
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Norra Våxnäs

inom Våxnäs (Karlstad), Karlstads kommun
2020-11-23

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, kapi-
tel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 20 februari – 10 april 2017. Planen har skickats 
till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen 
har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bib-
liotekshuset och på kommunens hemsida. Under samrådet hölls ett informations- och samrådsmöte 
den 13 mars 2017 i Samhällsbyggnadshuset, Inre Hamn. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från den 18 april till den 24 maj 2019, enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga 
remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits 
tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på 
kommunens hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt 
detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
28 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav 13 stycken är utan erinran eller 
av upplysningskaraktär. Synpunkterna gäller främst påverkan på närmiljön för de befintliga flerbo-
stadshusen, rekreations- och naturvärden.  

Detaljplanen justeras med anledning av inkomna synpunkter på ett par punkter inför antagandet 
enligt nedan. 

Dnr SBN 2015-270 Dpl 80



Ändring i planförslaget efter granskningen 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
• Grundkartan har uppdaterats med koordinatangivelser
• Plangränsen mot det nordöstra hörnet av Plinten 4 har justerats
• Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga samt planerade VA-ledningar
• Plankartan har kompletterats med prickmark för att säkerställa siktlinjen i förlängningen av 

Plintgatan i nordsydlig riktning, upp mot I2-skogen.

I övrigt endast redaktionella ändringar.

I planbeskrivningen 
• Beskrivningen har förtydligats gällande kostnad vid ev. flytt av befintliga elkablar samt fiber. 
• Beskrivningen har inför antagande kompletterats gällande byggtrafik och hänsyn till den befint-

liga förskolan Plinten.
• Beskrivningen har kompletterats gällande säkerställande av siktlinjen i förlängningen av Plintga-

tan i nordsydlig riktning, upp mot I2-skogen.

I övrigt endast redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
Kvarstående synpunkter bedöms främst finnas hos de som motsätter sig viss eller samtlig byggna-
tion enligt planförslaget, med hänsyn till påverkan på närmiljön för de befintliga flerbostadshusen, 
rekreations- och naturvärden.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena redovisas och kommenteras 
med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Karlstad El och Stadsnät
5. Värmlands Museum
6. Teknik- och fastighetsförvaltningen
7. Teknik- och fastighetsnämnden

Socialdemokraterna i Teknik- och fastighetsnämnden (bilaga 1)
8. Miljönämnden

Socialdemokraterna i Miljönämnden (bilaga 1)
Vänsterpartiet i Miljönämnden (bilaga 2)

9. Kultur- och fritidsförvaltningen
10. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
11. Barn- och ungdomsförvaltningen
12. Barn- och ungdomsnämnden
13. Handikappföreningarna Karlstad
14. Karlstad Airport
15. Våxnäs Socialdemokratiska förening
16. Närboende 1
17. Närboende 2
18. Närboende 3
19. Närboende 4
20. Närboende 5
21. Närboende 6
22. Närboende 7
23. Närboende 8
24. Närboende 9
25. Närboende 10
26. Namnlista 1
27. Namnlista 2
28. Namnlista 3
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Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen
Framför i yttrande 2019-05-16 följande synpunkter på förslaget:

Ärendet
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med utökat förfarande den 13 mars 2019, har översänts 
för granskning enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har behandlats i 
samråd med Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 2 maj 2018.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ytterligare bostäder inom Norra Våxnäs samti-
digt som hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen.

Länsstyrelsens roll
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om 
förslaget enligt Länsstyrelsens bedömning innebär att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår  
 flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa  
 eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Då de synpunkter som framfördes i samrådsskedet har hanterats på ett godtagbart sätt har Länssty-
relsen ingen ytterligare erinran mot planförslaget.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen kan av det för granskning utställda planförslaget och av i dagsläget kända förhållan-
den inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar:
Noteras.

Trafikverket
Framför i yttrande 2019-05-09 följande synpunkter på förslaget:

Ärende 
Trafikverket har fått ovan rubricerade ärende för samråd. Syftet med detaljplanen är att pröva möj-
ligheten att pröva byggrätt för ytterligare bostäder inom Norra Våxnäs samtidigt som hänsyn tas till 
de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen.

Tidigare samråd 
Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet gällande planen 2017-04-07 (TRV 2017/19967) och hänvi-
sade i stort till resonemang som förts i samrådet gällande Planprogram för Våxnäs C, 2016-10-20 
(TRV 2016/88528).  

Infrastruktur 
Området ligger ca 950 meter norr om E18 som är av riksintresse enligt 3:8 § miljöbalken. 
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Synpunkter 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter i granskningsskedet utan vill fortsatt hänvisa till resone-
manget som förts i samrådet gällande planprogram för Våxnäs C och uppmuntra kommunen att ta 
ett fortsatt helhetsgrepp kring trafikfrågan för E18.  

Kommentar:
Noteras. Planområdet ger möjlighet till ca 130 nya bostäder. Området är beläget i ett gott kollektivtrafik-
läge i staden och exploateringen bedöms inte ge sådan effekt på trafiksystemet (lokaltrafiken och E18) som 
föranleder några vidare åtgärder. 

Sedan granskningstiden för planförslaget avslutats har Trafikverket färdigställt en åtgärdsvalsstudie för 
E18 genom Karlstad (TRV 2018/13349 - Slutrapport 2019-09-20, Remissversion). Kommunen samt 
regionen har medverkat i arbetet med framtagandet. Studien bedöms ge ett bra underlag för det fortsatta ar-
betet kring trafikfrågan för E18, sett ur ett helhetsperspektiv. För Våxnäsmotet föreslås ett antal åtgärder, 
vilka kommer att utredas vidare separat genom väg- och/eller detaljplan. 

Lantmäterimyndigheten
Framför i yttrande 2019-05-16 följande synpunkter på förslaget:

Ärende
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. 

Koordinatangivelser saknas på plankartan. Det finns bara rutnätskryss. 

Plangränsen mot det nordöstra hörnet av Plinten 4 bör kontrolleras. Ser ut som plangränsen går 
över ett hus. Skall gräsytan till det nordöstra huset (Plintgatan 6A-D) på Plinten 4 ingå i den bli-
vande gemensamhetsanläggningen? 

Lantmäterimyndighetens övriga synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda.

Kommentar:
Plankartan har inför antagande kompletterats med koordinatangivelser. 

Plangränsen mot det nordöstra hörnet av Plinten 4 har justerats inför antagande.

Karlstad El och Stadsnät
Framför i yttrande 2019-05-22 följande synpunkter på förslaget:

Både fiber och elkablar ligger i angränsning till planområdet. Behöver de flyttas så kommer vi ta ut 
en kostnad för det.

Kommentar:
Noteras. Planbeskrivningen har förtydligats inför antagande gällande kostnad vid ev. flytt av fiber-  
samt elkablar. 

Värmlands Museum
Framför i yttrande 2019-05-24 följande synpunkter på förslaget:

Norra Våxnäs - aspekter på kulturmiljön
Värmlands Museum har tagit del av granskningen över ny detaljplan för Norra Våxnäs (Gustavs-
berg 1:1, Våxnäs 2:1 med flera). Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostäder i stads-
delens norra område som gränsar till skogsområdet I2. 

Enligt riksdagens definition av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska städer, tätorter och annan 
bebyggelse utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
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miljö. Vidare ska natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. Befintliga grönområden ska ses som en tillgång och inte ett 
hinder för stadens utveckling.

Miljökvalitetsmålen är inte reglerade i någon lagstiftning utan har status som politiskt antagna 
nationella mål som ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. För kulturmiljön 
är målsättningen att samhället och den enskilde medborgaren genom varsamhet och hushållning 
bevarar och brukar miljön så att historisk mångfald tas tillvara och inte skadas.

Museet lämnar följande synpunkter att beakta i den fortsatta planprocessen 
Av de dryga 2000 bebyggelsemiljöer som är skyddade som byggnadsminnen representeras efter-
krigstidens arkitektur endast av en liten bråkdel. Lika illa beställt är det på riksintresseområdet, som 
inte innebär ett formellt skydd utan snarare är en viljeyttring som vill visa att en miljö som är präg-
lad av sin historia, oavsett när den tillkom, är en tillgång som bör skyddas. Detta är särskilt viktigt i 
miljöer från senare delen av 1900-talet, vilka varit utsatta för ett starkt förändringstryck som fått till 
följd att mycket av den ursprungliga strukturen förvanskats eller helt försvunnit.

Under 1960-talet genomgick stadsbyggandet i Sverige och Karlstad en modernisering. Tidigare försök 
att bygga bort bostadsbristen hade inte varit tillräckliga, varför staten inledde ett storskaligt bostads-
byggnadsprogram för att tillgodose behovet. Att bevara den mångfald av kulturmiljöer som dessa utgör 
är en utmaning, men bebyggelsen från 1960-talet innehåller både historiska aspekter och tidstypiska 
kvaliteter som är angelägna att lyfta fram i bevarandesammanhang. Dess fysiska uttryck och karaktärs-
drag är viktiga inte minst för att öka förståelse och kunskapen om den moderna stadens framväxt.

