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Bakgrund
Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus kring
Önnerud. Ett relativt stort antal småhus har byggts i området och ytterligare förfrågningar
finns. Det finns inget kommunalt vatten och avlopp i området och VA situationen i området
tillsammans med det stora antalet bostäder gör att kommunen riskerar att behöva bygga ut VA
till Önnerud.
Gällande planer
För området saknas detaljplan.
I översiktsplan 2012 är området markerat som utredningsområde stadsnära landsbygd. Det är
beskrivet enl nedan:
Bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygdsområden i stadens närhet, där det är möjligt att
bo på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser och service i staden eller de mindre
tätorterna. Allt fler tomter styckas av och bebyggs med nya villor. För flera av dessa områden
krävs därför övergripande planmässiga utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning,
ny bebyggelse skulle kunna tillkomma.
I översiktsplanen finns också stråk för järnväg till Vålberg som påverkar markanvändningen.

Aktuellt planområde markerat.
Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
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Nuvarande förhållanden
Området består idag av jordbruksmark och skogsmark. Genom området finns en större
kraftledning. Inom området finns ett antal gårdar med bla hästverksamhet. Det har också byggts
ett antal småhus i området under de senaste åren.
Bedömning
Området ligger relativt nära Karlstad. Idag finns en busslinje genom området men med relativt
gles trafik. I övrigt finns det ingen kommunal service i området. Området bedöms som attraktivt
att utveckla för ett lantligt boende. Vatten och avlopp måste dock kunna lösas på ett hållbart sätt
för att utvecklingen ska vara möjlig.
Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra en bebyggelseutredning för
Önnerud.
Frågor att behandla i planarbetet
- Vatten och avlopp.
- Värden för jordbruk och natur
- Trafikfrågor
- Landskapsbild
Planförfarande
Bebyggelseutredningen kan antas av stadsbyggnadsnämnden. Ingen avgift tas ut för planarbetet.
Arbetet bedöms kosta ca 300.000 kr att genomföra.
Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet
bedöms kunna påbörjas omgående och kunna färdigställas 4 kv 2020.
__________
Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg den
12 februari 2020.

