
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Färjestad 2:26 m fl

inom Färjestad, Karlstads kommun
2020-10-26

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 16 mars – 20 april 2020. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i 
Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades 
planhandlingarna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 7 juli till 31 augusti 2020, enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga 
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
Totalt har 11 skriftliga yttranden kommit in under granskningstiden, varav sju stycken är utan erin-
ran eller av upplysningskaraktär. 

Länsstyrelsen framför i sina synpunkter att frågor avseende stabilitet och översvämning samt dag-
vattenhantering måste utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon 
prövning eller ej.

En fastighetsägare i området är kritisk mot förtätningen av området enligt planförslaget och menar 
att den befi ntliga fi na karaktären i området förstörs samt att trafi ksituationen försämras ytterligare i 
området. Vidare är han kritisk mot att befi ntligt hus inom fastigheten Färjestad 2:26 ska rivas. 
Liknande synpunkter vad gäller trafi ksituationen i området samt kritik mot rivning av huset och 
förtätning inom Färjestad 2:26 har framfört av fastighetsägare och boenden inom området även 
under samrådet.

Vidare framförs synpunkter av Handikappsföreningarna i Karlstad gällande parkeringplatser för 
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rörelsehindrade personer samt önskemål från en privatperson om att förbättra befi ntlig utfart mot 
Norra Infarten. 
 
Detaljplanen har efter granskningen justeras med anledning av inkomna synpunkterna. 

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Detaljplanen har efter granskningen justerats och kompletterats i frågor om översvämning samt 
geoteknik. Planbestämmelsen b
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 samt bestämmelsen om att all nybyggnation bör föregås av geotek-

nisk undersökning för att fastställa lämplig grundläggning har tagits bort och ersätts med en annan 
planbestämmelse. 

Lägsta nivå för färdigt golv har efter granskningen ändrats till 49,17. Även tekniska installationer ska 
översvämningssäkras till den nivån. Planbeskrivningen har kompletterats i frågor om översvämning, 
geoteknik samt stabilitet. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. 

Kvarstående synpunkter
Det fi nns kvarstående synpunkter från samråd och granskning som inte har kunnat tillgodoses 
inom planområdet. Synpunkterna berör främst frågor kopplade till trafi ksituation samt planerad 
bebyggelse inom Färjestad 2:26. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att trafi kfrågorna har setts 
över i planarbetet och föranleder inte till åtgärdsbehov samt att förelagen exploatering är rimlig i 
förhållande till omkringliggande bebyggelse och områdets läge i staden. 

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Ändring-
arna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens syfte, utformning 
eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut på nytt. Stadsbyggnadsförvaltningen 
anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Lantmäterimyndigheten, Kultur-och fritidsnämnden/kultur och fritidsförvaltningen samt teknik-

och fastighetsnämnden/teknik-och fastighetsförvaltningen hade inga synpunkter på planförslaget.

Trafi kverket 
Trafi kverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ärendet. Trafi kverket har därmed ingen 
erinran.

Kommentar: Noteras.

Miljöförvaltningen/miljönämnden  
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Färjestad 2:26. 
Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan 
remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen beaktat dessa synpunkter.

Kommentar: Noteras. 

Värmlans Museum
Värmlands Museum har ingen erinran vad gäller granskning av detaljplan gällande Färjestad 2:26.

Kommentar: Noteras.

Värmlandstrafi k
Övergripande 
Kollektivtrafi ken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 6 som trafi kerar Gruvplan – Södra 
Järpetan med 20 minuters trafi k i maxtimme. Dessutom trafi kerar Regionbusslinje 601 Deje – 
Forshaga – Skived – Karlstad sträckan som passerar området.

Påverkan
Detaljplanen ökar resandeunderlaget i området. Förtätning nära befi ntliga starka kollektivtrafi kstråk 
stärker kollektivtrafi kens konkurrenskraft. Bebyggelsen placering i förhållande till närmaste 
busshållplats innebär att ingen får längre än 300 meter. 

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser på lång sikt
För närvarande föreligger inga planerade förändringar på lång sikt

Kommentar: Noteras.



4

Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om underlag kring befi ntlig naturmiljö, om 
trafi kföring och om risker förknippade med markstabilitet men också om bestämmelser om 
marknivåer kopplat till översvämningsrisker och dagvattenhantering. Kommunen har till 
granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen 
har kvarstående synpunkter angående geotekniska kunskapsläget och om marknivåer kopplat till 
stabilitet och översvämning samt dagvattenhantering.

