
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bebyggelseutredning Vång, Bäck, Böj, 

Karlstads kommun
2022-09-07

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

PLANPROCESSEN
Bebyggelseutredningen var på samråd från den 14 mars till och med den 8 april 2022. Förslaget 
skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt fastig-
hetsförteckningen. Förslaget har även funnits tillgängligt för allmänheten i samhällsbyggnadshuset, i 
bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan och kommenteras med kursiv stil. Det har kommit in 14 
yttranden totalt varav 7 stycken från boende i området. 

Synpunkterna berör främst situationen med enskilda vatten- och avloppsanläggningar, eventuella 
naturvärden, barnperspektivet, jordbruksmarken samt trafiksituationen längs väg 745. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Bebyggelseutredningen har justerats enligt beskrivet nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att utredningen är klar för att godkännas.

Inga synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden samt Karlstads El- och Stadsnät har inga synpunkter på förslaget. 

Förändringar av förslaget
Efter samrådet har de föreslagna riktlinjerna delats upp i ”riktlinjer för hela området” samt ”riktlin-
jer för de olika delområdena”. Respektive delområde har förtydligats utifrån lokala förutsättningar 
för de olika platserna. Förslaget (på sid 11 i bebyggelseutredningen) har kompletterats med ytterli-
gare en kategori ”Utredningsområde”. Under samrådet tillfördes information för dessa lägen som 
gör att djupare utredningar krävs för att kunna bedöma om lägena är lämpliga för ny bebyggelse 
eller inte. 

Mindre justeringar och kompletteringar av utredningen har skett enligt kommentarer nedan. 



INKOMNA YTTRANDEN

Statliga och regionala intressen

Länsstyrelsen
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 miljökonsekvens-
beskrivning 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.

Länsstyrelsen yttrar sig kring jordbruksmark, vatten- och avlopp, grundvatten, översvämning, natur, 
geoteknik, vattenförekomst samt detaljplaneläggning. 

Vatten- och avlopp
Kommunen redovisar i den översiktliga VA-utredningen utfört av SWECO att området ligger i 
högsta riskklass (4) vad gäller risk för påverkan på dricksvattentäkter från enskilda avlopp. Länssty-
relsen anser att tillkommande bebyggelse riskerar att försämra situationen och anser att kommunens 
bedömning att området inte är att anse som ett § 6-område enligt LAV bör utredas vidare då detta 
ställningstagande inte är självklar. Länsstyrelsen bedömer att det föreligger risk för framtida krav 
om kommunalt verksamhetsområde inom området. Dock är det något Länsstyrelsen inte kan ta 
ställning till ännu, utan är något som kan komma att avgöras av framtida mängd exploatering inom 
området och dess påverkan på dricksvattenkvaliteten. I tidigare VA-utredning för Bebyggelseutred-
ning för Önnerud (2021-05-06) utfört av SWECO gjordes bedömningen att kommunalt VA-ansvar 
enligt § 6 förelåg vid riskklass 3.

Kommentar: Sweco har i den översiktliga utredningen gjort bedömningen att området i dagsläget inte utgör ett område 
där krav kan ställas på att kommunen förser de boende med kommunalt vatten och avlopp, utifrån de kriterier som 
blivit praxis avseende bebyggelsetäthet för §6 LAV. De bedömer även att en möjlighet är strategiska val där nya 
byggrätter placeras i delar av området där den samlade bebyggelsen inte är så tät (dvs förtätning av mindre kluster 
eller områden som idag inte är bebyggda). Vidare föreslår de att antal riktlinjer för eventuell kommande bebyggelse, 
så som tomtstorlek, tillräckliga skyddsavstånd mellan anläggningar, placering av byggrätter mm. 

Med anledning av oavstående har det i bebyggelseutredningen lagts begränsningar vid befintlig bebyggelse inom område 
A. Område A inkluderar även en buffertzon kring befintliga bostäder, så att nya områden inte ska länkas samman 
och bilda större kluster. Nya lägen och utredningsområden har sedan föreslagits med ett avstånd till område A så att 
de inte ska länkas samman. Föreslagna riktlinjer för ny bebyggelse har lagt till i bebyggelseutredningen. 

Kommunens miljöförvaltning planerar att påbörja inventering av befintliga avloppsanläggningar under hösten 2022. 
Konsekvensbeskrivningen uppdateras med information om att det föreligger risk för framtida krav om kommunalt 
verksamhetsområde inom området. Andra bedömningar kan även göras av kommunen i framtiden, t ex i nästa 
VA-plan. Då kan även behovet av byggbar mark komma att omvärderas. 
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Grundvatten
Länsstyrelsen har av sakägare inom området fått uppgifter om att grundvattnet har dålig kvalitet. 
Kommunen bör utreda detta vidare.

Kommentar: Sweco har i den översiktliga VA-utredningen beskrivit att tätheten i befintlig bebyggelse och antalet 
avlopp med marbaserad rening innebär en risk för spridning av smittämnen till dricksvattenanläggningar inom delar 
av området. Kommunens miljöförvaltning planerar att påbörja en inventering av befintliga avloppsanläggningar i 
området under hösten 2022. 

I VA-utredningen har det även konstaterats att det finns ett protokoll från SGU:s brunnsregister som visar på 
förekomst av klorid. Redovisade halter överskrider inte Livsmedelsverkets riktvärden, men kan innebära problem om 
fler brunnar borras. 

