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INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrå-
det samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av bebyggelseutredningen.
 

PLANPROCESSEN
Bebyggelseutredningen var på samråd från den 19 april till den 28 maj 2021. Förslaget skickades ut 
till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit del av planförslaget. Förslaget har 
även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommu-
nens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Karlstad el och stadsnät.

Förändringar av förslaget
- Spårreservatets läge har justerats i enlighet med samrådsförslaget till översiktsplan.
- Utredningens förslag till rekommendationer kring bebyggelse justeras så att det bättre stämmer 
med VA-utredningen.
- Rekommendationera justeras så att de stämmer med tidigare gjorda avstyckningar i området.
- Utredningen kompletteras med att det är lämpligt med förbättrade förutsättningar för gc-trafik 
från Sörmons Ridklubb längs väg 702 mot Önnerud.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Bebyggelseutredningen har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnads-
förvaltningen anser därmed att utredningen är klar för att godkännas.



INKOMNA YTTRANDEN

Statliga och regionala intressen

Länsstyrelsen 
Karlstads kommun har den 19 april 2021 översänt rubricerat förslag på remiss. Förslaget har 
behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 
planberedning den 6 maj 2021. Dokumentet utgör kommunens utredning som syftar till att skapa 
ett underlag för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i området. Underlaget har inte tagits 
fram inom ramen för plan- och bygglagen, eller någon annan lagstiftning, och har därmed inte blivit 
föremål för de krav som vanligtvis ställs på program och riktlinjer med tydlig juridisk status. Detta 
gäller till exempel förfarandet, framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning med mera.  
Länsstyrelsens yttrande är av denna anledning främst av övergripande karaktär och en fördjupad 
bedömning av de utpekade delområden som redovisas har inte genomförts. Följande synpunkter 
kan därför inte uppfattas som myndighetens ställningstagande i eventuella framtida ärenden eller 
mål som berör området.   

Övergripande synpunkter   
Bebyggelseutredningen syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkom-
ma inom utbredningsområdet. Förslagets utgångspunkt är att kommunalt vatten och avlopp inte 
byggs ut i området.  Länsstyrelsen anser att slutsatserna i VA-utredningen inte speglas i det färdiga 
dokumentet. Länsstyrelsen yttrar sig vidare kring jordbruksmark, trafikfrågan, informationen angå-
ende riksintresse m.m. 
 
