


 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Georgios Apostolidis 
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Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för 
Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1) - (ÄDP)  
Sammanfattning 
Ärendet gäller beslut om antagande av ändring av detaljplan för 
Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP). 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för två 
kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa 
samhällsnyttiga funktioner. Området har nyligen blivit utbyggt och 
innefattas nu av verksamhetsområde för vatten och avlopp, för detta 
krävs en ökad tillgänglighet i form av två kompletterande vägar, vilket 
även förbättrar tillgängligheten för utryckningsfordon. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningen förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP)  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 21 september 
2021. 
Antagandehandlingar för detaljplan Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP) 
Plankarta, 
Planbeskrivning, 
Samrådsredogörelse 
  
Bakgrund 
Karlskoga Energi och Miljö AB har nyligen utökat sitt 
verksamhetsområde vid planlagda områden runt Våtsjön. Under arbetet 
för att tillgängliggöra vatten och avlopp i området har det uppstått 
problem då nuvarande tillgänglighet har påvisat hinder för att effektivt 
kunna markförlägga ledningarna för området. Specifikt finns det två 
delar inom detaljplanen för Våtsjötorp del 1 som berörs. I västliga 
delarna krävs tillgänglighet bakom befintliga tomter för att sammanfoga 
två redan existerande vägar, och i östliga delarna finns önskemål att 
skapa en väg bakom redan befintliga tomter som sedan ansluts till väg i 
väst. Markägaren har varit delaktig i diskussionen med Karlskoga energi 
och miljö AB för de ingrepp som önskas och han ser även möjligheten att 
detta kan vara bra för samhällsnyttiga funktioner som exempelvis 
Räddningstjänsten med flera.  
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Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller antagande av detaljplan. Planområdet är beläget i 
Våtsjötorp-området, mellan E18 och Våtsjöns norra strand, ca 5 
kilometer öster om Karlskoga tätort. Syftet med ändring av detaljplanen 
är att möjliggöra för två kompletterande vägar inom planområdet för att 
säkerställa samhällsnyttiga funktioner, i det här fallet utbyggnad av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Detaljplanearbetet för Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP) inleddes till 
följd av att Samhällsbyggnadsnämnden i juni 2021 lämnade positivt 
planbesked samt beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan 
Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP). Samrådshandlingar sändes ut på 
samråd den 16 juni till 7 juli. Under samrådskedet har synpunkter 
inkommit från kommunala instanser samt Länsstyrelsen i Örebro län. 
Synpunkterna har bemötts i samrådsredogörelsen och planhandlingarna 
har reviderats. Ändringen anses inte inverka på varken närliggande 
bebyggelse eller påverka känslan av att området upplevs ianspråktaget. 
Strandskyddet upphävs i ändringsområdena inom planområdet med 
hänvisning till särskilda skäl, allmänt intresse, som inte kan tillgodoses 
utanför området, enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § pt. 5. Vägarna finns 
idag och markområdet anses ianspråktaget, vägarna anses inte äventyra 
allmänhetens tillgång till strand och vatten eller påverka livsvillkoren för 
djur- och växtliv på land och i vatten. 
 
Vidare överensstämmer ändringen med Karlskoga kommuns 
översiktsplan då vikten av att bebyggelse runt Våtsjön bör anslutas till 
det kommunala va-nätet. Ändringen ökar även tillgängligheten och 
utökar möjligheten för utryckningsfordon att ta sig till alla fastigheter 
inom planområdet. 
 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP)  
 

Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Georgios Apostolidis 
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Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska vid 

utökat förfarande under minst tre veckor samråda om ett förslag till detaljplan med bland 

andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan, vilka redovisas 

i följande samrådsredogörelse, och bemöts där av kommunen  
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för två kompletterande vägar inom 

planområdet för att säkerställa samhällsnyttiga funktioner, i det här fallet utbyggnad av 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

SAMRÅD 

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 16 juni och den 7 juli 2021. Granskningshandlingarna 

har under perioden funnits tillgängliga i entréhallen 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 med synpunkter har inkommit från:  

• Lantmäteriet (KLM) (Bilaga 1 

• Länsstyrelsen (Bilaga 2) 

 

 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från:  

 

Inga remissvar utan synpunkter har inkommit  
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INKOMNA YTTRANDEN 

 

PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 

 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 

 

Kommunala Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat ett yttrande, se 

Bilaga 2. 