Någon ytterligare information kring dålig kvalitet av grundvattnet känner inte kommunen till. I bebyggelseutred-
ningen har dock endast mindre kompletteringar bedömts vara lämpligt inom området och nya bostäder har främst 
föreslagits till lägen som inte riskerar att bedömas som sammanhållen bebyggelse. 

Jordbruksmark
Jordbruksmarken i hela Sverige är viktig och bör så långt det är möjligt bevaras inför framtiden. 
Med framtida klimatförändringar blir marken längre söderut mer svårbrukad och då ökar jord-
bruksmarkens värde i resten av Sverige. Den nationella livsmedelsstrategin har som målsättning att 
öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Detta är särskilt viktigt vid klimatförändringar och vid 
eventuell samhällskris. Länsstyrelsen ställer sig positivt till att kommunen vill skydda och bevara 
jordbruksmarken inom området genom att inte främja exploatering på jordbruksmarken inom Be-
byggelseutredningens område. Länsstyrelsen ställer sig dock tveksam till området kring E och den 
andel jordbruksmark som föreslås kunna tas i anspråk. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen 
att minska ner exploatering på jordbruksmark inom område E.

Kommentar: Ytorna för föreslagna lämliga lägen har inte studerats i detalj, utan de exakta gränserna bör avgöras i 
eventuella kommande förhandsbesked, bygglov eller detaljplaner. Efter samrådet har område E delats upp i två del-
områden och då har gränserna justerats något. I kommande skede är det dock viktigt att studera placering med stor 
hänsyn till landskapet och jordbruksmarken. Vid en eventuell förfrågan som berör jordbruksmark behöver sökanden 
påvisa varför marken inte är brukningsvärd. 

Geoteknik
Inom områdena D och F är marken kuperad och ligger nära sumpmark. Länsstyrelsen befarar att 
området kan bli svårt att exploatera för bebyggelse med tanke på markförhållanden. Det kan vid 
exploatering komma att krävas sprängning inom området. Markens lämplighet för bebyggelse inom 
dessa områden bör göras i större sammanhang, lämpligen med detaljplanering.

Kommentar: Enligt jordartskartan utgörs dessa områden till stora delar av sandig morän. Inslag av berg i dagen, 
svallsediment (grus) samt postglacial sand finns också. Behovet av detaljplan bedöms från fall till fall utifrån aktuell 
förfrågan. Riktlinjen har kompletterats med att hänsyn ska tas till landskapet och den kuperade terrängen vid 
placering av byggnader. 

Översvämning
Länsstyrelsen noterar att kommunen planerar bebyggelse utifrån ett 200 årsflöde/nivå.
Länsstyrelsen utgår från Boverkets tillsynsvägledning i bedömningen av risk för översvämning, ny 
bebyggelse är det ofta både rimligt och möjligt att tillämpa de grundläggande utgångspunkterna 
genom att lokalisera bebyggelse med betryggande säkerhetsmarginaler för att hantera översväm-
ningsrisker dvs beräknad högsta nivå/flöde. Vägledningen beskriver även möjligheter till avsteg, till 
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exempel vid förtätning och komplettering av befintliga strukturer, under förutsättning att konse-
kvenserna bedöms kunna hanteras på ett godtagbart sätt.

Kommentar: Kommunen planerar utifrån den riktlinje som antagits av kommunfullmäktige, som föreskriver att nya 
bostäder ska klara ett 200-årsflöde. I detta fall gör det i praktiken ingen större skillnad, det är jordbruksmarken 
kring Stordiket i väster som riskerar att översvämmas i båda fallen. Inom detta område föreslås ingen ny bebyggelse 
av flera anledningar bland annat översvämningsrisken, jordbruksmarken och landskapsbilden. 

Natur
Länsstyrelsen noterar att det inom området finns grova värdefulla träd inrapporterade. Inom land-
skapet kan det även finnas fridlysta arter som kan komma att påverkas av en exploatering. Läns-
styrelsen anser det lämpligt att ta fram en naturvärdesinventering för aktuell bebyggelseutredning, i 
synnerhet för område med värdefulla träd samt värdefull jordbruksmark. En karta med redovisning 
av spridningskorridorerna för vildbin/viktiga pollinatörer i förhållande till föreslagna exploaterings-
områden kan öka förståelse för området.

Kommentar: En karta med redovisning av den primära spridningskorridoren för vildbin/pollinatörer läggs till i 
utredningen. Eftersom antalet nya hus är mycket begränsat och följer den befintliga strukturen där beyggelsen hamnar 
i skogsbrynen och på så sätt skapar nya skogsbryn och blommande trädgårdar bedöms konsekvenserna vara små. 
Inom område C krävs ytterligare utredning med avseende på vildbin. En ny kategori läggs till i förslaget ”Utred-
ningsområde” (grön yta i kartan), område C byter till denna kategori. 

De värdefulla träd som rapporterats i länsstyrelsens inventering står i enskilda trädgårdar och bedöms därför inte 
påverkas av förslaget. Vid platsbesök har dock andra värdefulla träd iakttagits, så som grova träd eller träd med 
bohål. Där så är aktuellt har en riktlinje lagts till för delområdet att inmätning av värdefulla träd ska ske, så att 
byggnader kan placeras med hänsyn till dessa. 

