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INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. där samråd, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan 27 september - 29 oktober 2021. Förslag till ny de-
taljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit del av planförsla-
get. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i biblioteks-
huset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkomit från Miljöförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden, El-
levio, Skanaova och Karlstad el- och stadsnät.

Förslag till ändringar
Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter på planförslaget bedömer stadsbyggnadsförvaltningen 
att detaljplanen inte kan fullföljas i den omfattning som var föremål för samråd. Detaljplanen 
föreslås efter samråd övergått till ändring av underliggande detaljplan och i samband med det byta 
namn. Följande förändringar görs därmed:

• Utökning av tomtmark utgår då det inte är möjligt med hänsyn till strandskyddsreglerna. Det
innebär att förändringen bara kommer omfatta Stodene 1:193.

• Gällande regleringar i underliggande detaljplan kvarstår att gälla.
• Prickmark på västra sidan av fastigheten Stoden 1:193 tas bort genom ändring av nu gällande

detaljplan.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.



INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning.  

Strandskydd 
Stodenesjön omfattas av strandskydd. Som särskilda skäl för upphävandet anger kommunen att om-
rådet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
samt att det behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området.  

Om särskilt skäl, dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften, ska användas behöver vissa parametrar vara upp-
fyllda. Bedömning av om ett område är ianspråktaget bör baseras på hur allmänheten har tillgång till 
området och vilken påverkan en åtgärd har på tillgängligheten och åtgärdens påverkan på djur- och 
växtlivet. En viktigt faktor för att marken ska kunna räknas som ianspråktagen är att marken tagits i 
anspråk lagligt. Därför behöver en utredning göras av bebyggelsens tillkomsthistoria. 
Det särskilda skälet, behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför det strandskyddade området, avser pågående verksamheter som industrier, 
hamnområden med mera. Bostadsbyggnader omfattas inte av detta skäl. 

Länsstyrelsen gör, med hänvisning till ovanstående, bedömningen att det inte finns förutsättningar 
för ett strandskyddsupphävande. Vidare har kommunen inte reglerat upphävandet på plankartan.  

Hälsa och säkerhet 
Geoteknik  
Kommunen anger att området består av älvsediment, att planområdet redan är bebyggt och att 
ingen ytterligare byggnation planeras. Något ytterligare ställningstagande kring markens stabilitet 
framgår inte av planhandlingarna. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver bedöma om risk för 
skred och ras föreligger och detta i förhållande till det planen de facto tillåter. Som exempel kan 
nämnas att planen tillåter nybyggnation utan begränsad byggnadsarea/bruttoarea, källarvåning un-
der förutsättning att den i planen angivna byggnadshöjden inte överskrids, samt komplementbygg-
nader på korsmark utan några begränsningar av byggnadernas höjd eller area. 

Översvämning  
Kommunen redogör i planbeskrivningen för de framtida planer som finns för ett översvämnings-
skydd utmed Klarälven i hela Skåreområdet och anger att detta på sikt kommer att förbättra förut-
sättningarna för planområdet. Vidare uppger kommunen att dimensionerande nivå för bebyggelse 
är 200-årsnivå i Klarälven och konstaterar att området ligger under denna nivå idag. Plankartan 
innehåller en upplysning om att området riskerar att översvämmas. Några planbestämmelser som 
säkerställer att planområdet inte drabbas av översvämning saknas.  

Länsstyrelsens utgångspunkt vid bedömning av översvämningsrisk är Boverkets tillsynsvägledning. 
Vägledningen anger att det i områden som hotas av en översvämning från sjöar/vattendrag med 
en årlig sannolikhet som är större än 1/200, bör det inte tillkomma någon bebyggelse utöver vissa 
enklare byggnader av lågt värde där få personer vistas. Boverket anser att för ny bebyggelse är det 
ofta både rimligt och möjligt att tillämpa de grundläggande utgångspunkterna genom att lokalisera 
bebyggelse med betryggande säkerhetsmarginaler för att hantera översvämningsrisker.  
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Om det inte är möjligt att lokalisera tillkommande bebyggelse på nivåer så att översvämningsrisken 
undviks bör planen istället reglera bebyggelsens placering eller utförande så att den nya bebyggelsen 
klarar översvämning motsvarande de grundläggande utgångspunkterna. Vägledningen beskriver 
även möjligheter till avsteg, till exempel vid förtätning och komplettering av befintliga strukturer, 
under förutsättning att konsekvenserna bedöms kunna hanteras på ett godtagbart sätt. 

Länsstyrelsen bedömer att frågan angående översvämningsrisker inte har hanterats tillfredställande. 
Kommunen har inte redovisat att den byggnation som detaljplanen möjliggör kan anses lämplig 
med hänsyn till byggnation som detaljplanen möjliggör kan anses lämplig med hänsyn till planbe-
stämmelser för att reglera och fastställa en lämplig användning av markområdet

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Att anlägga  ett översvämningsskydd kan vara anmälnings- eller tillstånds-pliktigt enligt 11 kap. 9§ 
Miljöbalken (MB).  

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen bedömer det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning 
avseende strandskydd samt hälsa- och säkerhet om den antas i nuvarande form. 

Kommentar: Stadsbyggnadsföravltningen kan konstatera att det inte finns några skäl att frångå strandskyddet i om-
rådet. Utökning av kvartersmark mot norr är inte genomförbart. Det innebär att det enda som då behöver justeras 
är att prickmarken i västra delen av fastigheten Stodene 1:193 behöver tas bort. Det bedöms vara lämpligast att göra 
genom ändring av gällande detaljplan. Gällande detaljplanas lämplighet vad gäller markanvändningen behöver då 
inte bedömas i den efterföljande planprocessen, då den frågan avgjorts i tidigare planprocess. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget men har ned-
anstående kommentarer om förtydliganden. Teknik- och fastighetsförvaltningen har inte varit i 
kontakt med fastighetsägarna om deras önskemål om att utöka och eventuellt köpa tillkommande 
del av tomt. Vi ser inget hinder i att sälja erforderlig mark via fastighetsreglering med respektive 
berörd fastighetsägare men vill framföra att de endast kommer få erbjudande om detta ifall marken 
planläggs som kvartersmark och om detaljplanen vinner laga kraft. Vi vill även betona vikten av att 
planens anvisning efterlevs avseende enskilda fastighetsägares skyldighet att i den nya norra fastig-
hetsgränsen anordna en avgränsning i form av staket, häck eller liknande. Om de väljer att inte köpa 
marken måste de vidta rättelser, dvs riva hus och annat som byggts på kommunens mark.

Kommentar: Noteras.

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2022 02 25 av 
planchef Jonas Zetterberg.


