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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 
Detaljplanen för Bergvik bensinstation har upprättas med standardförfarande enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§, vilket innebär att samrådet följs av ett 

kortare granskningsförfarande.  

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som 

inkommit under samrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 

förändringar av planförslaget med anledning av synpunkterna.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL (2010:900) 5:11 ägde rum 26 oktober till den 16 november 

2015. Information om planen har skickats till kommunala och statliga 

remissinstanser samt till ägare till fastigheter enligt fastighetsförteckning samt hy-

resgäster inom övrig samrådskrets. Planen har dessutom funnits tillgänglig för 

allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset, i Samhällsbygg-

nadshuset och på kommunens hemsida. Det har inte hållits något samrådsmöte, 

utan berörda har beretts möjlighet att kontakta förvaltningen för att ställa frågor 

eller boka in ett personligt möte. 

Sammanfattning 
Åtta skrivelser har inkommit under samrådstiden. Sju av dem är godkännande av 

förslaget och meddelar att de inte har någon erinran mot förslaget. Två av de re-

missinstanserna har kommit med synpunkter på den bifogade svartblanketten.  

Inkomna skrivelser med synpunkter berör främst närheten till E18, transport av 

miljöfarligt gods till området, transportvolymer och en övergripande fråga om  lo-

kalisering av våra bensinstationer. Räddningstjänsten lyfter också en övergripande 

frågeställning om planering av bensinstationer i den fysiska markplaneringen, från 

översiktsplan till detaljplaner. 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Inga stora eller principiella ändringar av planen har gjorts inför granskningen. 

Mindre revideringar/kompletteringar har gjorts enligt kommentarer nedan. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 

resulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt 

kommentarerna till yttrandena och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att 

detaljplanen kan ställas ut på granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§. 

Inkomna yttranden 
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 

sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin 

helhet.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Länsstyrelsen, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Teknik- och fastighets-

förvaltningen, Miljönämnden och Lantmäterimyndigheten har meddelat att de inte 

har något att erinra mot planen. Trafikverket har meddelat att en bebyggelsefri zon 

inom 50 meter från E18 ska upprättshållas.  

Yttranden med erinran 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen meddelar att en nyetablerad automatstation 

innebär ett mer exponerat läge för besökare till köpcentrum och det saknas lokali-

seringsalternativ. Det är därför Räddningstjänsten anser att den föreslagna etable-

ringen på Bergvik omprövas. 
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Frågeställningar av mer övergripande karaktär som fokuserar på lämpligheten av 

var våra bensinstationer placeras är mer en fråga för kommunens arbete med risk-

hänsyn i den fysiska markplaneringen, från översiktsplan till detaljplaner. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 

Trafikverket 

Ärende 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för omlokalisering av befintlig automat-

bensinstation i Bergvik. Den innebär att en mindre del av prickmarken i gällande 

detaljplan för Bergvik köpcentrum ändras till byggbar mark för bilservice. 

Riksintresset E18 

Planbeskrivningen anger att riksintresset E18 passerar utanför planområdet på ett 

avstånd om ca 100 meter. Mätt i plankartan ligger dock närmsta vägkant av E18 ca 

35 meter från planområdet. 

Kommentar 

Planhandlingar har kompletterats och förtydligats. 

Den bebyggelsefria zonen är för E18 genom Karlstad 50 meter räknat från vägom-

rådets yttre kant. Inom denna zon får inga nya byggnader uppföras utan tillstånd. 

Syftet med den bebyggelsefria zonen är att upprätthålla trafiksäkerhet, drift och un-

derhåll. Enligt plankartan ligger närmsta hörn av byggmark drygt 40 meter från 

vägområdet för E18. Trafikverkets bedömning är att den byggnadsfria zonen ska 

upprätthållas. Om kommunen ämnar komma närmare vägområdet än detta avstånd 

bör kommunen redogöra skäl för detta utifrån relevant underlag. Trafikverket vill 

också förtydliga att det är skillnad mellan definitionen av vägkant och vägområdets 

yttre kant.  

Kommentar 

Närmaste inritad byggrätt i planförslaget inom planområdet ligger på minst 50 

meters avstånd från motorvägens närmaste körbanekant. Resterande delen av 

planförslaget som ligger inom 50 meters avstånd från E18 består av bebyggelsefri 

zon ”prickmark – byggnad får ej uppföras”. Kommunen menar att planförslaget 

redan utgått från att 50 meter byggnadsfri yta lämnas närmast körbanekant. 

E18 är även transportled för farligt gods. Då planområdet ligger inom 150 meter 

från vägen bör det nämnas hur riskhanteringsprocessen gentemot farligt gods-leden 

har utförts. 

