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Granskningsutlåtande 

Planprocessen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Almen 21 med 
syfte är att ändra markanvändningen och möjliggöra för tillbyggnad. Byggnaden som 
tidigare använts som stadshus regleras i gällande detaljplan för allmänt ändamål. 
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra användning för nya fastighetsägare. 
Planen möjliggör även för en ny byggnad i fyra våningar och en påbyggnad om tre 
våningar på befintlig byggnad. Fd. Stadshuset föreslås förses med rivningsförbud och 
bestämmelser som skyddar byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag. 
 
Samråd kring planen ägde rum mellan den 27 mars-27 april 2017. De synpunkter som 
har inkom under samråden handlade främst om påverkan på den kulturhistoriska 
miljön och stadsbilden. Förslaget bearbetades inför granskningsskedet, i dialog med 
Länsstyrelsen. Merparten av de synpunkter som framfördes under samrådet 
tillgodosågs i och med revideringen. Ett flertal kvarstående synpunkter finns dock, 
främst från allmänhet och intresseföreningar (ej sakägare). T.ex synpunkter om 
påbyggnadens höjd. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 19 oktober – 6 november 
2017. Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till 
fastighetsägare som berörs av förslaget. Planen har dessutom funnits tillgänglig för 
allmänheten hos Stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida.  
 

Förändringar efter granskningen 
• Mindre, redaktionella, ändringar gjorts i planbeskrivning. Ingen av 

ändringarna är av sådant slag att det föranleder en ny granskning. 
 

Kvarstående synpunkter från granskningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Värmlands museum, Carlstads-Gillet, en 
verksamhetsutövare på inom Kv Almen och en privatperson som inte 
bedömts som sakägare har inkommit med synpunkter vilka inte kunnat 
tillgodosetts. Följande synpunkter kvarstår från granskningsskedet: 

• Synpunkter om påbyggnadens höjd. Påbyggnaden anses vara för hög och 
föreslås sänkas en till två våningar, alternativt att helt utgå. 

• Höjden på den föreslagna nya byggnaden anses vara för hög och därmed 
påverka Flaschska gården negativt. 

• Synpunkt om att bostäder inte borde tillåtas i plan 2. 
 
I övrigt framgår i vilken grad önskemål och frågor tillgodosetts under varje yttrande. 
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Kvarstående synpunkter från samrådet 
Karlstad Lever, Stadsmiljönätverket Operation Karlstad, fastighetsägare till Almen 
15, boende på Drottninggatan 37 B och ett antal privatpersoner som inte bedömts 
som sakägare har inkommit med synpunkter vilka inte kunnat tillgodoses då:  
 
• fd Stadshusets yttre inte kommer att bevaras i sin helhet då påbyggnad även fortsatt 
föreslås.  
• byggnaden mot Pihlgrensgatan inte föreslås utgå.  
• Lucktomten, i kvarterets sydöstra hörn, föreslås inte bebyggas med ett höghus (16-
20 vån).  

 

Inkomna yttranden 
Under granskningstiden har 12 skriftliga yttranden inkommit enligt nedanstående för-
teckning. Yttrandena redogörs i sin helhet och kommenteras i detta utlåtande.  
 
Förteckning över yttrandena: 
Länsstyrelsen i Värmland  
Trafikverket 
Lantmäterimyndigheten 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Karlstads El & Stadsnät AB 
Värmlands Museum 
Carlstads-Gillet 
Verksamhetsutövare, Älvgatan 7 
Privatperson 1  
Privatperson 2  
   
 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen framförde i samrådet synpunkter på planbestämmelser, stadsbilden, 
kulturmiljö och riksintresset. Efter samrådsskedet har planförslaget genomgått 
stora förändringar och huvuddelen av Länsstyrelsens invändningar har 
tillgodosetts. Länsstyrelsen har dock fortsatt synpunkter på stadsbilden och 
kulturmiljön. 
 
Stadsbild 
Förslaget har till granskningen bearbetats och stora förändringar har skett. Det 16 
våningar höga glasade huset har helt utgått och påbyggnaden på stadshuset har 
bearbetats ytterligare. 
 
