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Sammanfattning av ärendet  
Syftet med planen är att möjliggöra en expansion och utveckling av Torsby camping 
genom att planlägga ett område norr om befintlig camping som campingområde. Det 
nya området ska kunna användas för såväl camping och som för tillfälligt boende i 
stugor.  

Samråd 
Förslaget har under tiden från och med 14 april 2022 till och med 18 maj 2022 varit på 
samråd.  
 
Samrådshandlingarna bestod av:  

• Plankarta, daterad 2022-03-17 
• Planbeskrivning, 2022-03-17 

 
Övriga handlingar:  

• Undersökningssamråd, daterad 2022-01-07  
• Fastighetsförteckning, daterad 2021-10-04  
• Naturvärdesinventering, daterad 2019-06-14  

 
Den 9 augusti 2022 hölls ett möte på plats där grannar, exploatör och representanter 
från kommunen närvarande. Mötet initierades av exploatören.  

Granskning 
Förslaget har under tiden från och med 1 december 2022 till och med 15 januari 2023.  

Granskningshandlingarna bestod av:  
• Plankarta (grundkarta ingår), daterad 2022-11-22 
• Planbeskrivning, daterad 2022-11-22 

 
Övriga handlingar:  

• Behovsbedömning, 2022-01-07  
• Samrådsredogörelse, 2022-11-17  
• Naturvärdesinventering, 2019-06-14  
• Geoteknisk undersökning, daterad 2022-10-27  
• Fastighetsförteckning 2021-10-04, senast uppdaterad 2022-11-16  
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Remissinstanser  
Planhandlingarna enligt ovan redovisades på kommunens webbsida samt fanns 
utskrivna som kopior i miljö- och byggkontorets planrum, plan 2 i kommunhuset i 
Torsby.  

Handlingarna skickades även till:  

Internt Externt 

- Miljö-och bygg 
- Räddningschef 
- Tekniska avdelningen 

- Länsstyrelsen Värmland  
- Trafikverket  
- Lantmäteriet  
- sakägare enligt upprättad 

fastighetsförteckning  
-   

 

De yttranden som inkommit under samrådstiden sammanställs och bemöts i denna 
redogörelse daterad 2023-02-16
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Länsstyrelsen Värmlands län 

Beskrivning av ärendet  
Rubricerat förslag till detaljplan, 
upprättat med standardförfarande den 
17 november 2022, har översänts för 
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL). 
Planförslaget har behandlats i samråd 
med företrädare för berörda enheter 
inom Länsstyrelsen vid planberedning 
den 15 december 2022.  
 
Planens syfte är att utvidga befintlig 
camping. Detta görs genom att området 
planläggs som kvartersmark för 
friluftsliv och camping.  
 

Länsstyrelsens roll  
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen 
under granskningstiden yttra sig över 
planförslaget, om förslaget enligt 
länsstyrelsens bedömning innebär att  

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken inte tillgodoses,  

2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 
kap. miljöbalken inte följs,  

3. strandskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken upphävs i strid med 
gällande bestämmelser,  

4. regleringen av sådana frågor om 
användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera 
kommuner inte har samordnats 
på ett lämpligt sätt, eller  

5. en bebyggelse eller ett 
byggnadsverk annars blir 
olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

 

 

 

 

 

-- 
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 Kvarstående synpunkter från 
samrådet  
I samrådet framförde Länsstyrelsen 
synpunkter om Hälsa och Säkerhet - 
Geoteknik. Kommunen har till 
granskningsskedet bemött 
Länsstyrelsens synpunkter och vissa 
justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har 
inga kvarstående synpunkter angående 
Hälsa och Säkerhet – Geoteknik. 

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 
10 § PBL besluta att pröva kommunens 
beslut att anta en detaljplan. 
Länsstyrelsen kan av det nu aktuella 
planförslaget och av i dagsläget kända 
förhållanden inte se att de föreslagna 
åtgärderna kommer att föranleda någon 
prövning 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Trafikverket 
Trafikverket har granskat 
remisshandlingarna och har ingen 
erinran i granskningsskedet. 

