
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för del av kv Enigheten

inom Tingvallastaden, 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 gransk-
ning enligt 5 kap. 18 § hölls mellan 16 maj – 10 juni 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, 
berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen och organisationer/
boende och hyresgäster i närområdet har särskilt blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detalj-
planen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i biblio-
tekshuset och på kommunens hemsida under granskningstiden. 

En underrättelse enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 16 maj 2022. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
8 yttranden inkom under granskningen, varav ett av dessa är en likalydande reservation mot pågå-
ende planer från 15 olika boenden inom en grannfastighet på Herrgårdsgatan. 5 remissinstanser 
lämnar yttranden utan erinran. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående markförore-
ningar. Carlstadsgillet framför synpunkter mot utformningen av påbyggnaden mot Herrgårdsgatan. 
Carlstadgillet anser att inget av de kulturhistoriska eller arkitektoniska värdena som defi nierats och 
lyfts fram fi nns kvar i och med förslaget. 

Inkomna yttranden redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till dessa. 

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 följande ändringar/tillägg gjorts:
•  Planbeskrivningen förtydligas angående åtgärdsmål och åtgärdsplan för markföroreningar enligt de synpunkter 

länsstyrelsen framför i sitt granskningsyttrande. 
• Solstudierna uppdateras för att tydligare beskriva skillnaderna mellan förslaget och nuläget för förhållandena 

vid Herrgårdsgatan. 
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Kvarstående synpunkter

-  15 boende på Herrgårdsgatan 16: Motsätter sig förslaget avseende Herrgårdsgatan då  
 gatan, med ytterligare höjd på husen, kommer att bli mörkare, särskilt vintertid. 
 1 av de boende har utöver detta framfört att förslaget innebär insyn i lägenheterna och en  
 försämrad utsikt.

-  Carlstads-Gillet: Kritik mot utformningen mot Herrgårdsgatan och framför förslag på hur  
 den bör utföras. 

- Länsstyrelsen - Kulturmiljö: Länsstyrelsen ifrågasätter om den nu föreslagna nya byggnads- 
 höjden inordnar sig i stadens skala. Länsstyrelsen noterar att det går att utforma kvarteret  
 så att byggnaderna istället ges en jämn byggnadshöjd i kvarteret, genom att endast tillåta  
 påbyggnader till hörnfastigheternas höjd. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är en fungerande avvägning mellan olika intressen och kommer 
kunna bidra till en god bebyggd helhet i linje med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden liksom rutnätsstadens värde 
och föreslår därför ingen ändring avseende påbyggnadens volym.

Påbyggnaden kommer att påverka närområdet då en ny påbyggnad planeras. Därmed är tex en förändrad utsikt 
för en del lägenheter att förvänta sig. Fastigheten Enigheten är dock bebyggd idag och tillskottet av nya bostäder 
och fönster blir begränsat. Förändringarna i ljusförhållanden för omgivande gator och byggnader bedöms som små. 
Solstudierna uppdateras för att tydligare beskriva skillnaderna mellan förslaget och nuläget för förhållandena vid 
Herrgårdsgatan. 

Avseende utformningen bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att föreslagen volym ger förutsättningar för en väl gestal-
tad tillbyggnad och föreslår därmed ingen förändring på plankartan avseende volymen. De skydds- och varsamhets-
bestämmelser som tagits fram bedöms rimliga som avvägning för byggnaden. Material-, materialmöten, kulörer med 
mera kommer att studeras djupare i kommande projektering och bygglovprocess. 

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

Trafi kverket
Trafi kverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas posi-
tivt. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Lantmäterimyndighetens synpunk-
ter från samrådet blivit hanterade.

Karlstads El- och stadsnät AB
Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av samrådsunderlaget för del av kvarter Enigheten. 
Vårt yttrande vid samrådet har beaktats. Vi har inget att tillägga utöver detta. 
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Miljöförvaltningen/miljönämnden
Miljöförvaltningen/miljönämnden väljer att inte lämna något yttrande då vi inte anser att det fi nns 
någon betydande påverkan på människa och miljö.

