
PLAN-PM FANFAREN  
Detaljplan för Fanfaren inom Klara, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2019-86

Bakgrund
Max fastigheter har begärt ny detaljplan för att kunna utöka byggrätten för handel och service i 
bottenvåning på planerade byggnader inom kv Fanfaren.

Gällande planer
Området är nyligen detaljplanerat. Genomförandetiden löper till den 4 juni 2023. Detaljplanen 
medger kontor och handel med en begränsning av handelsytan till 1500 kvm BTA.

Planbegäran bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden
Inom området pågår byggnation av nya byggnader för kontor med handel i bottenvåning.

Bedömning
I den nyligen framtagna detaljplanen för kv Fanfaren begränsades handelsytan i syfte att hålla 
nere trafikalstringen från området och för att motverka större handelsetableringar. Exploatören 
valde att använda hela byggrätten för handel i en livsmedelsbutiksetablering som egentligen inte 
var avsikten i detaljplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att användningen av bottenvåningar har betydelse 
för hur området fortsatt ska utvecklas och hur det kommer upplevas. Frågan kan prövas genom 
ett tillägg till gällande detaljplan. Områdets trafikförutsättningar måste dock klarläggas. 

Aktuellt planområde markerat.
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Utredningsarbete pågår för E 18 och det närliggande motet, liksom utformningen av Karl IX:s 
gata. Om nya lösningar kan skapas kan eventuellt ytterligare handel rymmas i området. Någon 
ytterligare livsmedelshandel bör dock inte tillskapas.         

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Trafik.
• Parkeringsbehov.

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen bedöms 
kunna antas av stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med 
sökanden. Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 250.000 kronor.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 3 kv 2019 och kunna färdigställas 2 kv 2019.

___________

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg 

den 3 juni 2019.

Gällande detaljplan.
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