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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Inledning 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under granskningen samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Hur granskningen har bedrivits 
Granskning enligt PBL 5:18 ägde rum 22 januari till 28 februari 2020. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fas-
tighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos 
stadsbyggnadsförvaltningen, på Bibliotekshuset och på kommunens hemsida under 
granskningstiden.  

Sammanfattning 
Totalt har 15 yttranden kommit in under granskningstiden, varav tretton stycken är 
utan erinran. 

De synpunkter som har inkommit handlar främst om behov av redaktionell kom-
plettering av planbeskrivningen rörande strandskyddets upphävande och miljökva-
litetsnormer för vatten samt ev påverkan på yrkesfisket. Vidare noteras synpunkter 
på plankartans utformning avseende u-områden samt Gc-vägen inom delsträckor i 
norr och söder. 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna 
ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antags enligt 
PBL 5 kap 27§. 

Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

• Plankartan justeras redaktionellt enligt synpunkter från Lantmäterimyndighet-
en.

• Plankartan kompletteras med u-områden. GC-vägens sträckning i norr justeras
på plankartan liksom GC-vägens sträckning i söder som anpassas till nya El-
verumsbron och anslutande gc-vägar.

• Planbeskrivningen kompletteras med info om dagvattenhantering.

• Planbeskrivningen och plankartan kompletteras med avseende på strandskydd
så att även vattenområden W1 och W2 berörs.

• Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka fiskararter som le-
ker i området.

• Uppgifter om uppsyn av grävningsarbete med avseende på markföroreningar,
geoteknisk undersökning, tidpunkt på året för arbete i vatten införs i genomfö-
randebeskrivningen.
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Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Carlstads-Gillet, 2020-02-21 

Ingen erinran. 

El & stadsnät Karlstad, 2020-01-28 

Ingen erinran. 

Handikappföreningarna Karlstad, 2020-02-26 

Önskar komma i kontakt med exploatören för att bistå planering av anpassade 
platser för handikappade i närheten av bryggorna och vid ett ev café samt en till-
gänglighetsanpassad bryggplats och toalett. 

Kommentar: Synpunkterna delges exploatören för hantering under genomförande-
skedet. 

Nedre Klarälvens Fiskevårds Områdes Förening, 2020-02-28 

Föreningen ser det som positivt med fler båtplatser inom kommunen. De vidhåller 
synpunkterna från samrådsskedet avseende behovet av sjösättningsramp samt un-
derstryker vikten av att ganska mycket av vegetationen längs stranden bevaras. 
Undersök möjligheten att anlägga någon/några mindre bryggor enbart avsedda för 
fiske. 

Kommentar: En ramp är inte planerad inom planområdet. Synpunkterna om brygga 
för fiskare och bevarad vegetation längs stranden delges exploatören inför kom-
mande projektering. 

Postnord, 2020-01-31 

Ingen erinran. 

Region Värmland Kollektivtrafik, 2020-02-20 

Ingen erinran. 

Telia Company, 2020-01-28 

En telestation ligger i anslutning till planområdet vilken måste beaktas vid ny-
byggnation i närheten. I yttrandet biläggs information om kontroll av vibrationer 
mm under byggskedet. 

Kommentar: Synpunkterna delges exploatören för hantering under genomförande-
skedet. 

xxxx xxxxxx, 2020-02-04 

Nämner svårigheten att angöra i strömmande vatten. 

Kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-02-07 

Ingen erinran. 

Miljöförvaltningen, 2020-02-20 

Ingen erinran. 



ANTAGANDEHANDLING 
Detaljplan för Örsholmen 1:1, del av Granskningsutlåtande 3 

Teknik- och fastighetsförvaltningen, 2020-03-20 

Sträckningen av gång- och vägen i planområdets södra del behöver anpassas till 
den nya Elverumsbron. Föreslagen GC-väg mellan parkering och café är inte op-
timal. Studera förutsättningen för att separera de oskyddade trafikanterna från bi-
larna på vändslingan. Går inte detta ska passagerna utformas så de blir säkra för 
oskyddade trafikanter. När GC-vägen planeras ska säkerheten i anslutning till för-
varingsbodarna observeras och siktskymmande hörn undvikas. Vidare ska erfor-
derliga slänter i anslutning till GC-vägen rymmas inom anvisat område. I norr har 
GC-vägen föreslagits få en kantig sträckning – denna borde vara mer följsam. 

Undersökning med avseende på markföroreningar bör ske där grävning och mudd-
ring kan ske. Syftet med undersökningarna är att fastställa om det finns förore-
ningar samt hur massor ska hanteras i byggskedet. 