Region Värmland Kollektivtrafi k
Region Värmland Kollektivtrafi k har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende. 
Vår bedömning är att planförslaget stämmer väl överens med kollektivtrafi kförsörjningen nu och i 
framtida planer för utvecklingen av området. Vi har inget att tillägga för övrigt i ärendet.

Statliga remissinstanser

Länsstyrelsen

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om kartmaterial, kulturmiljö, ljusförhållande, riks-
intressen, hälsa- och säkerhet gällande markföroreningar/geoteknik/utrymningsvägar. Kommunen 
har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Läns-
styrelsen har kvarstående synpunkter angående hälsa- och säkerhet gällande markföroreningar.

Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande angett att risk för föroreningar kan fi nnas inom kvarteret där 
grafi skt industri och gummiverkstad funnits. Den typen av förorening kan sprida sig i ånga till bo-
städer på högre våningar och Länsstyrelsen konstaterade att kommunen behöver beskriva hur risken
kommer att hanteras genom att till exempel redovisa åtgärdsmål och handlingsplan.

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen enbart med information rörande åtgärdsmål. Läns-
styrelsen anser dock att åtgärdsmålen skall vara framtagna innan planen antas. Nuvarande formule-
ring uppfyller inte dessa krav.

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: Planbeskrivningen förtydligas angående åtgärdsmål och åtgärdsplan enligt de synpunkter länsstyrelsen 
framför.  

Sakägare enligt fastighetsförteckning

15 boende på en adress på Herrgårdsgatan 16
15 boende på Herrgårdsgatan 16 reserverar sig mot de planer som fi nns angående påbyggnad enligt 
den planritning som de blivit tilldelade när det gäller kvarteret Enigheten och då den del som om-
fattar Herrgårdsgatan. 

Nedanstående beskrivning har bilagts reservatationerna: 
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Som du/ni säkert vet så har man planer på att bygga på bostadshusen som är mitt emot det hus 
som vi bor i. Planen är att bygga på ytterligare tre våningar på befi ntliga hus. 
Vid den första informationen, vi fi ck, reserverade jag mej mot detta och då på grund av att jag 
tycker att gatan redan är mörk och att den, med ytterligare höjd på husen, kommer att bli ännu 
mörkare, särskilt vintertid, för oss. 

Kommentar: Påbyggnaden kommer att påverka närområdet då en större byggnadsvolym planeras. Därmed är tex 
en förändrad utsikt för en del lägenheter att förvänta sig. Fastigheten Enigheten är dock bebyggd idag och tillskottet 
av nya bostäder och fönster blir begränsat. Påbyggnaden mot Herrgårdsgatan kommer endast i liten utsträckning 
minska ljusinstrålningen på Herrgårdsgatan då påbyggnadens form utarbetats för att minimera den negativa påver-
kan så långt det bedömts möjligt. Solstudierna uppdateras för att tydligare beskriva skillnaderna mellan förslaget och 
nuläget för förhållandena vid Herrgårdsgatan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är en fungerande avvägning mellan olika intressen och kommer 
kunna bidra till en god bebyggd helhet i linje med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden liksom rutnätsstadens värde 
och föreslår därför ingen ändring avseende påbyggnadens volym. Förändringarna i ljusförhållanden för omgivande 
gator och byggnader bedöms som små. 

Yttranden från övriga

Carlstads-Gillet
Carlstads-Gillet har tagit del av Stadsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse och har följande 
kommentarer till detta: 

Den kulturhistoriska utredningen visar på ett bra sätt de arkitektoniska värden som fi nns i nuva-
rande Herrgårdsgatan 13-15. Se nedan i delar av samråds redogörelsen. 

