endast en över-
siktlig naturvärdesbedömning har utförts då marken var snötäckt. Den pekar på att 
det finns vissa naturvärden inom området vilka främst är knutna till strandskogen 
mot Molkomsälven samt lövskog med död ved och inslag av ädellöv i den syd-
västra delen. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser därför att en naturvärdesin-
ventering (NVI) enligt svensk standard bör genomföras i området innan det kan 
avgöras om förslaget till upphävande av strandskyddet är förenligt med strand-
skyddslagstiftningen.  

Planförslaget utgår från att strandskogen mot Molkomsälven kommer att bli kvar 
när konsekvenser för naturmiljön beskrivs. Det är positivt att strandskogen undan-
tas från bebyggelseplanering och det går också i linje med LIS-planens riktlinje att 
bevara kantzonerna längs Molkomsälven. För att säkerställa bevarandet av växtlig-
heten bör plankartans egenskapsbestämmelse ”strandskogen mot Molkomsälven 
ska bevaras” förtydligas och formuleras så att trädfällning inom strandskogen krä-
ver marklov. På motsvarande sätt bör bestämmelsen ”mark och vegetation” som 
anges inom parkmarken i väster förtydligas så att fällning av tallar och ädellövträd 
kräver marklov.  

Bryggorna W3 och W4 ska vara tillgängliga för allmänheten ha bestämmelsen x. 
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Kommentar:  

Trafik 
Plankartans vändplan ökas så att en sopbil kan kunna vända säkert. Planen ger 
också möjlighet till att köra runt området och därmed undvika att vända.  

Natur 
Planbeskrivningen innehåller en översiktlig redovisning av både påträffade men 
också tänkbara naturvärden i sydvästra delen av planområdet. Området har ut-
vecklats till igenväxt jordbruksmark under de senaste ca 30-40 åren och var innan 
dess öppen jordbruksmark. Vegetationen eller död ved i området har inget skydd 
idag.  

Planen har utformats och beskrivits med detta som bakgrund. För de naturvärden 
som kan vara knutna till lövträd utan att de ges planskydd inom planområdet har 
behovet av bostadsmark i centrumnära läge och en utveckling av landsbygdsområ-
det runt Molkoms samhälle i ett attraktivt läge har bedömts väga tyngre. Utöver 
strandskogen, som bevaras utmed Molkomsälven, är naturtyperna i området inte 
specifika för strandområden. Området är väldigt litet och omges av stora marker 
med inslag av liknande mark och vegetation. Strandskogen mot Molkomsälven med 
områdets högsta naturvärden bevaras naturlig, och i den ett antal askträd. Detalj-
planen har också utformats med en fri passage utmed vattnet i övrigt och i denna 
naturmark ska värdefulla träd och befintlig topografi bevaras. I och med detaljpla-
nen ges denna vegetation och topografi planskydd. Stadsbyggnadsförvaltningen 
gör bedömningen att avvägningen är rimlig då planen skyddar värdefull natur ut-
med strandkanterna.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed inte att de negativa effekterna för 
allmänhet eller växter och djur bedöms bli för stora utan är förenliga med lagstift-
ningen. Avseende friluftslivet blir det tillgängliga området för allmänheten inte 
mindre i någon stor utsträckning, möjligheterna att komma ner till strandområdet 
ökar, möjligheten att utöva friluftsliv ökar, ett rekreationsområde i närheten av ett 
bostadsområde tillgängliggörs och möjligheterna för allmänheten att nyttja bryg-
gor, grillplatser och badplatser förändras positivt. Avseende växt- och djurlivet har 
hänsyn tagits till att de berörda naturtyperna som bebyggs och inte kan sparas i li-
ten utsträckning är ovanliga eller känsliga, att endast en liten del av naturområ-
dena runt Molkomsjön och Molkom tas i anspråk, planen ger mycket liten skillnad i 
barriär för djurlivet eller växternas spridningsmöjligheter då området angränsar 
mot Molkoms bruksområde, miljön är inte heller ett orört eller opåverkat område 
då mänskligt brukande pågått under lång tid och endast upphört under de senaste 
åren.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att beslutsunderlaget för upphävande av strand-
skydd är tillräckligt och att en rimlig avvägning har gjorts i detaljplanen.   
 
