
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Edsgatans gård

inom Alster, Karlstads kommun
2020-11-20

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 11 februari - 13 mars 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. Under samrådet hölls ett informations- och 
samrådsmöte den 25 februari 2020 i Karlstadsrummet. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning mellan den 21 september - 16 oktober 2020, 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
Tretton skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav fyra stycken är utan erin-
ran eller av upplysningskaraktär. Detaljplanen justeras med anledning av synpunkterna på ett par 
punkter inför antagandet. 

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

- Planbestämmelse u- markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har lagts till inom de mark-
områden som har tillfällig användning. Legenden har också uppdaterats med denna bestämmelse.

- Tillfällig användning Bostad har lagts till inom markområdet GATA i norr.

- Justering av infartsgata till radhusen i söder har gjorts till att den ska ske österifrån. q3-bestämmel-
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sen har därmed också justerats till: ”Stenmurar ska bevaras med undantag för en utfart i öster på max 
5 meters bredd..” I och med justering av infart så har byggrätten av ett radhus i sydost samt intillig-
gande kryssmark justerats något.

- Den nordligaste av villatomterna har fått en något utökad byggrätt på 20 kvm till totalt 170 kvm 
inklusive komplementbyggnader då den tomten är större än de andra.

- I övrigt redaktionella ändringar i planbeskrivningen.

Kvarstående synpunkter
Miljöförvaltningen Synpunkt att undvika den klimatbelastning och naturpåverkan som byggandet 
av en ny väg öster om de fyra sydligaste villorna innebär. 
Denna synpunkt tillgodoses inte då infartsgatan ligger kvar i samma läge även i antagandeförslaget. 

Värmlands museum  
Synpunkt att justera varsamhetsbestämmelsen för magasinet gällande fönstrena. Planbestämmelsen 
justeras inte då den föreslagna planbestämmelsen (k3) bedöms rimlig för byggnaden som den nu 
är formulerad och vid en förändring av byggnaden kommer en bedömning göras i bygglovsskedet 
utifrån byggnadens karaktärsdrag.

Fastighetsägare 1
Synpunkt att byggrätten närmast deras fastighet ska tas bort ur detaljplanen. Denna byggrätt kom-
mer att kvarstå då det bedöms som lämpligt i det här läget. Avstånd till mangårdsbyggnad finns 
med prickad mark (mark får inte bebyggas) för att ha kvar siktlinjer mellan mangårdsbyggnaden och 
magasinet/ladan.

Fastighetsägare 2
Synpunkt på byggrätterna för radhusen att de inte ska vara med i planen. Dessa kommer att vara 
kvar då de bedöms lämpliga i miljön med befintliga radhus intill och de bidrar till en annan typ av 
boendeform som främjar en blandning av bebyggelse mellan radhus och villor som finns inom Eds-
gatan i stort.

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 redovisas och kommenteras 
med kursiv stil. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Trafikverket
Ingen erinran

Kultur- och fritidsförvaltningen
Ingen erinran
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Region Värmland Kollektivtrafik
Region Värmland Kollektivtrafik har yttrat sig tidigare i ärendet under samrådsförfarandet. 
Området trafikeras via Edsgatan av Värmlandstrafik linje 401 med hållplats Steffens väg inom ca 
200 m samt Karlstadsbuss linje 4 med hållplats Norra Stockfallet inom ca 700m från området. 

Påverkan
Tillgängligheten till kollektivtrafiken i området behöver förbättras.

Konsekvenser på kort sikt
Förlängd linjesträckning linje 4 med ny ändhållplats i norra delen av Skogsbruksvägen och med ny 
hållplats i anslutning till planområdet har förkastats. 
Befintlig hållplats Steffens väg behöver upprustas och anpassas enligt tillgänglighetskraven. Hållplat-
ser utmed Edsgatan avseende standard och placering utreds förnärvarande.

