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Vad är en bebyggelseutredning?
Bebyggelseutredningen syftar till att skapa ett underlag
för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i området. 
Utredningen är endast vägledande och ligger till grund för fort-
satt hantering av bygglov, förhandsbesked och eventuell planlägg-
ning inom området.

Vart är vi nu? 
Bebyggelseutredningen godkändes av stadsbyggnadsnämn-
den den 21 september 2022. Innan dess har utredningen varit 
på samråd mellan den 14 mars och den 8 april 2022 där boende, 
myndigheter och andra kommunala förvaltningar haft möjlighet 
att framföra synpuntker. Samtliga inkomna synpunkter och stads-
byggnadsförvaltningens kommentar till dem finns samlade i en 
samrådsredogörelse som hör till bebyggelseutredningen. 

Bebyggelseutredningen är framtagen av stadsbyggnadsförvalt-
ningen genom Maria Lindström och Marie Janäng.



SAMMANFATTNING

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus 
kring Bäck och Böj. Stadsbyggnadsnämnden har därför beslutat att en bebyggelseut-
redning ska tas fram för att utreda om, hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan 
tillkomma. 

Området består av vidsträckta vyer över den öppna jordbruksmarken i väster och ett mer 
slutet skogslandskap i öster, med bebyggelsen samlad i skogskanten däremellan. Jord-
bruksmarken är en ändlig resurs och av nationell betydelse enligt miljöbalken. De öppna 
jordbruksmarkerna är också en del av den värdefulla bebyggelsemiljö som pekats ut i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram ”Ditt Värmland”, där värdet framför allt ligger i den 
sammanhållna miljöbilden och i befintlig bebyggelses utformning, utförande, materialval 
och färgsättning. Byarna Bäck och Böj är goda exempel på traditionell jordbruksbebyg-
gelse. Området är även rikt på fornlämningar och kulturmiljölämningar. 

Med hänsyn till områdets karaktär av bebyggelse på landsbygden med tillhörande jord-
bruksmarker samt avsaknaden av service, kollektivtrafik samt infrastruktur (såsom cykel-
vägar och kommunalt vatten och avlopp) bedöms endast mindre kompletteringar av ny 
bostadsbebyggelse vara lämpliga. Förslaget utgår från att området fortsatt ska ha enskilda 
lösningar för vatten och avlopp och därför ska det vara ett restriktivt förhållningssätt till 
ny bebyggelse längs den befintliga landsvägen, för att undvika risk för människors hälsa 
med anledning av befintlig VA-struktur. Utifrån områdets landskapsbild föreslås att ny 
bebyggelse främst lokaliseras till skogsbrynen och att den befintliga strukturen förstärks 
genom att befintliga vägar nyttjas så långt det är möjligt. 

Tillgången på vatten från grundvattenförekomsten i området bedöms vara god. Det 
bedöms finnas förutsättningar för ytterligare bebyggelse inom områden som idag inte är 
bebyggda eller förtätningar av mindre kluster som inte riskerar att bedömas som sam-
manhållen bebyggelse. En viktig förutsättning är dock att stora tomter skapas som kan 
inrymma enskild VA-anläggning och att tillräckliga avstånd skapas till omgivande bebyg-
gelse. Utifrån områdets generella topografi och jordlager tycks den östra delen vara mer 
gynnsam för anläggning av dricksvattenbrunnar.

Den begränsade komplettering som föreslås i området bedöms inte ge några stora miljö-, 
sociala- eller ekonomiska konsekvenser. Området kommer fortsatt vara lantligt och glest 
och landskapets kvaliteter bibehålls.
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Bakgrund & uppdrag
Under lång tid har det funnits ett stort 
bebyggelsetryck för exploatering med 
småhus kring Bäck och Böj. 2020-
03-11 § 42 beslutade stadsbyggnads-
nämnden att avslå ett förhandsbesked 
inom området samt ge stadsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
bebyggelseutredning.

Syfte
Syftet med bebyggelseutredning är att 
utreda om, hur, och i vilken omfatt-
ning ny bebyggelse kan tillkomma 
inom området. 

Utredningar
- VA-utredning, SWECO 2021

Geografiskt läge och 
avgränsning
Aktuellt område ligger cirka 15 kilo-
meter öster om Karlstad centrum och 
direkt nordost om Skattkärr, norr om 
E18. 

Bebyggelseutredningen avgränsas till 
att innehålla byarna Vång, Bäck och 
Böj. Kring dessa byar är en sam-
manhållen landskapsbild, där både 
bebyggelsen och landsvägen ligger i 
skogskanten mellan de stora, öppna 
markerna i väster och skogssluttningen 
i öster. Den befintliga bebyggelsen är 
relativt tätbebyggd och det behöver 
utredas om det redan finns risker för 
männsikors hälsa eller miljön, alterna-
tivt om det går att komplettera med 
ytterligare bebyggelse. I trakterna kring 
Bäck och Böj är också efterfrågan 
högre avseende nya förfrågningar, för-
handsbesked och bygglov. Bebyggelse-
utredningen inkluderar den utpekade 
kulturmiljön kring Bäck och Böj i sin 
helhet. 

Ingår ej
Kulturmiljöområdet kring Östra 
Fågelvik och Spånga ingår inte i be-
byggelseutredningen (med undantag 

Inledning
för en gård i byn Vång). Bebyggelsen 
med kyrkan, äldre gårdar och mindre 
bostadshus samlas här kring landsvä-
gen (gamla E18) mellan Skattkärr och 
Väse. 

Norr om planområdet ändrar land-
skapsbilden karaktär och blir mer 
sluten skogsmark med enstaka bo-
stadsbebyggelse. 

Markägande 
All mark inom området är privatägd. 
Inom området finns gemensamhets-
anläggningar och servitut för mindre 
vägar och infart/utfarter. Ledningsrätt 
finns för kraftledning.

Kommunala beslut
Översiktsplan 2012
Översiktsplanen beskriver att bebyg-
gelsetrycket är relativt hårt på lands-
bygden i stadens närhet, där det är 
möjligt att bo på landet men ändå ha 
närhet till skolor, arbetsplatser och 
service i staden. För flera av dessa om-
råden krävs övergripande planmässiga 
utredningar för att studera hur, och i 
vilken omfattning, ny bebyggelse kan 
tillkomma. Området Öster om Skattkärr 
- Rudshalvön - Östra Fågelvik - Bäck och 
Böj pekas ut som ett sådant ”utred-
ningsområde på stadsnära landsbygd”. 

Översiktsplanen anger även ett antal 
kriterier för byggande på landsbygden 
utifrån lokalisering samt utformning av 
tomt respektive byggnad, bland annat 
att bebyggelse endast ska tillåtas om 
vatten, avlopp och väganslutningar 
kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. 
Främst aspekter kring trafikmiljön för 
barn, avstånd till service och kollek-
tivtrafik samt den befintliga VA-struk-
turen talar emot en större utbyggnad 
inom området. 

Jordbruksmarken inom området 
bedöms vara av klass 1, kommunens 
bästa jordbruksmark, enligt översikts-

planen. Jordbruksmark av klass 1 bör 
endast tas i anspråk om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhäll-
sintressen och att detta behov inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk (enligt 3 kap 4 § miljöbalken). 