Länsstyrelsen välkomnar att höghusdelen har utgått ur förslaget då den genom sin 
höjd och utformning påverkade stadssiluetten och riksintresse för kulturmiljön på 
ett icke godtagbart sätt. Påbyggnaden på själva stadshuset har bearbetats och följer 
nu tydligt stadshusets strukturella uppbyggnad och repetitiva fasadutformning. 
Länsstyrelsen anser dock fortfarande att en påbyggnad med tre våningar blir 
mycket dominant i stadsbilden och att det är tveksamt om stadshuset rent visuellt 
bär upp denna stora påbyggnad på ett bra sätt. Länsstyrelsen förordar därför att 
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påbyggnaden begränsas till två våningar och att gavlarna på påbyggnaden 
bearbetas ytterligare. 

 
Kulturmiljö 
Förslaget innebär även fortsättningsvis en förändring av stadsbilden i ett av 
stadskärnans kulturhistoriskt mest känsliga områden. På grund av områdets höga 
kulturmiljövärden är det viktigt att tillkommande bebyggelse tar sin utgångspunkt i 
befintlig bebyggelse och utformas med stor omsorg och med hög arkitektonisk 
kvalitet i samspel med befintligt bebyggelse gällande gestaltning, volym och höjd.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att påbyggnaden av stadshuset genom sin volym, 
gestaltning och föreslaget fasadmaterial kommer att påverka upplevelsen av 
stadshuset. Påbyggnaden kan genom sin höjd även riskera att ta fokus från den 
kulturhistoriskt intressanta miljön norr om stadshuset. Det är viktigt att de 
kulturvärden som kommunen själva pekar på att stadshuset besitter får utgöra 
utgångspunkt i planeringen av en påbyggnad.  Med färre antal påbyggda våningar, 
kan tillkommande bebyggelse bättre anpassas till stadshuset samt till den känsliga 
miljön. 
 
Länsstyrelsen gör dock bedömningen att med den nu föreslagna utformningen så 
innebär inte planförslaget en risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö – 
Karlstads stadskärna. 

 
 

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detalj- 
plan för prövning. Länsstyrelsen kan av det för granskning utställda planförslaget 
och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgärderna kommer 
att föranleda någon prövning. 
 
 
Kommentar 
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att det skulle vara positivt om 
påbyggnaden begränsades till två våningar, dock inte till den grad att det är 
motiverat att reglera det i plan. Utformningsbestämmelserna för påbyggnaden är 
flexibel och möjliggör bl.a. för en mindre sluten utformning av gavlarna. 
 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerat granskningsunderlag som syftar till att 
möjliggöra tillbyggnad samt ändrad användning av fd stadshuset i kvarteret Almen. 
Antal våningar i nytt hus har kraftigt reducerats från samrådsskedet till fyra våningar, 
befintliga hus byggs på med upp till tre våningar. Trafikverket har i samrådsskedet 
yttrat sig i frågan (TRV 2017/32892) och förutsätter att buller från Värmlandsbanan 
inte utgör en bullerkälla som påverkar boendemiljö för planerade bostäder. 
Trafikverket hänvisar till tidigare yttrande och har därutöver inget att erinra. 
 
Kommentar 
- 
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Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningsförslaget och har följande 
synpunkter.  
 
I genomförandebeskrivningen under rubriken fastighetsrättsliga frågor, ledningsrätter, 
gemensamhetsanläggningar och servitut bör man förtydliga att det är servitut 1780K-
2016/59.1 som avses ändras i läge.  
 
Hänvisningarna (pilarna) till servituten som redovisas på kartan i 
genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor är felmarkerade.  
 
I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit tillgodosedda. 
 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen justeras enligt Lantmäterimyndighetens synpunkter. 
 