Konsekvenser på lång sikt
Ökad exploatering framgent, med nyproduktion av bostäder i hela området, kräver fortsatt översyn 
och planering av kollektivtrafiken. En viktig del i det arbetet är att binda samman området med det 
planerade BRT-stråket. Frågan är för närvarande under utredning. 
Ett förslag som diskuteras är att styra om linje 401 från Molkom via Bytespunkten i Rud för att 
skapa snabbare och tätare förbindelser mellan Molkom och Karlstad C.   

Förändringen förutsätter optimering och effektivisering av tätortslinje 4 för att nå Steffens minne 
(ny vändhållplats söder om infartsvägen) från söder via Edsgatevägen. Beträffande norra delen av 
Edsgatan, i dagsläget ett fåtal hushåll och resande, hänvisas framgent tillsvidare till nybyggd håll-
plats Gräsås där utbudet utökas till 30 min trafik. Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad, försedd 
med väderskydd och cykelparkering och nås trafiksäkert med planfri korsning via gc-stråket på den 
gamla banvallen.

Hyresgästföreningen
Vi i hyresgästförening ser positivt på att det byggs i bostäder i kommunen, men ser gärna att man 
även bygger hyresrätter. Detta för att framdriva en levande bostadsmarknad med möjlighet för alla 
att bo. Vi hoppas att ni tar detta i beaktande under tiden ni arbetar med Edsgatans gård. 

Kommentar:
Upplåtelseform är inget som regleras i detaljplanen men synpunkten har förts vidare till exploatör i projektet. 

Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens bedömning
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter gällande naturmiljö, friluftsliv och strandskydd. 
Då de synpunkter som framfördes i samrådsskedet har hanterats på ett godtagbart sätt har Länssty-
relsen ingen ytterligare erinran mot planförslaget.

Övriga synpunkter
Planbestämmelser 
Till granskningen har en bestämmelse [B] tillfällig användning bostad, lagts till. Den tillfälliga an-
vändningen gäller, enligt bestämmelselistan, i tio år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft. 
Det bör dock förtydligas att det är själva bestämmelsen som gäller i tio år. Som det är nu är formu-
lerat kan det tolkas som att den GC-väg som bestämmelsen berör inte får anläggas förrän tio år har 
gått.
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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:
Formuleringen har justerats något gällande den tillfälliga användningen.

Lantmäterimyndigheten
I teckenförklaringen på plankartan saknas u som planbestämmelse. 
Det första stycket i genomförandebeskrivningen under ”Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar 
och servitut” ska kompletteras med att det krävs en lantmäteriförrättning för att gemensamhetsan-
läggningen ska upphöra. 
Vatten- och spillvattenfrågan för de fyra villafastigheterna bör inte lösas med enskilda anläggningar. 
Samfälligheten kan bildas även om inte vatten- och spillvattenfrågan är löst. 
Lantmäterimyndighetens övriga synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda. 

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats enligt synpunkter. Gällande vatten- och spillvattenfrågan ska det inte lösas med 
enskilda anläggningar utan villorna ska kopplas till det kommunala VA-nätet. Däremot kan lösas på olika sätt 
genom självfall eller LTA- pumpstation på tomten. Kommunen vill att det ska vara utrett vilket alternativ som ska 
användas innan samfällighet bildas varför det står så i planbeskrivningen.

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningshandlingarna men har 
nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden.

Markområdet som planlagts med tillfällig användning bör kompletteras med ett u-område för att 
säkerställa att infrastruktur såsom vatten och avlopp kan dras till de fyra villatomterna längst söder 
ut i planförslaget. Teckenförklaringen behöver även uppdateras med en beskrivning för egenskaps-
bestämmelsen u då den idag saknas helt.

I planbeskrivningen anges att mangårdsbyggnaden, ett av radhusen samt enbostadshusen ska för-
dröja dagvattnet lokalt innan det leds mot banvallen. En förutsättning, vilken bör framgå av plan-
beskrivningen, är att dessa kan ta om hand sitt dagvatten inom den egna fastigheten inte leda det 
utanför fastigheten till banvallen. Synpunkten kvarstår från samrådskedet.