VA-utredning 
Kommunen har, med hjälp av SWECO, utfört en VA-utredning vars syfte bl.a. är att utreda möj-
ligheten till ny bebyggelse i området utan att § 6 lagen om allmänna vattentjänster (LAV) aktuali-
seras. Rapporten förklarar att enligt praxis bedöms 20-30 hus med max avstånd på 100 meter från 
varandra utgöra samlad bebyggelse, dvs. ett sådant större sammanhang enligt § 6 LAV. Slutsatserna 
i rapporten är att vissa delområden inom utredningsområdet redan idag uppfyller kriterierna för 
krav på kommunalt VA, i Önnerud finns samlad bebyggelse på 33 hus där avståndet mellan husen 
är korta och i samtliga fall understiger 100 meter. Rapporten lyfter att det finns betydande svårig-
heter, med hänsyn till topografi och avstånd mellan husen m.m., att förtäta området med ytterligare 
bebyggelse utan att ett kommunalt verksamhetsområdet för vatten och avlopp upprättas. Inom 
vissa av de utpekade områdena finns dock möjligheter, inom delområde E samt delområdet H, 
förutsatt att i rapporten beskrivna försiktighetsmått tillämpas. Område F anses inte vara lämpligt 
med hänsyn till att området är litet för att kunna inrymma fler avlopp utan av avstånden blir för 
små eller att avloppsanläggningar kommer placeras uppströms befintliga dricksvattenanläggningar. 
Område D anses inte heller lämpligt för bebyggelseutveckling med hänsyn till närhet till område 
A och uttagsbrunnen för Härtsögas dricksvattentäkt. Kommunen anger i bebyggelseutredningen 
att ett 20-tal nya småhus kan vara möjligt i området utan att anordna kommunalt V/A. Dessa nya 
småhus är föreslagna i området F, D samt E trots ovannämnda slutsatser i rapporten. Länsstyrelsen 
kan av V/A-utredningens slutsatser inte se att område F eller område D är lämpliga och anser det 
anmärkningsvärt att de tydliga slutsatserna i VA-utredningen inte speglas i det färdiga dokumentet 
Bebyggelseutredningen och att kommunen även föreslår att område F och D pekas ut som möjliga 
för bebyggelseutveckling utan kommunalt V/A. Länsstyrelsen kan vidare inte se att kommunens 
bedömning att frångå slutsatserna i Swecos V/A-utredning är underbyggda med någon ytterligare 
utredning. Länsstyrelsen bedömer slutligen att verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och 
spillvatten bör processas parallellt med eventuell kommande detaljplan. 
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Jordbruksmark 
Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen vill värna om jordbruksmarken. Med framtida kli-
matförändringar blir marken längre söderut mer svårbrukad och då ökar jordbruksmarkens värde i 
resten av Sverige. Den nationella livsmedelsstrategin har också som målsättning att öka självförsörj-
ningsgraden av livsmedel i hela landet. Länsstyrelsen instämmer med kommunen att jordbruksmar-
ken kan betraktas som en ändlig resurs och därför bör beaktas vid nya markanspråk. Kommunen 
lyfter en annan viktigt aspekt, att jordbruket kan medföra störningar för omgivningen vid bebyg-
gelse nära eller på jordbruksmark, vilket måste beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse.   
Underlaget anger att ingen jordbruksmark bedöms behöva tas i anspråk för bebyggelse. Länssty-
relsen anser dock att det är svårt att utläsa av kartmaterialet vilken jordbruksmark i området som 
eventuell kan påverkas. I område D finns jordbruksmark som ingår i ansökan om arealstöd senast 
2017. I område E, F och H ingår jordbruksmark som brukas och där stöd söks 2021.  

Kulturmiljö 
Det saknas ett aktuellt kunskapsunderlag gällande kulturmiljön i området, därför kan en kulturmil-
jöutredning i samband med eventuell detaljplaneläggning i området vara behövligt. Länsstyrelsen 
vill informera att det finns en fornlämning i området och att kommunen behöver samråda i frågan 
inför byggnation i området.  

Natur 
Länsstyrelsen konstaterar att inga kända naturvärden finns i området men lyfter att det vid ex-
ploatering behöver tas hänsyn till omgivande natur, så som våtmarker m.m.. I området finns enligt 
Artportalen utpekade grova träd , vilka bör bevaras. 

Trafik 
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets yttrande att det inför en fortsättning med planläggning av 
utredningsområde behöver genomföras en trafikutredning. Utredningen bör ge svar på hur stor 
trafikgenereringen blir till följd av full utbyggnad av området, påverkan på väg 61/62 vid Trangärd, 
anslutningar till väg 702 och behov av GC-väg som kan kopplas till Karlstads befintliga cykelvägnät. 

Riksintresse 
Underlaget innehåller kortfattat information angående riksintressen. Informationen bör komplet-
teras med riksintresse för vattenförsörjning, Sörmons vattenverk.   

Kommentar
Formella ställningstagande kopplat till PBL sker i efterföljande detaljplanering eller i frågor om förhandsbesked. 
Bebyggelseutredningen blir en vägledning för kommunen hur dessa ärenden ska hanteras i framtiden. I detta sam-
manhang blir Länsstyrelsen yttrande värdefullt.

Rekommendationen kring byggande i respektive delområde justeras i enlighet med VA-utredningen och Länsstyrel-
sens yttrande. Riksintresset för vattenverket läggs in i utredningen.

Kommunen vill dock poängtera att det inte finns några dokumenterade miljöproblem kopplat till VA  i området. 
Det torde därmed av den anledningen inte finns någon anledning att anlägga kommunalt VA i området. 