 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden är som oftast positiv till att det byggs fler bostäder i 
Karlstad. Men i detta fall ser vi att det blir problematiskt då planens intentioner med 
fler bostäder går emot nämndens tidigare uppdrag från kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden fick av kommunfullmäktige den 15 juni 2015 (§7 
Strategisk plan och budget 2016-2016 punkt 25) i uppdrag att tillsammans med 
Mariebergsskogen AB och teknik- och fastighetsnämnden ta fram förslag på hur 
kvarteret Almen 19 stegvis kan utvecklas till en öppen och attraktiv stadsmiljö för 
Karlstadsborna. Förslaget som presenterades byggde på att återskapa kvarteret till sin 
ursprungliga form med bland annat nya huskroppar för att återskapa den äldre 
gårdsmiljön. Detta ställer stora krav på investeringar och ökad driftsbudget. 
Kommunfullmäktige beviljade inga medel till den föreslagna utvecklingen i sin 
budget. 
 
Arbetet med att öppna upp Karlstads äldsta bevarade kvarter för allmänheten och fylla 
det med kulturella upplevelser har redan påbörjats. Kultur- och fritidsnämnden har 
med små medel börjat utveckla kvarteret Almen 19 med kulturaktiviteter och har 
somrarna 2016 och 2017 förhyrt den röda gårdslängan för publik kulturverksamhet. 
Lokalerna erbjuds kostnadsfritt till kulturaktörer som kan bedriva en publik 
verksamhet i kvarteret Almen 19. Kulturaktörerna skapar själva intäktsmöjligheter 
med bland annat crowdfunding och att under år 2017 sälja 8000 koppar kaffe. 
 
Om planförslaget tas som det föreslås så får det som konsekvens att intentionerna i 
uppdraget från kommunfullmäktige den 15 juni 2015 (§7 Strategisk plan och budget 
2016-2016 punkt 25) inte kan förverkligas. Det nya planförslaget med påbyggnad på 
befintliga huskroppar, bostäder och centrumändamål ända inpå kvarteret Almen 19 
medför att uppdraget försvåras helt eller delvis: 
 

• Störningar från kulturverksamhetens publika arrangemang om bostäder byggs 
för nära. 
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• Mer skuggning av torget vid Almen 19 vid påbyggnad av våningsplan av f. d. 
stadshuset. 

• Minskad förmåga för kulturarrangörer att bedriva försäljning om det tillåts 
liknande verksamhet bredvid. Indirekt kan det medföra att kultur- och 
fritidsnämnden måste kompensera med högre kulturstöd för att verksamheten 
ska kunna fortgår i samma utsträckning. 

 
För att minska påverkan på kulturverksamheten vid kvarteret Almen 19 bör: 
 

• Inga bostäder tillåtas på plan 2 vid huset närmast kvarteret Almen 19. 
• Så låga kringliggande påbyggnader uppförs på grund av skuggning. 
• Samarbete och samförstånd mellan kulturaktörer och eventuellt den nya café- 

och restaurangverksamhet inom Almen 21 skapas för att inte kulturaktörerna 
ska drabbas negativt.  

 
 
Kommentar 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är nödvändigt att få in fler bostäder inom 
Tingvallastaden för att åstadkomma en tryggare och mer levande stadskärna. 
Ställningstagandet stöds i Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden som grundar sig på 
Strategisk plan.  I stadsdelsvisionen anges att Tingvallastaden ska vara en trygg och 
attraktiv boendemiljö. Tingvallastaden ska vara en attraktiv och välfungerande 
livsmiljö, en blandstad, där service, kommunikationer, arbetsplatser, fritidsaktiviteter 
och rekreation finns 
inom gångavstånd. Nya byggnader ska ha bottenvåningar som bidrar till en ökad 
känsla av trygghet på gatorna. Nya stadsutvecklingsprojekt ska öka bostadsbeståndet 
inom Tingvallastaden. Fler bostäder i centrum ger mer liv på dygnets alla timmar och 
förutsättningar för ökad trygghet i våra offentliga miljöer i centrum. 
 