Kommentar: Noteras. 

Hälsa och säkerhet
Skredrisk och markens stabilitet
Som svar på Länsstyrelsens frågor om områdets stabilitet har kommunen till granskningen infört ett 
kortare avsnitt om detta i planbeskrivningen. Där hänvisas till en översiktlig stabilitetsundersökning 
från 2015, där inga förutsättningar för skred har identifi erats. Kommunen har alltså endast hänvisat 
till den översiktliga stabilitetsundersökningen men har inte underbyggt slutsatsen med några resone-
mang som vilar på geoteknisk kompetens. Länsstyrelsen har stämt av tolkningen av den översiktliga 
stabilitetskarteringen med Statens geotekniska institut (SGI) som meddelar att karteringen redovisar 
ett nuläge och att den därför inte tar hänsyn till planerad förändring av marken. De översiktliga 
karteringarna har därför ensamt ett begränsat värde för en ny detaljplan. Stabilitetsförhållandena 
behöver klargöras kopplat till den markanvändning som planen medger där markutfyllnader, materi-
alskiftningar, trafi klast och naturligtvis ökad belastning i form av byggnader ingår.

Stabiliteten utanför planområdet behöver också vara god för att inte riskera att påverka 
planområdet. Länsstyrelsen konstaterar att det i den översiktliga stabilitetsundersökningen fi nns 
ett resonemang angående erosionsskydd. Det är av stor vikt att frågan om hur eventuella ras och 
skred vid älven kan påverka planområdet klargörs. Kunskap om befi ntliga erosionsskydd, deras 
utbredning och kvalitét, behöver ingå i stabilitetsbedömningen.

Det fi nns därför anledning att i arbetet med detaljplan undersöka hur områdets stabilitet kan 
påverka och påverkas av planen. Det framgår inte av planhandlingen att en sådan undersökning är 
gjord; endast grundläggning och sättningsproblematik för de planerade byggnaderna har utretts.

Kommentar: Efter samrådet har frågorna vad gäller områdets stabilitet och hur en eventuell byggnation inom 
planområdet påverkar nuvarande stabilitetssituation till viss del besvarats i ett PM, daterat 2020-03-31. I PM:et 
har det konstaterats att nya byggnader inom planområdet kommer inte att påverka nuvarande stabilitetssitua-
tion eftersom dessa kommer att pålgrundläggas och därmed inte tillföra något lasttillskott på marken. En eventuell 
lastökning till följd av en markuppfyllnad på 0,1 meter inom planområdet har bedömts som försumbart och inte 
påverka nuvarande stabilitetssituation. Tilll antagande har PM:et kompletterats i frågor kring släntstabilitet (se PM 
2, daterat 2020-09-02). Stabilitetsförhållandena både uppströms och nedströms aktuellt område, inom en rimlig 
sträcklängd dvs ± c:a 500 m, bedömts som tillfredställande. I PM 2 konstateras att erosionen i Klarälven vid denna 
del ringa och vattendjupet är litet.

Vidare anger plankartan att fastställelse av lämplig grundläggning för all byggnation ska 
föregås av en geoteknisk undersökning. Frågor som rör människors hälsa och säkerhet ska vara 
utredda i planskedet så till den grad att man säkert vet att det går att uppföra planerad bebyggels 
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som tänkt, med åtgärder som ryms inom ramen för planen.

Kommentar: Liknande förhållanden kan förväntas råda även inom övriga fastigheter inom planområdet som 
inte omfattas av den geotekniska undersökningen. Nya byggnader inom planområdet ska antingen pågrundläggas 
eller grundläggas med motsvarande grundläggningsmetod, som inte tillför något lasttillskott på marken, exempelvis 
kompensationsgrundläggning. 

Länsstyrelsens slutsats är att stabilitetsförhållandena för området är oklara och en bedömning be-
höver understödjas av geoteknisk kunskap. En geoteknisk utredning enligt resonemang ovan kan ge 
svar på dessa frågor. 

Slutligen så framförde Länsstyrelsen i samrådet synpunkter på det olämpliga att med be-
stämmelser låsa grundläggningsteknik till en specifi k metod. Bestämmelsen kvarstår varför 
även Länsstyrelsens synpunkt kvarstår.