 

Kommentar: Revidering sker efter KLM`s kommentarer. 

 

 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 

 

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Länsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat ett yttrande, se Bilaga 2. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas angående genomförandetiden. Ägaren av fastigheten 

där ändringarna sker har tillfrågats innan detaljplanearbetet startat. Berörda sakägare har under 

samråd haft möjlighet att motsäga sig ändringen dock har inga yttranden inkommit från sakägare. 

  

 

 

 

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 bo.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  

karl.selander@karlskoga.se (näringslivschef) 

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & exploateringschef) 

niklas.olsson@karlskoga.se (strategisk planerare) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ronnie.erhard@karlskoga.se  

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

ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt) 

madeleine.eriksson@karlskoga.se (fysisk planerare) 

georgios.apostolidis@karlskoga.se (fysisk planerare)  

Intressenter  

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 

Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se  

Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se 

mailto:info@karlskogaenergi.se
mailto:registrator@karlskogaenergi.se
mailto:bo.bjork@karlskoga.se
mailto:karl.selander@karlskoga.se
mailto:bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se
mailto:niklas.olsson@karlskoga.se
mailto:ronnie.erhard@karlskoga.se
mailto:liv.hellquist@karlskoga.se
mailto:ida.englund@karlskoga.se
mailto:madeleine.eriksson@karlskoga.se
mailto:georgios.apostolidis@karlskoga.se
mailto:lantmateri@karlskoga.se
mailto:orebro@lansstyrelsen.se
mailto:bergslagens.rtj@brt.se
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YTTRANDEN UTAN ERINRAN 

 

Inga yttranden utan erinran har inkommit. 

 

 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 

Följande revideringar görs i antagandeshandlingarna: 

  

Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

 

• Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

o Planbeskrivningen revideras. 

o Plankartan förtydligas angående genomförandetiden. 

 

 

 

 



 

SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN             Datum: 2021-06-16 
 
*************************************************************************************************** 
Förslag till ändring av detaljplan för:  
 

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1) – (ÄDP) 
  
Samrådstid 16/6 – 7/7 2021    
 
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 7/7 2021 till 
     

 Georgios Apostolidis 
    Samhällsbyggnadsförvaltningen 
    Georgios.apostolidis@karlskoga.se 
    
Samrådshandlingarna består av:  
 

 Plankarta 
 Planbeskrivning  
 Informationsbrev 
   Miljöundersökning 

 
    

****************************************************************************************************
* 
(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: 
 
I kartan under ” Ändring av detaljplan” står det att ändringar redovisas med rött. Det behöver ju även stå 
blått. 
Felaktigt aktnummer i kartan och på sidan 5. Det skall vara 1883-P18/13 och inte 1883K-2819. 
 
 
 
 
 
 
Lantmäterimyndigheten// Åke Kappel, Anders Jansson 2021-06-22    
--------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 
 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/)  Datum    



Yttrande
1(2)

Datum Diarienummer
2021-06-17 402-5417-2021

Karlskoga kommun,
Samhällsutveckling och geodataavdelningen
detaljplan@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

Ändring av detaljplan för Våtsjötorp 1:27 m.fl. 
(del 1), Karlskoga kommun
Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
11 § plan- och bygglagen (PBL), begränsat standardförfarande. 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 ett antagande av ändringen av detaljplanen inte 
kommer att prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
Ändringen av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Genomförandetid
Det bör i planbeskrivningen uppmärksammas att genomförandetiden för den 
detaljplan som avses att ändras inte har gått ut. Enligt 4 kap. 39 § PBL får en 
detaljplan inte ändras före genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare 
som berörs motsätter sig det. Det bör tydliggöras om berörda fastighetsägare har 
godkänt att detaljplanen ändras. På PBL Kunskapsbanken anges att om det finns 
genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den återstående 
genomförandetiden även gälla för den eller de planbestämmelser som 
planändringen avser. På detta sätt undviks olika genomförandetider för samma 
område. Länsstyrelsen noterar att en ny genomförandetid anges för planändringen, 
vilket inte är i enlighet med vad som anges på PBL Kunskapsbanken. 