Att bostäder kan tillkomma från andra våningsplanet och uppåt inom fastigheten 
Almen 21 bör ha en inte betydande påverkan på möjligheten att arrangemang av 
evenemang inom fastigheten Almen 19 då bostäder redan tillåts inom fastigheten 
Almen 15 och i de kringliggande kvarteren Björnen, Gäddan och Trätälja. 
Evenemangen inom kvarteret Almen bör därför vara av sådant slag att de inte är 
störande för boende. 
 
Skuggningen påverkar inte Almen 19 betydande, särskilt inte sommartid. 
 
Vidare bör kommunen inte reglera handelskonkurrensen inom stadskärnan. Att 
planen möjliggör för café/restaurangverksamhet i mer rationella lokaler bör vara 
positivt för kvarterets utveckling i stort. 

 

Miljöförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till samråd. Miljönämnden 
har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades 
i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen delvis beaktat 
dessa synpunkter. De synpunkter där detaljplanen ej kan påverkas bör vidarebefordras 
till exploatör, till exempel: 
- frågorna angående rekommendation om ljudklass, 
- att förbereda för laddningsmöjligheter på parkeringsplatser 
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- samt användningen av solkraft, både befintlig och eventuell 
nyinstallation. 
 
Miljönämnden vill även trycka extra på följande: 
- I planbeskrivningen anges att ett huvudscykelstråk kommer att ledas längs Älvgatan. 
Miljönämnden tror dock att många personer kommer att färdas längs Drottninggatan 
på cykel när marken vid den gamla busstationen ska bebyggas. Därför anser vi att en 
ny gång- och cykelväg bör förberedas i planen. 
Nämnden har för övrigt inget ytterligare att erinra mot förslaget till detaljplan. 
 
Kommentar 
Ny gång- och cykelväg kan anläggas med, för Drottninggatan, gällande plan. Frågan 
hanteras inom ramen för Handlingsplan för genomförande av Stadsdelsvision för 
Tingvallastaden. 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort 
men har utöver nedanstående kommentarer lämnat noteringar av redaktionell art direkt 
till stadsbyggnadsförvaltningens handläggare.  
 
Förtydligande: Gällande pyramidallén handlar det lika mycket om rotsystemets 
bevarande som om kronornas 
 
Komplettering: Exploatören ska iordningställa ny infart inom område av Almen 21 för 
officialservitut för infart till Almen 19. 
 
Kommentar: 
Träden är inte av sådant värde att motiv finns att skydda dem i plan på en privat 
egendom. Inte heller kompensationsåtgärder kommer att krävas. Intentionen i 
projektet är dock att bevara trädraden. Förtydligande om trädens rotsystem noteras. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med föreslagen text. 
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Övriga remissinstanser 
Karlstads El & Stadsnät AB  
Karlstads El & Stadsnät AB har inga övriga synpunkter än de redan redovisade 2017-
04-06. 
 
Kommentar 
- 
 
Värmlands Museum 
Bakgrund 
Värmlands Museum har av Karlstads kommun inbjudits att i granskningsskedet lämna 
synpunkter på förslag till detaljplan inom fastigheten Almen 21. Syftet med 
detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra markanvändningen och möjliggöra för 
tillbyggnad. I kvarteret Almen finns höga kulturhistoriska värden och planområdet 
gränsar till Riksintresseområdet för Karlstads stadskärna. Inom planområdet finns det 
f.d. stadshuset som bedöms vara särskilt värdefullt (färdigställt 1962). Intill 
planområdet ligger Flachska gården vilket har sitt ursprung i 1600-talet och är skyddat 
som byggnadsminne, vilket även gäller Doktorsgården (1818–20) samt 
landshövdingegården (1719–1750) med dess ekonomilängor.  
 
Nybyggnad och gårdsrum  
Värmlands Museum noterar med tillfredställelse att kommunen efter samrådsskedet 
har ändrat planen så att det planerade punkthuset inte länge är aktuellt. Vi noterar 
också att det blivande gårdshuset kommer att ligga relativt nära, och vara avsevärt 
högre än Flachska gården. Den trädrad som tidigare avskärmat mellan 
byggnadsminnet och stadshuset kommer att försvinna och ersättas av en infart och en 
fyra våningar hög byggnad. Sammantaget kommer detta att negativt påverka 
upplevelsen av Flachska gården från norr.  
 