Bebyggelsen på Norra Våxnäs uppfördes under den här expansiva perioden och är tidstypisk med 
ett flertal utmärkande arkitektoniska särdrag. Byggnadernas regelbundna placering med grönytor i 
och omkring området. Brytningen mellan vertikala och horisontella byggnader skapar en rumslighet 
som knyter an till sin samtids stilideal. Detsamma gäller bebyggelsens skala, byggnadstyp och mate-
rialval. Här finns dessutom omsorgsfulla och arkitektoniska detaljer som entrépartier och balkong-
fronter. Den konstnärliga utsmyckningen är ytterligare en kvalité som utmärker området. Samarbete 
mellan konstnärer och arkitekt utgjorde en förutsättning för ett lyckat resultat. Man betonade att 
konsten skulle utgöra en integrerande del i den totala upplevelsen av bostadsområdet, och höja 
byggnadernas kulturvärde.

Slutsats 
Inför en förtätning anser museet att omkringliggande bebyggelsens disposition och konstnärliga 
utsmyckning ska beaktas. Nya byggnader bör lokaliseras och utformas på ett sätt som inte reducerar 
områdets befintliga karaktär.

Kommentar:
Noteras. I planbeskrivningen under rubriken ”Bebyggelse och stadsbild” beskrivs de tidstypiska dragen i 
det befintliga, intilliggande bostadsområdet. Utöver utformningen med trevånings lamellhus i rött tegel med 
sadeltak nämns två tydliga siktlinjer och kopplingar genom bostadsområdet, som slutar i det aktuella plan-
området. Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på befintlig bebyggelsestruktur. Viss påverkan 
bedöms emellertid kunna uppstå på den direkta närmiljön norr samt öster om bebyggelsen. I planförslaget 
redovisas de befintliga siktlinjerna, samt hur planen möjliggör placering med god anpassning vad gäller sikt-
linjerna mellan lamellhusen och en fortsatt visuell kontakt med skogsområdet i norr. Inför antagande har 
plankartan har kompletterats med prickmark för att säkerställa siktlinjen i förlängningen av Plintgatan i 
nordsydlig riktning, upp mot I2-skogen. Med bestämmelsen (e2) styrs att tillkommande bebyggelse i kvar-
terets direkta fortsättning norrut ska anpassas genom struktur (radhus eller kedjehus) och genom bestäm-
melsen (II) anpassas skalan inom samma område till högst två våningar. Nordost om kvarteret Plinten 
har kommunen gjort bedömningen att en mer avvikande bebyggelsestruktur kan vara rimlig. Punkthusen 
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placeras i den västra delen av den skogsbeklädda höjden i öster vilket gör att husens höjd får ett höjdmässigt 
stöd av den omgivande skogen och samtidigt ger mycket begränsad skuggverkan på befintliga flerbostadshus.

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Framför i tjänsteyttrande 2019-05-21 följande synpunkter på förslaget:

Konsekvenser 
I översiktsplanen är det aktuella detaljplaneområdet och I2-skogen angivet som område med re-
kreationsvärden och naturvärden. Sedan detaljplanen har varit på samråd har ytterligare två natur-
inventeringar genomförts i området. Inventering av naturvärdesträd visade att det finns totalt 147 
naturvärdesträd inom hela planområdet varav 74 naturvärdesträd inom kvartersmark. Det är främst 
äldre och gamla tallar men även förekomst av träd som asp, björk, sälg och lind. En naturvärdesin-
ventering (NVI) inklusive fördjupad artinventering har genomförts i hela I2-skogen. Området för 
detaljplanen Norra Våxnäs är en del av ett större område med hällmarkstallskog som fått klass 2 vil-
ket betyder ett område med högt naturvärde. I området som planeras som kvartersmark finns bohål 
av spillkråka. Påverkas spillkråkans fortplantnings- och viloplatser negativt till exempel att hålträd 
tas ned omfattas detta av bestämmelserna om artskydd. Dispens från artskyddsförordningen måste 
sökas hos länsstyrelsen inför genomförande och detaljplanen innebär inte per automatik att dispens 
erhålles. Naturvärden finns även knutna till den klippta gräsytan och brynzonen mot skogen. Enligt 
artportalen har ett stort antal arter av bin påträffats inom detta område. En rödlistad art som före-
kommer på den öppna marken är svävflugedagsvärmare NT (nära hotad).

En exploatering av området medför negativa konsekvenser på de höga naturvärdena. De faktum att 
de fått klass 2 i naturvärdesinventeringarna gör att konsekvenserna blir större än för områden som 
vanligtvis exploateras i Karlstad. Trots att området är relativt litet så innebär en exploatering en för-
lust av ett stort antal gamla träd och att arter som är knutna till hällmarkstallskog påverkas negativt.

Relikbock är en skalbagge som är rödlistad i kategorin NT (nära hotad) och förekommer i närheten 
av det berörda planområdet. För relikbocken skulle en exploatering innebära förlust av livsmiljö och 
att dess spridningsvägar påverkas negativt. I och med att en del av den öppna gräsytan och en stor 
del av brynzonen försvinner vid en exploatering kommer även de förekommande arterna av bin 
samt den rödlistade arten svävflugedagsvärmare att påverkas negativt i form av förlust av livsmiljöer 
samt förlust av födosöksområde. Arter som bin och fjärilar är viktiga pollinatörer. 

Vid en exploatering anser kommunen som markägare att kompensationsåtgärder för de höga 
naturvärdena behöver aktualiseras före upplåtelsen av marken kan bli aktuellt. Det är dock svårt att 
kunna kompensera upp till 200-åriga gamla tallar. 

Kompensation bör omfatta åtgärder i planområdets närhet som förstärker livsmiljö och spridnings-
vägar för bland annat arten reliktbock och bin. Kravet på kompensationsåtgärder ställs och regleras 
i det markupplåtelseavtal som tecknas mellan exploatör och kommunen. 

Synpunkter 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har nedanstående synpunkter/erinringar mot förslaget: 

Efter samråd har vissa justeringar gjorts med anledning av de synpunkter som bland annat teknik- 
och fastighetsförvaltningen framfört.

Positiva förändringar är bland annat att en del av förskolegården får bebyggas med förråd enligt 
verksamhetens önskemål och bostäder inom planområdet kommer att få utfart över Plinten 4,  
vilket innebär att ingen ny trafik belastar förskolan. 
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För att minimera påverkan på natur och träd utanför kvartersmark så har ett område närmast sko-
gen undantagits från möjlighet till byggnation. Däremot tas ytterligare mark i anspråk i och med att 
parkeringslösningen flyttat in i skogsområdet i form av ett parkeringsdäck eller markparkering. 

Plankartan saknar ett u-område för befintliga VA-ledningar som försörjer förskolan.

U-område krävs även för kommande allmänna VA-ledningar upp till vändplan norr om förskolan.

Kommentar:
Efter samrådet utgick område för parkeringsdäck på befintlig parkering. Yta för parkeringsdäck har i 
granskningsförslaget istället placerats på kvartersmarken norr om den utvidgade förskolegården. Markan-
vändningen här var redan i samrådet satt till kvartersmark för bostadsändamål.

Plankartan har inför antagande kompletterats med u-område för befintliga samt kommande VA-ledningar.

Teknik- och fastighetsnämnden
Protokoll 2019-06-19, §6

Teknik- och fastighetsnämndens beslut 
Granskningsyttrande över detaljplan Norra Våxnäs godkänns.

Protokollsanteckning 
Ingela Agneblad (S) lämnar en protokollsanteckning. Se bilaga 1 till §6 (nedan - reds. anm.). 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har, på begäran av teknik - och fastighetsförvaltningen, upprättat 
ett granskningsförslag till detaljplan för Norra Våxnäs. Planen möjliggör en komplettering av 
bostäder inom Norra Våxnäs, genom uppförande av två punkthus i upp till 8 våningar samt 
upp till 48 rad- eller parhus, alternativt marknära flerbostadshus, i två våningar. Detta innebär 
ett tillskott på upp till ca 130 lägenheter norr om den öppna gräsytan. De nya bostäderna an-
sluts till befintligt gatunät via Plintgången och parkeringen löses genom att bygga ett parke-
ringsdäck söder om punkthusen inom fastigheten Våxnäs 2:1. Trots att området är relativt litet 
så innebär en exploatering en förlust av ett stort antal gamla träd och arter som är knutna till 
hällmarkstallskog påverkas negativt. Kravet på kompensationsåtgärder ställs och regleras i det 
markupplåtelseavtal som tecknats mellan exploatör och kommunen. NCC är intressent och 
tänkt exploatör för hela eller delar av området.

Kommentar:
Se kommentar till tjänsteyttrande ovan.

Socialdemokraterna i Teknik- och fastighetsnämnden (Bilaga 1)
Framför i yttrande 2019-06-19 följande synpunkter på förslaget:

Protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna i teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande. 
Vi vill dock poängtera att Socialdemokraterna tar slutlig ställning i sakfrågan, dvs själva förslaget till 
detaljplan och exploateringen på Norra Våxnäs, i samband med kommande beslut i stadsbyggnads-
nämnden.

Kommentar:
Noteras.
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Miljönämnden, Karlstad kommun
Framför i yttrande 2019-05-22 följande synpunkter på förslaget:

§ 3 Detaljplan Våxnäs, nya bostäder på norra Våxnäs - granskning

Miljönämndens beslut 
Översänder följande yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen: 

”Av tjänsteskrivelsen till miljönämnden framgår att det finns starka skäl som talar emot att bebygga 
det aktuella området. Miljönämnden anser att detta illustrerar betydelsen av att miljöaspekterna un-
dersöks och beaktas mycket tidigare i planprocessen. Om detta hade gjorts tidigt, så är det mycket 
möjligt att man hade valt att planlägga ett annat område istället.  

