
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för del av kvarteret Duvan 

inom Tingvallastaden, Karlstads kommun
2021-02-05

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 13 augusti – 10 september 2020. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 4 december 2020 till 5 januari 2021, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits 
tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på 
kommunens hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt 
detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Åtta skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav tre stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. Övriga synpunkter gäller främst påbyggnadens utformning och höjd, 
tillåtande av teknikutrymme på tak, insyn och solljus. Utöver det gäller synpunkterna bestämmelse 
kring trafikbuller och parkeringar. 
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ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
Bestämmelse om att fönster inte får finnas på byggnadens kortsidor har fått beteckning f3.

I planbeskrivningen 
Endast redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
Synpunkter gällande teknikutrymme på tak, de höjder som medges för påbyggnad samt insyn och 
solljuspåverkan kvarstår. Bedömningen är att planförslaget följer Tingvallastadens stadsbild samt 
kommunens riktlinjer. De byggnadshöjder samt nockhöjd som medges i planförslaget är både lägre 
och högre än andra byggnader runt Soltorget. En påbyggnad med två våningar bedöms innebära 
ökad insyn för de två översta våningarna på grannfastigheten i norr, men i en stadsmiljö bedöms 
det som godtagbart. En solstudie har tagits fram som visar att påbyggnadens påverkan på grannfas-
tigheten i norr är ytterst begränsad.

Synpunkt gällande införande av bestämmelse om att hälften av rummen måste vända mot en sida 
med 55 dBA för den bullerpåverkade delen av planförslaget kvarstår. Stadsbyggnadsförvaltningen 
har gjort bedömningen att det inte krävs regleringar enligt bullerförordningens § 4 för att uppfylla 
krav på förebyggande av olägenhet för människors hälsa enligt plan-och bygglagens 2 kap 6 §, efter-
som det handlar om ett överskridande med 1 dBA ekvivalent ljudnivå vid ett våningsplan med som 
mest två lägenheter som utgör en tillbyggnad på befintlig byggnad, samt att detaljplanen reglerar att 
det inte får finnas fönster på den gavel där bullernivån överskrids. 

Synpunkt gällande lokalisering av detaljplanens parkeringsbehov till en samordnad parkeringsan-
läggning kvarstår. 

Synpunkt gällande planbestämmelse om påbyggnadnes utformning samt hänvisning till planbeskriv-
ning gällande den ursprungliga byggnadens karaktärsdrag kvarstår. 

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

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

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten anger att synpunkterna från samrådet är tillgodosedda och har inget ytterli-
gare att erinra. 
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Kommentar:
Noteras. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Har inget att erinra.

Kommentar:
Noteras. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen anger att synpunkterna från samrådet är tillgodosedda och har 
inget ytterligare att erinra. 

Kommentar:
Noteras. 

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
”Ärendet
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 3 december 2020, har 
översänts för granskning enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har 
behandlats i samråd med berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 17 december 
2020.

Syfte
Att pröva möjligheten att bygga på befintlig byggnad samt möjliggöra användningen centrumverk-
samhet, kontor, tillfällig vistelse och bostäder inom fastigheten. Detaljplanen syftar till att bekräfta 
och bevara byggnadens kulturhistoriska värden.

Länsstyrelsens roll
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om 
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera 
kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens bedömning
Då de synpunkter som framfördes i samrådsskedet har hanterats på ett godtagbart sätt har Länssty-
relsen ingen ytterligare erinran mot planförslaget.

Övriga synpunkter
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Planbestämmelser
Av planbeskrivningen framgår att en bestämmelse innebärande förbud mot fönster på byggnadens 
kortsida ska finnas. Denna bestämmelse har fallit bort på plankartan.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen kan av det för granskning utställda planförslaget och av i dagsläget kända förhållan-
den inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.”

Kommentar:

Bestämmelse om att fönster inte får finnas på byggnadens kortsidor, har fått beteckning f3  på plankartan.

Trafikverket
Buller
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om fönster som inte får finnas på södra fasaden. 
För uteplats finns bestämmelse om utformning så att riktvärden klaras.
Trafikverket ser generellt att det är åtgärder för att klara riktvärden som bör regleras. Bullerförord-
ningen tar inte hänsyn till om det finns fönster på den bullerutsatta sidan. Om fönster finns eller 
inte finns påverkar inte bedömningen om riktvärden kan innehållas. För att möjliggöra boende här 
behöver förordningens § 4 tillämpas dvs hälften av rummen måste vända mot en sida med 55 dBA. 
Trafikverket föreslår därför att villkor för detta istället regleras i plankarta i den mån bostäder före-
slås gentemot den bullerpåverkade delen.

Vibrationer
Planbeskrivningen har kompletterats med allmän text om vibrationer. Trafikverket utgår från att 
riktvärdena också kan klaras.

Kommentar:
I trafikbullerutredningen framtagen för detaljplanen (WSP 2020) framkommer att fasaden på den översta våningen 
vid den södra gaveln överskrids, den ekvivalenta ljudnivån överskrids med 1 dBA (61 dBA). Stadsbyggnadsför-
valtningen har gjort bedömningen att det inte krävs regleringar enligt bullerförordningens § 4 för att uppfylla krav 
på förebyggande av olägenhet för människors hälsa enligt plan-och bygglagens 2 kap 6 §, med motiveringen att det 
handlar om ett överskridande med 1 dBA ekvivalnet ljudnivå vid en våning med som mest två lägenheter som utgör 
en tillbyggnad på befintlig byggnad, samt att fasaden där nivåerna överskrids utgör en gavel där det i detaljplanen 
regleras att det inte får finnas fönster. 

