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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 



1 

 

Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget. Kommunen ska vid utökat planförfarande under minst tre veckor ställa ut 

(granskning) förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, 

kända sakägare och boende som berörs. 
 

Synpunkter som har kommit in under granskningstiden om förslag till detaljplan redovisas i 

ett granskningsutlåtande, och bemöts där av kommunen. 



2 

 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att utifrån planprogrammet för Västra Möckelnstranden möjliggöra för 

ett nytt bostadsområde.  

GRANSKNING 

Detaljplanen var ute på granskning mellan den 27 augusti och den 10 september 2020. 

Granskningshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga i Karlskogas bibliotek, lokaler på 

Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och 

digitala handlingar har skickats till sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen 

och Trafikverket, samt till allmänheten efter förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på 

kommunens hemsida under granskningsperioden.  

 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från:  

• Barn- och utbildningsnämnden (Bilaga 7) 

• Bergslagens räddningstjänst (Bilaga 15) 

• Folkhälsoförvaltningen (Bilaga 9) 

• Gymnasienämnden (Bilaga 8) 

• Karlskoga Hembygdsförening (Bilaga 17) 

• Socialförvaltningen (Bilaga 11) 

• Tillväxt- och tillsynsförvaltningen (Miljöenheten) (Bilaga 4) 

• Trafikverket (Bilaga 18) 

 

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från: 

• Privatperson 1 (Bilaga 1) 

• Privatperson 2 (Bilaga 2) 

• Finnebäcks Samfällighet (Bilaga 3) 

• Lantmäterimyndigheten Karlskoga kommun (Bilaga 10) 

• Miljösamordnarna (Bilaga 12) 

• Skanova AB (Bilaga 16) 

• Stadsträdgårdsmästaren (Bilaga 13) 

• Tillväxt- och tillsynsförvaltningen (Bygglovsenheten) (Bilaga 5) 

• Kultur och föreningsförvaltningen (Bilaga 6) 

• Karlskoga Energi- och miljö (Bilaga 14) 

• Länsstyrelsen (Bilaga 19) 
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SÄNDLISTA 

Sakägare 
Till berörda av pågående planering enligt 

fastighetsägarförteckningen/fastighetsförteckningen.  

Karlskoga kommun 

Karlskoga Energi- och miljö  

 

info@karlskogaenergi.se (Karlskoga Energi & Miljö) 

registrator@karlskogaenergi.se (registrator) 

Kommunstyrelsens ledningskontor kommunstyrelsen@karlskoga.se 

bosse.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  

josefin.thelin@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & 

exploateringschef) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande peter.a.wiklund@karlskoga.se 

Ungdomsfullmäktige ungdomsfullmäktige@karlskoga.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) eleonore.åkerlund@karlskoga.se (förvaltningschef) 

SBF Miljösamordning miljosamordning@karlskoga.se 

SBF Stadsarkitekt ann.dakovic@karlskoga.se 

Tillväxt o tillsyn Miljö myndighetsnamnd@karlskoga.se 

Tillväxt o tillsyn Bygglov myndighetsnamnd@karlskoga.se 

SBF Teknik- och fastighetsavdelning teknikfastighet@karlskoga.se 

veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare) 

robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 

josephine.nilsson@karlskoga.se (trafikhandläggare) 

agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 

SBF Mark- och planeringsavdelningen liv.hellquist@karlskoga.se (avd.chef mark- & planeringsavd.) 

johanna.hellsing@karlskoga.se (mätningsingenjör) 

magnus.jordan@karlskoga.se (mätningsingenjör) 

ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt) 

joakim.sylvaner@karlskoga.se (planarkitekt) 

madeleine.eriksson@karlskoga.se (fysisk planerare) 

georgios.apostolidis@karlskoga.se (fysisk planerare) 

oscar.sawstrom@karlskoga.se (kommunbiolog) 

Folkhälsoförvaltningen fkn@karlskoga.se 

Skolförvaltningen bun@karlskoga.se  

gymnasienamnden@karlskoga.se 

Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 

Socialförvaltningen sn@karlskoga.se 

Intressenter 

Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 

Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se 

Trafikverket eskilstuna@trafikverket.se 

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 

Länsstyrelsen Örebro län samby.orebro@lansstyrelsen.se 

Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se 

Karlskoga hembygdsförening karlskogahembygd@gmail.com  

mailto:robert.gustafsson@karlskoga.se
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INKOMNA YTTRANDEN 

YTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 

Privatperson 1 har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 1. 