Miljönämnden vill också framhålla att den aktuella detaljplanen föregriper arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för I2-området. Tanken med den fördjupade översiktsplanen är att ta ett helhetsgrepp 
om vilka delar av I2-området som ska bevaras långsiktigt och vilka som kan övervägas för exploate-
ring. I nuläget, när detaljplanearbetet kommit så långt som det gjort, verkar det osannolikt att plan-
området inte alls skulle bebyggas. Miljönämnden anser dock att det vore rimligt att den fortsatta han-
teringen av detaljplanen får avvakta tills den fördjupade översiktsplanen för I2-området färdigställts, 
så att bebyggelsen här kan prövas utifrån en helhetsbild av I2-områdets värden och utveckling.”

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning, se bilaga 1 till § 3.  
Vänsterpartiet lämnar in en protokollsanteckning, se bilaga 2 till § 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för Norra Våxnäs har tidigare varit uppe för samråd i miljönämnden. Nu har 
ett avtal med teknik- och fastighetsförvaltningen angående naturvårdsfrågor aktualiserats och pla-
nen behöver med anledning av naturvårdsintressen därför tas upp i miljönämnden ännu en gång.

Yrkanden 
Torbjörn Nilsson (MP) yrkar att nämnden antar följande två stycken som sitt yttrande över detalj-
planen: 

”Av tjänsteskrivelsen till miljönämnden framgår att det finns starka skäl som talar emot att bebygga 
det aktuella området. Miljönämnden anser att detta illustrerar betydelsen av att miljöaspekterna un-
dersöks och beaktas mycket tidigare i planprocessen. Om detta hade gjorts tidigt, så är det mycket 
möjligt att man hade valt att planlägga ett annat område istället.  

Miljönämnden vill också framhålla att den aktuella detaljplanen föregriper arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för I2-området. Tanken med den fördjupade översiktsplanen är att ta ett helhetsgrepp 
om vilka delar av I2-området som ska bevaras långsiktigt och vilka som kan övervägas för exploate-
ring. I nuläget, när detaljplanearbetet kommit så långt som det gjort, verkar det osannolikt att plan-
området inte alls skulle bebyggas. Miljönämnden anser dock att det vore rimligt att den fortsatta han-
teringen av detaljplanen får avvakta tills den fördjupade översiktsplanen för I2-området färdigställts, 
så att bebyggelsen här kan prövas utifrån en helhetsbild av I2-områdets värden och utveckling.”

Maria Rydberg (S) yrkar att miljöförvaltningens tjänsteskrivelse översänds som yttrande till stads-
byggnadsförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att miljönämnden beslutar i enlig-
het med Torbjörn Nilssons (MP) förslag. Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
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Ja-röst för Torbjörn Nilssons (MP) yrkande. 

Nej-röst för Maria Rydbergs (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster för Torbjörn Nilssons (MP) yrkande mot 4 Nej-röster för Maria Rydbergs (S) yr-
kande beslutar miljönämnden i enlighet med Torbjörn Nilssons (MP) yrkande.

Kommentar:
Inledningsvis i ett detaljplanearbete görs en behovsbedömning/undersökning om betydande miljöpåverkan. 
I bedömningen vägs en rad aspekter in vilket tidigt ger en uppfattning om eventuella intressekonflikter samt 
fortsatta utredningsbehov. För planförslaget identifierades tidigt ett fortsatt utredningsbehov för naturvärden  
i området, däremot bedömdes planförslaget inte medföra betydande miljöpåverkan. 

I samband med begäran om planbesked fanns betydligt större utvecklingsplaner för området med dåvarande 
exploatör (KBAB) men efter hänsyn taget till bland annat naturvärden samt påverkan på närboendes 
friytor och en samlad bedömning, minskades planområdet ned till förmån för nu föreliggande planförslag. 
Tidig hänsyn till natur-, friluftslivs- och närboendes värden och kvaliteter har därmed tagits.

Kommunens generella översiktsplane- och detaljplanearbete pågår parallellt. Arbetet med att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för I2-skogen har inletts, men något samrådsförslag finns ännu inte framme. 

Planförslaget innebär ett begränsat intrång i I2-skogens ytterkant och även om det inte finns något färdigt 
förslag till fördjupning av översiktsplanen som underlag för detaljplanen, så har hänsyn till befintliga natur- 
och rekreationsvärden inom samt intill planområdet utgjort en viktig del i detaljplanearbetet.

Socialdemokraterna i Miljönämnden (Bilaga 1)
Protokollsanteckning:
Framför i yttrande 2019-05-22 följande synpunkter på förslaget:

I den naturvärdesinventering som utförts på föreslagen byggnationsplats har det framkommit att 
ett stort antal skyddsvärda och rödlistade arter finns på platsen. Bin, flertalet skalbaggar, gamla träd 
och spillkråka, för att nämna några. Utifrån dessa fakta bedömer vi att det finns en allt för stor risk 
att dessa arter hotas allvarligt vid eventuell byggnation och anser därför, i enlighet med miljöförvalt-
ningen, att avråda förslaget om byggnation.

Idag mer än någonsin är det av yttersta vikt att värna om känsliga biotoper och artrikedom. Det är 
förvånande och värt att notera, att styrande minoritet på självaste biologiska mångfaldens dag, den 
22 maj, går emot sin egen miljöförvaltning.

Kommentar:
Vad gäller förekomsten av skyddsvärda arter inom planområdet, så har en avvägning har gjorts mellan 
olika intressen. I huvudsak är områdets artrelaterade naturvärden kopplade till förekomsten av grova och/
eller gamla träd. Ett antal träd med höga naturvärden inom kvartsmark för bostäder skyddas i planförsla-
get genom bestämmelse att de ej får fällas. Därtill säkerställer planförslaget ett större område med markan-
vändningen (NATUR) samt utökad utemiljö med bevarad skogskaraktär för den intilliggande förskolan.

Vänsterpartiet i Miljönämnden (Bilaga 2)
Protokollsanteckning:
Framför i yttrande 2019-05-22 följande synpunkter på förslaget:

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att nuvarande översiktsplan följs och att det aktuella planom-
rådet som gränsar till I2-skogen kan fortsätta som ett område med rekreationsvärden och naturvär-
den. En exploatering inom området strider emot översiktsplanen. 
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Trots områdets litenhet kommer en exploatering att innebära stor förlust av ett stort antal gamla 
träd och arter knutna till hällmarksskog att påverkas negativt. Området har höga naturvärden och 
fått klass 2 i naturvärdesinventeringen vilket gör att detta område är olämpligt för exploatering. 

Vänsterpartiet anser att de naturvårdsbedömningar som görs faktiskt ska ha ett värde när det kom-
mer till frågan om exploatering. Annars blir det bara vackra ord utan praktisk betydelse.

Kommentar:
Att planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen innebär att kommunen i den gällande översiktspla-
nen från 2012 har angett det nu aktuella om-rådet som ett område mer rekreationsvärden. Ett arbete med 
en ny översiktsplan för kommunen som helhet samt ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för 
I2-skogen har också inletts. Om en detaljplan strider mot intentionerna i kommunens översiktsplan bör 
kommunen upprätta detaljplanen genom så kallat utökat förfarande, vilket också görs i detta fall.

Vad gäller förekomsten av skyddsvärda arter inom planområdet, så har en avvägning har gjorts mellan 
olika intressen. I huvudsak är områdets artrelaterade naturvärden kopplade till förekomsten av grova och/
eller gamla träd. Ett antal träd med höga naturvärden inom kvartsmark för bostäder skyddas i planförsla-
get genom bestämmelse att de ej får fällas. Därtill säkerställer planförslaget ett större område med markan-
vändningen (NATUR) samt utökad utemiljö med bevarad skogskaraktär för den intilliggande förskolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Framför i yttrande 2019-04-30 följande synpunkter på förslaget:

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter gällande detaljplan för Norra Våxnäs – granskning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ytterligare bostäder inom Norra Våx-
näs samtidigt som hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen.

Planen innebär ett intrång i I2 området och ställer krav på varsamhet. Hänsyn är taget till elljus-
spåret och det kommer att finnas kvar i sin nuvarande sträckning, även om det kommer att gå nära 
den nya bebyggelsen vid ett ställe. Skogen i den östra delen av planområdet behålls för att vara en 
buffert mellan Våxnäs IP och de nya husen.

Kommentar:
Noteras.

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott
Framför i yttrande 2019-05-14 följande synpunkter på förslaget: 
Protokoll, § 11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter gällande detaljplan för Norra Våxnäs - 
granskning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ytterligare bostäder inom Norra 
Våxnäs samtidigt som hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen.

Planen innebär ett intrång i I2 området och ställer krav på varsamhet. Hänsyn är taget till el-
ljusspåret och det kommer att finnas kvar i sin nuvarande sträckning, även om det kommer att 
gå nära den nya bebyggelsen vid ett ställe. Skogen i den östra delen av planområdet behålls för 
att vara en buffert mellan Våxnäs IP och de nya husen.
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Kommentar:
Noteras.