Trafikverket 
Väg 702 
Trafikverket saknar en sammanställning av maximalt antal bostäder som en full utbyggnad av be-
byggelseutredningen möjliggör och hur stor trafikgenereringen kan bli till följd av det. I relation till 
det behöver befintliga anslutningar till väg 702 ses över för att bedöma om de är tillräckligt trafik-
säkra för den utökade trafiken. En fortsättning av cykelvägen från Sörmons ridklubb längs väg 702 
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bör också diskuteras. Som nämns i utredningen kan även bullerfrågan behöva hanteras i närheten av 
Trossnäsvägen. 

Järnvägsreservat 
Trafikverket har inget uppdrag att utreda eller bevaka ett reservat för en framtida järnväg mellan 
Karlstad och Vålberg. För framtida handlingsutrymme är det dock välkommet om det även framö-
ver finns utpekat i Karlstads översiktsplan.

Väg 61/62 
En samlad effektbedömning (SEB) har tagits fram för åtgärder på väg 61/62, delen Bergviksmotet 
– Ilanda, vilken bland annat innehåller utbyggnad till 2+2-väg hela sträckan med genomgående 
100km/h och en trafikplats med GC-port vid Trangärd (Kätterud). SEB:en visar på en mycket god 
nyttoeffekt och är angivet som en prio 1-åtgärd inför revidering av länsplanen. En utbyggnad inom 
utredningsområdet Önnerud skulle ge en än högre nytta, samtidigt som ombyggnad till trafikplats 
är en förutsättning för full utbyggnad av utredningsområdet. Här bör en gemensam trafikutredning 
göras med den planering som görs för västra delen av I2-området (Vänsberg/Trangärd). 

Sammantagen bedömning 
Inför en fortsättning med planläggning av utredningsområdet behöver en trafikutredning tas fram 
som bland annat visar hur stor trafikgenereringen blir till följd av full utbyggnad av området, påver-
kan på väg 61/62 vid Trangärd, anslutningar till väg 702 och behov av GC-väg som kan kopplas till 
Karlstads befintliga cykelvägnät.

Kommentar
Med den begränsade utbyggnad som möjliggörs torde behovet av trafikutredning vara begränsat. Om ett av delområ-
den med något fler hus blir aktuellt för planläggning kommer trafiksituationen utredas i planarbetet. I dagsläget finns 
ingen gc-väg budgeterad för kommunen längs trafikverkets väg 702. Kommunen kan se ett behov redan idag och är 
positiv till en sådan utveckling. Finansiering och tidplanering behöver dock utredas vidare.

Region Värmland
Regionen vill flagga för att kollektivtrafiken till den planerade stadsdelen idag är begränsad, endast 
en busslinje trafikerar området med tre turer per dag. Den planerade bebyggelsen utgör troligen inte 
tillräcklig grund för att utöka kollektivtrafiken till området.

Kommentar
Noteras.

Kommunala intressen

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget 
att erinra förutom nedanstående kommentar: Gles bebyggelse i lantlig miljö saknar normalt behov 
av samlad dagvattenlösning. När det gäller skyfall och dagvatten generellt så är det av vikt att i varje 
enskilt bygglov bevaka byggnaders placering i terrängen så att lågpunkter undviks. Naturliga avrin-
ningstråk ska också undvikas. Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbygg-
nadsförvaltningen.

Kommentar
Noteras.
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Miljönämnden
Vatten och avlopp  
Det finns i dagsläget inga gemensamma lösningar för vatten och avlopp i Önnerud. Fastigheterna 
har enskilda lösning för vatten och avlopp.  Huvudprincipen är att dricksvatten inte ska förorenas 
av avloppsvatten, en risk som minskar ju fler hushåll som har gemensamma lösningar för vatten 
och/eller avlopp. Området har idag en samlad bebyggelse av ca 30 bostäder vilket innebär att de 
idag skulle kunna uppfylla kriterierna för krav på kommunalt va och i kommunens VA-plan pekas 
området ut som ett område i behov av ny VA-struktur. Vid ökat bebyggelsetryck ökar riskerna med 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar, i detta fall finns även risker för påverkan inom vatten-
skyddsområde. Det är därför redan i detta skede lämpligt att utreda kommunalt va-ansvar. 