Kommentar: Möjlighet för en (1) brygga finns inom planområdet. I vilken utsträckning det blir för 

båtar anses bedömas arbetet med detaljplanen. Tack för yttrandet. 

Privatperson 2 har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 2. 

Kommentar: Inom arbetet för att ta fram detaljplanen tas ingen bedömning av vem som ska sköta 

driften för vägen GA7. Dock förs kontinuerlig diskussion angående vägen vid 

omprövning/omläggning av gemensamhetsanläggningen vid tillfällen där båda parter har 

möjlighet att framföra åsikter. Dock sker inte detta inom planarbetet för denna detaljplan då vägen 

inte är inom detaljplaneområdet. Tack för yttrandet. 

Finnebäcks Samfällighet har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se 

bilaga 3. 

Kommentar: Byvägen ligger inte inom planområdet och inte något som bedömas inom ramen för 

detta arbete. Informationen om dikesutrymmet tolkas beröra vägen som inte är inom detaljplanen. 

Bedömningen angående tillhörandet av nya fastighetsägare för vägföreningen sker utanför 

planarbetet. Tack för yttrandet. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen (Bygglov) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen (Bygglov) har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat 

skriftligt yttrande, se bilaga 5. 

Kommentar: Punkt 1: Placeringsbestämmelse tas bort ur plankartan. 

Punkt 2: Förs en vidare dialog med Bygglov för att få till en bättre formulering. 

Punkt 3: Detta bör kunna ske i bygglovsskedet i samarbete med stadsarkitekten. 

Punkt 4: KEMAB kommer innan antagande leverera exakt position för pumpen efter utredning. 

Punkt 5: KEMAB har varit remissinstans i arbetet med detaljplanen och inte yttrat sig angående 

dimension eller placering av dagvattendammen. 

Kultur och föreningsförvaltningen 

Kultur och föreningsförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt 
yttrande, se bilaga 6. 

Kommentar: Tackar för yttrandet och instämmer med kommentarerna. Spåret kommer nämnas i 

planbeskrivningen och den påverkan som detaljplanen kan få på upplevelsen när man vistas i 

spåret. 



5 

Kommunala lantmäteriet 

KLM - Kommunala lantmäteriet har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt 

yttrande, se bilaga 10. 

Kommentar: Karlskoga Energi och Miljö AB yttrar sig gemensamt därför anses det mer logiskt att 

benämna dem på samma sätt i planbeskrivningen. Yttrandet om servitut åtgärdas. Redaktionella 

ändringar görs för fastighetsrättsliga konsekvenser i planbeskrivningen samt 

fastighetsförteckningen. 

Miljösamordnarna 

Miljösamordnarna har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 

12. 

Kommentar: Tack för yttrandet. Instämmer med att det finns många fördelar med gemensamma 

insamlingsplatser. Som nämns är inte de tekniska lösningarna för insamlingsplatser lösta vid 

granskningsskede för denna detaljplan. Den yta som från samråd till granskning uteblev angående 

avfallshantering påpekades från Länsstyrelsen då den ansågs ligga för nära föreslagna bostäder 

inom planområdet därav togs den bort. Att invänta utredningar för hur tekniska lösningar ska ske 

angående insamlingsplatser anses inte stå i proportion till att stanna upp hela planarbetet. När en 

utredning angående tekniska lösningar för gemensamma insamlingsplatser är gjord kan förslagsvis 

anläggningen placeras utanför planområdet.  

Stadsträdgårdsmästaren 

Stadsträdgårdsmästaren har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se 

bilaga 13. 

Kommentar: Skogen har en stor betydelse för vårt välbefinnande. Särskilt viktiga är de skogar som 

ligger nära bebyggelse och tätorter. Ibland kan det vara nödvändigt att anpassa dessa skogar så 

att de upplevs attraktiva och besöksvänliga. Motionsspår i skogen nära bebyggelse blir tillgängliga 

och trygga för Karlskogaborna, vilket i sig är ett slag för bättre hälsa. Avstånd från spåret till 

kvartersmark är cirka 20-25 meter längs en sträcka på 100 meter längs med motionsspåret något 

som bör vara godtyckligt utifrån ovanstående resonemang. Det finns nackdelar och fördelar med 

att tomter placeras i närheten av spåret. Vid uppfattningen av skogskänsla kan den uppfattas 

förstörd i den delen där man passerar nära husen samtidigt skapar närheten till bebyggelse en 

trygghet. En upplevelse är unik för varje individ och inte ensidig. Planbeskrivningen revideras för 

att nämna detta både i positiv och negativ bemärkelse.  