Barn- och ungdomsförvaltningen
Framför i yttrande 2019-05-23 följande synpunkter på förslaget:

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår följande beslutspunkter till Barn- och ungdomsnämnden: 
Barn- och ungdomsförvaltningen bifaller granskning av detaljplan för Norra Våxnäs med följande 
justeringar:

1. Viktigt att säkerställa trygga och säkra skolvägar för barnen.
2. Viktigt att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en friyta på 40kvm/barn i förskolan  
 och 30kvm/barn i skola.
3. Viktigt att byggtrafik inte leds utanför förskolan Plinten. Ny tillfartsväg bör därför anläggas  
 innan exploateringen av bostäder sker.

Kommentar:
I och med att tillkommande trafik leds via Plintgatan och sedan vidare norrut på en förlängning av Plint-
gången, leds ingen ny trafik in framför förskolan.

Planförslaget möjliggör en utökning av befintlig förskolegård med ca 2900 kvm. 

Noteras. Planbeskrivningen har inför antagande kompletterats med uppgift om att exploatören ska tillse 
att byggtrafik sker med hänsyn till förskolan Plinten, i samråd med verksamheten.

Barn- och ungdomsnämnden
Framför i yttrande 2019-06-19  
Protokoll, § 7

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen bifaller granskning av detaljplan för Norra Våxnäs med 
följande justeringar:

1. Viktigt att säkerställa trygga och säkra skolvägar för barnen.
2. Viktigt att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en friyta på 40 kvm/barn i förskolan  
 och 30 kvm/barn i skola.
3. Viktigt att byggtrafik inte leds utanför förskolan Plinten. Ny tillfartsväg bör därför anläggas  
 innan exploateringen av bostäder sker.
4. Viktigt att ta med detaljplanen för Norra Våxnäs i den framtida planering för kapacitet  
 av förskola i stadsdelen Våxnäs som beskrivs i Lokalbehovsplan 2020-2026.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att pröva byggrätt för ytterligare bostäder inom 
Norra Våxnäs samtidigt som hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns på 
platsen. 
Planen möjliggör en komplettering av bostäder inom Norra Våxnäs, genom uppförande av två 
stycken punkthus i upp till 8 våningar i öster i den skogsbeklädda höjden samt upp till 48 rad- 
eller parhus, alternativt marknära flerbostadshus, i två våningar. Detta innebär ett tillskott på 
upp till ca 130 lägenheter norr om den öppna gräsytan. De nya bostäderna ansluts till befint-
ligt gatunät via Plintgången och parkeringen löses genom att bygga ett parkeringsdäck söder 
om punkthusen inom fastigheten Våxnäs 2:1. 
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Planområdet ligger inom Norra Våxnäs och utgör en mindre del av motionsområdet I2. I 
öster finns Våxnäshallen samt handel- och verksamhetsområde, i väster och norr omges om-
rådet av I2-området och i söder tar ett flerbostadshusområde vid. Planområdet omfattar del 
av Gustavsberg 1:1, Våxnäs 2:1 (båda ägs av Karlstads kommun) samt del av Plinten 4 (ägs av 
KBAB).

Kommentar:
Se svar till förvaltningen ovan.

Handikappföreningarna Karlstad
Framför i yttrande 2019-05-24 följande synpunkter på förslaget:

Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av 
detaljplanen för Norra Våxnäs, del av fastigheterna Gustavsberg 1:1 och Växnäs 2:1 inom Orrhol-
men m.fl. 

I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen påpeka följande: 

- Anpassad plats för handikappade bör finnas även vid radhusen.

Kommentar:

Noteras. Säkerställande av parkeringsplatser för rörelsehindrade efter behov, i enlighet med Boverkets bygg-
regler (BBR), hanteras i kommande bygglov samt projektering.

Yttranden från övriga
Karlstad Airport
Framför i yttrande 2019-05-24 följande synpunkter på förslaget:

Då byggnaden är över 20 meter kan den påverka instrument och procedurer gällande Karlstad Air-
port. Därför skall en flyghinderanalys göras hos LFV. Kontakt skall därefter åter tas med flygplatsen 
som gör en bedömning utifrån den analys som gjorts.

Om ni har uppgifter att liknande höjd på byggnader finns i närheten kan kontakt tas med undertecknad 
för en diskussion om åtgärd. Om ingen kontakt tas inväntar flygplatsen en flyghinderanalys från er.

Kommentar:
LFV har under samråd av planförslaget angett att de inte har något att erinra mot detaljplanen. Inom 
Karlstad finns flertalet byggnader som mäter en byggnadshöjd över 20 meter. Strax söder om planområdet 
finns en detaljplan från 2017 som möjliggör byggnation av ett nio våningar högt hus (Bjälken 5). Kommu-
nen gör bedömningen att en flyghindersanalys inte är nödvändig.

Våxnäs Socialdemokratiska Förening
Framför i yttrande 2019-05-24 följande synpunkter på förslaget:

Karlstad är en attraktiv stad som många vill bo i. Därför behöver vi bygga nya bostäder så att fler 
kan bo här. Dessa nya bostäder kan byggas i nya områden eller genom att förtäta befintliga om-
råden. Beroende på vart vi vill bygga behöver vi ta hänsyn till olika faktorer: miljö, infrastruktur, 
samhällsservice, befintlig bebyggelse, närboende mm. 

Läget
Att utöka ett bostadsområde kan vara ett bra alternativ för att skapa nya bostäder utan att inverka 
på grönytor inom ett område samt att nyttja befintlig infrastruktur och samhällsservice. Dock kan 
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det inverka på tillgång natur för de som redan bor i området. I detta fall innebär det att en del som 
räknas till I2-skogen att tas i anspråk vilket kan kännas som ett stort hinder för de boende, vilket 
även framkom i samrådet. Det är synd att inte stadsbyggnadsförvaltningen tillmätt dessa synpunkter 
större betydelse då ett annat nyttjande av området där nya byggnader inte byggs mellan befintlig 
bebyggelse och skogen hade lett till större acceptans. Ett alternativ hade varit att planerat den lägre 
bebyggelsen i östra delen av planområdet vilket även hade underlättat trafiklösningen.

Infrastruktur
Att få till ett bra trafikflöde och lösa parkeringssituationen i ett område är inte lätt. Å ena sidan vill 
ingen ha bilar inne i bostadsområden utan bara gång och cykeltrafik men å andra sidan vill alla ha nära 
till parkering för att slippa bära tunga matkassar långa sträckor. Därför är det bra att en lösning med 
parkeringsdäck planeras i utkanten av planområdet, dock är det viktigt att stort fokus läggs på trygg-
het så det inte skapas skymda platser. Däremot är det tveksamt om det är så lyckat med biltrafik förbi 
befintligt bilfritt område för att boende i det tänkta radhusområdet skall kunna parkera framför dör-
ren, det blir då pedagogiskt svårt att förklara varför övriga i området inte skall köra bil mellan husen.

Samhällsservice 
Våxnäs är ett bra område då det är nära till allt: det finns butiker, restauranger, vårdcentral, tand-
vård, skola, förskolor, bibliotek och idrottsanläggningar i området. Dock är redan idag många av 
dessa hårt belastade. Den närliggande förskolan behöver redan utan nya bostäder byggas ut för att 
täcka behovet, därför är det bra att förskoletomten föreslås utökas. Denna utökning kommer dock 
inte att räcka till för det ökade tryck som de nya bostäderna kommer skapa. Parallellt med denna 
planprocess pågår även en process för att bygga ny F-6 skola med flera samhällsfunktioner. Storle-
ken på den nya skolan räcker för befintligt elevunderlag men om området får fler bostäder så kom-
mer den att vara för liten redan när den är nybyggd.

Boendesegregation
För att skapa ett gott samhälle bör vi undvika boendesegregation. Ett bra integrerat samhälle där 
olika boendeformer blandas har lägre kriminalitet, högre trygghet och bättre skolresultat. Därför 
är upplåtelseformen för de nya bostäderna av stor vikt. I direkt anslutning till planområdet finns 
ett stort bestånd av hyresrätter, därför skulle det vara gynnsamt om nya bostäder upplåts genom 
bostadsrätter eller ägarlägenheter.

Kommentar:
Noteras. Placeringen och utformning (våningshöjd) av tillkommande bebyggelse har anpassats efter befintlig 
bebyggelsestruktur, terrängförhållanden samt för att minimera skuggpåverkan.

Planillustrationen med markparkering intill den lägre bostadsbebyggelsen, visar på en möjlig utformning. 
Ev. parkeringslösning utanför anvisat område för parkeringsdäck kommer att hanteras vidare i fortsatt 
projektering samt bygglovsprövning. Parkeringsdäckets fasad mot väster samt söder ska utföras med genom-
siktligt material samt förses med vegetation i form av klätterväxter eller liknande, av hänsyn till trivsel och 
trygghet.

Adderingen av mark till förskolan syftar till en utökad utemiljö och medför ingen utökad byggrätt, utöver 
komplementbyggnader för förvaring etc. Framtida planering för kapacitet av förskola/skola sker parallellt 
med kommunens planarbete.

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseformen för kommande bostäder. Genom att planera för olika typer av 
bostäder i rad-/kedjehus resp. punkthus är syftet bl.a. att möjliggöra för en variation inom området. 