En naturvärdesinventering har inte gjorts i samband med bebyggelseutredningen. Föreslagna lägen har främst tagit 
fasta i den befintliga strukturen och landskapsbilden. Stadsbyggnadsarkitekt/landskapsarkitekt har efter samrådet 
tillsammans med kommunekolog gjort platsbesök och bebyggelseutredningen har kompletterats med en beskrivning 
av respektive delområde. För de delområden där det bedömts aktuellt har riktlinjerna kompletterats med krav på 
ytterligare utredning eller inmätning av grova träd. Handlingen har även kompletterats med information om invasiva 
främmande arter, då sådana påträffades ute i fält.

Vattenförekomst
Inom bebyggelseutredningens östra delar rinner det ett vattendrag som av Länsstyrelsen föreslagits 
utgöra en vattenförekomst. Länsstyrelsen kan konstatera att vattendraget är kraftigt förändrad i jäm-
förelse med historiska kartor och det kommer troligen bedömas som ett kraftigt modifierat vatten. 
Länsstyrelsen vet inte i dagsläge när vattendraget kommer börja klassas som vattenförekomst, men 
troligtvis om något år. Normsättning enligt Miljökvalitetsnormer kommer därmed som tidigast ske 
först år 2027.

Kommentar: Bebyggelseutredningen är endast vägledande och eventuell lovgivning kommer ske utifrån då gällande 
förutsättningar. 

Tillstånd
Grundvattenuttag, ändring av markens beskaffenhet genom markavvattning, påverkan på vatten-
drag/våtmarker/diken mm kan omfattas av tillstånd enligt 11 kap. 9 § MB.

Kommentar: Genomförandeavsnittet kompletteras enligt ovan. 
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Detaljplan
Kommunen tar ställning till att fler än 5 bostadshus bör föregås av en detaljplan. Länsstyrelsen 
anser att valet att ta fram en detaljplan skall göras från fall till fall, inte av en bestämd gräns.

Kommentar: En bedömning ska göras från fall till fall, men om det är fler än fem hus bedömer kommunen att det 
bör utredas genom detaljplan. 

Trafikverket 
Ärendet berör väg 745 där Trafikverket är väghållare. I söder ansluter vägen via 571 till E18. Längs 
aktuellt avsnitt utmed väg 745 uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till knappt 700 fordon varav 
knappt 6 % utgör tung trafik (mätår 2019). Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Vägen har bärig-
hetsklass 4.

Kommentar: Handlingen justeras enligt ovan.

Anslutning till allmän väg
Trafikverket strävar efter att minska antalet anslutningar och förutsätter att befintliga väganslut-
ningar kommer att användas. För område B kan en eventuell väganslutning regleras via detaljplan 
eller via väglagen §39 förutsatt att Trafikverket medger denna. Enklast att ansöka enligt väglagen 
är att ansöka via Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/
Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/

Väg 745 går i en innerkurva och befintlig fastighet, Fågelviks-Mosserud 1:19, norr om område B 
har en hög mur längs med vägen. Sikten är därmed begränsad och behöver studeras vidare för att 
klara siktsträckorna. Siktsträckorna vid framtida anslutning ska vara minst 170 meter åt vardera håll.

Kommentar: Område B ändras till kategorin ”Utredningsområde” (grön yta i kartan), med riktlinjen att bland an-
nat väganslutning och siktsträckorna behöver utredas vidare. Vid eventuella nya anslutningar mot väg 745 kommer 
Trafikverket få möjlighet att yttra sig i samband med detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. 

Buller
För bostadsbyggnader gäller förordning SFS 2015:216 om trafikbuller och i samband med detalj-
planläggning och bygglovgivning är kommunen skyldig att ta hänsyn till trafikbuller.
Trafikverket bedömer att för de flesta delar inom planprogrammet kan bullernivåer klaras under 
riktvärdena. De delar som ligger närmast väg 745 kan möjligen riskera att få bullernivåer som ligger 
nära riktvärdena varför det i fortsatt arbete behöver studeras vidare. Detta såvida det inte är uppen-
bart att kraven innehålls (dvs mer än 5 dBA under riktvärden).

Kommentar: Eventuella kompletteringar inom område A kan eventuellt påverkas av trafikbuller, frågan studeras 
vidare i eventuell lovgivning. Bebyggelseutredningen kompletteras med informationen. 

Dagvatten
Trafikverket har noterat att för område B skrivs att dagvattenlösning måste finnas. Kommunen 
måste se till att dagvatten hanteras inom framtida detaljplan eller bygglov, och inte påverkar väg-
områdets dike på något sätt. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte 
emot vatten från andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av 
dagvatten är dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet.

Kommentar: Handlingen kompletteras med ovanstående information kring hantering av dagvatten. 
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Trafikalstring
Använd gärna Trafikverkets trafikalstringsverktyg: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-
och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/

Övrigt
För ytterligare information och planeringsunderlag se bland annat ”Transportsystemet i samhälls-
planeringen” på Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se/samhallsplanering samt skriften

Kommunala intressen

Teknik- och fastighetsnämnden
Natur
Ingen naturvärdesinventering är gjord i området. En naturvärdesinventering bör genomföras i de 
områden där bebyggelse planeras för att se om områdena är lämpliga att bebygga.