VA-plan 2015
VA-planen (vatten och avlopp) är 
ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan. Områdena Böj och Få-
gelviks-Bäck har bedömts vara samlad 
bebyggelse med en tillfredsställande 
VA-struktur, så länge förutsättningarna 
inte ändras till följd av t ex exploate-
ring. 

Motiven till att ett område inte be-
döms vara i behov av en förändrad 
VA-struktur är en sammanvägning 
där ett eller flera av följande kriterier 
uppfylls: 
• Området har en sådan karaktär att 

omhändertagande av avlopp kan 
lösas enskilt även i framtiden till 
följd av exempelvis få fastigheter, 
gynnsamma geologiska förhål-
landen, stora tomter eller stora 
avstånd mellan tomterna. 

• Området har gemensamt omhän-
dertagande av avlopp.

• Området har anslutning till allmän 
vattenförsörjning eller en gemen-
sam lokal anläggning för vatten-
försörjning. 

Gällande detaljplan
Det finns ingen detaljplan inom om-
rådet.

Riksintressen
Det finns inga riksintressen inom eller 
i anslutning till området. 
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INLEDNING

Ungefärlig avgränsning för bebyggelseutredningen, som innehåller byarna Vång, Bäck och Böj. 

Östra Fågelviks kyrka
Mot Väse

Mot Skattkärr E18
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Inom den fysiska planeringen finns 
hänsyn och avvägningar som behö-
ver göras rörande annan lagstiftning 
i allmänhet och miljöbalken i synner-
het. Följande lagrum behöver särskilt 
beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsyns-
regler
Utredningen bedöms uppfylla kraven 
på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande be-
stämmelser för hushållning med 
mark och vattenområden, främst 
riksintressen.

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är 
jordbruk av nationell betydelse och 
brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Ingen brukningsvärd jord-
bruksmark föreslås att tas i anspråk för 
bebyggelse.

Det finns inga riksintressen enligt 3 
kapitlet inom eller i närheten av utred-
ningsområdet.

4 kap. MB – Särskilda bestäm-
melser för vissa områden
Det finns inga riksintressen enligt 4 
kapitlet inom eller i närheten av utred-
ningsområdet.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. 
Idag finns det särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften 
(SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster 
(SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS
2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Den lokala ökningen av bilrörel-
ser som följd av fler bostäder inom 
området bedöms inte innebära att 
föroreningar i utomhusluft påverkas 
märkbart.

Marken inom utredningsområdet 
kommer i sitt genomförande inte att 
kräva omfattande utfyllnads- eller 
schaktarbeten som kan tänkas påverka 
vattenkvaliteten i recipienten.

Gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten är den sammanfattade bedöm-
ningen att en förtätning av bebyggelse 
med markbaserad avloppsrening inom 
utredningsområdet inte kommer att 
öka halter av näringsämnen i Vänern 
– Hammarösjön i någon betydande 
omfattning. Det är därför inte heller 
troligt att det skulle leda till en försäm-
ring av statusen för någon kvalitetsfak-
tor eller parameter över en klassgräns 
för recipienten Vänern - Hammarsjön.

Dock kommer ett olämpligt teknikval 
och en olämplig placering av avlopp-
sanläggningar i närheten av Stordiket, 
och andra diken som leds mot Stor-
diket, att motverka uppnåendet av 
miljökvalitetsnormen god ekologisk 
status för vattenförekomsten Vänern 
– Hammarösjön. Detta granskas av 
miljönämnden i ansökan om avlopp-
sanläggning. 

6 kap. MB - Undersökning om 
betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande mil-
jöpåverkan har inte gjorts. Bebyggelse-
utredningen är ingen plan som omfat-
tas av 6 kap MB. Undersökning görs 
vid eventuell detaljplanering i området.

7 kap. MB – Skydd av naturen, 
strandskydd, biotopskydd, natur-
reservat, Natura 2000 mm
Det finns biotoper som har ett gene-
rellt biotopskydd i hela landet. Det är 
små biotoper som har minskat starkt
och är värdefulla för växt- och djurar-
ter i ett ofta ensartat eller fragmenterat 

landskap. De flesta av dessa biotoper
finns i jordbrukslandskapet. De bioto-
per som är skyddade i hela landet och 
kan finnas inom området är:

• allé
• odlingsröse i jordbruksmark
• småvatten och våtmark i jordbruk-

smark
• stenmur i jordbruksmark
• åkerholme 

Avvägningar enligt miljöbalken
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Förutsättningar
Pågående markanvändning
Marken inom området består av jord-
bruksmark, skog och bebyggelsemiljö. 

Inom området finns 68 permanent-
bostäder och 6 fritidshus. Några av 
permanentbostäderna utgörs av större 
gårdar med odling och/eller djurhåll-
ning. 

Landskapsbild
Den sammanhållna landskapsbilden 
består av vidsträckta vyer över den 
öppna jordbruksmarken i väster och 
ett mer slutet skogslandskap i öster. 
Bebyggelsen är relativt samlad längs 
landsvägen i ett småkuperat landskap 
i gränsen mellan jordbruksmarker-
na och skogen. Landsvägen genom 
området följer terrängen och de äldre 
gårdarna varvas med nyare villabebyg-
gelse. Marken sluttar ganska kraftigt 
från öster ner mot Stordiket i väster. 
Inom jordbruksmarken planar marken 
ut något. 

Kulturmiljö och historia
Byarna Bäck och Böj har pekats 
ut som värdefull bebyggelsemiljö i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
”Ditt Värmland” samt i kommunens 
inventering från 1976-78. Denna miljö 
ingår i sin helhet i området för bebyg-
gelseutredningen. 

Området kring Östra Fågelvik - 
Spånga utgör också en värdefull 
bebyggelsemiljö enligt länsstyrelsens 
”Ditt Värmland” och kommunens 
inventering 1976-78 (Spånga - Björka - 
Aversta). Denna miljö ingår endast till 
viss del i den södra delen av området 
för bebyggelseutredningen. Till största 
delen ligger denna värdefulla bebyggel-
semiljö sydväst om utredningsområdet. 

Bäck och Böj
Södra Värmlands jordbruksbygder 
uppvisar en lång kontinuitet i bosätt-
ning och uppodling. Många av dagens 
bebyggelselokaliseringar överensstäm-
mer med förhållandena århundradena

efter Kristi födelse. 

På ömse sidor om byarna Bäck och 
Böj ligger ett flertal järnåldersgravar.
I skriftliga källor omtalas gårdarna 
under medeltiden. Jordbruk och krea-
tursskötsel har under alla århundraden 
varit den dominerande näringen. 

Bäck och Böj är idag goda exempel på 
traditionell jordbruksbebyggelse med 
ett flertal byggnader från tiden kring 
sekelskiftet 1900. Här återfinns flera 
stora mangårdar med tillhörande
ekonomibyggnader som i utformning, 
materialval och färgsättning speglar 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Figur 7. En översikt över de kulturmiljölämningar som finns i området (Länsstyrelsen c). 
Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

2.3 Vattenskyddsområden 

Utredningsområdet är inte beläget inom eller i närheten av något vattenskyddsområde.  

¯
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Kartan visar de kulturmiljölämningar som finns i området. 

den värmländska landsbygdens karak-
täristiska byggnadsbestånd. 