Karlskoga Energi- och miljö 

Karlskoga Energi- och miljö har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, 

se bilaga 14. 

Kommentar: Information angående tomrör för fjärrvärme vidarebefordras till ansvarig 

projektansvarig angående väg. Vid genomförande av detaljplanen kan transformator behöva 
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flyttas, åtgärden är en avtalsfråga mellan ledningshavaren och exploatören (Karlskoga kommun) 

alltså sker detta utanför planarbetet. 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Skanova AB 

Skanova AB har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 16. 

Kommentar: Bedömning angående luftburen teledning sker inte i framtagandet av detaljplanen.  

Åtgärden är en avtalsfråga mellan ledningshavaren och exploatören (Karlskoga kommun). Detta 

kommer förtydligas i genomförandedelen av planbeskrivningen. 

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av granskningshandlingarna och lämnat skriftligt yttrande, se 

bilaga 19. 

Kommentar: Ändring sker efter Länsstyrelsens yttrande angående strandskyddet. Ansökan om 

dispens är redan utförd. Förtydligande sker i planbeskrivningen angående fornlämningar. Vägen 

som skär genom planområdet anses inte relevant för detaljplanens genomförande. Höjdsymboler 

och beteckning ses över.  

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 

Följande revideringar görs i antagandehandlingarna: 

 Placeringsbestämmelse p1 tas bort ur plankartan

 Planbeskrivningen inkludera information angående motionsspåret

 Förtydligar angående fornlämningar och byggnation.

 Ändrar delar inom strandskyddsområdet.

 Höjdsymboler ses över.

 Flera redaktionella ändringar sker i planbeskrivningen
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: webmaster@karlskoga.se [mailto:webmaster@karlskoga.se]  
Skickat: den 26 oktober 2020 17:21 
Till: KARLSKOGA Webbredaktionen 
Ämne: Feedback på sidan Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Feedback på sidan: "Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden" (https://karlskoga.se/Bygga-bo--
miljo/Planarbete-och-stadsplanering/Pagaende-samrad-och-granskning/Hogasen-2139-m.-fl-Vastra-
Mockelnstranden.html) 

Högåsen 2:139. Planerad badplats söder om Tallholmen, jättebra. Men vill ge ett litet tips, hälften av villorna vill 
säkert ha en bryggplats för en liten båt också. Lämplig plats med 2-3 små båtpirar norr om Tallholmen med 
iläggnings-ramp. Mvh. Rune Gren Finnebäck Karlskoga. 

Bilaga 1



måndag 20201109 21:03
Inkommande mail

Till: servicecenter@karlskoga.se; 
Från: minkompiserik@hotmail.com
Skickat: 20201109:21:03

Granskning detaljplan Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden
Hej,

Vi vill lämna följande synpunkt på detaljplanen för Högåsen 2:139 m. fl, Västra 
Möckelnstranden.
En stark önskan från oss är att kommunen tar över driften av befintlig väg som ligger i direkt 
anslutning till och även går genom planområdet, (vägen som går förbi bl.a. 
Bergsmansgården). Vägen används redan idag av folk som inte bor längs vägen, dels för att 
med bil ta sig till Aggerudsspåret och "Hästbadet", och är även en populär promenad och 
cykelväg.

I samrådredogörelsen finns en åsikt samt en kommentar gällande bilaga 4 punkt 4. 
Kommentaren sägen: "Punkt fyra, kommunen skall ansöka om omprövning/omläggning av 
gemensamhetsanläggningen Högåsen GA7 efter att detaljplanen vinner laga kraft. Denna 
skrivelse tilläggs planens genomförandebeskrivning"
Vad innebär denna kommentar? Betyder den att kommunen har för avsikt att ta över vägen, 
eller betyder det att gemensamhetsanläggningen blir kvar med annan vägsträckning?

Med vänlig hälsning
Erik Haglund och Maria Sandberg (Bergsmansgården Finnebäck)

Bilaga 2



Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mark- och planeringsavd. 