Bilaga 1

mailto:detaljplan@karlskoga.se


Yttrande 2(2) 

2021-06-17 402-5417-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Camilla Lund som föredragande.

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

Bilaga 2



ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1)  - 
(ÄDP)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 



SKALA 1:

Höjdsystem RH 2000
Mätklass II

Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen

Ledningsrätt

Koordinatsystem SWEREF 99 15 00Använd gräns, Plangräns

Kvarterstrakt

Traktgräns

Vägkant

Staket

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckningar2:71 4

Traktnamn, Kvartersnamn

Gatunamn

Lr

Serv Servitut

LAGA KRAFTSBN

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

BOFORS, MALLEN

Hultmansgatan

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.

......................................................................
Bosse Björk,

.......................................... ..........................................

Stödmur

Slänt

Spår

KoordinaterX = 79400

Y = 27600

Träd Rutnätspunkt
Industribyggnad

Bostadshus, Uthus

Allmän byggnad, Kyrka

Transformator, Skärmtak

KARLSKOGA KOMMUN

2000

2012-08-30

- samt upphävande av områdesbestämmelser för Våtsjötorp 1:2, 1:3, m fl
Våtsjötorp 1:27 m fl, (del 1)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

NORMALT
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Upphävande av områdesbestämmelser

Upphävande av områdesbestämmelser

E18

Våtsjön

LAGA HANDLING

0 50 100 150 200

MeterFyndplatser för hårklomossa

Upphävande av områdesbestämmelser

 

GRÄNSER

Planområdesgräns. Redovisad 3 meter utanför planområdet.

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Kombinderad egenskapsgräns och administrativ gräns

Gräns för upphävande av områdesbestämmelser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Allmänna platser
Lokaltrafik
Naturområde
Bad- och båtplats

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Kvartersmark
Bostäder
Bostäder och samlingsplats/byggnad för boende i området
Teknisk anläggning, transformatorstation
Teknisk anläggning, pumpstation

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE

Vattenområde
Öppet vattenområde
Vattenområde där en (1) brygga, avsedd för intilliggande 
fastighet, om sammanlagt högst 15 m2 per fastighet får 
anläggas. 
Vattenområde där gemensamma och allmänna bryggor om 
sammanlagt högst 50 m2 avsedda för bostadsfastigheter i 
närområdet får anläggas. 
Vattenområde där gemensamma och allmänna bryggor om 
sammanlagt högst 100 m2 avsedda för bostadsfastigheter i 
närområdet får anläggas. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats
Parkering får i begränsad omfattning ske inom naturmark, i 
direkt anslutning till gator och tillfarter till 
fastigheter/arrendetomter (gäller hela planområdet)

n1 Inom strandzonen ska, vid anläggning och verksamheter 
hänsyn tas till förekomster av arten hårklomossa (Dichelyma 
capillaceum). Markområdets naturkaraktär ska bevaras t.ex. 
får inte gräsmatta anläggas. Markvegetation som växer högre 
än 0,5 meter får röjas ner till 0,5 meter. 

n2 Lägsta markhöjd för väg ska vara + 141,9 meter över 
nollplanet, Karlskogas höjdsystem (RH2000).  Alternativt ska 
vägen utformas med hänsyn till översvämningsrisker. 