Kommentar: Stadsbyggnadsarkitekt/landskapsarkitekt har tillsammans med kommunekolog från teknik- och 
fastighetsförvaltningen gjort platsbesök efter samrådet. En beskrivning av respektive delområde har lagts till i 
utredningen och riktlinjerna har kompletterats med krav på vidare utredning eller inmätning av träd där så bedömts 
nödvändigt. 

Miljöföroreningar
Det finns inga misstänkt förorenade områden, men det kan finnas risk för föroreningar vid tex 
farmartankar/eldningsoljecisterner etc.

Kommentar: Bebyggelseutredningen kompletteras enligt ovan. 

Geoteknik
Värdering av stabilitet och undersökningar i nivån ’’Detaljerad stabilitetsutredning’’ kommer erfor-
dras inom alla områden som markeras med gult och planeras bli bebyggda.

Kommentar: Område A och E kan påverkas av ovan nämnda krav. Riktlinjerna kompletteras med information 
kring detta.
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Vatten, avlopp
Bebyggelseutredningen beskriver viktiga aspekter för att förhindra problem och risker med enskilda 
VA-försörjningen i området. Det är särskilt viktigt att bebyggelseutredningens slutsatser beaktas vid 
prövning av förhandsbesked och bygglov samt att detaljplan krävs vid större tillkommande kluster 
eller där tillkommande bebyggelse tillsammans med befintlig bebyggelse skapar större kluster. Vid 
bygglovsprövning bör tillstånd för enskild avloppsanläggning ha prövats innan lov medges.

Kommentar: Bebyggelseutredningen kompletteras med riktlinje enligt ovan. 

Skyfall, dagvatten
Vid prövning om bygglov utifrån utredningens utpekade områden behöver bedömning av rinnstråk 
och översvämningsrisker beaktas. Föreslagna områden för bebyggelse med sluttande terräng behö-
ver särskild hänsyn tas och vid lovprövning ska sökande redovisa hur dagvatten och skyfall planeras 
att hanteras.

Kommentar: Bebyggelseutredningens riktlinjer kompletteras enligt ovan. 

Miljönämnden
Vatten och avlopp
Miljöförvaltningen bjöds in i tidigt skede för att delta i formuleringarna av förslaget gällande vatten 
och avlopp och är nöjda med förslagen i samrådshandlingen.

Hållbara transporter
Avståndet mellan Vång-Bäck-Böj och Skattkärrs tätort är i sig fördelaktigt för cykelpendling för 
både vuxna och skolelever, men trafikmiljön är inte anpassad för det. Detsamma gäller avståndet till 
hållplats för kollektivtrafik. Samrådshandlingen lyfter att barns rörlighet är begränsad, men föreslår 
inga förbättringar för att motverka detta. 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. 

Om separat gång- och cykelväg inte går att anordna, skulle bygdeväg eller motsvarande kunna vara 
en möjlighet för att tillskapa en tryggare yta för oskyddade trafikanter längs väg 745. Vid denna 
trafiklösning tas ingen ytterligare mark i anspråk, utan den befintliga vägens yta omfördelas genom
markeringar i vägen, vilket är ett plats- och kostnadseffektivt sätt att främja hållbara färdsätt. Ju fler 
som går och cyklar i stället för att köra bil, desto säkrare blir vägen för oskyddade trafikanter.

Vid omvandling till bygdeväg rekommenderar Trafikverket en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på högst 
2000. Väg 745 har cirka 501–1000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), från söder till byn Böj. Norr 
om Böj minskar trafiken till 251–500 fordon per årsmedeldygn (ÅDT). På sträckor med hastighets-
begränsningar som är högre än 60 km/h rekommenderar Trafikverket även att hastighetsdämpande 
åtgärder används. Väg 745 har idag en hastighet om 70 km/h. 

Miljöförvaltningen har lyft frågan om bygdeväg i arbetsgruppen och föreslår därför att en dialog 
inleds med Trafikverket som är väghållare av väg 745 angående detta.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen är generellt positiva till åtgärder som främjar gång- och cykeltrafiken, men 
en eventuell omvandling till bygdeväg är en fråga för Trafikverket som är väghållare. En eventuell dialog bör invänta 
arbetet med den regionala cykelplanen och/eller revidering av kommunens cykelplan så att rätt prioriteringar kan 
göras bland de platser som eventuellt har ett behov av åtgärder för gång och cykel. 
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Fastighetsägare inom utredningsområdet

Boende 1
Vi som bor  i Bäckbacken Östra Fågelvik blir oroliga när vi hör att ni tänker bebygga vårt 
närområde.

Ni skriver att  nya tomter ej skall placeras invid befintliga tomter och att det skall vara skog 
mellan nya och befintliga tomter, det är något som vi tror kommer att tummas på efter något år 
eftersom alla vill ha kvällssol.

Vår oro består också i att  våra vattenbrunnar  ligger lägre än de nya tilltänkta tomterna och 
riskerar att  ev få in avloppsvatten från de nya tomterna som ligger i högre terräng efter lite 
tid.