Skrantahöjdsvägen 35 

691 42 Karlskoga 

Synpunkter på Detaljplan Högåren:139 m fl Västra Möckelnstranden 

Vägföreningen tycker att dikesutrymmet för vår byväg skall vara erforderligt. Skötsel kräver 

utrymme. Vi tycker att avståndet mellan vägkanten till tomtgränsen skall vara minst 3 meter. 

Vägföreningen tycker att alla fastighetsägare på nya bostadsområdet skall tillhöra vår vägförening. 

Finnebäcks Samfällighetsförening org. 716452-9070 

Karlskoga den  4 november 2020 

Lennart Bohlin, ordförande 

Storängens Gård, Finnebäck 211,  691 93 Karlskoga 

Publikation 2003:103 

Bilaga 3



GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen  2020-11-10  

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Bilaga 4



Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



GRANSKNINGSSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

Plankarta 
Planbeskrivning 

Underrättelse 

   Samrådsredogörelse 

   Geoteknisk undersökning 

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej, 

         anmärkningar nedan  se anmärkning 

beaktas nedan 

Kommentarer: 

1) Undantag bör finnas från bestämmelsen gällande placering (p1) om markförutsättningarna på

tilltänkt placering/tomtplats medför grundläggningsproblematik. Eventuellt bör tomtplatserna

inventeras mer i detalj om bestämmelsen kvarstår.

2) Utifrån planområdets utformning bör bestämmelsen f1 ses över för möjliggöra att husen kan

vridas och få ett attraktivt läge på planområdets alla tomter. Bestämmelsen kan tillämpas i

möjligaste mån.

3) Begränsad plushöjd på tomterna? För att motverka höga uppfyllnader på angränsade

fastigheter och för att säkerställa sjöutsikt.

4) Är ytan avsedd för pumpstationen avstämd med KEMAB (Yta och placering)?

Bilaga 5



5) Är dagvattenhanteringen till dammen rätt dimensionerad?

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Bygglov 2020-11-03  

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



GRANSKNINGSSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

Plankarta

Planbeskrivning

Underrättelse

 Samrådsredogörelse

 Geoteknisk undersökning




***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 

         anmärkningar nedan  se anmärkning 

beaktas nedan 

Kommentarer: 

BARN- OCH UNGDOMSPERSPEKTIV 

Förvaltningen har tidigare kommenterat att Aggerudsspåret ligger i området, men ser också att 

byggnationerna inte kommer påverka spåret. Bra det som belyses att närhet till utemiljöer för 

rekreation, lek och bad är viktiga för att den unga generationen ska trivas i sin boendemiljö. 

Exempelvis genom den gång- och cykelväg som kommer att utformas på ett tryggt och avskilt sätt 

mot biltrafiken. 

Kultur- och föreningsförvaltningen 2020-10-30  

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 

Bilaga 6



GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2020-11-04   

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 

Bilaga 7



GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2020-11-04   

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 

Bilaga 8



GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 

Folkhälsoförvaltningen  2020-10-29  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 
Använd Va-Bolaget i Karlskoga AB och Karlskoga Elnät AB i stället för Karlskoga Energi och Miljö AB. 
Felaktigt servitut sid 29 18-KAD-2037.1 och 18-KAD-2038.1 är felaktiga. Skall vara 1883-93/45.1 och 
1883K-4616.1 i stället . 
På fastighetsrättsliga konsekvenser: Även avstyckningar får medges. 
Fastighetsförteckning: Servitut 4 skall tas bort under Kommentarer. 

Lantmäterimyndigheten i Karlskoga// Anders Jansson, Åke Kappel  2020-10-03 
--------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 
Vi har haft avstämning med Kemab:s/Renhållningsbolagets renhållningschef rörande 
avfallsinsamlingen i området.  
Viljan är att få till 1 eller 2 platser som medger gemensam insamling av hushållsavfall. 
Det vore bäst om dessa områden redan är utredda i detaljplanen. 

I tidigare förslag till detaljplanen var ett sådant område redan utrett och inritat. Men det togs sedan 
bort. Förslaget på gemensam insamling av hushållsavfall har inget med insamlingen vid 
återvinningsstationer att göra, utan det är i första hand det avfallet som kommunen ansvarar för som 
ska göras gemensamt. 

Renhållningsbolaget som utför insamlingen har stora möjligheter att styra vart avfall samlas in och 
med vilken lösning.  
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Planen är att medan området byggs ut så får varje kund sina egna avfallskärl.  
Men även information om planerna och fördelarna med att få gemensam insamling.  
När området är nära på utbyggt kan man enkelt genomföra den gemensamma insamlingen. 