Närboende 1
Framför i yttrande 2019-04-30 följande synpunkter på förslaget:

Låt mig börja med att erkänna att det behövs fler bostäder i Karlstad och jag är öppen för att några 



15

byggs i närheten av min bostad. Absolut. Men som planen är nu, kommer hela ”vår” gräsmatta att 
försvinna. Den används dagligen av barn och vuxna, och till och med hundar och katter. Det är inte 
samma sak att umgås på gräsmattorna mellan husen. För det första är gräsmattorna där inte lika 
stora och för det andra ger den norra gräsmattan (den som jag tidigare kallat ”vår”) mer möjlighet 
till skugga och möjlighet att sitta lite undangömd från nyfikna grannar tack vare träd. Man känner 
sig inte lika uttittad om man sitter på den gräsmattan. För trivseln för de som redan bor i området 
är det viktigt med grönområden och möjligheter att umgås. Det är inte alla som vill sitta vid bänkar-
na som finns på stenplattorna utan slår sig gärna ner i gräset under ett träd. Därtill kommer de nya 
husen att stå så nära de redan byggda husen att det finns risk för en klaustrofobisk känsla.  

Det finns ytterligare ett problem som jag ser det, om det nu inte är KBAB som inte ska bygga (detta 
enligt en granne som är mer insatt) så hur löser vi det med sopor? Jag vet, en bagatell men jag vill 
inte få högre hyra för att de nya boende slänger sina sopor i våra containrar.  

Ett annat problem jag ser är att nybyggda hyresrätter kommer att bli så dyra att ingen har råd att bo 
där, så om detta kan garanteras att de blir så pass billiga att gemene man kan bo där, så har jag svårt 
att motsätta mig för mycket. Det är ju ändå främst unga som söker hyresrätter. Jag tänker miljon-
programmet.  

Framför allt ser jag trivseln för gamla och nya boende i området som väldigt viktig. Kanske kan ni 
bygga hälften så många hus och några meter längre bort från de som redan finns. Mitt förslag är 
därför att det byggs färre hus och förhoppningsvis billigare lägenheter med ändå hyfsad standard. 
Vi kan väl mötas på halva vägen så att vi får behålla lite av vår gräsmatta och samtidigt ge fler möj-
lighet till en ”affordable” bostad.

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan olika intressen. Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark 
i enlighet med gällande plan. Inom tillkommande område för bostäder norr om befintliga flerbostadshusen 
(rad-/kedjehusen) har byggrätten begränsats till 3000 m2 BYA (dvs. byggnadernas ”fotavtryck”) totalt för 
huvudbyggnaderna samt 500 m2 BYA totalt för komplementbyggnaderna. Detta motsvarar lite drygt en 
exploateringsgrad på 50%, vilket medför att öppna ytor mellan tillkommande byggnader kan erhållas. 

För den tillkommande bebyggelsen föreslås att en ny miljöstation uppförs. Tänkt placering för denna är 
intill befnitlig vändplan, invid det planerade parkeringsdäcket (+-kryssat område). Möjlighet finns även att 
anordna avfallshantering inne på den nya kvartersmarken för bostäder.

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform eller hyror för kommande bostäder. Genom att planera för olika 
typer av bostäder i rad-/kedjehus resp. punkthus är syftet bl.a. att möjliggöra för en variation inom området.

Närboende 2
Framför i yttrande 2019-05-24 följande synpunkter på förslaget:

Måste ifrågasätta era planer att låta NCC bygga på norra Våxnäs, ni tar bort en värdefull yta för lek 
och umgänge. Ytan är värdefull för oss som bor i området. Måste finnas bättre lösningar om ni vill 
att Karlstad ska växa, hoppas att ni inte låter byggjättarna få sin vilja igenom, stan håller redan på-
att byggas sönder inåt. Måste finnas bättre lösningar om ni tänker till. Boende bör få möjlighet till 
öppna ytor, inte bara betonggetton som ni är på väg att bevilja.

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan olika intressen. Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark 
i enlighet med gällande plan. Inom tillkommande område för bostäder norr om befintliga flerbostadshusen 
(rad-/kedjehusen) har byggrätten begränsats vilket medför att öppna ytor mellan tillkommande byggnader 
kan erhållas, se även kommentar till Närboende 1.   
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Närboende 3
Framför i yttrande 2019-05-24 följande synpunkter på förslaget:

Jag har lite synpunkt o förslag om norra Våxnäs. Om det skulle kanske bli ny lägenhet. Jag hoppas 
att denna förslag som jag skickat till er kanske kan bli inspirerande och användning till andra lägen-
heter i Värmland. 

(Till yttrandet har även förslagsritningar bifogats.) 

Kommentar:
Just i det här fallet finns en tilltänkt exploatör (NCC), vilka har en idé kring hur de vill utforma bebyg-
gelsen inom planområdet. Kommunen välkomnar dock initiativet att komma med inspiration för detta samt 
kommande planeringsprojekt. 

Närboende 4
Framför i yttrande 2019-05-21 följande synpunkter på förslaget:

Jag som boende där det är tänkt att ny bebyggelse kommer att uppföras vill ifrågasätta vad nytt som 
har framkommit sen den förra detaljplanen från 2017.

Att kommunen inte skall nagga på I2-skogen är ju alla överens om, nu verkar det som om Visionen-
Livskvalitet Karlstad 100000 kan göra förändringar på detta. 

Likaså de tidigare 4 ledstjärnorna ”en attraktiv stad osv”  verkar heller inte gälla oss som redan 
bebor området. 

”Den öppna gräsytan i skogsbrynet är ett viktigt komplement till de mindre bostadsgårdarna som 
finns i kvarteret och också viktig för karaktären. Utöver den öppna gräsytan utgör även skogen ett 
viktigt komplement då den inbjuder till lek och rekreation” 

Att den skogsklädda marken mellan ”höghusen” och fotbollsplanernas skulle dämpa ljudnivåerna 
från fotbollsplanerna är mera tveksamt. Den gamla idrottshallen som snart kommer att rivas ger plats 
åt en mer permanent bollplan i fotbollsklubbens regi, varifrån förhoppningsvis både publika och age-
randes ljudnivåer transporteras över nejden. Låt Norra Våxnäs vara en naturlig lunga som ger rekrea-
tion och harmoni åt oss boende i området. Låt de gröna ytorna som ännu finns mellan den befintliga 
bebyggelsen och I2-skogen samt idrottsanläggningarna och industriområdet vara som de är.

Kommentar:
Sedan planförslaget ställdes ut på samråd 2017 har kommunen gjort vissa justeringar inför förslaget som 
nu ställts ut för granskning. Bl.a. har hänsyn till befintliga förhållanden förtydligats genom komplettering 
med ”prickmark” (mark som ej får bebyggas). 

Planering av nya bostäder i Karlstad görs på många olika platser i staden, med olika boendekvaliteter, typ av bostäder och 
upplåtelseformer i olika lägen. Gemensamt för dessa planer är att sammanväga de befintliga boendekvaliteterna med möjlighe-
ten till nya bostäder. Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark i enlighet med gällande plan. 
Inom tillkommande område för bostäder norr om befintliga flerbostadshusen (rad-/kedjehusen) har byggrätten 
begränsats vilket medför att öppna ytor mellan tillkommande byggnader kan erhållas, se även kommentar till 
Närboende 1.   

Genom att säkerställa skogsområdet mot fotbollsplanerna i öster som naturmark (NATUR) bedöms 
riskerna för störningar från ljus samt upplevelsen av störande ljud minska. Skogsområdet bevaras samtidigt 
som område tillgängligt för lek och rekreation. 

Närboende 5
Framför i yttrande 2019-05-01 följande synpunkter på förslaget:
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Jag hoppas innerligen på att det inte blir något bygge på denna mark. 

Jag har själv hört utav Karlstads kommun att det är ett biotop skyddat område som inte får röras. 
Sedan har det varit vitryggig hackspett här på området två år i rad. 

Och det är så himla roligt att se alla vilda djur på morgonen som kommer ner på gräsmattan vid 
Hemvägen 20 och Plintgatan 6.

Kommentar:
Allén norr om befintlig markparkeringsplats omfattas, likt alla alléer, av generellt biotopskydd enligt Mil-
jöbalken. Allén bedöms kunna stå kvar även vid ett genomförande av planförslaget. 

Det finns inga rapporter om någon vitryggad hackspett hos kommunens natur- och parkenhet. Den är 
mycket ovanlig då det endast finns ett tiotal par i hela Sverige. Inom Karlstads kommun finns inga regist-
rerade individer. Det finns heller inte de rätta biotoperna för den vitryggiga hackspetten i randzonen till 
I2-skogen.

Närboende 6
Framför i yttrande 2019-05-23 följande synpunkter på förslaget:

Förstår att bostäder behövs och vill inte invända mot själva byggandet på Våxnäs. Däremot anser 
jag att punkthus på upp till 8 våningar inte hör hemma i detta område. De rad- eller parhus, alter-
nativt marknära flerbostadshus i två våningar som ni nämner känns däremot helt i linje med övrig 
bebyggelse och skogsområde.