bro Bro ska finnas
service Område avsett för servicebyggnad tillhörande allmän bad- och 

båtplats.
f-in Marken får användas som in- och utfart

NATUR

BAD/BÅT

W

LOKALGATA

WB1

B

W2

BC1

E1

W3

E2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad
e1 000/000 Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad respektive 

komplementbyggnader per fastighet
e2 00 Största byggnadsarea i m2

Begränsning av markens utnyttjande
Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast bebyggas med uthus och 
komplementbyggnader

Markens anordnande
n1 Inom strandzonen ska, vid anläggning och verksamheter 

hänsyn tas till förekomster av arten hårklomossa (Dichelyma 
capillaceum). Markområdets naturkaraktär ska bevaras t.ex. 
får inte gräsmatta anläggas. Markvegetation som växer högre 
än 0,5 meter får röjas ner till 0,5 meter. 

Höjd på byggnader

Högsta totalhöjd i meter för komplementbyggnader

 Högst antal våningar

Utformning
fril. Endast friliggande hus
v1 Suterrängvåning får anordnas utöver högsta antal våningar

Byggnadsteknik
b1 Lägsta golvhöjd för utrymmen som innehåller byggnadens 

kärnfunktioner, kök, toaletter, sovrum, vardagsrum ska vara + 
142,4 meter över nollplanet, Karlskogas höjdsystem (RH2000). 
Sekundära utrymmen som utformas för att kunna 
översvämmas får byggas på lägre nivå. Alternativt ska 
byggnaderna utformas med hänsyn till översvämningsrisker. 
(gäller inom hela planområdet)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Strandskydd
Strandskydd är upphävt

Markreservat
u1 Området ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar

eller avvattningsdike.

Ändrad lovplikt
Marklov/bygglov krävs även för fällning av träd, parkeringsplatser eller plank inom n1

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats

ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje




a1



2018-06-12 2018-07-10

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Denna plankarta redovisar med rött och blått ändringar och tillägg till en gällande 
detaljplan, och ska läsas tillsammans med gällande detaljplan.

Utöver ändringar som anges med rött gäller laga kraftvunnen detaljplan: 
Detaljplan nr. 654 (akt 1883-P18/13) Våtsjötorp 1:27 m. fl - samt upphävande av 
områdesbestämmelser för Våtsjötorp 1:2, 1:3, m fl, LAGA KRAFT 2018-07-10.

Planändring upprättad  2021-06-13 
Planänring antagen 
Planändring laga kraft 

ANTAGANDEHANDLING

BEGR’ÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE

Ändringsområdesgräns för ÄDP. Redovisas 3 meter utanför ändringsområdet

a1

a1

a1

Område som överförs till allmän platsmark (LOKALGATA)

Strandskydd upphävt

a1

a1

GRÄNSER

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER



 

 

SAMRÅDSHANDLING 

 Udden 

 

 

 

 

ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1)   

- (ÄDP) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna handling beskriver ändringar till en gällande detaljplan samt väntade konsekvenser av ett 

genomförande. För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. 
 

 

 

 

Karlskoga Kommun, Örebro län  

Upprättad 2021-06-16 

SBN 2021-00098 

Begränsat standardförfarande  

Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 

Samrådshandling

PLANBESKRIVNING 
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Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 

syften och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan det är 

plankartan som fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, 

vilka förändringar som föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande av detaljplanen 

medger.

 

Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och 

vattenområden får eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan 

medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma 

mark eller byggnader på något speciellt sätt. En detaljplan tas fram genom en planprocess, som 

kan föras med olika planförfaranden, metoder, som väljs bland annat beroende på hur omfattande 

och betydande detaljplanens syften är för allmänheten och miljön. Planförslaget som följer 

handläggs med begränsat förfarande. 