Den tekniska lösningen vid de gemensamma insamlingsplatserna är inte bestämd. 
Det kan ex vara gemensamma ”vanliga” kärl, undergjordsbehållare eller någon typ av miljöhus. 

Senast 2025 ska det även erbjudas bostadsnära insamling även av förpackningar. Exakt vad det blir för 
tekniska lösningar är inte heller bestämt. Men med gemensam hantering redan innan ges goda 
förutsättningar att komplettera med framtida utökning av servicen.  

Fördelarna med gemensamma insamlingsplatser är bland annat: 

• Effektivare och lägre miljöpåverkan
• Mindre störningar av tömningar och transporter
• Minskat vägslitage
• Högre säkerhet
• Bättre arbetsmiljö
• Mycket lägre kostnader rörande avfallshanteringen för kunderna
• Goda möjligheter att utveckla och erbjuda mer service
• Estetiska fördelar att inte behöva ha enskilda tunnor på varje tomt

SBF/Miljösamordnare  9/11 -20 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2020-10-20 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Högåsen 2:139 m. fl, Västra Möckelnstranden 

Granskningstid 20/10 – 10/11 2020

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 10/11 2020 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Underrättelse
 Samrådsredogörelse
 Geoteknisk undersökning

***************************************************************************************************** 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR:  Ingen erinran Ingen erinran om  Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan

Kommentarer: 

Vid anläggning av Finnebäcksvägen ner till området så kan det med fördel förläggas 2 stycken tomrör 
med ca. 200 mm invändig diameter över gatan till planerad Skola/Förskola. 
Detta som förberedelse för Fjärrvärme om det blir aktuellt. 

Transformatorstation i nordöstra delen av planområdet kommer troligtvis behöva flyttas och hamna 
utanför planområdet. Flytten bör bekostas av Karlskoga kommun. 

Alexandra Rixen Projektledare 
Karlskoga Energi & Miljö AB 2020-11-27 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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1

Från: Kindgren, Håkan <Hakan.Kindgren@teliacompany.com>
Skickat: den 20 oktober 2020 08:44
Till: Apostolidis Georgios
Ämne: [Reklam] FW: DETALJPLAN PÅ GRANSKNING Högåsen 2:139 m. fl, Västra 

Möckelnstranden
Bifogade filer: Blankett för remissyttrande - granskning.doc

Hej!  Vi har teleledning i sambyggnad med elnät. 
Dock inga aktiva kunder men kopparledningen måste raseras om stolparna skall tas bort 

Bakgrund  
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till plan enligt ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande  
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2

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele‐anläggningar i sitt nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av 
planhandlingarna.  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg‐format för att infogas på plankartan. Kontakta  
https://www.ledningskollen.se  

För kommande ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare  

Håkan Kindgren 
Nätägare | Infra 

Telia Company 
+46 705599606
hakan.kindgren@teliacompany.com
www.teliacompany.com
BOX 1253,701 12 Örebro

Telia Company AB, Stockholm 556103‐4249 



1

Apostolidis Georgios

Från: Karlskoga Hembygd <karlskogahembygd@gmail.com>
Skickat: den 24 oktober 2020 18:35
Till: Apostolidis Georgios
Ämne: Högåsen detaljplan

Hej. Karlskoga Bergslags Hembygdsförening har inget att erinra när det gäller detaljplanen för Högåsen 
som vi fick på remiss. 

Mvh 

Sif Eklund, ordförande 
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Från: Diarium SBN  
Skickat: den 2 november 2020 08:04 
Till: KARLSKOGA Mark och planering 
Ämne: VB: SBN 2016.00347 

Från: elis.hoglind@trafikverket.se [mailto:elis.hoglind@trafikverket.se] 
Skickat: den 30 oktober 2020 15:07 
Till: Diarium SBN 
Kopia: orebro@lansstyrelsen.se 
Ämne: SBN 2016.00347 

Karlskoga kommuns dnr: SBN 2016.00347 
Trafikverkets dnr: TRV 2020/113831 

Granskning gällande Detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl. i Karlskoga kommun 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde, skola och badplats. 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Med vänlig hälsning 

Elis Höglind 
Samhällsplanerare 

elis.hoglind@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 05 46 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se
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Yttrande
1(3)