Eftersom Gamla Filipstadsvägen i förslaget delvis bestäms som allmän plats och delvis kvarter-
smark under den tillfälliga användningen blir driften av det som idag planläggs som allmän plats 
problematisk. Detta eftersom en rundkörning med exempelvis snöröjningsfordon inte blir möjlig. 
En tydlig redovisning av hur driften ska skötas bör tilläggas planbeskrivningen.

Den nya tillfartsgatan som föreslås i detaljplanen har reviderats från samrådskedet för att allmän 
bil, gång- och cykeltrafik på ett säkert sätt kan ske mellan området och Edsgatevägen. Acceptabla 
siktlinjer, vilplan och höjdförhållanden har beaktats genom projektering i framtagandet av planför-
slaget. Dock bör förtydligas att förändringen mellan samråd och granskning innebär ett volymmäs-
sigt större ingrepp i naturen för det markområde som vägsträckningen tar i anspråk. Klarälvsbanan 
kräver likaså justeringar på en sträcka om minst 150 meter i samband med genomförandet av den 
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nya infarten vilket dock anses leda till förbättrade förhållanden på den delen av sträckningen som i 
dagsläget är mindre bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Kommentar:
Plankartan har uppdaterats med planbestämmelsen u enligt synpunkt. Plankrtan har också uppdaterats så att den 
tillfälliga användningen även gäller för det som är planerat som GATA i norr. Därmed blir det ingen fråga för 
driften.

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande dagvatten så det tydligare framgår att villorna ska ta hand om sitt eget 
dagvatten vilket t.ex. kan lösas genom stenkistor. 

Konsekvensdelen i planbeskrivningen har uppdaterats gällande infartsgatans markingrepp på naturmark och 
Klarälvsbanan.

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Edsgatan 2:32 och 2:34. 
Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remit-
terades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. Stadsbygg-
nadsförvaltningen har i den reviderade planbeskrivningen delvis beaktat dessa synpunkter vilket är 
positivt. Miljönämnden vill dock vidhålla och betona hållbarhetsperspektivet i yttrandet för avfalls-
hantering, parkering och angöring. Villorna bör likt radhusen få del av en gemensam avfallshante-
ring åtminstone. Det skulle ge möjlighet till en komplett källsortering till en lägre kostnad än vad ett 
villaabonnemang innebär samtidigt som de boende slipper åka långt till återvinningsstationer, vilket 
man annars måste göra idag som boende på Edsgatan. Bra tillgång till källsortering ökar förutsätt-
ningarna för hållbart beteende även på andra plan. Den andra frågan gäller vikten av att undvika 
den klimatbelastning och naturpåverkan som byggandet av en ny väg öster om de fyra sydligaste 
villorna innebär. Det är svårt att se att det är försvarbart när en väg redan finns på västra sidan och 
som dessutom används av de två nordligaste villorna.   

Kommentar:
Hur återvinningen löses hanteras i kommande bygglov, men synpunkten har vidarebefodrats till exploatör.
Infarten till villorna i öster kommer fortsatt att föreslås öster om villorna. 

Värmlands museum
Värmlands Museum konstaterar att det fria utrymmet kring den gamla huvudbyggnaden vid Eds-
gatans gård kommer att minskas betydligt, liksom att den nya bebyggelsen kryper nära inpå. Detta 
kommer att negativt påverka läsbarheten av gården som en fd stor gammal jordbruksfastighet med 
högt kulturhistoriskt värde. Vi ser också att de små grindstugorna, vilka utgör pittoreska inslag i mil-
jön, inte skyddas. Även om de inte ges rivningsförbud skulle det vara värdefullt om de kan bevaras 
på ett sådant sätt att dess tidigare funktion som just grindstugor blir avläsbar. 
Det är positivt att det gamla magasinet bevaras, även om dess koppling till den gamla gårdsbilden 
försvåras genom all den nybyggnation som kommer att ske. Vi skulle gärna se en ändring i bestäm-
melsen när det gäller fönstrens utformning. Det bör framgå att de för magasin karakteristiska små 
ljusinsläppen med träluckor ska bevaras. Kanske den befintliga skrivningen kan antyda att det inte 
är ok att byta de små luckorna till småspröjsade träfönster?