Kommentar 

Planhandlingar har kompletterats med resonemang kring transport av miljöfarligt 

gods på E18. Följande resonemang ligger till grund för skyddsavstånd för farligt 

gods på E18: 

– Den planerade drivmedelsbyggnaden inom planområdet är i den närmaste punkten 

belägen på ca 50 meter från motorvägens närmaste körbanekant. 

– Det finns redan ett vägdike och en mjukmark som ligger mellan E18 och planområdet 

vilket kommer att fungera som insamlingsdike för flytande ämnen om det händer en 

olycka. 

– Vägen på aktuellt avsnitt är rak, utan av- och påfarter och plankorsningar samt saknar 

passager för gångtrafik, varför sannolikheten för en olycka är mycket liten. 

– Dessutom finns ytterligare barriärer mellan planområdet och riskkällan t.ex. Bergviks-

vägen. 

Synpunkter 

Ställningstaganden enligt ovan bör redogöras tydligare. Trafikverket har i övrigt 

inget att erinra mot planförslaget. 
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Kommentar 

Se kommentarer ovan 

Övrigt 

Detaljplanen bedöms enskilt inte bidra till ökad trafik i området, då den ersätter 

befintlig bensinstation. För att gå vidare med exploateringen och utbyggnaden av 

västra Karlstad är det dock Trafikverkets uppfattning att trafikfrågorna i området 

bör lösas långsiktigt, både för att säkra framkomlighet och tillgänglighet på E18, 

och för att åstadkomma en långsiktigt hållbar trafikförsörjning i Bergvik. Det är 

Trafikverkets förhoppning att Karlstad kommun vid detaljplaneringen tar höjd för 

kommande exploateringar i Bergvik och markbehov för trafiklösningar 

Kommentar 

Frågan har noterats och kommer att beaktas vid tillkommande planarbete inom 

området. 

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande syn-

punkter. På plankartan saknas koordinater och rutnätspunkter. Otydligt redovisad 

fastighetsbeteckning för Köpet s:1. 

Kommentar: 

Plankartan har förtydligats och kompletterats med både koordinater och fastig-

hetsbeteckning. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-

punkt inget att erinra. 

Kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

TFF har deltagit i framtagande av samrådsförslaget och har inget att erinra. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen för Bergvik ben-

sinstation inom samfälligheten Köpet s:1. 

Miljönämnden 

Ärende 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i juni 2015 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 

att ändra en del av den fastställda detaljplanen för Bergviks centrum för att möjlig-

göra omlokalisering av befintlig automatisk drivsmedelstation på Bergvik. Planar-

betet innebär att en mindre del av prickmark i gällande detaljplan för Bergvik köp-

centrum ändras till byggbar mark för en ny bensinstation. 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Kattfjordens vattentäkt. Enligt 

planförslaget bedöms skyddsområdet inte påverkas nämnvärt då exploateringen 

sker i mark som redan är i anspråkstagen för parkering. Det framgår även att till-

kommande dagvatten från benstationsområdet måste renas genom oljeavskiljare 

innan det släpps ut i magasinet eller systemet. 

I planförslaget framgår att inga kända markföroreningar finns på den nya platsen. 

Det finns heller inte misstanke om föroreningar utifrån tidigare verksamhet. 

I planförslaget framgår att anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 

krävs. 

Miljöförvaltningens kommentarer 

Luft 

Enligt planförslaget kommer inte trafikflödet att försämras med anledning av att 

det tillkommer verksamheter. Angöring till bensinstationen ska vara avskild från 
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angöring till parkeringsplatsen inom det aktuella planområdet. Det framgår i plan-

förslaget att den tillkommande trafiken och petroleumtransporter inte bedöms öka 

nämnvärt. Petroleumtransporter kommer i möjligaste mån att ske under nattetid. 

Miljöförvaltningen anser med anledning av ovanstående att klimatpåverkan inte 

bedöms öka nämnvärt i samband med planförslaget. 

Miljöfarlig verksamhet 

För den nya verksamheten krävs en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. Verksam-

heten omfattas även av gällande skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskydds-

område då området ligger inom sekundär skyddszon. 

Kommentar 

Planhandlingar har kompletterats med uppgiften. 

Förorenad mark 

Markundersökningar krävs för den befintliga bensinautomatstationen som avses 

avvecklas. I planförslaget framgår att "markarbete och schaktning som utförs i 

samband med utförande av cistern föregås av undersökning i form av jordprovtag-

ning". Miljöförvaltningen anser att det i nuläget endast krävs markundersökningar 

för den befintliga automatbensinstationen.  Om markföroreningar skulle påträffas i 

samband med till exempel schaktning vid både den befintliga samt den nya platsen 

ska tillsynsmyndigheten informeras enligt 10 kap 11 § miljöbalken. (Notera 11 § 

och inte 9 § som det står i planförslaget). 

