
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Blandaren 3, 

inom Hultsberg, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Blandaren 3 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 26 maj och den 23 juni 2021. 
Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fast-
ighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också tagit del 
av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, 
i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Åtta yttranden inkom under samrådstiden, varav en är utan erinran och två är av upplysningskarak-
tär. Miljöförvaltningen och MSB har valt att inte lämna något yttrande på detaljplanen. 

Synpunkterna som har kommit in handlar främst om kommunens skogsmark och om behovet av 
att förtydliga och komplettera kring diverse dagvatten- och trafi kfrågor. Teknik- och fastighetsför-
valtningen tar upp i sitt yttrande att det inte är lämpligt att utöka kvartersmarken och att föreslagen 
byggnad bör placeras så att dagens skogsubredning inte påverkas varken under byggtiden eller vid 
framtida skötsel. Länsstyrelsen och Trafi kverket lyfter upp frågan om dagvatten och planförslagets 
påverkan på E18/E18 vägtrummor. Trafi kverket efterfrågar även ett resonemang om hur möjlighe-
ten att resa med buss eller gång och cykel kan gynnas. 

Inför granskningen har följande ändringar/tillägg gjorts: 
-Baskartan har uppdaterats 
-Planområdesgränsen har justerats och omfattar inte kommunens skogmark
-Infarten till kvartersmarken har planlagts som utfart istället för GATA. 
- Planbestämmelsen om genomsläpplig markbeläggning har tagits bort, istället har andel hårdgjord 
yta reglerats och krav ställts på fördröjning och rening (n

1
) inom fastigheten. 

- Planbeskrivningen har förtydligats/kompletterats 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt samrådsredogörelsen och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.
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INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. 

YTTRANDEN AV UPPLYSNINGSKARAKTÄR OCH UTAN ERINRAN 
Kultur och fritidsnämnden/Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur och fritidsnämnden och dess förvaltning har inga synpunkter på detaljplanen. 

Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafi ksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I fl erfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring av befi ntlig detaljplan.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: Synpunkten noteras och framförs vidare till byggherren/exploatören.  

Luftfartverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrust-
ning etableras i hindrets närhet.

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för fl ygvägar till och från fl ygplat-
ser, samt om CNS-utrustning ägd av fl ygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda fl ygplatser skall 
därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om fl ygplat-
serna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av nytillkomna 
satellitbaserade infl ygningsprocedurer på Sveriges fl ygplatser har LFV utökat infl uensområdet för 
hinderytor till 90 km från fl ygplats för att även täcka in de hinderytor som är förknippade med 
dessa procedurer.

Kommentar: Synpunkten noteras. Karlstads Airport har fått ta del av samrådsförslaget. Ingen fl yghinderanalys 
behövs då det fi nns höga master och byggnader i omgivningen. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Förvaltningen anser att planområdet enbart ska omfatta fastigheten Blandaren 3 med undantag för 
redan ianspråktagen mark för parkering söder om fastigheten.
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Det är inte lämpligt att varken lägga prickmark eller sälja mark med skog som har naturvärden 
och är variationsrik med äldre träd, berg i dagen samt fuktigare sänkor och därtill även nyttjas av 
närboende för både lek och rekreation. Förvaltningen vill ha ett så stort avstånd som möjligt mellan 
byggnader och skog så att träd på kommunens mark, med dagens skogsutbredning inte påverkas 
vare sig under byggtiden eller vid framtida skötsel.

Marken inom Blandaren 3 utgör inte någon värdefull natur och är inte allmänt tillgänglig. Förvalt-
ningen anser att den nya byggnationen ryms inom fastigheten, även när hänsyn måste tas till intil-
liggande kommunal skog och att det ur den synvinkeln inte fi nns behov av att påverka kommunens 
skogsmark med att utöka kvartersmarken. Byggnaden kan placeras öster om byggnaden i nuvarande 
gestaltningsförslag. 