Transporter  
Avståndet mellan Önnerud och Karlstads tätort är fördelaktigt för cykelpendling för både vuxna 
och skolelever. Att byta bil mot cykel är bättre för miljön, hälsan och plånboken. Forskning från 
Karlstads universitet visar att barn som är aktiva på vägen till skolan, genom att exempelvis cykla 
eller gå, presterar och mår bättre. För att detta ska vara möjligt måste trafikmiljön för gående och 
cyklister förbättras. Det är möjligt då separat gång- och cykelväg eller så kallad bymiljöväg anordnas.  
Bymiljöväg, även kallat bygdeväg, skulle kunna vara ett alternativ för samtliga vägar i området för att 
bli mer trafiksäkra för gående och cyklister. Vid denna trafiklösning tas ingen ytterligare mark i an-
språk, utan den befintliga vägens yta omfördelas genom markeringar i vägen, vilket är ett plats- och 
kostnadseffektivt sätt att främja hållbara färdsätt. Ju fler som cyklar i stället för att köra bil, desto 
säkrare blir vägen för oskyddade trafikanter. 

Markföroreningar  
Inom området som är märkt med bokstaven E, har det förekommit/förekommer upplag som inne-
bär risk för markförorening. Miljöförvaltningen bedömer därför att en utredning bör göras för att 
kunna avgöra omfattningen av eventuella markföroreningar och avhjälpandeåtgärder. 

Kommentar
Ingen utbyggnad av vatten och avlopp planeras i området. Det finns heller inga kända problem med dagens VA 
situation. Frågan om VA bör behandlas i ev framtida revidering av VA-planen. Vägarna inne i området bedöms 
vara för smala för att kunna omgestaltas till bymiljöväg. Väg 702 är Trafikverket huvudmann för, bredden är till-
räcklig för att omvandlas till bymiljöväg. Hastighet och trafikflöde är sannolikt för högt för att fungera som bymiljö-
väg, men det kan vara ett alternativ till att anlägga en separat gc-väg.  Ev markföroreningar utreds i ev kommande 
detaljplanearbete.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsförvaltningen har under senare år fått klagomål från boende om störande ljudni-
våer och långa skjutperioder, både på vardagar och helger. Detta bör tas i beaktande vid planlägg-
ning för ett nytt bostadsområde i skjutbanornas närhet. Kultur- och fritidsförvaltning anser också 
att en lösning med GC-väg till området också bör finnas. Speciellt för barn och ungdomar som ska 
ta sig till och från skolan eller till och från sina fritidsaktiviteter.

Kommentar
Skjutbanan ligger ca 400 meter från bostäderna. I aktuellt område föreslås inte någon mer bebyggelse, men om förut-
sättningarna förändras så bör relationen med skjutbanan behandlas vid ev planläggning. En gc- väg vore önskvärt, 
stadsbyggnadsförvaltningen delar den uppfattningen.
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Karlstad Airport
Karlstad Airport har tittat igenom samrådsunderlaget till bebyggelseutredning i Önnerud. Utifrån 
våra bullerkartor som baseras på vårt senaste tillstånd ser vi inga hinder att godkänna detta förslag. 
Det är dock viktigt att informera köpare att de kommer att höra buller från den näraliggande flyg-
platsen. Bullret är dock inte så högt så att fastigheterna berörs av krav på extra bullerisolering. 
Vi vill också påpeka att om ni planerar att sätta upp någon form av byggnad eller mast som är hö-
gre än 20 meter skall flygplatsen kontaktas då det krävs en flyghinderanalys.

Kommentar
Noteras.

Fastighetsägare inom utredningsområdet

Önnerud 121 
Vi som bor på Önnerud/Hertsöga tycker att det hade varit bra med en cykelväg.

Kommentar
En gc- väg vore önskvärt, stadsbyggnadsförvaltningen delar den uppfattningen.