Värmlands Museum utgår ifrån att gården i östra delen av planområdet, alltså i 
anslutning till Landshövdingegården, även fortsättningsvis behålls öppen och 
tillgänglig för allmänheten.  
 
Påbyggnad av f.d. stadshuset  
Det kulturhistoriska värdet hos f.d. stadshuset ligger både i den tidstypiska 
arkitekturen och i den f.d. funktionen som stadshus. Värmlands Museum bedömer att 
byggnaden tål att byggas på om det görs på ett medvetet sätt som anpassar sig till 
byggnadens karaktär. Byggnadens karaktärsdrag är utredda i planarbetet och 
planbeskrivningen har tydliga varsamhetsbestämmelser därefter och tillskotten 
regleras tydligt i utformningsbestämmelser. Värmlands Museum anser dock att 
bestämmelsen v1 bör gälla även för ursprungsbyggnadens fasad mot gatan. Det är 
positivt att f.d. stadshusets ursprungliga våningar ges ett rivningsförbud.  
 
Värmlands Museum vidhåller från samrådsskedet att påbyggnadens höjd kommer att 
påverka fd stadshuset negativt. Dels för att tre våningar riskerar att dominera över 
originalbyggnaden, dels för att höjden kraftigt påverkar den historiskt känsliga 
stadsmiljön norr om byggnaden. Volymen kommer att bli påtaglig för upplevelsen av 
den äldre sammanhållna bebyggelsen längs med Älvgatan, framför allt i kv. Almen 
och Gäddan, men även från andra delar av det centrala älvrummet. Redan idag kan 
mötet mellan stadshuset och den äldre miljön ses som ett ingrepp som gör att de flera 
hundra år gamla gårdarnas sammanhållna, och för Karlstad, unika miljö inte 
respekteras. Värmlands Museum anser att höjden, i kombination med längden, 
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påverkar platsens kulturhistoriska värden negativt och att tillbyggnaden bör sänkas till 
en våning.  
 
Sammanfattning 
Värmlands Museum menar att varsamhetsbestämmelserna och rivningsförbudet av fd 
Stadshuset är utformade på ett bra sätt. Vi anser dock att bestämmelsen v1 bör gälla 
även för ursprungsbyggnadens fasad mot gatan.  
 
Värmlands Museum är negativa till höjden av stadshusets tillbyggnad på grund av 
dess stora påverkan på de höga kulturhistoriska värdena norr om aktuellt planområde. 
Av samma anledning anser vi det också negativt att den tänkta nybyggnaden tillåts 
vara fyra våningar högt. 
 
Kommentar 
Den föreslagna nya byggnaden mot Pihlgrensgatan föreslås placeras sju meter från 
Flachska gården. Avståndet bedöms vara tillräckligt för att inte skada byggnaden vid 
byggnation och för att byggnaden ska upplevas som en fritt stående byggnad. 
Byggnadens placering syftar även till att knyta an till och återskapa den äldre, öppna 
kvartersstrukturen, med fritt stående byggnader i en kvartersform. Den föreslagna nya 
byggnaden är, liksom Stadshuset, indraget 6 meter från gatan, jämfört med Flaschska 
gården, vilken hjälper byggnaden att även fortsättningsvis vara framträdande i 
gatumiljön. Våningstalet har efter samrådet höjts från tre våningar till fyra på 
anmodan från Länsstyrelsen i syfte att åstadkomma bättre boende miljöer med mer 
ljusinsläpp. Fyra våningar bedöms kunna vara rimligt för att utgöra en trappning mot 
Stadshusets sju våningar.  
 