Till den lokala bygdens historia hör 
också ett välbevarat missionshus från 
1870-talet.

Kulturhistoriska värden
Det kulturhistoriska värdet ligger 
framför allt i den sammanhållna 
miljöbilden och i befintlig bebyggelses 
utformning, utförande, materialval och 
färgsättning. 

Fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar
Inom området finns flera fornlämning-
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ar, en möjlig fornlämning och övriga 
kulturhistoriska lämningar. 

Fornlämningarna består av rösen 
(förhistoriska gravanläggningar), 
ett gravfält (område med minst fem 
förhistoriska gravanläggningar med ett 
inbördes avstånd av högst 20 meter) 
och en härd (avgränsad eldplats). Här-
den har förhistorisk karaktär. Forn-
lämningar skyddas av kulturmiljölagen 
och det är förbjudet att utan tillstånd 
från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva 
ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning. 

Den möjliga fornlämningen består av 
en torplämning (husgrund och rester 
av spiselröse). Inom området är  även 
fynd av stenyxor och en stockbåt 
registrerade. Dessa fynd klassas som 
övriga kulturhistoriska lämningar. Det 
finns även uppgifter om en stenvall/
stenpir. Lämningen är inte bekräftad i 
fält. 

Fornlämningarna i området är dock in-
venterade och klassificerade efter den 
gamla kulturmiljölagen, vilket gör det 
något osäkert. Möjligen kan det vara så 
att fler lämningar kan klassificeras som 
fornlämningar enligt den nya defini-
tionen.

Naturvärden och ekologiska 
spridningssamband

Invasiva arter
Invasiva arter är arter som intro-

ducerats till ett område utanför sitt 
ursprungliga utbredningsområde. 
Arterna riskerar att skada ekosystem 
och är ett stort hot mot den biologiska 
mångfalden. 

Inom utredningsområdet förekommer 
jättebalsamin, som är listad på EU:s 
förteckning över invasiva främman-
de arter, vilket innebär att den är 
förbjuden att importera, sälja, odla, 
transportera, använda, byta och sätta 
ut i naturen. Jättebalsamin ska hanteras 
med metoder som säkerställer att arten 
inte sprider sig vidare i naturen. 

Inom utredningsområdet förekom-
mer också kanadensiskt gullris och 
blomsterlupin. Båda dessa arter sprids 
lätt och utvärderas för att eventuellt tas 
upp på en nationell förteckning över 
invasiva främmade arter som kommer 
att omfattas av olika förbud. 

Höga naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper eller 
höga naturvärden enligt kommunens 
naturvårds- och friluftsplan. Objekt 
med generellt biotopskydd kan finnas 
inom området.
 
Ekologiska spridningssamband
Karlstads kommun har tidigare låtit 
analysera spridningssambanden för 
karaktäristiska naturtyper inom Karl-
stads tätort; ädellövträd, blommande 
marker och brynmiljöer, gammal 
solbelsyt tall, gammal barrskog, vat-
tenmiljöer samt bland- och lövskog 
(Ekologigruppen 2016 och 2019). 

Genom hela området går en primär 
spridningskorridor för vildbin (viktiga 
pollinatörer i jordbrukslandskapet), 
som sträcker sig i syd-nordlig rikt-
ning. Skogsbryn, öppna sandytor och 
död ved inom området utgör viktiga 
livsmiljöer och boplatser. Blomman-
de marker som trädgårdar, ängar och 
hagar utgör potentiella födosöksom-
råden. 

Traditionell bebyggelse Träd längs vägen bidrar till landskapsbildenÖppna marker med skog intill

Primär spridningskorridor för vildbin följer bebyg-
gelsen genom området. Rosa markering i kartan. 

I östra delen av planområdet finns 
en del våtmarker och där går även en 
sekundär spridningskorridor för grod-
djur och potentiella lekmiljöer finns.

För lövskogslevande fåglar och insek-
ter finns också ett spridningssamband 
genom skogen öster om bebyggelsen.

Värdefulla träd
Enstaka värdefulla träd finns enligt 
länsstyrelsens inventering 2006-2008. 
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2.4 Geologi 

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU b) varierar de ytligaste jordlagren främst mellan lera i 
väster och morän, sand/grus och berg i dagen i utredningsområdets östra delar, se Figur 
8Figur 8. 

 
Figur 8. SGU:s jordartskarta över utredningsområdet. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

Cykel
Det finns inga separata cykelvägar 
inom området, cykling sker i blandtra-
fik. 

Kollektivtrafik
Värmlandstrafik trafikerar mellan 
Karlstad - Skattkärr - Väse längs den 
gamla landsvägen mellan Skattkärr och 
Väse. Närmsta busshållplats ligger vid 
Lund, nära korsningen med den väg 
som leder norrut mot Vång, Bäck och 
Böj. Hållplatsen ligger 0,5-3,5 kilo-
meter från utredningsområdet. Under 
vardagar passerar bussen 1-2 gånger i 
timmen. 

Skolskjuts
Idag kör skolskjutsen längs med den 
gamla landsvägen, väg 745, genom 
området. Skolskjutsen stannar på flera 
ställen längs med vägen, där barnen 
går ut till vägen. Det finns inga upp-
samlingsställen. Det finns inte heller 
någon gång- eller cykelväg längs med 
vägen varför barnen inte uppmanas att 
gå på vägen. Idag är det många barn i 
området och barnen skjutsas sedan till 
Norrstrandsskolan och Skattkärrssko-
lan. Skolskjuts erbjuds för barn i fsk-9.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp  
Planområdet ligger utanför kommu-
nens allmänna verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och kommunen har 
enligt VA-planen (antagen av kom-
munfullmäktige 2015) inte för avsikt 
att dra fram kommunala vatten- och 
avloppsledningar till området. 

Inom området finns enskilda vattenan-
läggningar och samtliga avlopp inom 
området är enskilda anläggningar. 

För att ta reda på vilka möjligheter 
som finns i området för etablering av 
ny bebyggelse med säker dricksvatten-
försörjning och enskilda avloppsan-
läggningar har en VA-utredning tagits 
fram (Sweco 2021).

En förutsättning har varit att det ska 
fortsatt vara enskilda lösningar i om-
rådet och att 6 § i lagen om allmänna 
vattentjänster inte ska falla in. Detta 
krav inträder då samlad bebyggelse kan 
innebära en risk för människors hälsa 
eller miljön.

Geoteknik och hydrologi
Enligt SGU:s jordartskarta varierar de 
ytligaste jordlagren främst mellan lera i 
väster och morän, sand/grus och berg 
i dagen i utredningsområdets östra 
delar. 

Dessa står i trädgårdar och består av 
asp, poppel, hästkastanj, lönn och ek. 

Inom området förekommer grova 
aspar som inte rapporterats i länssty-
relsens inventering. Grova aspar har 
höga naturvärden och är värdefulla för 
många arter av framför allt insekter, 
svampar, mossor och lavar. Aspen är 
också betydelsefull för fåglar som vill 
göra hål att häcka i. Bohålen kan sedan 
nyttjas av till exemel fåglar som vill ha 
färdiga bohål eller fladdermöss. 

Rekreation och friluftsliv
Det finns inga utmarkerade vand-
ringsleder, motionsspår eller andra 
friluftsområden inom området. Enligt 
orienteringskartan finns en del stigar 
ut i skogen österut.