En geotekniker behöver utreda om det behövs en geoteknisk undersökning för att 
säkerställa planområdets förutsättningar för föreslagen markanvändning. 

Planera byggnation/iläggnig av bryggor under period på vår/sommar då lax och 
öring vandrar upp i älven för att minimera påverkan på fiskearterna. 

Kommunen kan leverera två tryckledningar till fastighetsgräns, en för vatten och 
en för spillvatten. Exploatören får ansvara för att pumpa spillvattnet till det kom-
munala spillvattennätet. För restaurang/café behöver en fettavskiljare installeras 
på spillvattenledningen från kök och disk enligt ”Fettavskiljare - riktlinjer för 
Karlstad kommun”. Erfordras oljeavskiljare gäller samma princip. 

Det krävs ett u-område genom parkeringsytan för att försörja restaurangen med 
tryckspillvattenledning. 

Kommunen kräver att dagvattenflödet ska vara oförändrat efter exploatering jäm-
fört med innan. Dagvatten från parkering ska infiltreras eller översilas innan det 
leds vidare ut på det kommunala dagvattennätet. Exploatören ska föreslå lägen för 
dagvattenutlopp i samråd med VA-avdelningen. Planen ska kompletteras med u-
område mellan vattenområdet och byggrätterna. 

Kommentar: Plankartan kompletteras med u-områden. GC-vägens kantiga sträck-
ning i norr justeras på plankartan. GC-vägens sträckning i söder anpassas till Elve-
rumsbron. Planbeskrivningen kompletteras med info om dagvattenhantering. Upp-
gifter om uppsyn av grävningsarbete med avseende på markföroreningar, geotek-
nisk undersökning, tidpunkt på året för arbete i vatten införs i genomförandebe-
skrivningen. 

Det noteras att exploatören själv får ombesörja ledningsdragning inom planområdet 
samt pumpning av spillvatten.  

Lantmäterimyndigheten, 2020-02-26 

Konstaterar att framförda synpunkter från samrådet hanterats. Följande redakt-
ionella synpunkter noteras; baskartan bör uppdateras, prickmarkering inom ett 
område med e3 bör tas bort, angivande av koordinatsystem ska vara SWREF 99 13 
30 samt redigera en skalstock vid sydvästra rutnätskrysset. 

Kommentar: Plankartan justeras redaktionellt. 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen, 2020-03-27 

I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten, strandskydd samt riksintresse för yrkesfiske. Kommunen har till gransk-
ningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. 
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Länsstyrelsen har dock kvarstående synpunkter angående strandskydd, riksintresse 
för yrkesfiske samt miljökvalitetsnormen för vatten. 

Strandskydd 

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att kommunens upphävande av 
strandskyddet är godtagbar. Dock bör strandskyddet inte bara upphävas 
inom de delar av planområdet som omfattas av kvarters- och allmän plats-
mark, gc-väg, utan även inom vattenområden W1 och W2. 

Riksintresse yrkesfiske 

Med hänsyn till de planerade åtgärderna i området kan en viss påverkan inte ute-
slutas. Borttagandet av vass efter strandlinjen, som vanligtvis utgör ett skydd samt 
lek- och uppväxtområden, kan påverka fisket negativt. Även en utökad aktivitet i 
vattnet av fritidsbåtar kan ha negativ påverkan på fisken under lekperioden. I detta 
sammanhang önskar Länsstyrelsen att kommunen redovisar information om vilka 
fiskararter som leker i området. Länsstyrelsen samlade bedömning är att riksin-
tresse för yrkesfiske påverkas men inte påtagligt skadas av de åtgärder som detalj-
planen möjliggör.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planhandlingarna/MKB saknas en beskrivning av hur kommunen tänker att kom-
pensera för den planerade exploateringen, eller planera för åtgärder så att vatten-
förekomsten kan uppnå kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd. Då ovanstående be-
skrivning saknas kan Länsstyrelsen inte bedöma om genomförandet av planen in-
nebär att av miljökvalitetsnormen för vatten inte uppfylls. Kommunen behöver där-
för inför antagandet redovisa vilka kompensationsåtgärder som kommer att ge-
nomföras.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med avseende på strandskydd och 
miljökvalitetsnormer samt ev påverkan på yrkesfisket. Det noteras befintlig strand-
vegetation avses bevaras. 

Trafikverket. 2020-02-21 

Inga synpunkter. 

Transportstyrelsen, 2020-02-26 

Ingen erinran. Vill dock informera om att förändring i vattenområdet bör meddelas 
Sjöfartsverket Ufs-redaktionen för eventuell uppdatering av sjökort. 

Medverkande tjänsteman 
Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 

2020-10-02 av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg.