Kommentar: 
Enligt jordabalken 3 kap 2 § har fastighetsägaren rätt att kräva att grenar och rötter som sträcker sig över fastighe-
ten och vållar bekymmer tas bort. Träd som skräpar ner är ett gränsfall medan träd som bara skymmer eller skuggar 
faller utanför denna bestämmelse. 

Även ett riskträd som är sjukt eller skadat och står på ett sådant sätt att det utgör en uppenbar fara för liv och 
egendom, till exempel om det står nära en fastighet, en trafi kerad väg eller en gång- och cykelväg, ska tas bort.
  
Stadsbyggnadsförvaltningen förstår inte på vilket sätt skogsutbredningen skulle påverkas med tanke på att ansvaret 
gällande riskträd samt träd som sträcker sig över en annan fastighet föreligger även idag. Prickmarken på fastigheten 
frånskriver inte ansvaret från kommunen gällande skötseln, då ett riskträd i anslutning till fastigheten kan skada 
människor som vistas och bilar som står parkerade där. Med det i åtanke bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att 
planförslaget har en mindre påverkan på dagens skogsutbredning och att tillräcklig hänsyn har tagits till kommunens 
skogsmark till exempel så har byggnaden fasats för att kunna placeras så långt som åtta meter från tomtgränsen. 

I sitt yttrande nämner teknik- och fastighetsförvaltningen att det krävs en zon motsvarande en trädlängds avstånd 
(20–25 meter) mellan byggnader och skog för att inte skogsutbredningen ska påverkas. Men tallar kan bli högre 
än så och såsom nämnts tidigare så frånskriver inte prickmarken ansvaret från kommunen gällande skötseln. Om 
kommunen är angelägen att inte påverka skogsutbredningen så är det upp till kommunen att inte ta ner andra träd 
än riskträd eller träd som sträcker sig över fastigheten och vållar bekymmer. Det är inte rättvisst att lägga över det 
ansvaret på en annan fastighet genom att förelägga prickmark. 

Enligt jordabalken ska den som utför grävning eller liknande arbete på sin fastighet vidta nödvändiga skyddsåtgärder 
för att förebygga skada på angränsande fastigheter. Stadsbyggnadsförvaltningen förutsätter därför att byggnationen 
kan genomföras utan att vålla skada på kommunens skogsmark. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen placering är att föredra ur stadsbildssynpunkt, då det nya huset 
kommer att synas väl från E18 och entrén blir tydligare från väster med parkering framför byggnaden. Föreslagen 
placering innebär också bättre utnyttjande av marken, då en del av ytan bakom det befi ntliga huset kan nyttjas för 
parkering samtidigt som en stor del av naturmarken inom fastigheten kan skonas, vilket är bra då naturmarken 
fungerar till viss del fördröjande. 

Om det nya huset placeras bakom den befi ntliga byggnaden kommer samspelet sinsemellan dessa byggnader att bli 
sämre och miljön kommer att bli mer svårförståelig och rörig. Byggnadens entré kommer att bli otydlig och byggnaden 
kommer inte få lika framträdande roll i stadsbilden/mot E18. Möjligtvis skulle man kunna fl ytta på lastintaget i 
öster för att få mer ordnat miljö, detta skulle dock förmodligen leda till större ombyggnadskostnader. 

För att kunna kringgå frågan gällande skötseln har stadsbyggnadsförvaltningen i samrådsförslaget utökat kvarters-
marken norrut och planlagts det med restriktioner på att marken ska utgöras av naturmark, att friska tallar inom 
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naturmarken inte får tas ner och att marken inte får tas i anspråk för parkering. Då teknik- och fastighetsförvalt-
ningen tycker att det är olämpligt att sälja kommunens naturmark, kommer plankartan att redigeras till gransk-
ningen och kvartersmarken kommer inte att utökas norrut. 