Jordbruksmarken upplevs till viss del 
som en barriär, eftersom den inte är 
tillgänglig för rekreation. 

Jordbruk och djurhållning
Bra jordbruksmark kan betraktas 
som en ändlig resurs och bör därför 
beaktas vid nya markanspråk. Stor del 
av planområdet utgörs av öppen mark 
och betraktas som jordbruksmark, där 
odling eller bete pågår. 

Service
I Skattkärr, ca 5-8 kilometer sydväst 
om utredningsområdet, finns service 
så som skola, förskola och mataffär. 

Trafik
Landsvägen, väg 745, som sträcker sig 
i nord-sydlig riktning genom området 
har statligt huvudmannaskap, med Tra-
fikverket som väghållare. De mindre 
vägarna som leder in mot bostadshu-
sen har enskilt huvudmannaskap. 

Väg 745 har knappt 700 fordon per 
årsmedeldygn (ÅDT) varav knappt sex 
procent utgör tung trafik (mätår 2019, 
enligt Trafikverket). Hastighetsbe-
gränsningen är 70 km/h. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Jordartskarta

Markavvattningsföretag 
Inom området finns olika markavvatt-
ningsföretag. I söder Avserstad Vång 
och Lund dikningsföretag och i norr 
Bög dikningsföretag. I syfte att dika ur 
åkermark.

Hälsa och säkerhet
Översvämning
Enligt kommunens riktlinjer avseende 
översvämning (Översvämningsrisk i 
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Karlstad - Riktlinjer för planering och 
bygglov, Kommunfullmäktige 2018-
01-25) ska bostäder inte lokaliseras till 
områden så att de riskerar att över-
svämmas oftare än en gång vart 200:e 
år (200-årsflöde/nivå). Avsikten är att 
det ska gå att bo kvar i sin bostad samt 
att vatten, avlopp, el, värme och trans-
portinfrastruktur ska fortsätta fungera. 

kan (främst risk för allergenspridning 
från hästhållning). 

Enligt Boverket ska lokala förhål-
landen så som avstånd, vindriktning, 
topografi och vegetation beaktas. Även 
områdets karaktär, verksamhetens art 
och omfattning samt förväntad utveck-
ling, både vad gäller djurhållningen 
och bebyggelseutvecklingen, ska be-
aktas i helhetsbedömningen. Boverket 
anger vidare att på landsbygden bör 
djurhållning och dess omgivningspå-
verkan vara i högre grad acceptabel än 
i miljöer där det normalt inte förekom-
mer (Vägledning för planering för och 
invid djurhållning, 2011).

Studier gällande hästallergener har 
visat att förhöjda värden kan upp-
mätas i närhet av stall och hagar, 
men efter 50-100 meter från källan 
var halterna mycket låga eller under 
detektionsgränsen. I öppna landskap, 
och i vindriktningen, kan dock fortsatt 
och succesivt avklingande nivåer av 
allergen uppmätas på längre avstånd 
från hästgårdar. Studier visar också att 
vegetation effektivt hindrar allergen 
från att spridas (Boverket, 2011).

Områdena kring Vång, Bäck och Böj 
har en utpräglad lantlig karaktär och 
det finns flera gårdar i omgivningen. 
Jorden brukas och det finns också 
hästgårdar. Jordbruket kan medföra 
störningar för omgivningen som måste 
beaktas vid lokalisering av ny bebyg-
gelse. 

Kraftledning
En kraftledning med ledningsrätt går 
genom södra delen av området. Vid 
eventuell ny bostadsexploatering behö-
ver avstånd till den hållas med tanke på 
risk, hälsa och säkerhet. 

Buller
Eventuella nya bostäder nära väg 745 
kan möjligen riskera att få bullernivåer 
som ligger nära riktvärdena. 

Område som riskerar att översvämmas.

Vid ett högt vattenstånd i Vänern 
riskerar jordbruksmarken i väster att 
översvämmas. Bostäderna i området 
bedöms inte påverkas av översväm-
ning. 

Eftersom enskilda avloppslösningar är 
en förutsättning inom området så är 
det viktigt att ny bebyggelse lokaliseras 
till översvämningssäker mark för att 
undvika ett läckage av avloppsvatten. 

Markföroreningar
Källor för eventuell föroreningssprid-
ning kan i omådet vara gödsling av 
jordbruksmark. Det kan även finnas 
risk för föroreningar vid exempelvis 
farmartankar, eldningsoljecisterner etc- 
I övrigt inga kända markföroreningar 
inom området.

Djurhållning och jordbruk
Djurhållning kan medföra negativ på-
verkan på omgivningen i form av olä-
genheter så som dammbildning, buller, 
lukt, flugor samt risk för hälsopåver-
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Förslag 
Övergripande struktur
Med hänsyn till områdets karaktär 
av bebyggelse på landsbygden samt 
avsaknaden av service, gemensamma 
målpunkter, kollektivtrafik samt infra-
struktur bedöms endast mindre kom-
pletteringar av ny bostadsbebyggelse 
vara lämpligt. Förslaget utgår från att 
området fortsatt ska ha enskilda lös-
ningar för vatten och avlopp. 

Inom den tätare bymiljön längs lands-
vägen (orange markering i kartbilden, 
A) ska nya kompletteringar ske med 
restriktivitet, för att undvika risk för 
människors hälsa med anledning av 
befintlig VA-struktur. Område A 
har markerats med en buffert kring 
befintliga bostäder och eventuella nya 
bostäder utanför detta område bör 
inte länkas samman med området. Se 
vidare under riktlinjer för delområde 
A nedan. 

Utifrån områdets landskapsbild fö-
reslås att ny bebyggelse främst loka-
liseras till skogsbrynen och att den 
befintliga strukturen förstärks genom 
att befintliga vägar nyttjas så långt det 
är möjligt. Nya hus kan placeras ihop 
med befintliga för att bilda mindre 
grupperingar. Utifrån områdets ge-
nerella topografi och jordlager tycks 
den östra delen vara mer gynnsam för 
anläggning av dricksvattenbrunnar. 
Där består jordlagren av morän och 
sand vilket ger mer gynnsamma förhål-
landen för grundvattenbildning än lera 
som dominerar i väster. 

Nya bostäder
De blå områdena i kartan visar möjliga 
nya lägen för bostäder, där befintlig 
struktur nyttjas och mindre gruppe-
ringar av hus kan bildas. Mer detaljerad 
prövning av förutsättningar och exakt 
utbredning görs i kommande skede, se 
respektive delområde. 

Gröna områden i kartan har prövats 
i ett samråd. Inkommen information 
gör att ytterligare utredning krävs i 
nästa skede för att kunna bedöma om 
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C

D
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F

E2

Jordbruksmark, ingen 
ny bebyggelse

Restriktivt till ny 
bebyggelse

Lämpliga lägen för nya 
bostäder (andra lägen 
kan också vara möjliga 
om riktlinjerna följs)

Utredningsområde

platserna är lämpliga. Se mer under 
respektive delområde. 

För att anpassas till den lantliga karak-
tären bör nya bostäder vara friliggande 
enbostadshus i högst två våningar 

FÖRSLAG

och ha stöd i omgivande terräng och 
vegetation. Tomterna bör vara stora 
(minst 2000 kvadratmeter), både med 
hänsyn till den lantliga kraktären och 
för att skapa goda förutsättningar för 
VA-strukturen i området. 