Trädraden avses bevaras men har inte bedömts vara av sådant värde att den bör 
skyddas i plan.  
Att förse den ursprungliga byggnaden med bestämmelsen v1 skulle omöjliggöra t.ex 
ett mindre skärmtak ovan en ny entré. Att fasadernas strama karaktärsdrag bevaras 
regleras med bestämmelsen k1. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att påbyggnaden innebär en viss negativ 
påverkan på kulturmiljön, dock ej betydande. Se även avsnittet Konsekvenser i 
planbeskrivningen och bilagan ”Antikvarisk konsekvensbedömning gällande förslag 
till detaljplan för Almen 21 i Karlstad (2017-10-16)”. Länsstyrelsen i Värmland 
stödjer denna bedömning.  
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Övriga 
Carlstads-Gillet 
Efter att planförslaget varit ute på samråd under våren 2017 har planförfattaren tagit 
bort en höghusbyggnad för bostäder i form av en glaspelare. Detta noterar Carlstads-
Gillet med tillfredställelse.  
 
I samrådsskedet påtalade Carlstads-Gillet vikten av att före detta Stadshuset hölls 
intakt. Denna byggnad, som är ett exempel på 1960-talets arkitektur, har så många 
kvalitéer, att det ur kulturhistorisk synpunkt är mycket olämpligt att bygga på den med 
ytterligare tre våningar. Enda möjligheten att öka våningsytan, som vi ser det, är att 
förse byggnaden med en så kallad kungsvåning. Flera byggnader i centrumnära lägen 
har just en sådan våning. Rätt utformad är detta inte främmande för 1960-talets 
arkitektur. Alla de hänsynsbestämmelser som Stadshuset skall förses med känns 
meningslösa om man tillåter en större påbyggnad enligt dagens mode, som är 
främmande för byggnadens arkitektur. Vi anser dessutom att en påbyggnad av visat 
slag skulle inverka menligt på det norr om byggnaden belägna Riksintresset för 
kulturmiljövård enligt Miljöbalken. 
 
Carlstads-Gillet avstryker härmed påbyggnaden av före detta stadshuset med tre 
våningar.  
 
Att byggnaden skall kunna fungera för flera lika ändamål anser vi däremot vara en 
fördel och tillstryker detta. 
 
I tillämpliga delar kvarstår vårt yttrande från den 27 april 2017. 
 
Kommentar 
Kommunen bedömer, liksom Länsstyrelsen i Värmland och Värmlands Museum, att 
Stadshuset tål att byggas på om det görs på ett medvetet sätt som anpassar sig till 
byggnadens karaktär. Byggnadens karaktärsdrag är utredda i planarbetet och planen  
reglerar tydligt med utformningsbestämmelser tillbyggnadens utformning.  
 
Kommunens bedömning är att en påbyggnad om tre våningar inte innebär en 
betydande negativ påverkan på kulturmiljön. Se avsnittet Konsekvenser i 
planbeskrivningen och bilagan ”Antikvarisk konsekvensbedömning gällande förslag 
till detaljplan för Almen 21 i Karlstad (2017-10-16)”. Länsstyrelsen i Värmland 
stödjer denna bedömning.  
 
Verksamhetsutövare, Älvgatan 7 
Jag anser att delen avseende tillbyggnad av gamla stadshuset med flera våningar ska 
avslås då det påverkar kulturkvarteret Almen på ett mycket negativt sätt där bland 
annat skyline kraftigt förändras. Det skuggar själva innergården i Almen med 
försämrad livsmiljö. Det passar inte heller i byggnadsstilen avseende omgivande 
byggnaderna.  
 
Avseende byggnaden på nuvarande parkeringsyta inga synpunkter. 
 
Kommentar 
Kommunens bedömning är att påbyggnaden inte innebär en betydande negativ 
påverkan på kulturmiljön. Se avsnittet Konsekvenser i planbeskrivningen och bilagan 
”Antikvarisk konsekvensbedömning gällande förslag till detaljplan för Almen 21 i 
Karlstad (2017-10-16)”. Länsstyrelsen i Värmland stödjer denna bedömning.  
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Gällande skuggning visar skuggstudien att det främst är den egna fastigheten (Almen 
21) som skuggas av påbyggnaden. Påverkan bedöms som acceptabel och en god 
bebyggd miljö kan åstadkommas.  
 