 
Planförslaget utgörs av: 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Miljöundersökning 

• Fastighetsförteckning 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 

Detaljplanen fallen inom ramen för och handläggs med begränsat standardförfarande i enlighet 

med PBL 5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att innehålla enbart ett 

kommunikationssteg, samrådskede. Begränsat förfarande tillämpats då planändringen bedöms 

sakna ett allmänt intresse, ha en begränsad betydelse samt att den är förenlig med kommunens 

översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. Förslag till ändringen 

bedöms inte heller föra med sig en betydande miljöpåverkan eller avvika från huvudsyftet i 

underliggande detaljplan (bostadsändamål).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det begränsade standardsförfarande innebär att samrådshandlingar tas fram, som presenteras för 

samrådskretsen. Sakägarkretsen får tillfälle att under en två veckors period lämna synpunkter om 

ändringen. Sakägarkretsen ges normalt tillfälle att under två veckors tid lämna synpunkter. 

Samrådsskedet kan förkortas om alla berörda är överens om det (Prop. 2013/14:126. En enklare 

planprocess, s. 88). Inkomna synpunkter från samrådsskedet dokumenteras i en 

samrådsredogörelse, som ligger till grund för en revidering av planförslaget. Detaljplanen prövas 

efter avslutat samrådsskede för antagande och vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att 

beslutet tillkännagetts, under förutsättning att beslutet inte överklagats. 

PLANBESKRIVNING 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP)  

Ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya 

förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs 

vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom 

ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och 

rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (i detta fall bostadsändamål). Det är 

kommunen som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om den 

befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas (Boverket – Ändring av detaljplan).  

 

Kommunen kan använda sig av ändring (ÄDP) när det finns en plan där syftet fortfarande är 

aktuellt men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer användbar och funktionell. 

Äldre planer kan till exempel kompletteras genom att öka eller minska byggrätten (exempelvis 

genom att justera andelen prickmark) (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48). 

 

PRÖVNING AV ÄNDRING AV DETALJPLAN 

I fall då en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats och om en byggrätt 

finns, så gäller den. Bland annat är Länsstyrelsens prövning därför avgränsad till att omfatta enbart 

det som ändringen avser. Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är 

utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan och bygglagen, PBL. Vid ändring av 

detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska 

enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Ett exempel på 

detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka byggrätten för att bättre möta 

dagens behov av standard eller ta bort alternativt lägga till planbestämmelser. 

 

Aktuell ändring av detaljplan bedöms falla inom ramarna för vad som enligt Boverket är fullt rimligt 

att genomföra som ÄDP. Kommunen bedömer med hänsyn till ändringens begränsade omfattning 

och syften att det är lämpligt i aktuellt fall att ta fram en ÄDP. Det område som ändras benämns 

ändringsområdet nedan. 

 

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med och konsekvensen av ändringen till 

underliggande detaljplan. Planändringen genomförs genom att rita på underliggande plankarta, 

vilket resulterar i att det därefter finns en gällande plankarta samt en ändringskarta, d.v.s. en 

separat plankarta som redovisar ändringar till den underliggande detaljplanen. Kartorna ska vid 

plantolkning läsas tillsammans. Därav begreppet ändring av detaljplan. 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
LÄGE OCH BAKGRUND  

Planområdet är beläget i Våtsjötorp-området, mellan E18 och Våtsjöns norra strand, ca 5 kilometer 

öster om Karlskoga tätort. Planområdet avgränsas naturligt i nordlig riktning av E18.  

 

 
Befintliga detaljplanegränser inom gul markering, röd markering visar ändringsområdet för aktuellt ändring av detaljplan. 

En ansökan inkom till Samhälle- och serviceförvaltningens samhällsutveckling och 

geodataavdelning i april 2021 med avsikten att upprätta en ändring av detaljplan Våtsjötorp del 1. 

Ändringen avser fastigheten Våtsjötorp 1:27 m. fl. I ansökan framförs önskemål från det 

kommunala VA-bolaget att förenkla tillgängligheten till markförlagda VA-ledningar. Ändringen 

avser att möjliggöra för två vägar att knyta ihop området som i dagsläget är tredelat på grund av 

olika infartsvägar. Tomterna som berörs av den östra vägen är arrendetomter och den föreslagna 

vägsträckan ligger i naturmark och berör inga byggnader enligt fastighetsägaren till 

ändringsområdena. Fastighetsägaren har varit delaktig i arbetet med detaljplanen och ställer sig 

positiv till ändring av detaljplan. 