Vi kommer att  bestrida och överklaga byggnadsbeslut hos länsstyrelsen. Detta gäller område D 
som ni markerat på kartan

Kommentar: Kommunens bebyggelseutredning pekar ut lägen för eventuell ny bebyggelse utifrån de fysiska förutsätt-
ningarna så som bland annat befintlig bebyggelsestruktur och landskapsbilden. Det har i nuläget inte undersökts 
hur intresset hos respektive markägare ser ut. Kommunen äger ingen mark inom området. Vid en eventuell förfrågan 
kommer platsen studeras mer i detalj, t ex hur långt avstånd som är lämpligt mellan ny och befintlig bebyggelse för 
att inte äventyra befintliga dricksvattenbrunnar (eller andra åtgärder). Avloppsanläggningar kräver tillstånd enligt 
miljöbalken och förhandsbesked eller bygglov prövas enligt plan- och bygglagen. Berörda grannar kommer då att få 
möjlighet att lämna synpunkter. Den nu aktuella bebyggelseutredningen är inte ett juridiskt bindande dokument 
utan en vägledning inför eventuella förfrågningar. 

Risk finns att träd kommer tas ned om nya hus tillkommer även om naturmark sparas, den risken finns dock även 
idag då det är ett stort skogsområde där skogsbruk kan bedrivas. Gränserna för de föreslagna områdena är ungefär-
liga och har inte studerats i detalj. 

Boende 2
Jag stöder helt förslaget att området fortsatt ska ha enskilda lösningar för vatten och avlopp. Samt 
restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse i omgivningen.

Kommentar: Noteras. Om kommunen i framtiden beslutar eller blir ålagd att bygga ut kommunalt vatten och avlopp 
så kan det bli aktuellt att pröva eventuell ytterligare bebyggelse. 

Boende 3
Generellt motsätter vi oss eventuell utbyggnad/exploatering av verksamhetsområdet Vång, Bäck 
och Böj, dels med tanke på risker, hälsa och med hänsyn till miljön i övrigt. Sweco konstaterar bl.a. 
att nya brunnar i hela verksamhetsområdet ökar risken för negativ påverkan på befintliga brunnar. 
Att därtill välja att exploatera ytterligare och dessutom i verksamhetsområdets ”högriskområde/
n”(HRO) är oacceptabelt. Vi anser att befintlig bebyggelse skall säkras först och främst, innan 
ytterligare tillkommer i synnerhet inom högriskområde/n.

Kommentar: Den befintliga bebyggelsen ligger idag främst samlad längs väg 745. Utifrån Swecos översiktliga VA-
utredning, den befintliga kulturmiljön och landskapsbilden med tillhörande jordbruksmark har det föreslagits att 
eventuella nya kompletteringar inom den tätare bymiljön längs landsvägen (område A) ska ske med restriktivitet. 
Område A inkluderar även en buffertzon så att nya områden inte ska riskera att länkas samman och bilda större 
kluster, när det gäller vatten och avlopp. Val av placering, utformning och teknik för avloppsanläggningar ger olika 
risk för påverkan på dricksvattenanläggningar. Bebyggelseutredningen och VA-utredningen är båda översiktliga 
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utredningar, där varje läge och eventuella lösningar för vatten och avlopp inte har studerats i detalj. Det kan därför 
finnas alternativ som är möjliga eller till och med kan förbättra situationen genom till exempel gemensamhetsanlägg-
ningar. Det är upp till den framtida sökanden att redovisa att vatten- och avloppsfrågan kan lösas på ett godtagbart 
sätt. Det sker vid en eventuell förfrågan om förhandsbesked, bygglov eller detaljplan, då en lämplighetsprövning enligt 
plan- och bygglagen och miljöbalken sker. Bebyggelseutredningen kompletteras med att tillstånd för enskilda avlopps-
anläggningar bör ha prövats innan eventuella bygglov medges. 

Om vi ser till verksamhetsområdets delområden (ABCDEF) konstaterar Karlstad Kommun själva 
att det redan nu, utan ytterligare exploatering i visst delområde/delområden innebär risker för 
människors hälsa. Det innefattar även miljön anser vi, vilket inte precis kommer att underlättas av 
ytterligare förtätning här, snarare det motsatta, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Läget, 
flödesriktningar, marken, topografin, grundförhållandena, mm i delområdena, är som de är. Vissa 
områden mindre lämpade för olika ändamål än andra. Att lokalisera och placera byggnadsverk längs 
rad/rader till områden som följer topografin i synnerhet en lutande kan vara problematiskt inte 
enbart för den enskilda fastigheten utan kanske för hela området som sådant. Temporära lösningar 
eller att söka avhjälpa vissa övriga strukturella problem brukar sällan vara hållbara i längden, suc-
cessivt, okontrollerat adderande ökar istället riskerna. Något tänkvärt är faktiskt att alla områden 
kanske inte är lämpade för all användning? Kanske finns det redan nu bättre lokaliseringsalternativ 
inom/utom verksamhetsområdet, som inte utgör högriskområde, som inte är bebyggt på visst sätt 
och som redan idag innefattar befintliga olägenheter för människors hälsa/miljön och som dess-
utom riskerar att förvärras ytterligare med allt vad förtätningproblematik innebär?