Gällande byggnadsstil har ett förslag tagits fram just i syfte att utgöra ett modernt 
tillskott och som samtidigt knyter an till den äldre bebyggelsen avseende t.ex. material 
Plankartan styr materialval och i viss mån utformning. En rad olika byggnadsstilar 
och utformningar är möjliga inom denna ram och fastställs först vid bygglov, där de 
kulturhistoriska värdena också bevakas. 
 
Privatperson 1 
Jag har tidigare framfört synpunkter på detta och jag står fortfarande fast vid min 
inställning att detaljplanen ska avstyrkas i sin helhet. Jag tycker inte att vare sig en 
påbyggnad av stadshuset med 3 våningar eller ett nytt hus med 4 våningar på 
innergården stämmer med vare sig riksintresset eller med de kulturvärden som finns i 
området. Höghuset är struket, men det har skett många andra förändringar i 
detaljplaneförslaget som gör att det bör tas om och en ny samrådsrunda eventuellt bör 
göras. Det nya förslaget är helt annorlunda än det ursprungliga. Det nya förslaget är 
inte färdigbearbetat, utan det kommer förmodligen alltför många synpunkter på detta. 
T ex är inte texten i samrådsredogörelsen korrigerad utan innehåller en mängd 
strykningar och tillägg pga att höghuset ströks, förmodligen för att man ansåg att det 
inte skulle gå igenom politiskt.  
 
Frågan om vem som är berörd eller inte av detaljplaneförslaget är väl närmast en fråga 
för Mark- och Miljödomstolen? 
 
Kommentar 
Kommunens bedömning är att påbyggnaden inte innebär en betydande negativ 
påverkan på kulturmiljön. Se avsnittet Konsekvenser i planbeskrivningen och bilagan 
”Antikvarisk konsekvensbedömning gällande förslag till detaljplan för Almen 21 i 
Karlstad (2017-10-16)”. Länsstyrelsen i Värmland stödjer denna bedömning.  
 
Bortsett från att den del av planen där ett höghusföreslogs har utgått har relativt små 
förändringar på plankartan gjorts. Större förändringar kan göras mellan samråd och 
granskning utan att samrådet behöver göras om.  
 
Efter samrådet har fasadutformning bearbetats inom ramen för planbestämmelserna. 
Förslaget kommer att fortsätta utvecklas och bearbetas till bygglovskedet. En rad 
olika utformning är möjliga inom ramen för planbestämmelserna. 
 
Samrådsredogörelsen innehåller strykningar på grund av att Stadsbyggnadsnämnden 
beslöt att stryka höghuset från stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
granskningshandling. Den ursprungliga texten i samrådsredogörelsen har behållets, 
men överstruken, i syfte att redovisa politikens beslutsunderlag och förvaltningens 
ställningstaganden.  
 
Kommunen gör vid samrådet en bedömning av vilka som bör anses vara sakägare. 
Vid en eventuell överklagan avgör Mark- och miljödomstolen vem som är sakägare. 
Oftast rågrannar. 
 
 
Privatperson 2 
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För det första så saknas fasadritningar eller fotomontage på stadshusets långfasader, 
vilket gör det onödigt svårt att bedöma utformningen på form och proportioner samt 
höjdläget.  
 
De nya fönsteröppningarna på påbyggnaden är tydligen dubbelt så stora som de 
befintliga och utförda med grövre träkarmar. Denna omformning bör visas på en 
fasadritning för att återge totalbilden.  
 
Kommentar 
Fasadritningar och fotomontage finns i planbeskrivningen på sid 18. Även en 
rendering av fasaden finns på sid 11 i planbeskrivningen. 
 
De bilder som visas är förslag på möjlig utformning. Förslaget kan komma att 
förändras till bygglovskedet, inom ramen för bestämmelserna på plankartan  

 

 

 

Medverkande tjänsteperson 
Granskningsutlåtandet är sammanställt av Anna Pettersson, 
Stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen  2017-11-27 
 
 
 
Anna Pettersson   
Stadsbyggnadsarkitekt 
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