
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Blandaren 3

inom Hultsberg, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap, där granks-
ning enligt 5 kap. 18 § hölls mellan 18 november – 20 december 2022. Kommunala och statliga 
remissinstanser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen, organi-
sationer/hyresgäster och andra berörda i närområdet har fått information om granskningsförslaget 
och blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. 

Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrum-
met i Bibliotekshuset och på kommunens webbplats under granskningstiden. En underrättelse 
enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 november 2021. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Elva yttranden inkom under granskningstiden. Dessa redovisas under Inkomna yttranden tillsam-
mans med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa. Yttranden har huvudsakligen varit 
utan erinran och av upplysningskaraktär. Teknik- och fastighetsnämnden har synpunkter som berör 
befintliga el- och belysningsstolpar samt flaggstänger som har anlagts på kommunens mark. Tek-
nik- och fastighetsnämnden har ocskå en kvarstående synpunkt från samrådet angående avståndet 
mellan ny byggnad och kommunens skogsmark, som inte har tillgodosetts i planarbetet.  

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.

Ändringar inför antagande
Inför antagande har kvartersmarken utökats till att omfatta även befintliga el-och belysningsstolpar 
samt flaggstänger som ligger idag på kommunens mark. Planbestämmelsen e2  har tagits bort och 
planbestämmelsen e1 har omformulerats. Utöver angiven byggnadsarea på 550 kvm för kontorshu-
set får även skärmtak, carport och liknande mindre komplement uppföras med en högsta byggnads-
höjd om 3,5 meter inom egenskapsområdet.  Dessa kan med fördel byggas med vegetationsklädda 
tak, då endast 60 % av kvartersmarken får hårdgöras. Då kvartersmarken utvidgas något mot 
Körkarlsvägen utökas även markreservatatet för underjordiska ledningar (u1). 
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Kvarstående synpunkter
Teknik- och fastihetsnämnden synpunkt om ett större avstånd mellan ny byggnad och skogsmark 
har inte kunnat tillgodoses och är kvarstående. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. Stadsbyggnadsförvaltningens kommenta-
rer redovisas i kursiv stil.

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär
Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Carlstads-Gillet, Ellevio, Karlstads El- och stadsnät 
samt Lantmäterimyndigheten hade inget att erinra mot planförslaget. MSB har avstått från att yttra 
sig i ärendet. 

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen rådgivande synpunkter om bland annat naturmiljö, kulturmiljö 
och dagvatten. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa 
justeringar har gjorts.

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. 

Kommentar: Noteras.

Region Värmland 
Region Värmland kollektivtrafik har inte något ytterligare att tillägga i ärendet. Vi hänvisar därmed 
till remissvaret på samrådet som fortsatt aktuell för detaljplanen Blandaren 3.

Kommentar: Noteras.

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat granskningsunderlag som avser pröva möjligheten att plan-
lägga för en ny kontorsbyggnad med nockhöjd 30 meter, dvs souterräng och entrévåning samt 7 
kontorsvåningar. Markanvändning ändras här till kontor och verksamhet. Trafikverket har 2021-06-
21 yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2021/66110).

Planområdet ligger ca 125 meter från E 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät.
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Trafik
Trafikverket delar kommunens beskrivning av trafiksituationen vid Hultsberg och Bergviksmotet 
och konstaterar att planförslaget bidrar till att motivera och visar på behovet av den fördjupade ut-
redningen av trafiksituationen i hela Bergviksområdet (Knutpunkt Bergvik) för att långsiktigt kunna 
planera för en trafiksäker, hållbar och tillgänglig trafikmiljö.

Hållbarhet

Trafikverket uppmuntrar fortsatta ambitioner att utveckla kollektivtrafiken samt gc-nät till området.

Sammantagen bedömning

Trafikverket har inget ytterligare att erinra.

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hänsyn till teknik- och fastighetsnämndens samrådsyttrande. 
Det finns en kvarstående synpunkt från teknik och fastighetsnämnden där nämnden anser att ett 
större avstånd än det avstånd som planförslaget medger mellan ny byggnad och skogsmark fordras 
för skogsmarken ska kunna bevaras och skötas på ett bra sätt.

Den redan ianspråktagna marken mot Körkarlsvägen som i granskningsförslaget planläggs som 
kvartersmark bör även inkludera de el-och belysningsstolpar samt flaggstänger som redan är anlagda 
på kommunens mark. Vid utökning av kvartersmark mot Körkarlsvägen ska exploatören bekosta 
upprättandet av en ledningsrätt för befintlig dagvattenledning.

Kommentar: Kvartersmarken utökas till att omfatta även befintliga el- och belysningsstoplar samt flaggstänger som 
ligger idag på kommunens mark. Markreservatet för underjordiska ledningar (huvudsakligen dagvattenledningen) 
utökas i samband med utvidgningen av kvartersmarken mot Körkarlsvägen. Planbeskrivningen kompletteras med en 
text om att exploatören ska bekosta upprättandet av ledningsrätt för befintliga underjordiska ledningar.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsplanerare Anastasia Mileoranskaya för 
stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2022-02-24.
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