Vi förstår exempelvis till fullo Karlstad Kommuns restriktivish syn gällande högriskområden. Men 
vi tänker också ett steg ytterligare, om det verkligen är värt att offra så mycket för så lite? All mark 
är inte värd till vilket pris som helst att bebyggas, i synnerhet inte om man ser till allmänna intres-
sen. Därtill försvårar nya/ytterligare bostäder i området även befintliga bostäders/verksamheter 
möjligheter till exempelvis att uppföra komplementbyggnader samtidigt som exploateringsplanerna 
också begränsar befintlig bebyggelse i övrigt, dess handlingsutrymme etc. Högriskområden innefat-
tar enorma restriktioner och saknar de naturliga förutsättningar som krävs för ytterligare exploa-
tering d.v.s att några extraordinära åtgärder inte ska behöva vidtas. Har man redan från början en 
restriktiv syn, där det krävs sådana omfattande restriktioner och särskilt kostsamt utförande inom 
enskilda fastigheter för att marken ska anses vara exploaterbar bör kommunen kanske överväga 
om förslaget ska antas eller om man behöver söka en ny utformning så att ett genomförande kan 
garanteras.

Kommentar: Andra lokaliseringsalternativ för byggande på landsbygden kan vara möjligt, men är inte relevant för 
denna utredningen då den syftar till att klargöra hur de lokala förutsättningarna inom området Vång, Bäck, Böj 
ser ut. Detta med anledning av att området redan är relativt tätbebyggt och kommunen får förfrågningar inom detta 
område om nya avstyckningar och ny bebyggelse. Avsikten är att på så vis undvika ett successivt, okontrollerat ad-
derande av ny bebyggelse. 

• Verksamhetsområdets östra delar, i förslaget, verkar ha fina förutsättningar för ny bebyggelse. 
Dels ha mycket goda vattenförutsättningar samt passar tjusigt in med skogen bakom och är inte lika 
tätbebyggd, kanske ngt mer klusterlik.

Kommentar: Noteras.

• I och i närheten till vissa områden finns både skyddsbara vattenförekomster och kulturminnen.

Kommentar: Närhet till eventuella vattenförekomster, fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar beaktas i 
kommande förhandsbesked, bygglov eller detaljplan. 
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• I vissa områden finns biotopskyddsområden och närhet till känsliga miljöer, recipienter som kan 
påverkas vid ytterligare exploatering. Vi anser vidare i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar mark-
och vattenanvändning att de ekologiska sammanhangen i landskapet, konnektiviteten behöver 
stärkas, framför allt i det orörda jordbrukslandskapet som till stor del innefattar högriskområde. 
Ytterligare exploatering, hårdgörande av ytor, som är irreversibla, behöver utredas vidare eftersom 
det inte direkt stärker vår robusthet att klara av klimatutmaningar, livsmedelsrelaterade problem och 
andra pågående kriser.

Kommentar: Ny bebyggelse ska inte lokaliseras till brukningsvärd jordbruksmark. Spridningskorridorer i land-
skapet har analyserats och konsekvenserna bedöms vara små. För ett delområde kompletteras riktlinjerna med att 
ytterligare utredning krävs avseende vildbin. Några delområden har kompletterats med att värdefulla träd ska mätas 
in vid placering av eventuella byggnader. 

• Vissa HRO som till största delen mellan gårdarna består av jordbruksmark, kan innebära begräns-
ning/restriktioner för pågående agrala näringsverksamheter, i deras nuvarande och framtida hand-
lingsutrymme med ökad förtätning, ljud, ljus, buller, allergener, övriga olägenheter etc.

Kommentar: Ny bebyggelse ska inte lokaliseras till brukningsvärd jordbruksmark. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att de föreslagna lägen för kompletterande bebyggelse inte medför några påtagliga risker för näringsverksam-
heterna. Slutlig prövning sker i samband med eventuell lovgivning eller planläggning enligt plan- och bygglagen. 

• Vissa HRO har mycket goda, unika kulturella förutsättningar med verksamhetsområdets allra 
äldsta delar intakta och välbevarade, väster om landsvägen. Påverkan landskapsbild kommer att 
bli ytterst påtaglig vid ytterligare förtätning och Karlstad Kommun tycks ju dela vår uppfattning 
gällande den delen som värnar om det ”öppna” jordbrukslandskapet. Att kunna bevara en sådan 
orörd landskapsbild/bygd stärker inte bara hela Karlstad Kommuns identitet, gör den attraktiv för 
besökare, signalerar hållbarhet, utan är också enormt betydelsefull inte minst för kommande genera-
tioner.

Kommentar: Bebyggelseutredningen beskriver värdet i landskapsbilden och kulturmiljön. Dessa värden ska beaktas 
vid prövning enligt plan- och bygglagen. 

• Vissa områden utgörs marktypen till största delen av postglacial lera. Förändrad markanvändning 
här, till följd av ökad exploatering medför ökad risk (gäller både hälsa och miljö) såsom sättningar, 
olägenhet för närliggande fastigheter samt förändring av grundvattennivå föreligger.

Kommentar: Bebyggelseutredningen kompletteras med att stabiliteten ska utredas inom de delområden där det är 
aktuellt i samband med eventuella förhandsbesked eller bygglov. 