SYFTE  

Planområdet är beläget i Våtsjötorp-området, mellan E18 och Våtsjöns norra strand, ca 5 kilometer 

öster om Karlskoga tätort. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för två 

kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa samhällsnyttiga funktioner, i det här 

fallet utbyggnad av verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

OMFATTNING OCH MARKÄGARFÖRHÅLLANDE 

Ändringsområdet avser till stor del fastigheten Våtsjötorp 1:27. Inom planområdet finns även 

enskilt ägda tomter. Ändringsområdet som berör ändringen sker inom fastigheten Våtsjötorp 1:27.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

I kommunens gällande översiktsplan lyfts bland annat, att konvertering av fritidshus till 

åretruntboende med anknytning till vatten ska prioriteras, främst vid sjöarna Möckeln, Lonnen och 

Våtsjön. I översiktsplanen lyfts även vikten av att bebyggelsen runt Våtsjön ansluts till det 
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kommunala va-nätet. Ärendet bedöms således på flera punkter vara förenligt med Karlskoga 

kommuns översiktsplan. 

GÄLLANDE DETALJPLAN  

• Nr. 654 – Våtsjötorp 1:27 m fl, (del 1)   

Laga kraft 2018-07-10 (akt 1883-P18/13)  

 

Gällande detaljplan reglerar bostadsbebyggelse i området samt område för allmänt ändamål. Det 

område som ändringen berör medger natur med delar med egenskapsbestämmelsen f-in som 

medger in och utfart över naturmark för kringliggande bostadsfastigheter. Inom planområdet finns 

idag redan befintliga vägområdet inom naturområdet för att tillgängliggöra fastigheter och 

arrenden. 

 

  

RÄTTIGHETER OCH SERVITUT  

Ändringsområdet berör 1883-170.1 (DjVu) Officialservitut, 1883-93/25.1 och (DjVu) Officialservitut 

rätt att använda vägen för utfart. 1883-97/40.4 (DjVu) Officialservitut rätt att anlägga väg på 

området. 

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2021, att ge samhällsbyggnads-förvaltningen i 

uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan Våtsjötorp 1:27 m. fl (ÄDP) med huvudsyftet 

att möjliggöra för två kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa samhällsnyttiga 

funktioner. 

RIKSINTRESSEN 

Ändringsområdet ligger inom riksintresseområdet för totalförsvaret, Hinderfritt område – skjutfält, 

enligt Miljöbalkens kap. 3. Därför ska plan- och lovärenden för alla typer av höga (50 meter och 

högre) byggnadsverk master, vindkraftverk etc. remitteras till Försvarsmakten. Ändringsområdet 

innehåller inga byggnadsverk och riksintresset beaktas därför inte vidare. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Ändringsområdet utgörs av en tidigare detaljplanelagt område inom fastigheten Våtsjötorp 1:27 

som är planlagd för Natur, ytorna består till stor del av avverkad skog. Inom och i anslutning till 

ändringsområdet finns arrendetomter och privat ägda tomter samt anslutande naturmark.  

 

TRAFIK OCH PARKERING 

Ändringsområdet nås via flera tillfarsleder som utmynnar i tillfartsväg från E18.  

 

MARKENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ändringsområdet utgörs av naturmark som till stor del är avverkad. Ändringsområdet är relativt 

kuperat och består delvis av berg i dagen. Nivåskillnaderna varierar men inte i den utsträckningen 

att det är påtalande.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH AVFALL 

Ändringsområdets består idag av naturmark och infrastruktur för det specifika ändringsområdet är 

obefintlig. Omkringliggande områden är delvis utbyggt med elledningar och förutsättningar för 

avlopp och vatten pågår då planområdet nyligen blivit verksamhetsområde för det kommunala 

VA-ledningsnät.  