Kätterud 311
Jag är i stort positiv till att människor ska få möjlighet att bygga i Önnerud, som är en fantastisk 
plats. Jag tycker dock att antalet hus där de planerade 15 tomterna runt Kätterudsvägen/Trossnäs-
vägen borde begränsas till hälften. Om området fortfarande ska vara attraktivt, som lantligt, men 
ändå centralt, så bör en del av tomterna vara större än 2000 kvm för att det inte ska bli för mycket 
”villaområdeskänsla”. En önskan om det ska byggas är även kollektivtrafiken där Värmlandstrafik 
idag endast har 3 avgångar till stan per dag (Från Edsvalla via Trossnäsvägen). Cykelvägen som 
byggts fram till Sörmons ridklubb borde förlängas minst till Kätterudsvägen, kanske ända till Ön-
nerud. Trossnäsvägen är farlig att cykla på redan idag och ökar trafiken kommer det bli ännu värre. 
Om barnfamiljer kommer att bygga, så kommer säkert Hultsbergsskolan vara ett första alternativ 
vid val av skola och förskola, då det ligger på väg in mot stan och då måste det funka att ta sig dit 
både med buss och cykel, då skolbussen endast går till Skåre. Flera barn i området valde att ha barn-
omsorg i Hultsbergs skolområde, men fick byta när barnen blev större, då barnen inte tar sig dit 
och hem på egen hand. En tanke till är att Kätterudsvägen är en grusväg, som inte i skick för ökad 
trafik, speciellt inte under kärllossning och mycket nederbörd, så Trossnäsvägen kommer bli mer 
trafikerad än idag. Är den anpassad för det? Korsningen Trangärd väg 61/62 borde prioriteras be-
tydligt tidigare än 2030 om området ska byggas ut. Trafiksituationen kommer annars att bli ohållbar.

Kommentar
Kring Kätterudsvägen (område E) är förslaget maximalt ytterligare 10 tomter så att det totalt blir 20 småhus i 
området. Enligt utredningen föreslås stora tomter om minst 2000 kvm. Kollektivtarfiken är beroende av ett stort 
underlag och att man åker buss. Tyvärr är den begränsade utbyggnad som föreslås för liten för att kunna motivera 
mer trafik än idag. En gc-väg mot Henstad vore en önskvärd utveckling på sikt.

Önnerud 3:18 m fl
Allmänt 
Efter att ha läst igenom ert utskick gällande samråd kring ny bebyggelse i Önnerud konstaterar vi 
att utredningen har delat upp Önnerud i fem områden (A, B, D, E och F). Ledig mark i område A 
och B ägs av undertecknade. Endast kompletterande byggnation kommer att bli aktuell eftersom 
dessa områden till viss del består av tidigare genomförd bebyggelse. Ny bebyggelse kommer att 
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utöka bostadsbeståndet. Område D, E, och F ansluter till äldre bebyggelse men kan ändå betraktas 
som fristående bostadsgrupper. Område G och H Är avsedda för eventuell framtida bebyggelse.  
När vi betraktar föreslagen markanvändning framgår klart och tydligt att våra områden, A och B, 
inte är berättigade någon utökning i antal bostadstomter över huvud taget. Områdena är dessutom 
inringade med rött för att, kan hända, tydliggöra att här råder det byggstopp. Områdena A och B 
har tilldelats 0 tomter.   
Område D har tilldelats 5 tomter.   
Område E har tilldelats 10 tomter.   
Område F har tilldelats 5 tomter.  
Detta är vad vi ska förhålla oss till och som vi har fått möjlighet att kommentera i detta yttrande. 