Plankartan kompletteras med att trädfällning inom strandskogen och naturområdet 
i väster kräver marklov.  

Bryggorna W3 och W4 är avsedda för privat brukande. Allmänhetens tillgång till 
bryggor har avgränsats till badbryggan och bron. Enskilda båtbryggor och områ-
dets gemensamma brygga vid gemensamhetslokalen bedöms inte lämpliga att ha 
tillgängliga för allmänheten. 

 



10 Samrådsredogörelse 
GRANSKNINGSHANDLING  

Detaljplan för Molkom 1:58. SBN 2016-303 
 

Lantmäterimyndigheten 
På plankartan saknas koordinater och rutnätskryss.  

I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga åtgärder, ledningsrätter, 
gemensamhetsanläggningar och servitut borde det stå något vad som händer med 
servituten 1780K-2008/76.1 och 1780K-2008/76.2.  

Meningen ”Gemensamhetsanläggning kan också bildas för skötsel av allmän plats 
liksom bryggor och bron inom planområdet” bör tas bort eftersom det inte står nå-
got littera g på plankartan. Bron och bryggorna kan inte ingå i en gemensamhetsan-
läggning eftersom det står att de ska vara tillgängliga för allmänheten, littera x på 
plankartan.  

En gemensamhetsanläggning (ga) är ingen lösning för att ge allmänheten tillträde 
till natur/parkmarken. En ga inrättas för ett enskilt ändamål. En ga är endast till för 
de delägande fastigheterna.  

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra.  
 
Kommentar: 

Information läggs till i planbeskrivningen om servituten 1780K-2008/76.1 och 
1780K-2008/76.2.  

Meningen ”Gemensamhetsanläggning kan också bildas för skötsel av allmän plats 
liksom bryggor och bron inom planområdet” stryks i genomförandelen av planbe-
skrivningen.  

Svenska kyrkan, Karlstads pastorat 
Planområdet ligger relativt nära Nyeds kyrka. Fastighetsgruppen ser ingen anled-
ning till att yttra sig om detaljplanen. Detaljplanen kommer att skickas vidare till 
församlingsherden och församlingsrådets ordförande i Alster-Nyeds församling för 
eventuella synpunkter.  

Kommentar: Noteras. 
 
 
Värmlands museum 
I området som nu planeras har inte någon arkeologisk utredning genomförts. Vibe-
farar att kunskapen hos entreprenörerna när det gäller att identifiera arkeologiska 
lämningar vid gräv- eller schaktningsarbeten av det slag som kan vara aktuellt här 
är liten. För att minimera risken att lämningar oavsiktligt grävs bort menar vi att en 
arkeologisk utredning bör ske innan byggstart.  

Detta ställningstagande motiveras av att man dels funnit en en trindyxa på kyrko-
gården vilket indikerar att det kan funnits en boplats i närheten. Dels genom plan-
områdets läge i närheten av Molkomssjön där det finns flera uppgifter om fornläm-
ningar, vilket erfarenhetsmässigt indikerar att planområdet också har stor potential 
att inrymma fornlämningar. Frågan avgörs dock av länsstyrelsen.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen innehåller information om att fynd finns i närom-
rådet och att planområdet har potential att innehålla fynd. Planbeskrivningen in-
nehåller också information att om lämningar påträffas i gräv- schakt- och byggar-
betet ska länsstyrelsen underrättas enligt kulturminneslagen. Fastighetsägaren är 
informerad och medveten om frågan.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen anser att denna information är tillräcklig i detta 
skede. Länsstyrelsen har inte haft några andra synpunkter avseende eventuella 
lämningar i området.  

 

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

 

Kommentar: Noteras.  

 

 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2018-09-26 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 
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