Kulturhistoriska värden 
Herrgårdsgatan 13 och 15 Byggnaden på Herrgårdsgatan är uppförd 1950 i tidstypisk modernistisk stil. 
Exteriören har ändrats, bland annat har fasadens smala tegel målats, entredörrar har bytts ut och 
fönstren har tidigare varit ljusa med en öppningsbar nedre del, medan de idag är mörkbruna utan 
indelning. Trots att det målade fasadteglet på de övre våningarna förtar en del av byggnadens ur-
sprungliga kvaliteter är materialkvaliteterna höga i bottenvåningen. Här fi nns: • Sockelvåning klädd 
med glimmerskiffer, troligtvis från Glava. • Skyltfönster med träkarmar som troligtvis är original. 
• Plåtavtäckningar i koppar. • De tre portalerna är klädda med natursten, troligtvis kalksten, som 
behandlats på olika sätt; hamrad och polerad. Byggnaden accentueras av ett entreparti med trapphus i mitten. 
Det är något utskjutet från övriga fasaden och går hela vägen upp ovanför takfoten i ett högre parti. Här uppe 
fi nns ett smäckert räcke, nästan som i fören på en båt, vilket var en omtyckt liknelse under moder-
nismen på 1930-1950-talen. Trapphuset har två större fönster som tidigare varit franska balkonger 
och här fi nns räcken i smide kvar. över entren fi nns ett putsat ljusare fält som inte syns så tydligt på 
grund av entretakets storlek. Takfoten sticker ut och döljer helt takfallet från gatan. Under fi nns en profi lerad 
takfot i tegel med en kopparplåt ovanpå. Takfoten markerar tydligt byggnadens avslut och är ett viktigt karaktärs-
drag

Takfoten markerar tydligt byggnadens avslut och är ett viktigt karaktärsdrag 
I den föreslagna påbyggnaden har takfoten blivit en fasadlist som inte markerar något annat än var 
påbyggnaden börjar. 
Det befi ntliga entrepartiet med sin ca 1 m över takfoten uppskjutande del uppfattas tydligt 
som en markering och del av entrepartiet. 



5

i den föreslagna påbyggnaden har det blivit ett torn, som knappast uppfattas från gatan, när man 
närmar sig entrén. 

Inget av de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, som man tydligt har defi nierat och 
framhävt i den kulturhistoriska utredningen, fi nns kvar. Så vad är poängen med utredning-
en?

Länsstyrelsen 
En aspekt som konsekvensanalysen förbiser är att de befi ntliga byggnadshöjderna är utformande 
med en helhetssyn på kvarteret där det dels fi nns en framsida mot torget där de högsta byggnaderna 
fi nns, samt att gatorna med varierande byggnadshöjder har de högsta byggnaderna i gathörnen. 
Det nu aktuella planförslaget föreslår att slå ut denna hierarki i kvarteret och det kommer istället vara de mittersta 
byggnaderna längst två gator som reser sig högst, något som blir mest iögonfallande längs Västra Torggatan. Detta 
innebär en omgestaltning av kvarteret som helhet och en avsteg från en gestaltningsprincip som är genomgående i 
rutnätsstaden. Av planbeskrivningen framgår att den jämna höjdskalan är typisk för rutnätsstaden och 
att påbyggnader inte bör vara högre än att de inordnar sig i stadens skala. Det kan ifrågasättas om nu 
föreslagna nya byggnadshöjden inordnar sig i stadens skala. 
En översiktlig konsekvensbedömning om riksintresset Karlstads stadskärna har gjorts av Värmlands 
Museum. Länsstyrelsen noterar att konsekvensbedömningen inte nämner den skillnad i höjdverkan 
som ändringen får, och bedömer därmed att riksintresset påverkas av planförslaget. Vidare bedöms 
det att påverkan inte är så omfattande att det utgör påtaglig skada på riksintresset. 
Länsstyrelsen har också förstått att den föreslagna påbyggnaden inte är väl genomförd och 
att den inte är i överensstämmelse med riksintresset. Att den inte utgör en påtaglig skada är 
väl knappast något man skall nöja sig med.