12 |                 BEBYGGELSEUTREDNING VÅNG - BÄCK - BÖJ

Andra lägen än de utpekade kan vara lämpliga om riktlinjerna kan följas.

• Nya byggnader ska placeras och utformas med hänsyn till omgivande bebyggelse 
och landskap. Nya byggnader bör ha stöd i omgivande terräng och vegetation.  

• Ny bebyggelse ska ta stor hänsyn till det utpekade kulturmiljöområdet. 

• Ny bebyggelse ska inte lokaliseras till brukningsvärd jordbruksmark. 

• Ny bebyggelse ska vara enbostadshus och friliggande i högst två våningar.  

• Minsta fastighetsstorlek ska vara 2000 kvadratmeter.  

• Ny bebyggelse bör använda befintliga tillfartsvägar så långt det är möjligt. 

• Nya bostadstomter bör inte vara fler än fem i grupp (vid fler än så bör förslaget 
studeras i en detaljplan).

• Nya bostadstomter bör inte länkas samman med område A (orange område i 
kartbilden), för att inte bilda för stora VA-kluster. 

• Vid bygglov bör tillstånd för enskild avloppsanläggning ha prövats innan lov 
medges. 

• Vid förhandsbesked/bygglov ska sökande redovisa hur dagvatten och skyfall 
planeras att hanteras. 

• Ett tillräckligt skyddsavstånd mellan dricksvatten- och avloppsanläggning krävs. 
Avståndet bedöms i varje enskilt fall och beror bland annat på topografi och 
jordlagrens genomsläpplighet.  

• Lämplig placering och teknikval av avloppsanläggning i förhållande till Stordiket 
(samt andra diken som leds mot Stordiket) ska granskas utifrån miljökvalitetsnor-
men god ekologisk status.  

• Planering av byggrätter bör utformas på sådant sätt att rader av fastigheter i slän-
ter undviks om inte tillräckligt stora avstånd finns mellan tomterna. 

• Invasiva arter ska beaktas vid masshantering och exploatering inom området.  

FÖRSLAG

RIKTLINJER FÖR HELA UTREDNINGSOMRÅDET 
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RIKTLINJER FÖR 
DELOMRÅDEN
De föreslagna lägena är endast unge-
färligt markerade utifrån bebyggel-
sestruktur och landskapsbild. Exakt 
placering och avgränsning ska studeras 
i varje enskilt fall. 

Område A
Inom området ska det vara ett 
restriktivt förhållningssätt till ny 
bebyggelse.  

Området följer den befintliga bebyg-
gelsemiljön längs väg 745 och karak-
täreiseras av traditionell jordbruks-
bebyggelse, med vyer över ett öppet 
odlingslandskap. Området innehåller 
det utpekade kulturmiljöområdet vid 
Bäck och Böj. En öppen bebyggelse-
struktur är fortsatt viktig med hänsyn 
till befintlig kulturmiljö och jordbruk-
smark. Blomsterlupin och kanaden-
siskt gullris förekommer i området. 

ra att det ska finnas gemensamma 
lösningar för VA som förbättrar 
situationen i området eller att VA-an-
läggningen placeras utanför område A. 
Gemensamma lösningar för vatten och 
avlopp är en stark rekommendation. 

En detaljerad stabilitetsutredning krävs 
där marken består av lera.

Bullernivåer kan behöva utredas längs 
väg 745.

Område B 
Ytterligare utredningar krävs för att 
bedöma om platsen är lämplig för 
ny bebyggelse. 

Område B ligger längs väg 745 och 
består av stora nivåskillnader. 

sätt, utan ska tas omhand inom bo-
stadstomt.  

Område C
Ytterligare utredningar krävs för att 
bedöma om platsen är lämplig för 
ny bebyggelse. 

Område C utgörs av öppna marker 
intill den tidigare idrottsplanen med 
tillhörande byggnad. Kanadensiskt 
gullris finns på platsen. 

Ny bebyggelse (samt förändringar av 
befintlig bebyggelse) ska visa stor hän-
syn till det utpekade kulturmiljöområ-
det och anpassas till landskapsbilden. 

Inmätning av värdefulla träd (grova 
träd eller träd med bohål) kan vara 
aktuellt inom området.

Ny bebyggelse ska inte lokaliseras till 
brukningsvärd jordbruksmark. 

Ny bebyggelse är endast möjligt under 
förutsättning att nya anläggningar för 
vatten och avlopp (VA) kan anordnas 
utan risk för människors hälsa eller 
miljön. Det kan till exempel innebä-

FÖRSLAG

I skogen (norr om område B och be-
fintlig villa) finns flera fornlämningar. 

Väg 745 går i en innerkurva och be-
fintlig fastighet norr om område B har 
en hög mur längs med vägen. Sikten är 
därmed begränsad och behöver stude-
ras vidare för att klara siktsträckorna. 
Siktsträckorna vid framtida anslutning 
ska vara minst 170 meter åt vardera 
håll. Trafikverket strävar efter att mins-
ka antalet anslutningar. En eventuell 
väganslutning kan regleras via de-
taljplan eller väglagen §39 (förutsatt att 
Trafikverket medger detta). 

I kuperad terräng är det särksilt viktigt 
att planera hur dagvattnet ska tas 
omhand. Dagvatten från eventuell 
framtida bostadstomt får inte påverka 
vägområdets dike (väg 745) på något 

I den öppna sandytan framför befintlig 
byggnad påträffades en större boplats 
för vildbin. Platsen befinner sig i en 
primär spridningskorridor för vildbin, 
i ett odlingslandskap, och dess värde 
bör utredas närmare vid ett eventuellt 
förhandsbesked/bygglov. Lämplighet-
en med eventuell bostad intill en större 
boplats för vildbin bör också beaktas. 

Närhet till eventuella befintliga VA-an-
läggningar vid den gamla idrottspla-
nen  behöver studeras närmare. Ny 
bostadstomt bör inte länkas samman 
med befintligt större VA-kluster.

Ny bebyggelse ska inte lokaliseras till 
brukningsvärd jordbruksmark. 

Stora aspar i skogsbrynet bör bevaras.
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Område D
Område D ligger längs vägen mot 
Hult, strax intill Bäckbacken. Marken 
ligger på en höjd och utgörs av gallrad 
medelålders hällmarkstallskog samt 
yngre till medelålders granskog med 
inslag av tall och björk. Sparsam fö-
rekomst av klen död ved. I vägkanten 
förekommer blomsterlupin. 

Område E2 
Ytterligare utredningar krävs för att 
bedöma om platsen är lämplig för 
ny bebyggelse.

Område E2 består av vissa naturvär-
den. Mot befintlig grusväg i väster 
utgörs marken av äldre hällmarkstall-
skog, som ligger på en liten höjd. Mer 
österut (mitt i området) är det mer 
inslag av lövträd och gran. Flera grova 
tallar och grova aspar förekommer i 
området. Mitt i området finns en grov 
asp med flera bohål. Längre norrut 
växer främst lövträd intill stora ytor 
jordbruksmark. 