 

 

Noteras 

Lantmäteriet  

Detaljplan för Torsby camping 
etapp II Svenneby 1:348  
Vid genomgång av planförslagets 
handlingar (daterade 2022-11-22) har 
följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga 
frågor där planen måste förbättras  

Plankarta  
Egenskapsgräns saknas för del av 
prickmarksområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankartan har justerats enligt erinran.  
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Sakägare I 
Vi har haft vårat fritidshus, Svenneby 
1:364 sedan 1987. Det har under åren 
varit ett mycket bra område att kunna bo 
och verka i. Både som fritidsboende 
och att kunna sköta om våran 
skogsfastighet i Torsby. Det blev ett 
chockartat besked när vi förstod att 
campingen skulle komma att utökas åt 
vårat håll till. Våra farhågor i detta 
bestod i att det kommer att påverka vårt 
framtida boende där på ett negativt sätt. 
 
Har deltagit i samråd med Torsby 
Camping och ansvarig handläggare vid 
plan-och byggnadskontoret vid Torsby 
kommun. Där framfördes också de olika 
synpunkter vi hade på det hela. En del 
av detta har redan åtgärdats bl.a. ett 
heltäckande staket som markerar 
avgränsningen mellan oss och 
campingområdet. Dock med det 
undantaget att det gjordes en öppning i 
staketet in till den befintliga stugan 
(Kolthoffs-fastigheten), som skall vara 
öppen så länge som de gör en 
ombyggnad av denna. Detta vill vi få ett 
bindande avtal/kontrakt på med 
campingen, så att det senare blir stängt. 
 
Vid det samråd som skedde i somras 
blev det inte helt klargjort för oss hur 
byggnationen skall bli innanför staketet 
på campingens sida. Var och hur skall 
husen läggas och var blir det platser för 
husvagnar/ husbilar? 
 
Det är en del frågor som kvarstår och 
därför lämnar vi nu dessa synpunkter, så 
att vi har kvar möjligheten till ett ev. 
överklagande av planen. 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med 
avgränsningens syfte och önskad 
utformning, se sida 14. 

Synpunkt om avtal har framförts till 
exploatören. 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med 
en illustration över vilka delar av området 
som får användas för tillfällig vistelse 
(stugor) respektive friluftsliv och camping 
(uppställningsplatser), se sida 12 i 
planbeskrivningen.  
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Sakägare II 
Med anledning av Torsby Campings 
expansion vill jag som nära 
fastighetsägare här lämna mina 
synpunkter för samråd. Dokumentet är 
en fortsättning och förtydligande av 
tidigare insända synpunkter från 15 maj. 
  
Jag vet att Torsby kommun ser positivt 
på campingens satsning, vilket leder till 
fler turister i kommunen. Jag är också 
positiv till detta. Jag är dock orolig för 
vissa saker, vilket jag vill att hänsyn tas. 
Jag har haft min fritidsfastighet här 
sedan 1988 och inte haft något ont av 
campingen. På senare år har dock 
flertalet gäster på campingen gjort att allt 
fler, bla tar sina hundpromenader in 
bland fritidsfastigheterna där jag finns. 
Att campingen nu expanderar med 
stugor och fler husvagnsplatser alldeles 
intill tomtgränsen skapar en oro för 
störningar. Det är inte bara ”nyfikna” 
som kommer in på vårt område utan det 
finns även en oro för ljudbild från 
campingen kvällstid.  
 
Jag vill återigen påtala att ett 
heltäckande staket ska uppföras mot 
fritidsfastigheterna, UTAN luckor för bla 
hundägare och nyfikna att ta sig in på 
området. Jag vill att uppförandet av nya 
stugor eller uppställning 
husvagnar/husbilar görs på betydligt 
avstånd från tomtgräns. Här finns en 
stor otydlighet i detaljplanen vart dessa 
ska stå. Det ska också tydligt hänvisas på 
campingen vart man rastar sina hundar 
och vart hundbad ska ske. Dessa ska inte 
hänvisas från campingen till 
fritidshusområdets badplats, vilket 
tidigare skett.  

 

 

 

-- 

 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med 
en illustration över hur/var stugor för 
uthyrning respektive uppställningsplatser 
för campingfordon får placeras.  

Längst med fastighetsgränsen i norr och 
öst finns en zon med prickmark för att 
säkerställa att ingen bebyggelse tillkommer 
närmre fastighetsgränsen än 5 meter. 
Exploatören har även i dialog med 
fastighetsägare uppfört avgränsning i 
fastighetsgräns för att tydliggöra vad som 
är campingensområde och inte. Det finns 
sedan tidigare en granhäck planterad i 
fastighetsgräns som med tiden kommer 
bidra till tydlig gräns, minskad insyn och 
viss dämpning av ljud. 