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen är inte säker på att det i detta fall vore det mest fördelak-
tiga angreppssättet att bygga hela tillbyggnaden inom ett brant lutande takfall enligt Carlstads-Gil-
lets förslag. Däremot kommer påbyggnaden att behöva bearbetas ytterligare inför genomförandet. 
Det framtagna gestaltningsförslaget kommer att bearbetas avseende takets kulör, hur taket möter ny 
fasad liksom hur förlängningen av trapphuset ska gestaltas på bästa sätt. Planbeskrivningen kom-
pletteras med ett förtydligande av detta. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen volym 
ger förutsättningar för en väl gestaltad tillbyggnad och föreslår därmed ingen förändring på plan-
kartan avseende detta. Däremot formuleras varsamhetsbestämmelse k om och skyddsbestämmelse q tillkommer 
för att tydligare säkerställa att befi ntliga byggnadsdelar och karaktärsdrag som bedömts värdefulla bevaras. 
De värdefulla karaktärsdragen är takfoten, entrepartiet och 50-talsmaterial och detaljer. 
Delar som Sbf  själv i utredningen har framhävt och borde stå för!  Hur skall man ivarata 
detta i den föreslagna påbyggnaden?  Staden blir alltmer utarmad på byggnader från olika 
stilepoker och det fi nns alltid argument för att motivera förvanskning av ännu en byggnad. 
Låt 50-tals fasaden vara. Lös påbyggnaden inom ett brant takfall i plåt eller 
kanske helt i glas. Förlusten i m2 blir minimal. Takkupor kan utföras som i förslaget.

Kommentar:
Plankartan innehåller skyddsbestämmelser som innebär att naturstenen i fasad och runt entréer i byggnadens bot-
tenvåning ska bevaras. Den i tegel profi lerade delen av takfoten på befi ntlig byggnad ska bevaras. 
Plankartan innehåller även varsamhetsbestämmelser för den övre, utskjutande, delen av takfoten utförd i trä och plåt 
som ska bevaras alternativt ska en nyskapad efterlikna den befi ntliga tidstypiska utformningen. 

Gestaltningen har skett i samarbete mellan arkitekt, antikvarie, kommun och byggherre och den har sökt svara på 
de inspel till gestaltning som fi nns framtaget i kulturmiljöutredningen: 
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• Tillbyggnaden bör förhålla sig till det uppskjutande mittpartiet på något sätt.
• Takfoten bör behållas. Dels för att det är en del av det arkitektoniska uttrycket, dels som en markering mellan 
gammalt och nytt.
• Lyft de fi na materialkvaliteter som fi nns i bottenvåningen. Kanske återkoppla med någon av dem i tillbyggnaden?
• Kanske kan man inspireras av räckena i trapphusets f.d. franska balkonger. Ett vackert 1950-talsmönster likt 
droppar med mellanliggande romber. På gårdsfasaden fi nns också originalbalkonger med sirliga räcken.
• Generellt i kvarteret har fasaderna varma gul-röda kulörer. Det målade teglet har dock en färgsättning som inte 
riktigt gör byggnaden rättvisa. Kanske kan man färga om fasaden i en färgsättning med mindre kulör (mindre 
känsla av orange) till exempel i en ljusare sandfärgad kulör?
• Ett förslag för att höja gestaltningen på den befi ntliga byggnaden, förutom att färga om, är att byta entrétaket mot 
ett smäckrare/elegantare så att det putsade partiet ovanför blir mer framträdande, samt att byta aluminiumportar 
till träportar.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen volym ger förutsättningar för en väl gestaltad tillbyggnad och 
föreslår därmed ingen förändring på plankartan avseende volymen. De skydds- och varsamhetsbestämmelser som 
tagits fram bedöms rimliga som avvägning för byggnaden. Material-, materialmöten, kulörer med mera kommer att 
studeras djupare i kommande projektering och bygglovprocess. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer i detta läge inte 
att det mest födelaktiga angreppssättet skulle vara att bygga hela tillbyggnaden inom ett brant lutande takfall enligt 
Carlstads-Gillets förslag även om planen inte omöjliggör det. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson för stadsbygg-
nadsförvaltningen i Karlstad 2022-08-26.
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