FÖRSLAG

Ny bebyggelse ska placeras med 
tillräckligt skyddsavstånd till befintliga 
dricksvattenanläggningar. 

Ny bebyggelse ska placeras med hän-
syn till landskapet och den kuperade 
terrängen. Stora slänter och schakt-
ningar ska undvikas. 

I kuperad terräng är det särksilt viktigt 
att planera hur dagvattnet ska tas 
omhand. 

Intill befintliga bostäder har jättebalsa-
min påträffats. 

Området är kuperat. Eventuell bebyg-
gelse ska placeras med stor hänsyn till 
terrängen. Stora slänter och schakt-
ningar ska undvikas. Eventuellt finns 
en kulturhistorisk lämning i området, 
ungefär mitt i området.

Ny bebyggelse ska inte lokaliseras till 
brukningsvärd jordbruksmark. 

Ny bebyggelse ska placeras med störs-
ta hänsyn till landskapet och jordbruk-
smarken, i kant av jordbruksmark/i 
skogsmark.

Ny bebyggelse (samt förändringar av 
befintlig bebyggelse) ska visa stor hän-
syn till det utpekade kulturmiljöområ-
det och anpassas till landskapsbilden.

Vid placering på lera krävs en detalje-
rad stabilitetsutredning.  
 

Område E1
Område E1 ligger längs befintlig min-
dre grusväg samt mot åkermark i öster. 
Inom området växer framför allt yngre 
björk. 

Inmätning av grova träd och träd med 
bohål ska ske vid förhandsbesked/
bygglov, så att placering av byggnader 
kan ske med stor hänsyn till dessa. 

En naturvärdesinventering kan vara 
aktuellt i nästa skede, framför allt vid 
den äldre hällmarkstallskogen. 
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FÖRSLAG

Område F
Område F ligger intill befintliga villor 
vid Valltorpet och utgörs främst av 
medelålders barrblandskog med inslag 
av björk. Ingen död ved. Kanadensiskt 
gullris och blomsterlupin har påträffats 
inom området. 

ten, se även genomförandeavsnittet. 

Vatten och spillvatten
Inom utredningsområdet bedöms det 
finnas förutsättningar för att utveckla 
bebyggelsen utan att för den delen 
riskera påverka dricksvattentillgången 
eller en betydande negativ påverkan på 
ytvattnet. Detta avser de områden som 
idag inte är bebyggda eller förtätningar 
av mindre kluster som inte riskerar att 
bedömas som sammanhållen bebyggel-
se. Dock är det viktigt att placeringen 
av dricksvattenbrunnar i förhållande 
till varandra och till avloppsanlägg-
ningar görs på ett för platsen säkert 
sätt.

En viktig förutsättning är att stora 
tomter kan skapas som kan inrymma 
enskild VA-anläggning utan risker för 
påverkan på omgivande bebyggelse. 
Ett tillräckligt skyddsavstånd krävs, 
mellan avloppsanläggningar och 
dricksvattenbrunnar för att inte riskera 
dricksvattenkvaliteten. Hur långt detta 
avstånd behöver vara bedöms i varje 
enskilt fall, beroende på till exempel 
topografi och jordlagrens genomsläpp-
lighet.

Vid förhandsbesked/bygglov ska 
frågan om hur vatten- och avlopp 
ska lösas särskilt beaktas. Det är 
upp till den som vill bygga att visa 
att vatten- och avloppsfrågan löses 
på ett tillfredsställande sätt. Till-
stånd för enskild avloppsanlägg-
ning bör ha prövats innan bygglov 
medges. 

Dricksvatten
Tillgången på vatten från grundvatten-
förekomsten i området bedöms som 
god. 

Osäkerheten i uttagsmöjligheter och 
genomsläpplighet i jordlagren behö-
ver dock utredas närmare för att säga 
om brunnar i jord är lämpligt, men 
den generella bedömningen i området 
är att jordlagren är för tunna för att 
kunna ge önskade uttagsmängder även 

om lokala skillnader kan finnas. Det är 
därför troligtvis lämpligare att använda 
bergborrade brunnar i området.

För att förbättra bergborrade brunnars 
magasineringsförmåga och därmed 
uttagskapacitet är det bra om brunn-
nen är så djup som möjligt. Dock 
ligger utredningsområdet under högsta 
kustlinjen vilket innebär att det finns 
en risk för påverkan från relikt saltvat-
ten, särskilt i djupa brunnar i låglänt 
område.

Avlopp
Kommunen rekommenderar att ge-
mensamma avloppslösningar väljs där 
det är möjligt, för att minska risken att 
förorena enskilda dricksvattentäkter 
samt påverka kemisk status på vattnet 
i området. Färre utsläppspunkter är 
säkrare än fler, vilket också är plats- 
och kostnadseffektivt. Detsamma 
gäller dricksvattenbrunnar, ju färre 
uttagspunkter desto mindre risk att de 
förorenas.

Dagvatten
Vid förändrad markanvändning från 
naturmark till byggnader och bostads-
tomt ökar vattenavrinningen, vilket 
kan skada omkringliggande fastig-
heter. Vid nyetableringar bör därför 
sökanden redovisa hur dagvatten och 
skyfallsvatten planeras att tas omhand 
inom egna fastigheten i samband med 
förhandsbesked/bygglov, för att inte 
påverka omkringliggande fastigheter 
negativt. Det är särskilt viktigt i kupe-
rad terräng. Det är fastighetsägarens 
ansvar att skada inte uppkommer på 
omkringliggande fastigheter.

Dagvatten från nya etableringar får 
heller inte påverka vägområdets dike 
(väg 745). Vägdiken, trummor och 
andra anläggningar för hantering av 
dagvatten är dimensionerade för vä-
gens behov och inte för exploatering i 
dess närhet. 

Ny bebyggelse ska placeras med 
tillräckligt avstånd till kraftledningen, 
med tanke på risk, hälsa och säkerhet. 

Naturvärden
Det förekommer grova aspar i områ-
det för bebyggelseutredningen, dessa 
bör mätas in vid evenutellt förhands-
besked/bygglov. Vid eventuell på-
verkan på träd med bohål krävs 12:6 
samråd med länsstyrelsen. 

Förekomst av vildbin inom område C 
kräver ytterligare utredning. 

Inom område E2 kan naturvärdesin-
ventering vara aktuellt med avseende 
på den äldre hällmarkstallskogen. 

Invasiva arter
För samtliga invasiva arter inom områ-
det (blomsterlupin, kanadensiskt gullris 
och jättebalsamin) bör de hanteras så 
att spridning minimeras och massor 
där invasiva arter växer bör inte spridas 
vidare till andra områden.

Invasiva främmande arter kan fö-
rekomma på andra platser än där 
de redogjorts för under respektive 
delområde. 

Fastighetsägaren ansvarar för invasiva 
främmande arter på den egna fastighe-
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Kulturmiljö
Området är rikt på kulturmiljöläm-
ningar och finns upptaget i Länsstyrel-
sens kulturmiljöprogram för Värm-
land. Detta kan innebära svårigheter 
vid anläggande av enskilda avlopp och 
vid tillståndsansökningar. 
 
Vid tillståndsprövning inom utpekat 
kulturmiljöområde bör särskilt värnas 
om den samlade miljöbilden och ett 
bibehållande av byggnadsexteriörernas 
ursprungliga karaktär. Utformning och 
placering av nya byggnader ska inte 
påverka de kulturhistoriska värdena i 
området negativt. 