Den genomsläppliga markbeläggningen ska vara markerad på plankartan dagvatten med små bok-
stäver och en b# bestämmelse som innebär att marken ska vara genomsläpplig, så att det blir tydligt 
tillsammans med planbeskrivningen.

Vatten från skyfall ska avledas så att inga skador på byggnader uppstår, men dagvatten från vanliga 
regn får inte ledas över en fastighetsgräns ytledes.

Viktigt att detta framgår tydligt. Dagvattnet kan med fördel samlas upp i ett lågstråk och infi ltreras 
ner till grundvattnet eller till en uppsamlande ledning innan det leds vidare till kommunens dagvat-
tensystem.

Kommentar: Plankartan och planbestämmelsen har setts över och redigerats till granskningen. Till granskningen 
regleras andel hårdgjord yta istället för genomsläpplig markbeläggning. I planen ställs även krav på att det ska fi n-
nas svackdike/damm eller annan typ av lösning för rening och fördröjning av dagvatten från parkeringsytorna inom 
kvartersmarken. Dagvattenlösningen föreslås anordnas i sydöstra delen av planområdet, där området är som lägst och 
där det fi nns möjlighet för infi ltration. Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas angående dagvatten. 

Infarten till fastigheten ändras inte i samrådsförslaget och bör tillföras kvartersmarken. Ett x som 
anger tillgänglighet för gående och cyklister kan läggas till för en eventuell möjlighet att åberopa 
åtkomst via servitut i framtiden.

Kommentar: Plankartan har setts över till granskningen och infarten har planlagts som utfart istället för 
GATA. Infarten har inte planlagts som kvartersmark på grund av att den ombesörjer två fastigheter och då en 
framtida gång- och cykelväg lämpligast bör ligga på kommunens mark. 

Kommentarer av enbart redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

STATLIGA REMISSINSTANSER
Länsstyrelsen

Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Naturmiljö
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens avsikter att bevara de äldre tallar i området och vill enbart 
upplysa om att eventuell avverkning av hålträd behöver föregås av samråd enligt 12 kap. 6 § miljö-
balken.

Länsstyrelsen konstaterar att det i dikesslänten mot Körkarlsvägen förekommer gråfi bbla i riklig 
omfattning. Sådana stora mattor av gråfi bbla är värdefulla som födosöksplats för vildbin och andra 
pollinatörer varav många kan vara hotade. Kommunen bör se över möjligheterna att bevara grå-
fi bbla i området.

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister fi nns en stensättning (L2007:9760) ca 35 meter 
norr om planområdet. Enligt planbeskrivningen är fornlämningsområdet 25 meter och Länssty-
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relsen vill i detta sammanhang upplysa att fornlämningsområdet inte är fastställt utan kan variera 
beroende på vilken typ av fornlämning det rör sig om samt av typen exploatering som sker i forn-
lämningens närområde. På plankartan är området närmast stensättningen markerat som mark som 
inte får förses med byggnad varför Länsstyrelsen inte har något att erinra. Den stora påverkan på 
området sker cirka 80 meter öster om stensättningen och inne i det redan bebyggda området.

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Trafi kfrågor
Planbeskrivningen redogör att lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmarken efter-
strävas, dagvatten passerar en dagvattenlösning med en renande effekt innan det fångas upp och 
leds vidare till kommunens dagvattenledning. Kommunen ställer, genom planbestämmelsen, krav på 
genomsläppliga ytor i planområdet.
Planbeskrivningen beskriver dock inte hur och om vägdiket tillhörande riksväg E18 påverkas till 
följd av planförslaget. Påverkan kan utgöras av exempelvis påförande av ytterligare dagvatten från 
planområdet till vägdiket eller avledande av vatten under E18. Eventuell behov av att leda vatten 
under E18 via befi ntliga vägtrummor behöver diskuteras vidare då trummorna, enligt Trafi kverket, 
inte är dimensionerade för tillkommande vatten.