• Vi håller med Karlstad Kommun i dess sympatiska syn på materialval och färgsättning, förvisso 
en mycket viktig del av helheten när det gäller kulturmiljö, men för oss är kulturmiljö mycket mer 
än så, och vi tror att Karlstad Kommun också vill och kan bättre! Vi menar att det är lite svårt att 
placera en björn i ett fruktfat bestående av lukulliska mogna bananer, måla den gul och säga att 
den är en banan… Väljer man dessutom att placera en björn, oavsett färg eller form i ett fruktfat 
(!), så är det ju inte heller längre något fruktfat till att börja med… För oss handlar kulturmiljö om 
innehåll, kontext och process som tillsammans skapar en djupare förståelse och mening. I detta fall, 
i den absolut äldsta delen av verksamhetsområdet, återfinns exempelvis författarens Nils Ferlins 
anor i generationer. Den säregna agrala bebyggelsen är ålderdomlig, det finns en historia som berät-
tar varför just bygden ser ut som den gör. Det unika och fina ligger också i att den är och varit så 
intakt över tid, med sina tidstypiska gårdar, små hus och marker från tiden vid laga skifte och övriga 
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viktiga utmärkande landskapselement.

Vi hoppas och önskar att Karlstad Kommun tar med sig våra synpunkter.

Kommentar: Beskrivningen av det kulturhistoiska värdet återfinns i länsstyrelsens kulturmiljöprogram ”Ditt 
Värmland”. Enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram bör den samlade miljöbilden och ett bibehållande av byggnads-
exteriörernas ursprungliga karaktär särskilt värnas vid en tillståndsprövning. I miljöbilden ingår strukturer av hur 
byggnader förhåller sig till vägen och varandra i gårdsbildernas utformning. De öppna jordbruksmarkerna hör också 
till den värdefulla miljön. 

Nya byggnader ska ta stor hänsyn till det utpekade kulturmiljöområdet och en bdömning görs om det kulturhisto-
riska värdet påverkas av den föreslagna utformningen och placeringen eller inte. I det fall miljöns karaktär påverkas 
så att de kulturhistoriska värdena minskar har kriterierna inte uppfyllts. Kommunen har därmed gjort bedömningen 
att det kan vara möjligt att utföra kompletteringar inom bebyggelsemiljön, men att stor hänsyn ska tas till det utpe-
kade kulturmiljöområdet. 

Boende 4
Vi tycker inte att det ska byggas mer här. Redan tätt som det är. Ännu fler fartdårar och trafik. Våra 
barn har långt till bussen och det finns ingen belysning längs vägen. Gärna också en hastighetssänk-
ning redan igår!

Kommentar: Det finns en relativt stor efterfrågan om att få bosätta sig på landsbygden. Kommunen har därför genom 
bebyggelseutredningen tittat på vilka förutsättningar som finns i området för fortsatt bebyggelseutveckling. Med det 
begränsade förslaget till ny bebyggelse bedöms trafikökningen vara liten. Väg 745 är en statlig väg med Trafikverket 
som vägållare, kommunen har därför ingen möjlighet att besluta om eventuella åtgärder på vägen. 

Boende 5
Vi är eniga i er bedömning att endast mindre kompletteringar av ny bostadsbebyggelse är lämpligt 
utifrån avsaknad av service, kollektivtrafik, cykelvägar samt kommunalt vatten och avlopp. Vi tycker
att det är viktigt att få fram att det redan idag är en belastad väg vi bor vid, med både tung trafik och 
många passerande personbilar. Om det blir fler hus i området kommer belastningen på vägen öka 
än mer. Utan möjlighet till cykel- och gångbana kommer det att bli än farligare att vistas på vägen. 
Vi skulle helst se att hastigheten på vägen sänks till 50 km/h då bilar inte håller nuvarande hastig-
hetsgräns på 70 km/h. Vi har idag två barn mellan 5 och 10 år som vi inte vågar cykla tillsammans 
med på vår väg och jag vet flera grannar (barnfamiljer) som känner likadant. 

Vi hoppas även att ni värnar om att bevara ”lantkänslan” i vårt område och önskar därför att så få 
bygglov som möjligt godkänns utifrån ovanstående synpunkter samt att dessa hus ska smälta in i 
landskapsbilden. 

Tack för möjligheten att få lämna våra synpunkter. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen är generellt positiva till främjande av gång- och cykeltrafiken, men har inte 
tagit ställning till om några åtgärder är lämpliga längs denna väg eftersom Trafikverket ansvarar för väg 745. Med 
det begränsade förslaget till ny bebyggelse bedöms trafikökningen vara liten. 

Värdet av landskapsbilden har beskrivits i bebyggelseutredningen och ska beaktas vid eventuell lovgivning. 



12

Boende 6
Med tanke på att det skall byggas högre upp i terrängen så är jag rädd att de nya husens avloppsvat-
ten kommer att påverka vårt dricksvatten som bor i låglänt terräng och förstör det. Sedan säger ni 
att det skall vara skog mellan vår tomt och den tilltänkta ovanför och det tror jag ej på, alla vill ha 
kvällssol så de träden kommer att försvinna med tiden. 

Jag motsätter mig att det byggs mera hus i anslutning till de existerande tomter som finns i Bäck, 
om det skall byggas så skall det var mycket längre upp i skogen än det ni ritat ut på er karta. 

Jag kommer att skriftligen lämna brev till er med alla grannars påskrift.

Kommentar: Vid eventuell förfrågan om avstyckning kommer platsen att studeras mer i detalj, t ex hur långt 
avstånd som är lämpligt mellan ny och befintlig bebyggelse för att inte äventyra befintliga dricksvattenbrunnar (eller 
andra åtgärder). Avloppsanläggningar kräver tillstånd enligt miljöbalken och förhandsbesked eller bygglov prövas 
enligt plan- och bygglagen. Berörda grannar kommer då få möjlighet att lämna synpunkter. 

