
PLAN-PM KV ANDEN 2
Inom Herrhagen Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2021: 414 

Bakgrund
Willhem äger och förvaltar fastigheten Anden 10 i stadsdelen Herrhagen. Fastigheten ligger 
centralt i Karlstad och en hög efterfrågan på lägenheter har tillsammans med platsens läge 
medfört att ett förtätningsförslag har tagits fram. Då byggrätt saknas i gällande plan ansöks 
nu om planbesked. Utvecklingsidén är att bygga ett nytt flerbostadshus på fastigheten. 
Den föreslagna byggnaden är ett lamellhus i sex våningar uppfört i en svag vinkel. 
Förtätningsförslaget innehåller ca 2 100 BTA. Parkering löses inom fastigheten. 

Gällande planer
Gällande detaljplan från 1989 anger parkering och parkmark. 

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen (2012), där området i pekas ut för 
stadsutveckling. 

Aktuellt område
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Nuvarande förhållanden
Området ligger i norra delen av Herrhagen. Herrhagen har en tydlig 
kvartersstruktur och det aktuella området ligger utanför den ursprungliga 
kvartersstrukturen och har historiskt utgjorts av parkmark. Området består idag av 
parkeringsplatser, garage och komplementbyggnader. Parkeringsområdet omges av 
parkmark och träd som kan omfattas av biotopskydd.

Bedömning
Området ligger i det som tidigare varit en viktig entrépunkt till Herrhagen från Haga och Östra 
stationen. Området är kraftig förändrat och viktiga gator har ersatts av parkmark. Platsen bör ses 
i ett lite större sammanhang för att lämplig markanvändning och bebyggelsestruktur ska kunna 
bedömas. Marken där ansökan om planbesked finns kan vara lämplig för bebyggelse, men 
exakt läge och utformning behöver studeras vidare. Platsen är bullerstörd och det kan vara en 
utmaning att lösa en fungerande bostadsbyggnad på platsen.

Frågor att behandla i planarbetet
• Stadsbild

• Buller

• Markmiljö

• Ev biotopskydd för träd

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Gällande detaljplaner över område, aktuellt område markerat. 

60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2022-01-26

Skala 1:2000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun



Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. 
Planavgiften för detaljplanen i enlighet med gällande taxa bedöms bli 340.000 kronor. 

Avgift för planbesked är 14.490 kr.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2022 och kunna färdigställas 2 kv 2023.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 25 februari 2022.