En stor del av utredningsområdet 
består av kulturhistoriskt värdefull 
miljö runt landsvägen som går genom 
området. Här ligger värdet i den sam-
manhållna miljöbilden och i befintlig 
bebyggelses utformning, utförande, 
materialval och färgsättning. I miljöbil-
den ingår strukturer av hur byggnader 
förhåller sig till vägen och varandra i 
gårdsbildernas utformning. De öppna 
jordbruksmarkerna hör också till den 
värdefulla miljön. 

Vård och underhåll av byggnader bör 
ske med varsamhet och hänsynstagan-
de till bebyggelsemiljöns och enskilda 
byggnaders kulturhistoriska kvaliteter. 
Fortsatt hävd av odlingslandskapet är 
angeläget.

Jordbruksmark
Bra jordbruksmark kan betraktas som 
en ändlig resurs och bör därför beaktas 
vid nya markanspråk. Splittring av 
sammanhängande jordbrukslandskap 
med goda produktionsförutsättningar 
bör undvikas så långt det går.

Vid förhandsbesked/bygglov ska 
sökanden påvisa varför marken inte 
är brukningsvärd. Även betesmark 
och långsiktiga möjligheter till 
odling/bete är relevant vid bedöm-
ningen av brukningsvärd jordbruk-
smark. 

Jordbruket kan även medföra störning-
ar för omgivningen som måste beaktas 
vid lokalisering av ny bebyggelse.

Geoteknik
Värdering av stabilitet och undersök-
ningar i nivån ”Detaljerad stabilitets-
utredning” krävs där marken består av 
lera enligt jordartskartan. Detta kan 
beröra delar av område A , E1 och E2. 

Trafik
Trafikverket, som ansvarar för väg 745, 
strävar efter att minska antalet anslut-
ningar. Eventuella nya anslutningar ska 
samrådas med Trafikverket. 
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Bebyggelseutredningen syftar till att 
skapa ett underlag för bedömning av 
framtida bebyggelseutveckling i områ-
det. Utredningen är endast vägledande 
och ligger till grund för fortsatt han-
tering av bygglov, förhandsbesked och 
eventuell planläggning. Till utredning-
en hör en samrådsredogörelse med 
en sammanställning av de synpunkter 
som kommit in under samrådet samt 
kommunens ställningstagande till 
dessa. 

Tidplan
Bebyggelseutredningen har varit på 
samråd mellan den 14 mars-8 april 
2022. Bebyggelseutredningen godkän-
des av stadsbyggnadsnämnden den 21 
september 2022. 

Förhandsbesked
Bostadshus som utgör enstaka kom-
plettering av befintlig struktur kan 
handläggas genom förhandsbesked/
bygglov. 

Detaljplan
När en detaljplan behöver tas fram 
bedöms från fall till fall, men är det 
fler än fem bostadshus bör det föregås 
av detaljplan. 

Fastighetsrättsliga frågor
Nya fastigheter kan bildas i enlighet 
med utredningen. Minsta fastighets-
storlek ska vara 2000 kvadratmeter. 

Tekniska frågor
Utredningar
Som underlag för bebyggelseutred-
ningen har en översiktlig miljöutred-
ning tagits fram med inriktning på vat-
ten och avlopp (Sweco, 2021-12-14).

Vatten och avlopp
Nya bostäder förutsätter att enskilda 
anläggningar kan anläggas. Gemen-
samhetsanläggningar med lösningar 
för flera fastigheter kan också vara ett 
alternativ. Nya bostadstomteer bör 
inte länkas samman med område A i 

kartbilden, för att inte bilda för stora 
VA-kluster. 

Vid bygglov ska frågan om hur vatten 
och avlopp ska lösas särskilt beaktas. 
Det är upp till den som vill bygga att 
visa att vatten- och avloppsfrågan 
löses. Vid bygglov bör tillstånd för 
enskild avloppsanläggning ha prövats 
innan lov medges. 

I samband med förhandsbesked och 
bygglov ska vattentillgång och kvali-
tet redovisas. Detta kan innebära att 
provborrning krävs eller att sökande 
redovisar att de kan ansluta till en 
befintlig brunn med god tillgång och 
vattenkvalitet.

Vid prövning av förhandsbesked och 
bygglov ska det också fastställas att 
tillräckliga skyddsavstånd finns mellan 
eventuellt tillkommande samt befint-
liga vatten- och avloppsanläggningar. 
Placeringen av nya byggrätter bör 
utformas så att rader av fastigheter i 
slänter undviks om inte tillräckligt sto-
ra avstånd finns mellan tomterna. 

Dagvatten
Hantering av dagvatten och skyfall ska 
redovisas vid prövning av förhandsbe-
sked/bygglov. 

Miljöföroreningar
Exploatören svarar för sanering av 
eventuella markföroreningar inom 
deras fastighetsgräns. Detta enligt till-
synsmyndighetens, miljöförvaltningens 
krav. 

Om markföroreningar påträffas, 
tillexempel vid schaktning, ska till-
synsmyndigheten (miljöförvaltningen) 
informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbal-
ken. Exploatören ska då utföra/kom-
plettera markföroreningsundersökning 
och sanering om det behövs.

Invasiva arter
Innan man vidtar åtgärder i ett områ-
de med invasiva främmande arter bör 

GENOMFÖRANDE

man noga tänka igenom och planera 
arbetet. Det är av stor vikt att identi-
fera var arterna eventuellt växer och 
hur/var massor flyttas. Syftet är att 
undvika spridning av arterna i sam-
band med ianspråktagandet. 

Inmätning av träd
Inmätning av grova träd eller träd med 
bohål kan vara aktuellt inom delar av 
området.

Vägar
Väg 745 genom området är fortsatt ett 
statligt ansvar med Trafikverket som 
ansvarig väghållare. 

Övriga vägar inom området föreslås 
fortsatt vara enskilda. Detta innebär att 
de kan ingå i en gemensamhetsanlägg-
ning och vägförening. 

Grundvattenuttag mm
Grundvattenuttag, ändring av markens 
beskaffenhet genom markavvattning, 
påverkan på vattendrag, våtmarker, 
diken mm kan omfattas av tillstånd 
enligt 11 kap 9 § miljöbalken. 

Jordbruksmark
Vid eventuellt ianspråktagande av jord-
bruksmark ska sökanden påvisa varför 
marken inte är brukningsvärd.

Buller
Bullernivåer kan behöva utredas för 
området närmast väg 745. 

Geoteknik
En värdering av stabiliteten kan behö-
va krävas för delar av området. 

Ekonomiska frågor
Avgifter
Avgift för bygglov/förhandsbesked 
ska tas ut i samband med bygglo-
vet/förhandsbeskedet. Kommunala 
avgifter tas ut enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa. Detaljplaner finansieras 
genom avtal med berörd fastighetsä-
gare. 
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Endast mindre kompletteringar 
av bostäder föreslås i området. Ny 
föreslagen bebyggelse bedöms i stort 
ta hänsyn till jordbruksmark, djurhåll-
ning, värdefull natur och kulturmiljö.