Yttranden från övriga
Värmlands museum 
Värmlands museum undrar om kravet på påbyggnadens specifika material kan anges som att på-
byggnadens material ska avvika från den ursprungliga byggnadskroppen istället. 
Värmlands museum framhåller att det under rubriken ”Varsamhet” på plankartan står att tillägg ska 
anpassas till byggnadens karaktär och att karaktärsdrag ska bibehållas. Värmlands museum framhål-
ler att dessa karaktärsdrag tydligare bör framgå av plankartan eller att plankartan bör hänvisa till 
planbeskrivningen.
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Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att det är tydligare att beskriva val av material för påbyggnaden 
än en mer generell bestämmelse om påbyggnadens utformning.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är tydligt att byggnadens karaktärsdrag beskrivs i planbeskrivningen och 
har därför inte valt att lägga till hänvisningen eller förtydligande på plankartan.

Wermlands Invest 
Wermlands Invest skriver att de generellt är positiva till en förtätning av staden, men anser att den 
behöver göras på ett varsamt sätt och följa kommunens framtagna riktlinjer. Wermlands Invest 
skriver att deras fastighet Druvan 10 sedan tidigare är påbyggd med en våning som innehåller lägen-
heter och teknikutrymmen, och att varken de eller kommunen tyckt att det är lämpligt med teknik-
utrymme ovanpå tillbyggnaden.

De anser att höjden på Duvan 7 bör anpassas till omkringliggande byggnader och önskar informa-
tion om hur höjden förhåller sig till omkringliggande byggnader för att kunna få en känsla för voly-
men som avses tillåtas. Vidare anser de att utrymmet för teknik på Duvan 7 inte bör byggas som en 
tillkommande volym ovan våningarna, utan bör inrymmas i de 6 våningar som föreslås tillåtas.
Wermlands Invest framhåller att de har fått flera synpunkter från sina hyresgäster som bor i Druvan 
10, där de utrycker oro för hur dags- och solljus samt utsikt i deras boende kommer att påverkas 
vid en tillbyggnad av Duvan 7. Wermlands Invenst skriver att de anser att tillbyggnaden innebär en 
försämring för de boende vad gäller utsikt och insyn, samt till viss del även solljus. 

Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget följer kommunens riktlinjer för förtätning, som finns i Stadsdelsvi-
sion för Tingvallastaden (godkänd av kommunfullmäktige 2017), Förtätning inom centrala delar av Karlstad-Rikt-
linjer, principer och förhållningssätt (godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2009), se vidare beskrivning i planbeskriv-
ningen sida 5-6. 

Detaljplaneförslaget medger en högsta byggnadshöjd om +66 meter över nollplanet, med indrag en meter från fasad 
samt +69,5 meter över nollplanet med indrag 1,4 meter från fasad. Vid centrumverksamhet, tillfällig vistelse och 
kontor (ej bostäder) möjliggörs teknikutrymme med en nockhöjd om +73 meter över nollplanet, teknikutrymmet 
tillåts fem meter från fasad.

Druvan 10 har en byggnadshöjd om +66 meter över nollplanet (RH00, enligt gällande detaljplan) med indrag 1,3 
meter från fasad samt en nockhöjd om +69 meter över nollplanet (enligt höjdscanning av tak).

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förslaget ur stadsbyggnadsperspektiv inte skiljer sig nämnvärt
åt och ansluter till närliggande bebyggelse på ett godtagbart sätt. Detta beskrivs ytterligare i planbeskrivningen, sida
23.

Inför detaljplanens granskning togs en solstudie fram för att undersöka hur detaljplaneförslaget påverkar
(främst) fastigheten mot norr. Solstudien visar att detaljplaneförslaget endast påverkar Druvan 10s två nedersta
våningar mitt på dagen vid vårdagjämning (21:e mars). I övrigt är fastigheten opåverkad enligt genomförd studie. Se
planbeskrivningen, sida 21. 

Med en påbyggnad med två våningar mot Drottninggatan ökar insynen mot fastigheten mot norr. I en stadsmiljö 
bedöms det som acceptabelt. 
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Karlstads Parkerings AB (ParkAB)
ParkAB skriver att när fastigheten Duvan 7 löser sitt parkeringstal inom fastigheten Duvan 13, 
innebär det att tillgången på allmän parkering minskar i södra Tingvallastaden. Detta tillsammans 
med andra detaljplaner som även de medför ett minskat antal allmänna parkeringsplatser, leder till 
att behovet av att tillskapa nya parkeringsplatser i området ökar.

ParkAB anser att planen ska ställa krav på att fastighetens parkeringsplatser ska ordnas genom par-
keringsköp (om de inte kan ordnas inom egen fastighet). På så sätt garanteras stabilitet över tiden 
mellan säljare och köpare och att staden inte utarmas på parkeringsplatser.

ParkAB ser gärna att krav ställs om att parkeringsplatserna ska lokaliseras till en samordnad parke-
ringsanläggning för att platserna ska kunna samutnyttjas och få en optimal användning inom staden.

ParkAB anser att planbeskrivningens text i kapitlet Genomförande/Tekniska åtgärder/Parkering, si-
dan 21, bör ändras från ”Parkering för bostäder föreslås lösas genom…….” till ”Fastighetens behov 

av parkering föreslås lösas genom……”

Kommentar:
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om bygglov och kontrollerar därmed att byggaktören uppfyller kraven enligt parke-
ringsnormen.

Planbeskrivningens text i kapitlet Genomförande/Tekniska åtgärder/Parkering, sidan 21, har justerats enligt 
synpunkt. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Sofia Anesäter Olsson för stads-
byggnadsförvaltningen i Karlstad 2020-02-05.