Bakgrund område A  
Vi har under lång tid, med början 2007, försökt få möjlighet att ansöka om utökad bebyggelse på 
detta område. Detta område är mark, som av alla, bedömts som exploateringsbar. Under åren som 
gått har vi från vår sida arbetat med hur vi vill utveckla området. Det har varit ett antal möten med 
berörda på kommunen. Vi har protokollfört dessa möten och har en god bild av vad som sagts.   
Det enda hindret för en formell ansökan om bygglov har varit avsaknaden av en övergripande över-
siktsplan som visar vilken påverkan en utbyggnad av området kan föra med sig. En eventuell fram-
tida järnvägsdragning intill området var det som hindrade oss från att komma vidare. Vi fick krav på 
oss från kommunen att genomföra en geologisk undersökning av området. Vi har genomfört detta 
med hjälp av WSP. Vi har genom denna utredning fått en klar bild av grundvattennivå och flödes-
riktningen. Markbeskaffenheten är också inventerad och denna kommer att ligga till grund för kom-
mande projektering av avloppssystem. Det som inte gjorts men som är viktig är att ta fram vatten-
prover för att styrka vattenkvaliteten samt genomföra radontester efter att djupbrunnsborrning är 
genomförd. Detta arbete vilar på kommande fastighetsägare. Vi hyser ingen oro för vattenförsörj-
ningen med den kunskap som vi har om området. När järnvägen blev avförd från listan av hinder 
trodde vi att det var dags får ett konstruktivt samarbete får att få möjlighet att lämna in ansökan 
om förhandsbesked om bygglov. Någon formell översiktsplan har inte framtagits men grundarbetet 
till den finns och vi är väl förberedda får det arbetet om så skulle behövas. Vi upplever tyvärr att vi 
inte kan lita på den information och de positiva signaler som ni gett oss. Vi anser att detta beror på 
avsaknad av dokumentering av möten och övriga kontakter från er. 

Bakgrund område B  
Området har två avstyckade tomter som är avsedda till bebyggelse. Båda tomterna skall bebyggas 
när den tiden är inne. Dom färdigställdes genom avstyckning och preliminärt löfte om bygglov 
2005. Avloppssystemet är nedlagt i mark och förberett för inkoppling. Systemet betjänar idag en 
fastighet men är förberett får ytterligare två fastigheter. Skall det finnas någon tilltro från oss av ert 
hanterande av ärendet så är detta en ickefråga. Område B är och ska fortfarande planeras får dessa 
tomter. 

Utredningen  
Vi uttalar oss inte om övriga områden även om vi kan se en del problem och nämner dem senare 
i texten. Vi väljer att fokusera oss på våra två områden, framfår allt område A. Utredningsarbetet 
har siktat in sig på att stoppa utökad bebyggelse av vår mark. Det råder ingen tvekan om den saken, 
men utredningen föreslår också att en mindre komplettering av områden kan göras där det finns 
förutsättning får att klara enskilt VA på ett bra sätt. Vi citerar utredaren ”En förutsättning är att 
stora tomter kan skapas som kan inrymma enskilt VA-anläggning utan risker får påverkan på om-
givande bebyggelse”. Slut citat. Här infinner sig oro och misstanke på kunskapsbrist hos utredaren 
när det gäller enskilda avloppssystem. Den oron bekräftas när följande kommentar dyker upp:  
Vi citerar utredaren ”Lokalt innebär dock kluster av bebyggelse med enskilda avloppslösningar en 
risk får dricksvattenkvaliteten får de boende. Om hela planområdet skulle exploateras till fullo skulle 
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detta även kunna innebära en risk får råvattenkvaliteten vid Härtsöga vattenreningsverk”. Slut citat.  
Utredaren verkar utgå ifrån att varje tomt skall ha egen slamavskiljare med infiltration. Det kommer 
inte på tal att vi skall föreslå så primitiva låsningar får fastigheter på vår mark framöver. Att vi i Ön-
nerud (område A och B) skall medverka till att förorena råvattenkvaliteten vid Härtsöga vattenre-
ningsverk är inte bara ytterst tveksamt utan fullständigt omöjligt. Vi dränerar inte avloppsvattnet via 
markbädd till grundvattnet utan styr det till ett vattenförande ytavlopp, efter genomförd reningspro-
cess, så det kommer att ta en helt annan väg. Den största och troligtvis den enda risken torde vara 
dom fem planerade tomterna i område D som ligger intill vattenreningsverket. Denna risk borde ha 
tagits upp på ett kraftfullt sätt av utredaren, men icke. Hur övriga områden i utredningen sköter sina 
system intresserar vi oss inte får i denna skrivelse. När vi studerar utredningen och dess slutsats in-
finner sig en obehaglig känsla av att något har hänt utanfår vår kontroll och som riskerar att hindra 
oss från att få bygglov på vår mark. Är det rätt uppfattat vore vi i ärlighetens namn tacksamma får 
”feedback” i frågan. Efter alla motgångar och bakslag som vi mött från er har vi landat på ett mini-
alternativ om endast 3st tomter i område A samt 2 st i område B, som tidigare nämnts. Vi förväntar 
oss att ni bedömer detta som genomfårbart.