Kommentar:
Grindstugorna ska bevaras även om de kan behöva flyttas, det står också i genomgförandebeskrivningen: Grindstu-
gorna ska flyttas så de följer med fastigheten Edsgatan 2:32 vid en avstyckning. Det ansvarar fastighetsägaren till 
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Edsgatan 2:32 för. Exakt vart de ska flyttas till har inte preciserats utan det får fastighetsägaren bestämma, men 
bra placeringar som diskuterats tillsammans med fastighetsägaren är där gc-vägen börjar i norr, dvs där huvudfastig-
heten sedan kommer att börja och infarten upp till huset finns. Alternativt framför huset likt de har varit placerade 
tidigare. 

Planbestämmelsen k3  justeras inte utan bestämmelsen anses rimlig för byggnaden och dess karaktärsdrag, vid en 
förändring av byggnaden får frågan avgöras i bygglovsskedet.

Boende i anslutning till planområdet

Fastighetsägare 1  
Om man tittar på detaljplanen Stockfallet nordost som ligger i anslutning till Edsgatans gård så 
innehåller den planförslag där man tar hänsyn till de gamla husen och ladugården och t.o.m begrän-
sar detaljplanen. Man har skrivit i detaljplanen för Stockfallet nordost ”Edsgatans gård med tillhö-
rande ekonomibyggnader (magasin och vagnslider) ligger utanför planområdet men exploateringen 
har tagit hänsyn till de kulturhistoriska elementen som finns på platsen dels genom att ny bebyg-
gelse kommer att läggas på behörigt avstånd till den befintliga anläggningen ”en buffertzon i form 
av prickmark längs fastigheten Edsgatan 2:32” och dels genom att begränsa byggandsvolymer så att 
den nya bebyggelsen inte ”tar över” gårdsbildningen visuellt.”( Detaljplan Stockfallet nordost Plan-
beskrivning sida 12) Ytterligare har man skrivit ”Platsens förutsättning med närheten till Edsgatans 
gård är en viktig aspekt som tagits tillvara i planarbetet genom att begränsa byggandsvolymer/
byggnadshöjder så att den tillkommande bebyggelsen inte ”tar över” gårdsbildningen visuellt och 
att både Edsgatans gård och ladugårdbyggnaden behåller sin dominans. Planförslaget föreskriver 
att området kring ladugårdsbygganden hålls öppet ”ej byggbar mark”. Dessutom ska ett ”släpp” 
om ca 22 meters bredd (prickmark) sparas i nord-sydlig riktning mot ladugårdsbyggnaden för att 
ladugårdens sammansättning och tidigare status förblir synlig. Denna yta kommer dels användas till 
dagvattenfördröjning och dels som bostadsgemensam trädgård med lekytor för planerade bostä-
der. Den nya bostadbebyggelsen föreslås ha en viss lantlig karaktär med olika utformning på husen 
och viss variation på tomtstorlekar. Utblickarna mot sjön Alstern ska tas till vara vid placering av 
villabebyggelse i sluttningen i norra delen av planområdet.” (Detaljplan Stockfallet nordost Planbe-
skrivning sida 11) Detta betyder att man i detaljplan Stockfallet nordost har begränsat många tomter 
och byggnader för att ta hänsyn till de gamla byggnaderna som finns inom exploateringsområdet 
Edsgatans gård. Därför vill jag ha svar på varför man i detaljplanen för Edsgatans gård valt att inte 
ta hänsyn till bland annat magasinet och varför begränsningarna (prickade marken) ska vara kvar 
för detaljplan Stockfallet nordost om man godkänner detaljplansförslaget? Bör inte den prickade 
marken förlora sitt syfte i och med eventuell byggnation av radhusbyggnaden i sydväst? 
Som fastighetsägare av Edsgatan 2:42 är vi fortsatt kritiska till byggnation av radhusbyggnaden som 
angränsar till vår tomt.