Klimatpåverkan
Ny bebyggelse relativt långt från olika 
målpunkter såsom arbetsplatser och 
skolor bedöms ge ett ökat bilberoende. 
Möjligheten till kollektivtrafik finns 
men för de norr i området är avståndet 
långt och det finns inga gång- eller 
cykelvägar till busshållplatsen. Med det 
begränsade förslaget av komplettering-
ar bedöms dock klimatpåverkan vara 
liten. 

Naturvärden
Grova träd förekommer inom områ-
det. Genom inmätning av grova träd 
eller träd med bohål vid eventuellt 
ianspråktagande av mark kan hänsyn 
tas till dessa genom placering av bygg-
nader. De värdefulla träd som rappor-
terats i länsstyrelsens inventering står 
i enskilda trädgårdar och bedöms inte 
påverkas av förslaget. 

En primär spridningskorridor för vild-
bin löper genom utredningsområdet. 
Eftersom antalet nya hus är begränsat 
och följer den befintliga strukturen 
där bebyggelsen hamnar i skogsbrynen 
och på så sätt skapar nya skogsbryn 
och blommande trädgårdar bedöms 
konsekevenserna vara små. Inom 
område C (grön yta) krävs ytterligare 
utredning för att bedöma hur boplats 
för vildbin påverkas av eventuellt ian-
språktagande. 

Inom område E2 krävs inmätning av 
grova träd och eventuella träd med 
bohål, för att hänsyn ska kunna tas till 
dessa vid placering av eventuella bygg-
nader. Naturvärdesinventering och 
stor hänsyn till befintlig terräng kan 
behövas för delar av området (främst 
vid den äldre hällmarkstallskogen) för 
att inte stor påverkan ska ske. 

Landskapsbild
Ny bebyggelse lokaliseras enligt försla-
get till skogsbrynen så att den befint-
liga strukturen förstärks genom att 
befintliga vägar nyttjas så långt det är 
möjligt. Påverkan på landskapsbilden i 
området bedöms vara liten. 

Jordbruksmark
Enligt riktlinjerna ska inte nya bygg-
nader lokaliseras till brukningsvärd 
jordbruksmark. Med den restriktiva 
synen till ny bebyggelse intill den tätare 
bebyggelsemiljön längs landsvägen 
bedöms påverkan på befintliga nä-
ringsverksamheter vara liten. 

Miljökvalitetesnormer för vatten
Stordiket
Även om jordbruket i området står för 
merparten av belastningen av närings-
ämnen till Stordiket kan en förtätning 
av bebyggelse med enskilda avlopp-
sanläggningar inom planområdet öka 
näringsämneshalter i Stordiket, särskilt 
om avloppsanläggningar placeras där 
det finns större risk för påverkan. 
Stordiket är ett ”övrigt vatten” vil-
ket innebär att dess ekologiska och 
kemiska status inte är klassificerat och 
det har inte heller beslutade miljökva-
litetsnormer. Detta innebär dock inte 
att belastningen av näringsämnen till 
Stordiket kan åsidosättas. En ökning 
av näringsämnen orsakar andra mil-
jöproblem i Stordiket och kan påverka 
vattenförekomsten Vänern – Ham-
marösjön där det mynnar ut. 

Vänern – Hammarösjön 
Har otillfredsställande ekologisk status 
idag, vilket till viss del bedöms bero på 
övergödningsproblem. Urban mar-
kanvändning och jordbruk bedöms ha 
betydande påverkan på belastningen av 
näringsämnen till vattenförekomsten. 
Belastningen från reningsverk och en-
skilda avlopp är ej klassad idag, enligt 
VISS p.g.a. att tillräcklig data saknas. 

Det finns goda skäl att bedöma att det 
finns betydande påverkan redan idag 

från alla enskilda avlopp som ligger 
inom vattenförekomstens avrinnings-
område. Enligt SMHI:s Analys- och 
scenarioverktyg för övergödning i 
sötvatten (SMHI:s Vattenwebb) är 
belastningen från enskilda avlopp till 
Vänern – Hammarsjön nästan lika stor 
som belastningen från urban markan-
vändning, båda ligger kring 1 600 kg/
år. Det kan även noteras att belastning 
från Sjöstadsverket, Karlstads av-
loppsreningsverk som släpps ut i en av 
Klarälvens grenar uppströms Vänern – 
Hammarösjön, beräknas enligt SMHI 
ligga kring 2 600 kg/år och således 
skulle det också kunna bedömas ha 
betydande påverkan idag. 

Belastningen av näringsämnen till 
Vänern – Hammarösjön från alla de 
befintliga påverkanskällorna inom av-
rinningsområde (bl.a. jordbruk, urban 
markanvändning, enskilda avlopp och 
avloppsreningsverk) är betydande. 
Jämförelsevis kommer inte en förtät-
ning av bebyggelse med markbaserad 
avloppsrening inom utredningsom-
rådet att öka halter av näringsämnen 
i Vänern – Hammarösjön i någon 
betydande omfattning. Det är därför 
inte heller troligt att det skulle leda till 
en försämring av statusen för någon 
kvalitetsfaktor eller parameter över en 
klassgräns. 

Dock kommer ett olämpligt teknikval 
och en olämplig placering av avlopp-
sanläggningar i närheten av Stordiket, 
och andra diken som leds mot Stor-
diket, att motverka uppnåendet av 
miljökvalitetsnormen god ekologisk 
status för vattenförekomsten Vänern 
– Hammarösjön. Detta behöver därför 
uppmärksammas i samband med 
ansökan om avloppsanläggning till 
miljönämnden. 

Miljökvalitetsnormer för luft och 
buller
Utredningsförslaget bedöms inte inne-
bära att miljökvalitetsnormer för luft 
och buller överskrids. 
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Trafik
Avsaknaden av kollektivtrafik och 
cykelvägar bidrar till en begränsning 
att använda marken för bostadsbebyg-
gelse. Med det begränsade förslaget till 
ny bebyggelse bedöms trafikökningen 
att vara liten. 

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv
Förslaget innebär inte så stor kom-
plettering, men med mer bostäder kan 
tänkas att det blir fler barn i områ-
det. Skolskjuts finns genom området 
på nära avstånd från föreslagna nya 
platser för bostäder. Inom området 
finns inga målpunkter för barn och 
unga så som skola, förskola, fritidsak-
tiviteter m.m. utan barnen är beroende 
av andra för att bli skjutsade eller av 
kollektivtrafiken. Inga gång- och cykel-
vägar finns till busshållplats, skolskjut-
sen eller till målpunkter vilket gör att 
rörelsefriheten är liten.

Ekonomiska konsekvenser
Den befintliga jordbruksmarken, da-
gens vatten- och avloppssituation samt 
avsaknaden av service, kollektivtrafik 
och cykelvägar begränsar möjligheten 
att använda marken för bostadsbebyg-
gelse. En begränsad fortsatt utveckling 
föreslås därför som bygger vidare på 
områdets struktur där det bedöms att 
enskilda anläggningar för vatten och 
avlopp kan fungera.

En risk finns för framtida krav om 
kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp inom området. 
Ytterligare bebyggelse ökar risken att 
problem kan uppstå. 

Den begränsade utvecklingen innebär 
samtidigt minskade möjligheter för 
privatpersoner att stycka av mark. 

KONSEKVENSER
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