Kommentar:
Nordost om kvarteret Plinten har kommunen gjort bedömningen att en mer avvikande bebyggelsestruktur 
kan vara rimlig. Punkthusen placeras i den västra delen av den skogsbeklädda höjden i öster vilket gör att 
husens höjd får ett höjdmässigt stöd av den omgivande skogen och samtidigt ger mycket begränsad skugg-
verkan på befintliga flerbostadshus. Strax söder om planområdet finns en antagen detaljplan från 2017 
som möjliggör byggnation av ett nio våningar högt hus (Bjälken 5), för vilken ett genomförande innebär ett 
tillskott av liknande punkthus i närområdet. Se även kommentar till yttrande från Värmlands museum, 
för resonemang kring anpassning till stadsbilden och befintlig bebyggelse.

Närboende 7
Framför i yttrande 2019-05-14 följande synpunkter på förslaget:

Synpunkt: 
Jag tycker att förslaget inkräktar för mycket på motionsspåret. 

På en sträcka av c:a 65 m sparas ett grönmarkerat område med endast 4 meters bredd. Marke-
rat med N2 på ritning. N2 betyder att skog skall bevaras. Minst 20 m skogsbredd tycker jag skall 
bevaras mot motionsspår. Därför borde ritningen markeras med grön färg (Natur) upp till 20 m 
från motionsspåret och skogen lämnas i fred. Det är ett härligt fågelliv att lyssna till när man går på 
denna stig. Förstör inte detta.  

Kommentar:
Den grönmarkerade markanvändningen (NATUR) avser att bevara befintligt skogs-/rekreationsområde. 
Bestämmelsen n2 omfattar ett antal särskilt bevarandevärda trädindivider och syftar till att bevara dessa, då 
de enligt bestämmelsen ej får fällas. Mot den aktuella naturmarksremsan är kvartersmarken för bostäder 
markerad med ”prickmark” på en remsa med ca 9,6 meters bredd, vilket innebär att den ej får bebyggas. 
Samma remsa omfattas även av en bestämmelse kring reglering av marknivån, i syfte att minska påverkan 
på den intilliggande skogsmarken. ”Övergångszonen” bedöms därav bli minst ca 15 m, beroende på place-
ring av tillkommande bebyggelse inom byggrätten.  
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Närboende 8
Framför i yttrande 2019-05-03 följande synpunkter på förslaget:

Synpunkt: 
Kommunens detaljplan för Norra Våxnäs har nu väckts till liv igen med NCC som entreprenör 
trots att KBAB valt att avstå från denna förtätning i ett tidigare skede. Gräsytan norr om Hemvägen 
ska bebyggas liksom skogspartiet öster om densamma. Beklagligt. Det förefaller som om kommu-
nens egna riktlinjer för markupplåtelser och prioriteringar i planarbetsprogrammet inte efterlevs.  
I gällande översiktsplan 2012 anges riktlinjer för att utveckla och höja boendekvaliteten i våra 
stadsdelar och mindre tätorter, bl.a.: ”Vid utveckling av nya stadsdelar och i befintliga stadsdelar ska 
förekomsten av olika mötesplatser för demokratiska samtal samt kulturell och fysisk aktivitet tillgo-
doses och stimuleras. Närheten mellan naturen och boendemiljön ska bibehållas och utvecklas.” 

På vilket sätt menar Stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen tillgodoser och stimulerar fysisk 
aktivitet för de många familjer som bor i lägenheter inom området och på vilket sätt bibehåller och 
utvecklar detaljplanen närheten mellan naturen och boendemiljön för områdets barn, en närhet som 
är nödvändig för små barn och för barn som kommit från otryggare miljöer??

Jag förstår bara inte. Ska inte kommuninnevånare som bor i flerbostadshus ha en någorlunda dräglig 
boendemiljö, tillgång till vistelseytor nära bostaden? Om ni lämnar plankartorna ett ögonblick, öpp-
nar Google maps och väljer satellitbild så ser ni hur begränsad tillgången på vistelseytor är relativt 
bebyggelse och hårdgjord mark. Den södra delen av Hemvägen inklusive de nya punkthusen har sin 
vistelseyta i Himlabacken och norra delen av Hemvägen sin i gräsytan mot I2-skogen. Är dessa för 
stora för kommunens intentioner för natur och boende? Försvinner dessa värden vid ”en samlad 
bedömning” av intressen? 

Slutligen vill jag bara komplettera kommunens underlag till planförslaget. Ni har inte beskrivit eller 
värderat gräsytan och brynet inom planområdet ur insektssynpunkt. Det finns ett stort antal arter av 
fjärilar, humlor och bin som har sin livsmiljö på eller i anslutning till planområdet. Särskilt upp-
märksammat nationellt och internationellt är krisen för pollinerande humlor och bin. Sälg, vide och 
vårblommande örter är absolut nödvändiga för deras överlevnad. Se artikel från Världsnaturfonden 
enligt länken nedan.  
https://www.wwf.se/pressmeddelande/sveriges-humlor-och-bin-ar-i-kris-1624235/

 Jag är biolog och har inventerat ryggradslösa djur i området sedan 2007. Samtliga arter som jag 
och andra biologer hittat finns rapporterade till Artdatabankens nationella portal. Gå gärna in 
på Artportalen https://artportalen.se/ och sök Evertebrater med hjälp av en kartyta som täcker 
Hemvägen-södra kanten av I2-skogen. Det finns säkert någon naturvårdare som kan bistå med det. 
Eller också kan ni kontakta mig.

Kommentar:
Planering av nya bostäder i Karlstad görs på många olika platser i staden, med olika boendekvaliteter, typ 
av bostäder och upplåtelseformer i olika lägen. Gemensamt för dessa planer är att sammanväga de befintliga 
boendekvaliteterna med möjligheten till nya bostäder. Samtidigt vägs övriga intressen in. 

Kommunen är medveten om att kantzonen av I2-skogen mot den öppna gräsytan besitter ekologiska värden. 
Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark i enlighet med gällande plan. Planförslaget tar 
hänsyn till det befintliga motionsspåret och bedöms inte heller påverka tillgängligheten till I2-skogen som re-
kreationsområde. Skogsområdet i öster bevaras genom bestämmelsen (NATUR) som närområde tillgängligt 
för lek och rekreation. 
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Närboende 8; komplettering inkl lista med arter

Framför i komplettering till yttrande 2019-05-06 följande synpunkter på förslaget:

Karlstads kommun har ställt ut ett planförslag för Norra Våxnäs för granskning enligt plan- 
och bygglagen 5 kap 18 § från den 18 april till den 24 maj 2019. Jag har redan lämnat kom-
mentarer på detta förslag via ett webbformulär, synpunkter med avseende på gräsytan värde 
för socialt- och trivselperspektiv men också med betoning av de biologiska värden som gräsy-
tan och brynen mot I2-skogen har och där kommunen inte har inhämtat all kunskap. 

Jag och länsstyrelsens miljö- och klimatstrateg  Jörgen Persson  har i många år inventerat just 
detta område,  Jörgen  främst med avseende på humlor och bin och jag med inriktning på alla 
ryggradslösa djur. I min kommentar på webbformuläret föreslår jag att statsbyggnadsförvalt-
ningen själv, eller med stöd av kommunens naturvårdstjänstemän, söker fram denna relativt 
lättillgängliga information från Artdatabankens nationella databas Artportalen. Vid närmare 
eftertanke så har jag ändå gjort uttag i Excel av dels samtliga 510 arter vi funnit i området, dels 
ett uttag separat av 31 arter av humlor och bin. Excel-filerna bifogas till detta ebrev. Går man 
in i Artportalen så finns ytterligare information om dessa arter, datum för när de inventerades 
och bilder på de flesta fynd.

Vad betyder då denna kompletterande information? 

Det första jag vill trycka på är att detta är en bra lokal för humlor och bin idag, gynnad av 
bryneffekten intill I2-skogens blandskog. Det är en lokal som med naturvårdsinsatser som 
partiell ängsskötsel av den gräsbeväxta vistelseytan norr om husen kan bli hur viktig som helst 
i det lokala uppdraget att skydda och främja pollinerande insekter. Hotet mot humlor och bin 
är nationellt och internationellt uppmärksammat, och vikten av en fungerande pollinering för 
mänskligheten kan inte nog betonas. Man kan utan att överdriva påstå att våra insatser för 
att motverka klimatutvecklingen är helt meningslösa för oss om pollinerarna försvinner. Om 
kommunen har uppmärksammat detta borde inte bebyggelse i tätortsnära miljö som Norra 
Våxnäs komma till stånd.

Sedan vill jag uppmärksamma kommunen på de övriga ca 500 ryggradslösa djurarter som 
finns i och omkring planområdet och som inte redovisas i någon av de inventeringar som 
bifogats planförslaget. De många arterna av nattfjärilar är inget man ser vi dagbesök i området, 
de är inventerade med hjälp av UV-lampor nattetid. Dessa arter är beroende av ett stort antal 
av de växter som finns på gräsytan, skogsbrynen och de olika skogsmiljöerna för sin överlev-
nad. Det finns en del rödlistade arter med, men effekten av en bebyggelse kommer framför 
allt att slå hårt mot en väsentlig del av områdets biologiska mångfald. 

Slutligen vill jag kommentera rapporten ”Rapport från inventering av vedlevande insekter och 
vedsvampar i I2-skogens södra del” av  Roger Grahn , en av våra skickligaste skogsbiologer. 
Rogers  inventering och bedömning av exploateringens effekt på de skogsknutna naturvärdena 
stärker bilden av områdets biologiska värde, som en utpost av den värdefulla gammelskogen 
på I2-området.