Risk finns att träd kommer tas ned om nya hus tillkommer även om naturmark sparas, den risken finns dock även 
idag då det är ett stort skogsområde där skogsbruk kan bedrivas. Gränserna för de föreslagna områdena är ungefär-
liga och har inte studerats i detalj. 

Boende 7
Området är överhuvudtaget inte lämpligt för ens kompletterande bebyggelse. I varje hus som byggs 
riskeras det att barn bosätter sig. Ur barnperspektivet är området helt olämpligt. Varje bostad med-
för ett till två fordon (läs bilar) ytterligare.

Olämpligheten beror på att vägen från Vång till Böj är förhållandevis hårt trafikerad av personbilar 
så väl som lastbilar, timmerbilar och jordbruksmaskiner. Hastigheten är satt till 70km/h vilket är en 
hög hastighet med tanke på skymda utfarter och kurvor. Vägen saknar vägren och medför risk att 
gå på. För barn är det direkt olämpligt att vara i närheten av den. Barnen kommer inte att kunna 
cykla och själva ta sig till kamrater i området eller senare in till Skattkärr. Barn och unga tvingas gå 
till busshållplatsen på en väg utan vägren bland bilar som håller minst 70km/h. Den kurviga vägen 
inbjuder till fortkörning och är känd som en stäcka för att köra fort. Att inte detta åtgärdats för 
länge sedan är ett risktagande och en skam för kommunen.

Likaså är jordbruksmarken (och aggressiva markägare) en barriär och skogen är tät och ofta sank 
och otillgänglig vilket gör barns tillvaro (även vuxnas) begränsad. 

Ordnas det med sänkt hastighet, vägren eller cykelväg av asfalt eller åtminstone grus (genom områ-
det till busshållplatsen eller upp till kyrkan) samt förbättrad snöröjning, ev en busslinga till Böj, så 
kommer området i ett helt annat läge. Under den förutsättningen kan det kompletteras med enstaka 
bostadshus inom A.

Kommentar: Trafikverket ansvarar för eventuella åtgärder längs vägen. Vägens förhållanden och barnperspektivet 
har redogjorts för i bebyggelseutredningen. Med det begränsade förslaget till ny bebyggelse bedöms trafikökningen vara 
liten. 

B är en trång plats pga av tät skog och sluttning i öst. Långt till buss.

Kommentar: Förslaget har kompletterats med en ny kategori ”Utredningsområde” (grön yta i kartan). Område B 
har ändrats till denna kategori. 
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C fint plats men svag grusväg. Långt till buss.

Kommentar: Även område C har ändrats till kategorin ”Utredningsområde”. Här krävs ytterligare utredningar. 

D risk att få skogen direkt in på tomten, tät rejäl skog, skuggigt och mycket brant backe och grusväg 
med hög fart. Tveksam plats.

Kommentar: Område D kompletteras med riktlinje om att ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till landskapet och 
den kuperade terrängen. Stora slänter och schaktningar ska undvikas. 

E kan vara bästa området under förutsättning att vägförhållandet genom området förbättras. Dock 
är risken stor att rörelsefriheten blir extremt begränsad av aggressivt jordbruk.

Kommentar: Område E har delats upp i två olika delområden med lite olika förutsättningar och krav.

F kan vara en trevlig glänta men med tät mörk skog och jordbruksmark som begräsningar. Hushål-
len kan komma att störas av oljud från grusgropen i öst. 

Kommentar: Noteras. 

Endast ett enstaka bostadshus som komplettering vid den befintliga bebyggelsen kan vara lämplig i 
samtliga områden.

Även en enkel förbättring av trafiksituationen skulle göra stor skillnad för området oavsett bebyg-
gelse. Förmodligen kräver barnperspektivet redan idag att detta åtgärdas. Det är en oro hos förför-
äldrar att ha barnen ståendes i mörkret efter vägen även om bussen stannar i närheten av bostaden. 

En vägren, grusväg, cykelväg, genom området och eventuellt längs Stor Diket skulle öppna upp 
området, göra det säkrare och öka boendekvaliteten.

Kommentar: Föreslagna lägen har främst tagit fasta i den befintliga strukturen och landskapsbilden. Eventuella 
förfrågningar kan också komma på andra platser än de som föreslagits i bebyggelseutredningen, bedömningar görs 
från fall till fall. 

Kommunen kan inte besluta om sänkt hastighet eller anläggande av gång- och cykelbana, eftersom det är en statlig 
väg (med Trafikverket som ansvarig) och kommunen inte äger någon mark i området. Med anledning av platsens 
förutsättningar har antalet nya bostäder begränsats. 

Övriga

Ellevio
Vi har tagit del av samrådsunderlaget i ärendet. Vi har både lokalnät och regionnät inom utred-
ningsområdet. Som ni också skrivit i underlaget behöver kraftledningarna beaktas i vidare plan- och 
bygglovsprocesser.

För vidare detaljer kring vårt elnät och elförsörjning i samhällsplaneringen hänvisar vi till tidig dia-
log samt remissförfarande i detaljplan- och bygglovsskeden.

Kommentar: Ellevio är remissinstans som vanligt där ledningsnätet berörs. 