Kommentar: Kommunens ambition är att dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska 
belastningen på ledningssystem och recipienten. Till granskningen ställs därför krav på andel hårdgjord yta samt 
på rening och fördröjning av dagvatten från parkeringsytorna. Även om planförslaget genererar något större mängd 
dagvatten så är den nästintill försumbar i förhållande till helheten.  E18:s vägtrummor bedöms därför ej påverkas till 
följd av planförslaget. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Anläggande av diken/dagvattenmagasin omfattas av anmälningsplikt enligt 11 kap. 9 a § MB. Läns-
styrelsen vill även upplysa om att det ca 300 m norr om fastigheten fi nns ett avvattningsföretag, 
Hultsbergs dikningsföretag år 1938.

Kommentar: Synpunkten noteras och planbeskrivningen kompletteras med information om detta. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls den 15 juni 2019 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.

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. 

Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. 

Baskartan ska uppdateras. Större storlek på typsnittet för baskartans beteckningar och för kartun-
derlag. Nu är det svårläst. 

I innehållsförteckningen på plankartan saknas markreservat för u- område. 
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Otydlig redovisning av e- och u-områden på plankartan. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommentar: Baskartan och innehållsförteckningen uppdateras inför granskningen. E- och u-områden, typsnittet 
för baskartans beteckningar och för kartunderlaget redovisas tydligare på plankartan.

Region Värmland 
Övergripande 
Kollektivtrafi ken i den aktuella sträckningen utmed Körkarlsvägen utgörs av Regionbuss 602 och 
803. Linje 803 Edsvalla Trossnäs-Mellerudstorp- Karlstad busstation har ett utbud om endast 3 
dubbelturer per dag m-f. Sedan december 2020 trafi keras sträckan även av linje 602 Forshaga – 
Karlstad busstation via Ilanda och Våxnäs bytespunkter. 602 trafi kerar båda riktningarna m-f   i 
60-minuterstrafi k. Ingen helgtrafi k. Närmaste regionhållplats är Körkarlsvägen i nära anslutning till 
fastigheten.

Påverkan
Detaljplanen skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafi kresande, framförallt arbetspendling 
med 602 i nuläget. På sikt kan man behöva öka antalet turer, särskilt i pendlingslägena.

Konsekvenser på kort sikt
Hållplats Körkarlsvägen saknar både fi cka och plattform liksom gångstråk, endast en stolpe i vägens 
kant markerar läget. Västerut sker av och påstigning på in och utfarten till grannfastigheten Blan-
daren 1. Bussen stannar i respektive körfält och västerut blockeras väganslutningen för Blandaren 1 
vid av och påstigning. 
Enligt uppgift fi nns önskemål om att fl ytta hållplatsen för att anpassa den aktuella in- och utfarten 
för Blandaren 1. Förslagsvis byggs en ny hållplats enligt gällande standard i nära anslutning till be-
fi ntligt läge, förutsatt att behovet fortsatt föreligger och bedöms kvarstå över tid. 

Konsekvenser på lång sikt
För närvarande pågår tillsammans med kommunen en utredning inom området Henstad och Hults-
berg av tätortstrafi kens framtida sträckning och utformning, i huvudsak försörjd genom samord-
ning med Regiontrafi ken. Resultatet av utredningen kan innebära att nuvarande trafi kering utmed 
Körkarlsvägen helt eller delvis kommer att försvinna. Hållplatsförändringar utmed Körkarlsvägen 
bör därför i möjligaste mån ta utredningens förslag till fortsatt trafi kering i beaktande. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafi k 
Tillgänglighet till kollektivtrafi ken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga faktorer för resan-
deutvecklingen. Att tillföra nya bostäder och arbetsplatser i närhet till de befi ntliga kollektivtrafi k-
stråken är därför positivt och bidrar till att stärka trafi kutbudet. Det är också viktigt med god fram-
komlighet för kollektivtrafi ken. Vid etablering av skolor, och i synnerhet grundskolor, är det viktigt 
att gångvägar och kopplingar mellan kollektivtrafi kens hållplatser och målpunkter särskilt beaktas.