 

För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. Nr. 654 – 

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del 1).  Laga kraft 2018-07-10 (akt 1883-P18/13). 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Det område som omfattas av ändringar kallas ändringsområdet samt omges av röd 

ändringsområdesgräns, redovisad 3 meter utanför ändringsområdet. Gällande detaljplan anger för 

ändringsområdet användningen natur med delvis egenskapsbestämmelser f-in, vilken möjliggör 

för angränsade fastigheter med tillfart till bostadstomterna. Ändringar i detaljplanen syftar i 

huvudsak till attmmöjliggöra för två kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa 

samhällsnyttiga funktioner.  
 

EGENSKAPSBESTÄMMELSE FÖR ALLMÄN PLATS 

Utformning av allmän plats - 4 kap. 5 § 2, 8 och 30 §§ PBL 

LOKALGATA – Bestämmelsen anger område inom allmän platsmark som till den mån som krävs får 

användas som tillgänglighetväg får delar av området. 
 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE  

Genomförandetid - 4 kap. 21 § PBL 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Planbestämmelserna som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. 

 

Strandskydd 

Strandskyddet upphävs i ändringsområdena inom planområdet genom en prövning enligt 7 kap 

Miljöbalken.   

 

Upphävande av strandskydd för väg med hänvisning till särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 

kap 18 c § pt. 5  

Egenskapsbestämmelse för lokalgata är ett angeläget allmänt intresse, som inte kan 

tillgodoses utanför området. Väg som för sin funktion måste ligga inom det utpekade 

området och inom strandskyddsområdet. Lokalgata anses inte äventyra allmänhetens 

tillgång till strand och vatten eller påverka livsvillkoren för djur- och växtliv på land och i 

vatten. 

 

Strandskyddet föreslås upphävt inom bemälda områden med administrativ gräns och beteckning 

a1, samt redovisas på plankarta med röd skraffering.   
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Motivering till ändringar genom ÄDP 

Ändringen anses inte inverka på varken närliggande bebyggelse eller påverka känslan av att 

området upplevs ianspråktaget. 

 

Vidare överensstämmer ändringen med Karlskoga kommuns översiktsplan då vikten av att 

bebyggelse runt Våtsjön bör anslutas till det kommunala va-nätet. Ändringen ökar även 

tillgängligheten och utökar möjligheten för utryckningsfordon att ta sig till alla fastigheter inom 

planområdet. 

 

 

GNOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen är vägledande för genomförandet av ändring av detaljplanen. 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN 

Ändring av detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande, vilket innebär att 

standardförfarandet begränsas till att endast innehålla ett kommunikationssteg – samrådsskedet. 

Samrådskretsen har begränsats till de som bedöms beröras av själva ändringen. Förfarandet 

tillämpas i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är 

förenligt med kommunens översiktsplan. Förslag till ändring av detaljplan bedöms inte vara av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kunna medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 

GENOMFÖRANDETID 

Enligt 4 kap. 39 § PBL får en detaljplan inte ändras före genomförandetidens utgång om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Berörda fastighetsägare har kontaktas och har haft 

tillfälle att yttra sig men har valt att inte lämnat in yttrande. 

 

Nuvarande genomförandetid på underliggande detaljplan gäller fortsättningsvis som specifik 

genomförandetid inom nuvarande ändring av detaljplan.   

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Karlskoga kommun äger inte ändringsområdet.  

AVTAL OCH PLANEKONOMI 

Detaljplanen bekostas av Karlskoga Energi & Miljö AB. 

FASTIGHETSBILDNING 

Följden av aktuell ändring av detaljplan innebär inga förändringar inför kommande 

fastighetsbildning jämfört med gällande detaljplan. 
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Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1) - (ÄDP) 

 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

SAMRÅDSHANDLING 

 

 

 

 

 

 

 




