
PLAN-PM KV BRYGGAREN 12
Inom Klara, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2022-162

Bakgrund
Kv Bryggaren 12 ligger längs Våxnäsgatan inom Klara och gränsar mot Klarälven i söder. 
Befintliga byggnader innehåller idag kontor, bla länsstyrelsen i Värmland. Fastighetsägaren 
önskar utveckla fastigheten med bostäder inom del av fastigheten. 

Gällande planer
Gällande detaljplan medger kontor, utställningsverksamhet och kulturreservat. Detaljplanen 
vann laga kraft 1998. 

Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden
Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för kontor i ett plan, ursprungligen byggd som 
restaurang kopplat till omgivande kontorsbyggnad. Byggnaden omges av parkering och 
gårdsmiljö. Byggnaden är i huvudsak utför i glas och tegel. Bebyggelsen är markerad som blå 
i kulturmiljöprogrammet, dvs visst värde. ”Relativt välbevarad kontorsbyggnad från slutet av 
1960-talet med tidstypisk fönsterbandsarkitektur”.

Aktuellt område
150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2022-07-08

Skala 1:4000
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Bedömning
Platsen är belägen centralt i Karlstad med direkt kontakt med Klarälven i söder. En attraktiv 
plats som bedöms vara ett bra bostadsläge. Med en god utformning som anpassas till omgivande 
bebyggelse bedöms kvarteret kunna kompletteras med bostäder utan att bebyggelsens 
kulturhistoriska värden påverkas negativt. Läget blir framträdande i stadsbilden kring Klarälven. 
Ny byggnad behöver anpassas i skala till omgivande byggnader i enlighet med det material som 
bilagts planbegäran.

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Stadsbild

• Parkering

• Geoteknik

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 ca 340.000 
kronor. 

Avgift för detta planbesked är 14.490 kronor.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 3 kv 2022 och kunna färdigställas 3 kv 2023.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 8 juli 2022.