Jag vill därför varna kommunen att inte gå vilse i  Rogers  förslag om kompensationsåtgärder, 
exempelvis ”att de befintliga miljöerna och arterna ”återuppstår” respektive erbjuds nya bio-
toper och substrat någonstans i närområdet. Sannolikt finns lämpliga miljöer där det är möjligt 
att ”krydda” asprika bestånd med död ved och gynna grova träd”. Det här är något man kan 
och bör göra i  Rogers  normala arbetsmiljö, i skogslandskapet där sparade träd, högstubbar 
och död ved har sin naturliga plats vid skogsbruksåtgärder. Men detta accepteras sannolikt inte 
bland i någon större omfattning bland radshus, flerbostadshus och punkthus med tillhörande 
hårdgjorda ytor och infrastruktur. 
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Det kommunen skriver på hemsidan, att ”planen innebär ett intrång i I2-området och ställer 
krav på både varsamhet och viss kompensation (flytt av naturvärden)”, behöver därför utredas 
och presenteras innan planen antas. Formuleringen är mycket svävande. Att kanske hänvisa till 
att gammal tall finns i andra och oexploaterade delar av I2-skogen är knappast någon kom-
pensation. Och hur flyttar man gamla sälgar och lövträd som inte får plats mellan husen? Eller 
hur återskapar brynet mellan öppen mark och skog om den öppna marken bebyggs fram till 
motionsspåret? Vet vi vilka näringsväxter behöver den biologiska mångfalden i stort och hur 
fogas det in i en plan? Med mera….

(Till yttrandet bifogas nämnda listor över påträffade arter i området:)

Kommentar:
Se ovan.

Närboende 9 med flera
Framför i 3 separata yttranden daterade 2019-05-11 likartade synpunkter på förslaget enligt följande:

SYNPUNKTER gällande att NCC nu vill bygga på norra Våxnäs.    
Det planeras att bygga bort rekreationsområdet norr om Plintgatan/Hemvägen, i början av Sanna-
skogen (I2-skogen).

På sid 1 i Detaljplanen står ”Översiktsplanen anger område med rekreationsvärden. En bostadsut-
byggnad inom området strider alltså mot översiktsplanen”. Det står vidare att aktuellt planområde 
utgörs av gränszon mellan naturområde och befintlig bebyggelse. Men att ha ett öppet område i 
närheten av hyreshus är mycket värdefullt. ”Den öppna gräsytan i skogsbrynet är ett viktigt komple-
ment till de mindre bostadsgårdarna som finns i kvarteret och också viktig för karaktären…”(sid 8 
i deltaljplanen). Den lilla justering som ser ut att ha gjorts nu 2019 att man ska bygga någon mindre 
huslänga på gräsmattan och skogspartiet upp till elljusspåret, den är INTE tillräcklig, Det duger 
inte! Den lilla grönyta som blir kvar är inte alls tillräcklig för att bevara lugnet, oasen, rekreation och 
djurlivet! Likaså är det INTE någon förbättring att man flyttar parkeringshuset till bredvid försko-
lan! Där finns också rikt djurliv samt att avgaserna ökar.  

En öppen yta är viktigt i ett hyreshusområde och detta är den enda stora öppna gräsytan här, för 
orienterare, picknick, fotboll, fiskeintresserade som tränar kast, kubbspel = en mötesplats och en 
fri, lugn oas för de boende samt övriga Karlstadbor som söker sig hit för rekreation. Det är allmänt 
känt att det ofta uppstår problem i hyreshusområden. Problemen beror ofta på tristess, ensamhet, 
isolering, dåligt mående och en känsla av utanförskap, vilket också är verklighet i vissa delar av Våx-
näs, dock inte i denna del av Våxnäs vilket detta öppna grönområde till stor del bidrar till. En öppen 
yta, som denna, som på ett mycket fint sätt binder ihop hyreshusen med skogen. ”Flera studier har 
visat vilken stor betydelse som en grön och avkopplande miljö har för vårt välbefinnande” (sid 13 
Vegtech ”Framtidens Gröna Städer”). Att ytterligare förtäta Våxnäs såsom kommunen och NCC 
önskar kommer att bidra till en försämrad boendemiljö vilket påverkar alla livsområden och natur-
ligtvis området i stort. Se övriga inskickade synpunkter!  

Vi vill fortsatt bidra till det lugn som är här samt sprida detta mer till övriga Våxnäs. Ytterligare en 
viktig aspekt gällande tryggheten och harmonin i ett bostadsområde, är kvarboendeaspekten. Folk bor 
ofta kvar på grund av den hälsosamma faktor detta rekreationsområde bidrar till. Flera hyresgäster 
har också bott här på Plintgatan och intilliggande hus i många år, en del från 80-talet och en del från 
när det byggdes. Denna yta bidrar till ett naturligt umgänge mellan de boende i området. Det fram-
kommer även när vi nu 2019 går runt och hör med folk, att detta område används och uppskattas av 
människor som bor i områden intill Hemvägen/Plintgatan och inte bara av dem som bor i området.

Denna harmoni och detta välmående kan även bidra till att våldsbrotten minskar. Detta tillsammans 
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med att folk bor kvar skapar stabilitet och lugn. Denna plats är unik, få, om en några, hyreshusom-
råden i Karlstad, har en plats av detta slaget. Dem som kommer hit för första gången har alla blivit 
imponerade att det ser ut så här, att det är så vackert här!  

Om det föreslagna bygget blir verklighet kommer det med stor sannolikhet medföra att Våxnäs blir 
en mer orolig plats. Det kommer dessutom att behövas fler parkeringsplatser till dessa fyra radhus 
och två höghus, ett parkeringshus och ev höghus kommer att bli utsikten för en del som bor på 
Plintgatan som har fönster på gaveln.  

Förslag är att man, istället för att bygga de planerade husen, satsar på att bevara lugnet och trygg-
heten i området helt enkelt genom att låta det vara som det är eller att man satsar än mer på denna 
unika plats. T ex något park-liknande, man kan även utöka de planteringsmöjligheter som påbörjats 
i form av några lådor för de boende, så att fler kan plantera, men det räcker också att bevara det 
som det är. Detta är en trädgård, en oas, en plats för skidåkning på vintern, för folk som tränar 
flugfiske, picknick, kubbspel m fl aktiviteter. En plats för hela Våxnäs och övriga Karlstadbor! Man 
ser att denna gräsmatta och skogen framför elljusspåret ofta används. Blir bygget av kommer väldigt 
mycket skog att huggas ned. Grönytan och skogen intill används även nu och framåt i pedagogiskt 
syfte av skolor och förskolor.  

Djurlivet kommer också att påverkas. ”För det aktuella utredningsområdet är kungsfågel den art 
som enligt Naturvårdsverkets handbok bör prioriteras för skyddsåtgärder…” ”den del av naturom-
rådet där ett kungsfågelrevir observerades berörs inte av planerad kvartersmark” (sid. 16 i Detaljpla-
nen/planbeskrivningen). Men naturligtvis berörs den av de intilliggande förändringarna. När man 
gör en förändring på ett håll så sker en förändring på ett annat ställe. Kungsfågelreviret var inte så 
långt från det planerade bygget.  

Några säger sig även ha sett den vitryggade hackspetten. Vidare vet vi att humlorna är utrotnings-
hotade och denna plats, t ex det stora finns sälgträdet är viktigt för våra humlor. 

Detta var endast några exempel, djurlivet är mycket rikt i detta område.  

Naturligtvis behövs det bostäder, förslag är att, om det av någon anledning inte finns något annat 
ställe att bygga på, att endast de två höghusen byggs och då inte de fyra radhuslängorna som helt 
skulle eliminera det fina rekreationsområdet. Man bör dock ha i beaktande hur mycket insyn det blir 
från höghusen till dem som har gavellägenheter med fönster mot höghusen. 

Dem som bor i höghusen kan utnyttja den öppna, gröna ytan och det vackra skogspartiet som då 
också skulle kunna bli kvar. Vi skulle då både få fler bostäder OCH behålla rekreationsområdet. Det 
skulle då eventuellt inte heller behöva byggas ett parkeringshus då bilantalet minskar i jämförelse 
med det förslag som kommit till oss.  

Det framkom även att många på Hemvägen INTE fått hem information i brevlådan! De har inte 
vetat om byggplanerna nu! Och har alltså inte kunnat lämna synpunkter om inte vi informerat! 

Vi ser att det är ett stort behov att man lämnar de öppna gräsytorna och skogsmarken upp mot 
motionsspåret obebyggda! 

/Arbetsgruppen för grönytornas bevarande för att välmående och tryggt Våxnäs.

Kommentar:
En översiktsplan visar kommunens övergripande intentioner för mark- och vattenanvändning i hela kom-
munen, men är emellertid inte juridiskt bindande. Om en detaljplan strider mot intentionerna i kommunens 
översiktsplan bör kommunen upprätta detaljplanen genom så kallat utökat förfarande, vilket också görs i 
detta fall.
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En avvägning har gjorts mellan olika intressen. Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark 
i enlighet med gällande plan. Inom tillkommande område för bostäder norr om befintliga flerbostadshusen 
(rad-/kedjehusen) har byggrätten begränsats vilket medför att öppna ytor mellan tillkommande byggnader 
kan erhållas, se även kommentar till Närboende 1. Planförslaget tar hänsyn till det befintliga motionsspåret 
och bedöms inte heller påverka tillgängligheten till I2-skogen som rekreationsområde. Skogsområdet i öster 
bevaras genom bestämmelsen (NATUR) som närområde tillgängligt för lek och rekreation. 