Kommentar 

Frågan om markundersökning för den befintliga bensinmacken ligger utanför 

denna detaljplan och kan därför inte behandlas här. Frågan skickas vidare till 

verksamhetsutövare för att hanteras i samband med avveckling av befintlig verk-

samhet och bygglov för tillkommande verksamhet. I övrigt har lagtexten justerats.  

 

Räddningstjänsten  Karlstadsregionen den 16 november 2015 

Räddningstjänsten har deltagit i arbetet med planens utformning och lämnat syn-

punkter under arbetets gång för att möjliggöra en teknisk utformning beträffande 

avstånd mm för automatsstationen så att kommande krav vid tillståndsansökan en-

ligt lagen om brandfarliga och explosiva varor kan uppfyllas. Utöver den rent tek-

niska utformningen finns frågor av mer principiell karaktär som inte faller under 

den framtida tillståndsprövningen men som behöver belysas i planarbetet. 

Enligt planbeskrivningen utgörs planändringen av en omlokalisering av befintlig 

automatstation vars ytor och angränsande lokaler är önskvärda för annan verksam-

het. Den nuvarande bensinstationens placering berörs av en detaljplan i vilken det 

inte görs några förändringar varför det även framledes, vid en ytterligare förändring 

av verksamhetsutövare, är fullt möjligt enligt gällande detaljplan att åter bedriva en 

bensinstation på nuvarande plats. I det avseendet är aktuell ändring av detaljplanen 

i strikt mening mer att betrakta som en utökning av bensinstationsytor inom kv. 

Köpet än en omlokalisering. 

Kommentar 

Planhandlingar har förtydligats. 

I beskrivningen återkopplas att det sker transporter av brandfarliga vätskor i dag till 

nuvarande automatstation och att det inte förväntas några volymökningar med den 

planerade nyetableringen samt att varken nuvarande eller framtida transporter leds 

genom bostadsområden eller annat tättbebyggt område. Den lokala ändringen som 

kommer att ske i samband med en nyetablerad automatstation är dock att transport-

vägen inom köpcentret till lossningsplatsen förändras. Nuvarande del av köpcentret 

dit dagens transporter sker är mer avskärmad mot publika parkeringsplatser än den 

enligt planändringen. 
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Kommentar 

Båda två parkeringsytorna är populära och den parkeringsplatsen som ligger 

närmast befintlig bensinmack bedöms vara mer populär pga. sitt läge som ligger i 

närheten till bl.a. Siba, möbelaffären Chilli, ICA Stormarknad osv. Dessutom be-

döms angöring till den nya exploateringen bli enklare och lättare vilket är positivt 

ur en exponeringssynpunkt för besökare till köpcentret. 

Periodvis är köpcentrets parkeringsområde en av regionens mest publika och be-

sökta ytor och en sådan miljö är inte helt förenlig med omfattande transporter av 

brandfarliga produkter eller lossning av desamma.  En tidsstyrning av lossningsför-

farandet enligt planförslaget ska således ses mer än den rekommendation eller den 

önskan som framgår i planförslaget. Det nya läget av automatstationen innebär ett 

mer exponerat läge för besökare samt enklare att nå från sin placering i direkt an-

slutning till den stora publika parkeringen varför det är mer troligt att försäljnings 

och därmed även transportvolymerna kommer att öka. 

Kommentar 

Rent generell brukar nya etablerade verksamheter ”drivmedel” förses med nya 

tekniker och bättre utrustning. I det fallet önskemålet är att den nya bensinmacken 

utrustas med ännu större cisternvolym än vad bef. cistern har, vilket kan begränsa 

och ev. minska transportvolymen till området. Önskan har lyfts vidare och diskute-

rats med exploatören vilket resulterats i att OK Värmland som är verksamhetsutö-

vare kommer att rusta den nya bensinmacken med större cisternvolym. 

 

Räddningstjänsten  Karlstadsregionen den 1 december 2015 

Räddningstjänsten har tidigare lämnat skriftliga synpunkter under samrådet men 

förtydligar vissa frågeställningar nedan. 

En bensinstation omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och 

är förenad med tillståndsplikt.  Ett sådant tillstånd söks hos Räddningstjänsten. 

Karlstadsregionen där bl. a. en prövning av en bensinstations avstånd till annan 

verksamhet vägs in för att uppfylla de skyddsavstånd som krävs. I arbetet med de-

taljplanen på Bergvik har räddningstjänsten medverkat för att primärt se till att de-

taljplanen utformas så att dessa avstånd klaras i en framtida tillståndsansökan. 

Skyddsavstånden är relativt korta och har främst som syfte att skydda bensinstat-

ionen från yttre påverkan för att förhindra olyckor. De förutsättningarna ger att en 

nyetablering av en bensinstation med enbart hänsyn tagen till skyddsavstånd enligt 

(LBE) i princip kan placeras på en del mindre lämpliga markytor. 