Kommentar: Busshållplatsen ligger idag utanför planområdet och berörs inte av planen. Behovet av en bättre 
busshållplats i anslutning till befi ntligt läge samt att området trafi keras idag av Värmlandstrafi k kan dock belysas i 
planbeskrivningen. 
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Trafi kverket 
Ärendet
Trafi kverket har tagit del av rubricerat samrådsunderlag som syftar till att anpassa gällande mark-
användning till kontor och verksamhet för att möjliggöra en ny kontorsbyggnad om upp till sju 
våningar plus entréplan.
Trafi kverket är väghållare för E 18 som ligger cirka 125 meter från aktuellt planområde. E 18 utgör 
riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prio-
riterat vägnät.

Trafi k
Planområdet ligger nära E 18 och föreslagen planändring medför att trafi ken kommer att öka 
något. Kommunen gör bedömningen att trafi kalstringen har mindre påverkan på trafi ksituationen i 
området och inga planspecifi ka trafi krelaterade åtgärder lyfts.
Trafi kverket delar kommunens beskrivning av trafi ksituationen vid Hultsberg och Bergviksmotet 
och konstaterar att denna plan ytterligare motiverar och visar på behovet av kommande fördjupad 
utredning av trafi ksituationen i hela Bergviksområdet för att långsiktigt kunna planera för en trafi k-
säker, hållbar och tillgänglig trafi kmiljö.

Hållbarhet
Planförslaget innebär att fl er personer förväntas resa till och från sin arbetsplats vilket torde inne-
bära behov av en god planering för möjlighet att resa med buss eller gång och cykel. Planförslaget 
behöver kompletteras med resonemang om hur dessa möjligheter kan gynnas.

Kommentar: Detaljplanen möjliggör fl er arbetsplatser i anslutning till befi ntligt kollektivtrafi kstråk och skapar 
därmed förutsättningar för ett ökat kollektivtrafi kresande. Med fl er arbetsplatser i området ökar även behovet av 
en gång- och cykelväg. Planförslaget hindrar inte en utbyggnad av en gång- och cykelväg om så skulle bli aktuellt i 
framtiden.  Inom planområdet tar man höjd för cykelparkeringsbehovet enligt kommunens parkeringsnorm. Cy-
kelparkeringsplatser föreslås anläggas intill entréerna till det befi ntliga och det nya huset (se skissförslaget sid 15 i 
planbeskrivningen). Planbeskrivningen kompletteras med en resonemang om hur möjligheter för en gång, cykel och 
buss gynnas med planförslaget. 

Dagvatten
Genomförandet av detaljplanen får inte medföra att mer dagvatten riskerar att ledas till diken längs
E 18, vilket vid extremregn skulle kunna medföra översvämning eller påverkan av underbyggnaden 
i den statliga anläggningen. Planbeskrivningen anger att dagvatten har Kattfjorden som recipient 
och leds via kommunens dagvattenledning. I de fall vatten måste ledas under E 18 via befi ntliga 
vägtrummor är dessa inte dimensionerade för tillkommande vatten varför denna fråga bör belysas 
ytterligare.

Kommentar: Kommunens ambition är att dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska 
belastningen på ledningssystem och recipienten. Till granskningen ställs därför krav på andel hårdgjord yta samt 
på rening och fördröjning av dagvatten från parkeringsytorna. Även om planförslaget genererar något större mängd 
dagvatten så är den nästintill försumbar i förhållande till helheten.  E18:s vägtrummor bedöms därför ej påverkas till 
följd av planförslaget. Vid extremregn s k skyfall kommer dagvatten att avledas ytledes mot kommunens naturmark 
eller Körkarlsvägen. 

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2021-10-29 av 
stadsbyggnadsplanerare Anastasia Mileoranskaya.
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