Kort beskrivning av VA-anläggningar i område A och B  
Som tidigare nämnts har vår byggnadslovsprocess dragit ut på tiden. Det har givetvis varit jobbigt 
på många sätt men har haft den fördelen att vi har fått gott om tid att förbereda oss med studier i 
miljöfrågor kopplade till avloppssystem och vattenförsörjning. Vi har dessutom förmånen att följa 
hur ett modernt minireningsverk, placerat i område B, fungerar i drift och över tid. Det renade lukt-
fria avloppsvattnet från minireningsverket mynnar ut i ett öppet dike intill vårt bostadsområde och 
styrs sedan ut mot recipient. Vi ser inte några problem med detta. När område B blir kompletterad 
med 2st fastigheter med minireningsverk kommer avloppssystemet att kompletteras med markbädd 
som slutfiltrering. Detta system ingår även i vår planering får område A och kommer att introduce-
ras i vår kommande ansökan. Vi deltar inte i projekt där miljöfrågorna eftersätts eller marginaliseras. 
I väntan på ett eventuellt kommunalt VA-nät till Önnerud kommer vi att fåreslå en avloppshante-
ring som bygger på modern teknik med biologisk nedbrytning och läckagetäta rörsystem. Varje fast-
ighet har sitt minireningsverk, som är en läckagefri plastkonstruktion. Ansvaret får drift och under-
håll vilar på fastighetsägaren. Minireningsverken som finns idag på marknaden renar avloppsvattnet 
till ca: 95% enligt flera tillverkares design- och garantivärde. För att säkerställa att fastighetsägaren 
fullföljer kravet på skötsel och underhåll finns möjlighet att genomföra provtagning i minirenings-
verket eller vid servicepunkten dvs anslutningsbrunnen som blir en fysisk gräns mellan fastigheten 
och oss som bygger avloppssystemet mot slutfiltreringen. Längs rårsystemet mot slutfiltreringen 
kopplas övriga fastigheter på med anslutningsbrunnar lika tidigare beskrivning. Markbädden som 
vi kallar slutfiltreringen skall projekteras och anordnas så att avloppsvattnet omhändertas efter 
filtreringen och leds ut mot recipient enligt tidigare beskrivning. Provtagningsmöjlighet kommer att 
finnas både före och efter slutfiltrering. Upprättande av en gemensamhetsanläggning (GA) måste till 
får anläggningen. Vi upplåter mark för rörförläggning och markbädd men fastighetsägarna ansvarar 
får översyn och drift. Samtliga fastigheters minireningsverk skall vara placerade intill tomtgräns mot 
befintlig infartsväg mot området får att vara lättillgängliga för slampumpning. Slamtömningsbilarna 
skall inte ha problem med tillgängligheten till reningsverken. Alla anslutningspunkter skall vara pla-
cerade på ett sådant sätt att fastigheterna enkelt kan kopplas om till kommunalt avloppsnät.
 