Frågeställningar av mer övergripande karaktär som fokuserar på lämpligheten av 

var våra bensinstationer placeras är mer en fråga för kommunens arbete med risk-

hänsyn i den fysiska markplaneringen, från översiktsplan till detaljplaner. 

Lämpligheten med var tanktransporter till bensinstationer kommer att ske, hur om-

givningen runt bensinstationen utanför skyddsavståndens gräns ser ut med t ex bo-

stadsområden, sjukhus/vårdinrättningar, skolor eller som i det aktuella fallet i di-

rekt anslutning till en mycket stor publik parkering på Bergviks köpcenter, kräver 

att man tittar på problematiken mer övergripande än enbart det föreskrivna meter-

måttet för skyddsavstånden. Räddningstjänsten har även lyft de frågeställningarna 

under planarbetet men då själva planuppdraget redan var formulerat fanns inget 

utrymme kvar för övergripande diskussioner om planens lämplighet. 

I dag finns förvisso en bensinstation på Bergviks område som verkar med gamla 

tillstånd. Därav kan det tyckas enkelt att anse att planändringen enbart innebär en 

mindre omlokalisering till ny mark inom köpcentret och att befintlig yta nyttjas för 

annat kommersiellt ändamål som hamnar i konflikt med nuvarande bensinstations 

placering. Den befintliga stationen ska tilläggas är inte heller en god placering uti-
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från dagens mått, men det är skillnad på en nyetablering i förhållande till en verk-

samhet som bedrivits under mycket lång tid. Samhällstrenden när det gäller risk-

hänsyn och äldre bensinstationer är att äldre verksamheter med mindre lämplig pla-

cering avvecklas och ges nytt liv på bättre anpassad mark. Att genomföra en plan-

ändring enligt förslaget innebär en cementering av rådande förhållandena och i 

vissa avseenden även en försämring. Av den anledningen ska inte planförslaget på 

Bergvik ses som en omlokalisering av befintlig bensinstation utan som en nyetable-

ring, dvs. som om det inte finns en bensinstation på området i dag. I det avseendet 

kan relateras till diskussionerna med ny detaljplan för en bensinstation på Välsvi-

ken. I den planen skapas sunda förutsättningar med en nyetablering av en bensin-

station i närheten av köpcentret men på andra sidan Välsviksleden med egen mark-

yta och egen infart. Det stora flertalet besökare till Välsvikens köpcenter som inte 

har för avsikt att besöka bensinstationen behöver inte röra sig i dess omedelbara 

närhet. 

I förslaget till nyetablering på Bergvik kommer ett stort antal besökare att behöva 

röra sig i bensinstationens direkta närhet genom dess placering utmed parkeringsle-

den, parkeringsytor samt gång- och cykelväg. Att det finns ett behov av en bensin-

station på Bergvik är inte ifrågasatt, däremot saknas en diskussion om alternativ 

placering med motsvarande resonemang och ingångsvärden som för Välsviken. 

Räddningstjänsten anser därför att den föreslagna etableringen av en ny bensinstat-

ion på Bergvik omprövas och att hänsyn tas till ovan nämnda faktorer. 

Kommentar 

Bensinstationsverksamhet är tillståndspliktig varför frågan om den nya etable-

ringen kommer att prövas inom ramen för lagen brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) samt i tillämpliga delar inom ramen för bygglov. Stadsbyggnadsförvalt-

ningen menar att planförslaget har utformats med hänsynstagande till att den före-

slagna bensinstationen klarar alla skyddsavstånd som krävs i berörda lagstift-

ningar.   

Lokalisering av nya bensinstationer brukar resoneras utifrån olika faktorer t.ex. 

platsspecifikation och transportvägar till bensinstationer där leveranser av drivme-

del passerar bl.a. bostadsområden, skolor etc. När det gäller lokaliseringsalterna-

tiv för det aktuella området finns andra faktorer i form av markägoförhållande, 

avstånd till närmaste bostäder, avstånd från personintensiva verksamheter, vatten 

och avlopp, miljöförhållanden, känslig natur mm som bör invägas och tas hänsyn 

till. I det här fallet är exploatören (OK Värmland fastigheter) en stor markägare 

och det handlar om en flytt inom området. Därmed bedöms att det inte finns lämp-

liga lägen för exploateringen på annan plats i närområdet vilket gör att annat lo-

kaliseringsalternativ inte är aktuellt för exploatören.  

 

Synpunkter från fastighetsägare i området. 

Köpet 1, Konsum Värmland  

Fastighetsägaren har inkommit med godkännande på den bifogade svarsblanketten. 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet är sammanställt av Ossman Sharif, stadsbyggnads-

förvaltningen, Karlstads kommun. 

Karlstad 2015-12-16 