Syftet med avgränsningen är att göra det 
tydligt för besökare vad som är 
campingområde och inte. Kommunen 
anser att aktuell avgränsning fyller denna 
funktion i enlighet med vad lagstiftningen 
kan kräva, se på sida 14 
planbeskrivningen.  

Kommunen kan inte reglera eller ställa 
krav på vart rastning av hundar får göras, 
varken inom eller utanför planområdet. 
Allemansrätten ger allmänheten rätt att 
vistas i naturen för att till exempel bada, 
paddla och promenera. Aktuell synpunkten 
har förts vidare till exploatören.    
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Kan kommunen och campingen tydligt 
visa förståelse och i samråd med oss 
övriga fastighetsägare utveckla detta 
område kan gott grannskap fortsätta att 
gälla. 

 

 
Utförda ändringar efter granskningen 
Inför antagandet har plankartan och planbeskrivning anpassats efter de nya 
föreskrifterna för digital detaljplan (BFF 2020:5) och planbeskrivning (BFS 2020:8). 
Även om handlingarna ser något annorlunda ut är innebörden av de olika 
bestämmelserna och rättsverkan densamma.   

Mindre justering av bestämmelserna har gjort för ökad tydlighet av vad som avses, till 
exempel har ordet ”vidbyggd” ändrats till ”tillbyggd” under ”Övrig information på 
plankartan”. 

I samband med samråd av planen yttrande länsstyrelsen gällande brister i 
formuleringen av bestämmelse om minskad lovplikt (a2). Inför granskning ändrades 
bestämmelsen till ”Bygglov krävs inte för tillbyggnad av campingenhet som inte är 
längre än campingenheten samt djupare än 3 meter. Bestämmelsen gäller under 
planens genomförandetid.” 
 
Kommunen anser att bestämmelsen bör gälla även efter genomförandetidens utgång 
(dvs. 15 år efter plane antagits), detta för att inte bygglov ska behöva sökas på redan 
uppförda byggnader eller att kommunen ska hantera omfattande tillsynsärenden. 
Bestämmelsen har därför formulerats om till ”Bygglov krävs inte tillbyggnad av 
campingenhet som inte är längre än campingenheten samt djupare än 3 meter. 
Bestämmelsen gäller under den tid som planen är gällande.”. I samband med att 
planen ändras eller ersätts kan revidering av bestämmelsen bli aktuellt.  
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Kvarstående synpunkter  
Fastighetsägare har i samband med granskningen framfört synpunkter om krav på 
avgränsning och reglering av allmänhetens tillgång till intilliggande badplats. Se 
inkomna synpunkter på sida 7–9 i aktuellt granskningsutlåtande.  

I samband med samråd av planen har även en två fastighetsägare, utöver synpunkter 
gällande tydlig avgränsning, framfört synpunkter om bebyggelsens omfattning och 
placering. En av fastighetsägarna framförde även synpunkter angående hälsa-och 
säkerhet (risk för brand, trafikolyckor samt drunkningsolyckor vid eventuell damm).  

Synpunkterna har bemötts i samrådsredogörelsen, daterad 2022-11-17. Inga ytterligare 
synpunkter om hälsa-och säkerhet har framförts i samband med granskning av planen. 
Däremot har fastighetsägarna fortsatt framfört att de anser att det är otydligt vad som 
får anläggas vart. Därför har kommunen inför antagandet kompletterat 
planbeskrivningen med en illustration över vilka markområden som får användas till 
vad, samt vilka typer av anläggningar som ryms inom respektive användning.  

Exploatörens ambition är att majoriteten av markområdet mot vägen ska användas 
som stugområde. Under utbyggnadstiden kan dock hela området komma att användas 
till uppställningsplatser för campingfordon.  

Enligt plan-och bygglagen får en detaljplan inte vara mer detaljerad än vad som 
behövs med hänsyn till planens syfte. Kommunen anser att en mer detaljerad reglering 
av placering av stugor respektive uppställningsplatser för campingenheter inte är 
motiverat utifrån planens syfte. Andelen stugor och deras storlek är motiverat utifrån 
strukturen i befintligt campingområde.  
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