Utsläppsvärde  
Vi har inte under hela tiden vi arbetat med vår ansökan träffat på krav på avloppsvattnets kemiska 
gränsvärde. Det finns förstås uppsatta utsläppsvärden (Naturvårdsverket) som skall hållas men 
hur väl kända är dom och hur mäter man dom i den typ av avloppsrening som er utredare otroligt 
nog har räknat med i er beställda utredning. Reningsanläggningarna (slamavskiljare med efterlig-
gande infiltration får gråvatten) som utredaren har räknat med är en gammal och otidsenlig form 
av avloppsrening när antalet överskrider 4–5 fastigheter. Den kan däremot kanske användas till 
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glest belägna fritidshus eller liknande. I vårt upplägg skall vi fastslå och följa uppsatta gränsvärden 
på avloppsvattnet innan vi lämnar det i retur till naturen. Detta är något för er att tänka på när det 
gäller övriga områden i ert förslag till Bebyggelseutredning för Önnerud. Finns inte kommunalt VA 
med i planen får dessa områden skall det absolut krävas en teknisk och kompetent utredning innan 
bygglov kan ges. Det räcker inte med att en konsult går herrelösa antaganden som skall passa in får 
någons intresse. Ert miljökontor har en viktig roll i denna process. Vi ser fram mot att få komma in 
med en ansökan om förhandsbesked som blir behandlad utifrån reningsgraden på avloppsvattnet 
från fastigheterna. Vi förväntar oss därefter att få ett godkännande på vår ansökan.

Kommentar
Rekommendationen kring byggande i respektive delområde justeras i enlighet med VA-utredningen och i övrigt av 
framförda synpunkter. Rekommendationerna justeras så att mindre komplettering i respektive delområde kan ske 
trots rekommendationer i övrigt. Det förutsätter att en godkänd VA-lösning kan ordnas och om man med gemen-
samma lösningar kan förbättra förutsättningar för VA även för befintlig fastigheter genom gemensamma lösningar.

Spårreservaten är fortfarande aktuella i enlighet med det förslag till översiktsplan som är på samråd under somma-
ren 2021.

Kätterud 320 
Har tagit del av bebyggelseutredningen - Önnerud. Vi förstår att området är attraktivt att bo och 
bygga i. Vi har inget emot nybyggnationer, men för att behålla den lantliga karaktären i Kätterud 
anser vi att det föreslagna antalet på möjlig komplettering av 10 småhus i område E känns lite väl 
högt. Idag finns inga cykelvägar till och från området och för att både barn och vuxna på ett tra-
fiksäkert sätt ska kunna transportera oss på cykel har vi förslag och önskemål på trygga cykelvägar 
både in mot Karlstad och Skåre. 

Kommentar
Kring Kätterudsvägen är förslaget maximalt ytterligare 10 tomter så att det totalt blir 20 småhus i området. Enligt 
utredningen föreslås stora tomter om minst 2000 kvm. Detta bedöms vara möjligt med bibehållande av områdets 
lantliga karaktär. En gc-väg mot Henstad vore en önskvärd utveckling på sikt.

Kätterud 331 
Är positiv till möjligheten att ge ytterligare utrymme för bebyggelse, men synpunkten gäller i första 
hand att värna om känslan av stadsnära landsbygd när planeringen fortgår. Att undvika par/kedje-
hus och små tomter som ger känsla av villaområde i tätorten.

Kommentar
Förslaget är småhus på stora tomter, minst 2000 kvm för att bibehålla lantlig karaktär.

Härtsöga 238 
Önskar lämna synpunkt på att om området planeras bebyggas med fler hus behövs en cykelväg för 
att barn och vuxna ska kunna cykla på ett trafiksäkert sätt både till Skåre och in till Karlstad.

Kommentar
Noteras.
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Övriga

Telia
TeliaCompany har inget att erinra mot förslag till ny bebyggelse. Men vi vill informera om att Telia 
har flera mycket viktiga kabelanläggningar som korsar området. Dessa behöver beaktas i utform-
ningen av bebyggelsen. Om en kabelanläggning måste flyttas så måste detta aviseras minst 6 måna-
der i förväg.

Kommentar
Noteras.

Handikappföreningarna Karlstad
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av 
Bebyggelseutredningen för nya. bostäder i Önnerud. I ovanstående ärende har Tillgänglighetsgrup-
pen ingen erinran.

_____________________
Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 4 oktober 
2021 av planchef  Jonas Zetterberg.


