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Samrådsyttrande för detaljplan över Skymningen i Kristinehamn. 
 

 
Naturområde ”Natur”. 

 Gränsen mellan områden betecknade ”natur” bör bättre anpassas till terrängen 
och befintliga vegetationsgränser. 

 Det stora centrala naturområdet utvidgas lämpligen mot söder och sydväst (mot 
tennisbanorna) och mot nordväst fram till u-området vid tidigare hinderbana. 

 Beteckningen utfart i det stora centrala naturområdet tas bort. En körbar förbin-
delse är olämplig i den större sammanhängande delen av naturområdet. En för-
bindelse för biltrafik bör i stället möjliggöras genom naturområdet i anslutning till 
planerad båtuppläggningsplats. 

 Samtliga naturområden ges en planbestämmelse som tillåter anläggandet av 
gång och cykelväg. 

 En del av N2 området nordost om tennisbanorna överförs lämpligen till ”natur” 
(ängsmark). Bäckens sträckning genom området skyddas med planbestämmelse. 

 Del av det nordligaste N2 området, delen norr om diket, bör också överföras till 
naturmark (ängsmark). 

 Föreslagen industrimark längs Fiskartorpsvägen norr om genomsläppet för na-
turmark (gult) utgår, området överförs till natur. Den intressanta och vackra mo-
ränåsen får på så sätt ett ostört läge i naturområdet. Samtidigt uppfylls 
bestämmelserna för skyddszon ”A” som omger Akzo Nobel. 

 Markerat område för småbåtshamn och för sjösättning och upptagning av båtar, 
WV2 och V1, bör begränsas betydligt till sin utsträckning och flyttas norr ut för att 
spara de stora ekarna på nu redovisad plats. En placering längre från det vackra 
området kring herrgårdsparken är också önskvärd.  I utställd samrådshandling för 
Vålösundet östra redovisas möjligheten till en större båtuppläggningsplats på om-
rådet. Den nu föreslagna mindre anläggningen för sjösättning och upptagning bör 
till sitt läge anpassas så att den kan utvecklas utan störningar på herrgårdsmiljön 
och utan att ytterligare naturmark tas i anspråk. 

 En till naturmiljön väl anpassad infart från Fiskartorpsvägen till en framtida större 
anläggning för småbåtar bör möjliggöras i planen. 
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Friluftsområde ej övernattning ”N2” samt båtuppläggning. 

 Delar av de båda områdena bör betecknas med ”skog” och/eller ”träd” utifrån en 
samlad bedömning med målsättningen att behålla områdets karaktär och skapa 
en mjuk övergång till angränsande naturmark. 

 
 
Camping ”N1”, herrgårdsparken. 

 Att placera campingstugor på gräsytorna i vid herrgården endast 20 m från herr-
gårdsbyggnaden är fullständigt oacceptabelt. Herrgårdsbyggnaden har i kommu-
nens kulturresursprogram klassats som klass 1, byggnadsminnesvärd byggnad. 
Såväl byggnaden som parkmiljön har mycket stora kulturella värden. 
Föreslagna campingstugor i herrgårdsparken tas bort i planen. 

 Platsen för pumphus mellan herrgårdsbyggnaden och vattnet är olämplig med 
hänsyn till den känsliga kulturmiljön. Pumphuset flyttas minst 40 m söder ut. 

 
 
Camping ”N1”, två områden för stugor vid vattnet. 

 Området märkt stuga norr om ”småbåtshamn service” är till större delen vatten-
område, endast en smal remsa närmast småbåtshamnen som består av upplagda 
muddermassor är landområde. Detta gäller vid nuvarande vattenstånd + 44,49 
(medelvattenstånd + 44,34) Området skall till övervägande del vara färgat blått i 
planen campingstugor på platsen kräver utfyllnad, en åtgärd som kräver tillstånd 
eller anmälningsplikt enligt 11 kap miljöbalken. 

 Beteckningen stuga tas bort från båda områdena vid stranden. Campingstugor 
längs stranden är inte förenliga med strandskyddslagen.  

 Anläggandet av campingstugor kan inte anses utgöra ett sådant särskilt skäl för 
att upphäva strandskyddet som anges i MB. 

 
 
Gång och cykelstråk längs stranden. 

 Enligt översiktsplan 2004 skall strandområdet från inre hamnen via Sannaområ-
det, Presterud, Vålösundet, Jutviken och vidare mot Bobacksviken så långt som 
möjligt vara sammanhängande och tillgängligt för allmänheten.  

 Den vid olika tillfällen skisserade strandnära gång och cykelvägen skall därför 
förverkligas och få stöd i planen som markerat X-område på plankartan. 

 Tillgängligheten för allmänheten dygnet runt till området längs stranden skall ock-
så säkras genom planbestämmelse och ritas in på plankartan. 

 Enligt miljöbalken skall vid upphävande av strandskydd ett område längs stranden 
undantas för att säkra allmänhetens passage längs stranden.  

 
 
Pågående anläggningsarbeten. 

 Det är anmärkningsvärt att anläggningsarbetena på platsen har påbörjats. 
Arbetet startade upp redan under pågående programsamråd och då även utanför 
det etablerade campingområdet vid KFUM. 
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 Inom strandskyddsområde inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för anläggningar som kräver dispens eller upphävande av strandskydd. 

 
 
 
Kortsiktiga anpassningar till exploatörers önskemål skall inte styra utform-
ningen av detaljplanen. 
 
 
 
 
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.  
Krets av Svenska Naturskyddsföreningen. 
2009-12-14. 
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Kopia till Länsstyrelsen i Värmland 
651 86 Karlstad 