Efter samrådet utgick område för parkeringsdäck på befintlig parkering. Yta för parkeringsdäck har i 
granskningsförslaget istället placerats på kvartersmarken norr om den utvidgade förskolegården. Markan-
vändningen här var redan i samrådet satt till kvartersmark för bostadsändamål. Planområdet ger möjlig-
het till mellan ca 130 nya bostäder. Området är beläget i ett gott kollektivtrafikläge i staden och planerat 
parkeringsdäck syftar främst till att försörja boendeparkeringar. Den förväntade trafikökningen i området 
bedöms vara begränsad och bedöms inte bidra till ökade utsläpp av luftföroreningar i någon betydande grad.  
Kommunen bedömer inte att ett genomförande av detaljplanen skulle innebära ökad otrygghet i området, 
då möjligheten för fler boende i olika upplåtelse-former normalt bidrar till en ökad trygghet. Planförslaget 
tar hänsyn till det befintliga motionsspåret och bedöms inte heller påverka tillgängligheten till I2-skogen som 
rekreationsområde.
Det finns inga rapporter om någon vitryggad hackspett hos kommunens natur- och parkenhet. Den är 
mycket ovanlig då det endast finns ett tiotal par i hela Sverige. Inom Karlstads kommun finns inga regist-
rerade individer. Det finns heller inte de rätta biotoperna för den vitryggiga hackspetten i randzonen till 
I2-skogen.

Planering av nya bostäder i Karlstad görs på många olika platser i staden, med olika boendekvaliteter, typ 
av bostäder och upplåtelseformer i olika lägen. Gemensamt för dessa planer är att sammanväga de befintliga 
boendekvaliteterna med möjligheten till nya bostäder. Samtidigt vägs övriga intressen in, vilket resulterat i 
föreliggande granskningsförslag.

Information har gått ut till de som bedömts vara sakägare i enlighet med plan- och bygglagen. Information 
kring planförslaget samt samråds- resp. granskningshandlingar har funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och i Karlstadsrummet i bibliotekshuset.

Närboende 10
Jag bor på Hemvägen, alltså nära det området ni vill bebygga. Jag har tidigare varit på samrådsmöte 
och även överklagat det här, vill alltså inte att det byggs några fler bostäder här, det räcker som det 
är här på Hemvägen och Plintgatan. Det här är utökat förfarande, ni strider alltså mot att här på 
området, gräs, skogen får inte bebyggas mer för det är en gammal plan som säger att här är rekrea-
tionsområde, har höga naturvärden. Vi är många som har överklagat era planer på byggande, jag 
överklaga nu även det här nu när det är till granskning. Hoppas att ni tar till er av alla synpunkter 
som inkommit tidigare och inkommer nu.

Skulle ni ändå anta denna detaljplan så får ni väl se vad länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen 
säger. Ni kan INTE bygga mer bostäder här, ni kan ju inte gå emot det som tidigare sagts om områ-
det här, att det INTE får byggas mer här för det här området är så värdefullt. Jag kommer överklaga 
så långt som möjligt. Måste ni bygga titta på andra områden men låt bli det här.

Kommentar: 
En översiktsplan visar kommunens övergripande intentioner för mark- och vattenanvändning i hela kom-
munen, men är emellertid inte juridiskt bindande. Om en detaljplan strider mot intentionerna i kommunens 
översiktsplan bör kommunen upprätta detaljplanen genom så kallat utökat förfarande, vilket också görs i 
detta fall.
Gällande detaljplan är från 60-talet. Kommunen har idag ett behov av att planera för nya bostäder runt 
om i staden. Planförslaget syftar till att på nytt pröva markanvändningen i området, utifrån dagens behov 
och förutsättningar. Då ett detaljplaneförslag vinner laga kraft ersätter den eventuella befintliga detaljplaner 
inom samma planområdesgräns.
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Namnlista nr 1 - 218 st namnunderskrifter
Framför i yttrande 2019-05-23 följande synpunkter på förslaget:

VI PROTESTERAR MOT BYGGET VID PLINTGATAN AV TVÅ HÖGHUS MED  
8 VÅNINGAR, FLERA RADER AV 2 VÅNINGS HYRESHUS/RADHUS OCH PARKE-
RINGSHUS. 

Hela gräsmattan framför husen Plintgatan 6 och hela skogen upp till eljusspåret (eller ev längre 
upp) bebyggs = hela den skogen tas bort! Parkeringshuset blir bredvid förskolan. 

De tre Plintgatehusen blir inringade och rekreationsområdet med gemensamhetsytan försvinner. 
Den lilla grönyta som blir kvar är inte tillräcklig för det behov som finns av gemenskap, bollspel, 
flugkastträningar, andra spel och lek som sammanför boende och är en oas som behövs i ett hyres-
husområde. Det kommer inte gå att kompensera för de grönområden som försvinner. Förtätning 
av hyreshusområden är mycket negativ och bidrar bl a till ohälsa, minskade kontaktytor m.m. Man 
får inte heller bygga på ett REKREATIONSOMRÅDE som detta område är. Viktiga naturvärden 
försvinner. Skyddade fågelarter drabbas, bl a spillkråka och gröngöling och bl a tallarna som finns är 
viktiga att bevara, de har en framtida funktion för att säkerställa ekologisk funktionalitet över tid.

En kommentar vid en av underskrifterna lyder: ”Värmlands vakkreste friluftsområde”

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan olika intressen. Planering av nya bostäder i Karlstad görs på många olika 
platser i staden, med olika boendekvaliteter, typ av bostäder och upplåtelseformer i olika lägen. Gemensamt 
för dessa planer är att sammanväga de befintliga boendekvaliteterna med möjligheten till nya bostäder. 
Samtidigt vägs övriga intressen in, vilket resulterat i föreliggande granskningsförslag. 

Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark i enlighet med gällande plan. Inom tillkomman-
de område för bostäder norr om befintliga flerbostadshusen (rad-/kedjehusen) har byggrätten begränsats vilket 
medför att öppna ytor mellan tillkommande byggnader kan erhållas, se även kommentar till Närboende 1. 
Planförslaget tar hänsyn till det befintliga motionsspåret och bedöms inte heller påverka tillgängligheten till 
I2-skogen som rekreationsområde. Skogsområdet i öster bevaras genom bestämmelsen (NATUR) som 
närområde tillgängligt för lek och rekreation. Ett antal träd med höga naturvärden inom kvartsmark för 
bostäder skyddas i planförslaget genom bestämmelse att de ej får fällas.

Namnlista nr 2 - 17 st namnunderskrifter
Framför i yttrande daterat 2019-05-06—2019-05-19 följande synpunkter på förslaget:

Stoppa bygget Plintgatan/I2-skogen

Kommentarer vid några namn:

”Vi måste få ha kvar natur att röra oss i. Det är nödvändigt för vår psykiska hälsa”
”I2 skogen ska inte röras mer än den tidigare gjort. Om det flaggas för ok den här gången kommer 
kommunen att förstöra ytterligare mer av Karlstads omgivningar och vi kommer inte att ha detta 
fantastiska naturområde kvar.”
”En stad behöver sina gröna rekreationsområden. Precis som människor behöver sina lungor”
”Det är så vackert och perfekt för picknick, aktiviteter etc”
”Jag ställer mig bakom Arbetsgruppen för ett välmående Våxnäs.”

Kommentar:
Se kommentar till Namnlista 1 samt Närboende 9 (Arbetsgruppen för grönytornas bevarande för att 
välmående och tryggt Våxnäs) ovan. 
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Namnlista nr 3 - 31 namnunderskrifter
Framför i yttrande 2019-05-23 följande synpunkter på förslaget:

Vi är emot bygget av Höghus och parkeringshus och de hyreshus/radhus som NCC vill bygga vid 
Plintgatan. Bl a pga rekreationsvärdet….Ytor för gemenskap tas bort. Naturvärden försvinner.

Vi här ovan och härunder protesterar mot byggena pga gemensamhetsytor försvinner. Bollspel går 
ej bedriva på liten grön plätt, och inte i skogen. Träden, främst tallarna, har en funktion att säker-
ställa ekologisk funktionalitet över tid. Fåglar, som är skyddade drabbas m.m m.m. Husen blir ca 10 
meter nära elljusspåret!

Kommentar:
Gräsmattan väster om planområdet är kvar som parkmark i enlighet med gällande plan. Inom tillkomman-
de område för bostäder norr om befintliga flerbostadshusen (rad-/kedjehusen) har byggrätten begränsats vilket 
medför att öppna ytor mellan tillkommande byggnader kan erhållas, se även kommentar till Närboende 1. 
Planförslaget tar hänsyn till det befintliga motionsspåret och bedöms inte heller påverka tillgängligheten till 
I2-skogen som rekreationsområde. Skogsområdet i öster bevaras genom bestämmelsen (NATUR) som 
närområde tillgängligt för lek och rekreation. Ett antal träd med höga naturvärden inom kvartsmark för 
bostäder skyddas i planförslaget genom bestämmelse att de ej får fällas.
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