Datum Diarienummer
2020-11-10 402-7043-2020

Karlskoga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mark- och planeringsavdelningen 
markochplanering@karlskoga.se 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl., Västra 
Möckelnstranden, Karlskoga kommun
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- 
och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör strandskydd måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
ska prövas av Länsstyrelsen.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Strandskydd
Planområdet ligger vid Möckeln som omfattas av strandskydd om 100 meter på 
land och i vatten. Delar av planområdet omfattas därmed av strandskydd. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Ett upphävande av strandskyddet i en 
detaljplan förutsätter, utöver att det inte strider mot strandskyddets syften, att det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB). 
Sedan samrådsskedet har planförslaget kompletterats med byggrätter för bostäder 
bakom befintliga bostäder inom strandskyddsområde. Som särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet anges att dessa områden är genom annan exploatering väl 
avskilda från området närmast strandlinjen, enligt 7 kap. 18 c § pkt. 2 MB, samt 
att det finns ett stort intresse att köpa bostadstomt vid västra Möckelnstranden, 
vilket skulle vara ett allmänt intresse som kommunen önskar bemöta genom att 
bilda nya bostadstomter inom aktuellt område, enligt 7 kap. 18 c § pkt. 5 MB. 
Enligt Naturvårdsverkets och Boverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en 
vägledning för planering och prövning, utgåva 2, är avskiljande exploateringar 
sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till 
stranden, exempelvis sammanhängande bebyggelse i flera riktningar. Ny 
exploatering behöver därmed vara avskild från flera håll genom t.ex. en 
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2020-11-10 402-7043-2020

sammanhängande bebyggelserad mellan lokaliseringen och vattnet. De 
nytillkomna byggrätterna är dock endast avskilda genom enstaka bostäder. 
Länsstyrelsen anser dessutom att de två nytillkomna byggrätterna inom 
strandskyddsområdet i sig själva inte kan sägas bidra till tätortsutveckling samt att 
annan placering inte är omöjlig eller i varje fall orimlig för att tillgodose det 
allmänna intresset. Länsstyrelsen anser därmed att strandskyddet i dessa delar av 
planområdet upphävs i strid med gällande bestämmelser i miljöbalken. 
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns något särskilt skäl för att upphäva 
strandskyddet här. 
Jämfört med samrådsförslaget har byggrätten utökats ytterligare för de två 
befintliga bostäderna inom strandskyddsområdet. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att en sådan utökad byggrätt i det här aktuella läget innebär en större avhållande 
effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området jämfört med 
dagens förhållanden. Länsstyrelsen anser därför att det inte är lämpligt att utöka 
byggrätten mer än vad som föreslogs i samrådsförslaget.

Råd enligt 2 kap. PBL

Generellt biotopskydd
Inom planområdet har flera objekt som omfattas av det generella biotopskyddet 
identifierats. Dessa biotoper kommer att försvinna vid ett genomförande av 
detaljplanen varvid en dispens från det generella biotopskyddet krävs. Om dispens 
kan beviljas prövas i ett separat ärende, men det krävs att särskilt skäl och att 
alternativa lokaliseringar redovisas. I första hand ska skyddsåtgärder vidtas så att 
skada på biotoperna undviks. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör se 
över om det är möjligt att justera planförslaget genom att flytta vissa 
utbyggnadsområden så att biotoperna inte skadas.

Fornlämningar
Inom planområdet finns två fornlämningar. Som anges i planbeskrivningen har 
en arkeologisk utredning utförts och det är i samband med denna som 
fornlämningarna registrerades. Inför byggnation måste ansökan om tillstånd till 
borttagande av fornlämning lämnas till Länsstyrelsen, vilket behöver framgå av 
planbeskrivningen. Tillstånden kommer inte att villkoras med ytterligare krav på 
arkeologi.

Väg
Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att planlägga den befintliga vägen som 
skär genom planområdet, såsom gjordes i samrådsskedet, för att säkerställa 
åtkomst till den södra delen av planområdet.

Planbestämmelser
Enligt Boverkets handbok om planbestämmelser för detaljplan som gällde fram 
till 30 september 2020 bör bestämmelse om högsta totalhöjd betecknas med en 
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dubbel romb på plankartan. Enligt Boverkets nya allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan kan bestämmelse om höjd på byggnadsverk 
betecknas h. Plankartan bör justeras enligt något av dessa alternativ.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare Helena 
Siegert som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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