Kommentar:
Som du skriver är prickmarken bakom mangårdsbyggnaden både för att hålla avstånd till den, men även för 
ledningsrätten som finns där mellan de två dagvattenmagasinen norr- och söderut. Prickmarken är fortsatt viktig för 
båda de syftena. 

I den här detaljplanen har vi också valt att ha prickmark mellan mangårdsbyggnaden och kommande byggrätter för 
att på liknande sätt hålla ett avstånd. Sedan blir det en negativ påverkan på kulturmiljön vilket också tas upp i 
detaljplanens konsekvensdel men en sammanvägd bedömning är att det går att komplettera med liknande radhus som 
intill för att fler ska kunna bo här. Prickmark finns även mellan magasinet, som bevaras, och mangårdsbyggnaden 
för att det ska finnas ett visuellt samband kvar. Den föreslagna byggrätten för radhus närmast er fastighet föreslås 
därmed fortsatt att vara kvar. 
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Fastighetsägare 2
Fastighetsägare till Edsgatan 2:43.
Vi har ingenting emot att det byggs villor nedanför Herrgården då det inte stör någon och ligger 
lite utanför området med befintlig bebyggelse. Däremot har vi svårt att förstå varför kommunen 
ska godkänna att det kläms in en massa 2-planskedjehus precis nästan i tomtgräns mot befintlig 
bebyggelse för att göra Sture Emanuelsson nöjd. Dessutom är det störande för befintlig bebyggelse 
att få en ny väg med trafik upp till de här husen precis utanför. Den infarten och vägen är olämplig 
utifrån många aspekter. Detta kunde ha planerats in från början i så fall på området. Är inte vitsen 
med att bo lite utanför stan att det ska få finnas lite luft emellan bebyggelsen med lummig skog och 
utan för mycket trafik så det slipper se ut och bli som på Södra Råtorp där själva innerområdet är 
ett kalhygge?

Kommentar:
En viss justering av tillfartsväg har gjorts, se kommentar till fastighetsägare 3.

Byggrätterna för radhus kommer att vara kvar i detaljplanen då de bedöms lämpliga i miljön med befintliga radhus 
intill och de bidrar till en annan typ av boendeform som främjar en blandning av bebyggelse mellan radhus och villor 
som finns inom Edsgatan i stort.

Fastighetsägare 3 
Med anledning av den kommande byggnationen på Edsgatansgård vill vi framföra våra synpunkter 
på vägval och infarter. 
Vad det gäller den nuvarande gång/cykelvägen så är möte mellan två bilar ej möjlig. Vi vill istället 
att infarten ska vara längre ner, ungefär där vägen svänger. Med en ny väg (gata) på insidan muren 
så minskar trängsel och stopp. Helhetsintrycket av stenmuren kan på så sätt bevaras. 
Gång/cykelvägen är ofta frekventerad av cyklister, hundpromenader och gående med barnvagnar. 
Den av er tänkta infarten mitt emot vår uppfart, minskar vår möjlighet att lägga upp snö med ca 30 
procent när vi röjer vår tomt. 

Kommentar:
Planförslaget har justerats i enlighet med era syn-
punkter med en flyttad infart till radhusen längre 
österut och en gata på insidan av stenmuren på 
exploatörens fastighet. 

Fastighetsägare 4
Har synpunkter på genomfart i området, känslig kulturmiljö samt byggnaders höjd, storlek osv. Yt-
terligare ett antal punkter.
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