Kommentar: Kommunen kan reglera olika former av byggnadsteknik om det krävs för att bebyggelsen ska kunna 
uppföras. I den geotekniska utredningen framgår att sättningar förväntas uppkomma vid all form av lastökning på 
jorden. Uppfyllnad av jord för markjusteringar, laster från byggnader eller framtida grundvattensänkningar är exem-
pel på lastökningar. För planerade bostadshus rekommenderas därför pålgrundläggning för ett sättningsfritt utfö-
rande. Liknande förhållanden kan förväntas råda även inom övriga fastigheter inom planområdet som inte omfattas 
av den geotekniska undersökningen. 

För att sättningar inte ska uppkomma och för att inte påverka nuvarande stabilitetssituation i området bedömer 
kommunen att nya byggnader inom området bör pålgrundläggas eller grundläggas med motsvarande grundläggnings-
metod, som inte tillför något lasttillskott på marken. Planbestämmelsen kvarstår, dock omformuleras något. 

Buller
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter på kommunens ambitioner att med god planering 
skapa en så god boendemiljö som möjligt vid nyetablering av bebyggelse. Länsstyrelsen vidhåller 
att kommunen bör överväga att arbeta mer med att reglera placering och etapputbyggnad för att 
uppnå detta.

Kommentar: En detaljplan ska inte göras mer detaljerad än vad som krävs. I och med att riktlinjerna för bul-
ler klaras av för planerade byggnader inom planområdet, föreligger det inget behov av att reglera placeringen eller 
etapputbyggnad inom planområdet. Marken närmast Norra Infartet där ekvivalenta bullernivåer överskrids har 
prickmarkerats. 

Översvämning och skyfall
Planbestämmelse om lägsta färdigt golvhöjd fi nns på plankartan. Kommunen uppger att man valt 
att säkerställa en 200-årsnivå för bostäderna. Länsstyrelsens förhållningssätt är att man i första hand 
ska sikta på dimensionerande nivå och därefter, vid sakliga skäl och med konsekvensbeskrivning, 
gå mot en 200-årsnivå. Då marken i planområdet till stor del redan överstiger 200-årsnivån och det 
samtidigt behöver säkerställas att dagvatten avbördas från planerad bebyggelse till omgivande mark, 
fi nner Länsstyrelsen det förvånande att inte en högre nivå har reglerats. Länsstyrelsen anser därför 
att kommunen inte framfört argument som motiverar avsteget från huvudregeln och att planerad 
dagvattenhantering behöver beskrivas tydligare.

Kommentar: Kommunens krav i förtätnings och kompletteringsområden är att man ska klara av en 200-års 
planeringsnivå i Klarälven, vilket i detta fall är +48,6 m ö h. Å andra sidan ligger marken för planerad bebyggelse 
huvudsakligen över den nivån, på + 49,0 m ö h. Stadsbyggnadsförvaltningen har förutsatt att planerade byggnader 
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inom planområdet kommer att placeras ovan den befi ntliga marknivån och att färdig golvnivå kommer sannolikt att 
hamna över eller ligga nära nivån för högsta dimensionerande fl öde i Klarälven, vilket har beskrivits i planbeskriv-
ningen. Till antagande har lägsta nivå för färdigt golv i bostad säkerställts till +49,17 för all nybyggnation inom 
planområdet. Tekniska installationer under den nivån ska översvämningssäkras. På så sätt kan nya byggnader 
klara en kris i samband med översvämning vid ett högsta beräknade fl öde i Klarälven.

Vid högsta dimensionerande fl öde i Klaräven kommer i princip hela Färjestad med tillfartsvägar att översvämmas. 
Det innebär att området kommer inte att kunna nås varken till fots eller fordon och att det blir svårt att under en 
viss tid att bo kvar i sina bostäder. För att klara riktlinjerna i tillsynsvägledningen skulle hela vägnätet inom Fär-
jestad behöva byggas om. Frågan kan därför inte lösas i ett mindre enskild projekt. 

Vid skyfall ska dagvatten fritt och utan att skada byggnader ytavledes mot Norra Infarten eller Stallplatsvägen, 
vilket beskrivs i planbeskrivningen. Höjdsättningen inom området bestäms i samband med detaljprojektering. 

Luftkvalitet
Trots att trafi ken på Norra infarten är inte så hög jämfört med andra mer ansträngda platser i 
staden, ligger det aktuella området nära vägen, vilket innebär att luftkvaliteten tidvis ändå kan bli låg. 
Trafi ken på Norra infarten kan tidvis vara intensiv beroende på evenemang på Löfbergs Arena och 
Färjestadstravet. Länsstyrelsen insisterar därför på att huskropparna och luftintag borde regleras i 
planen så att de placeras så långt från vägen så möjligt.

Kommentar: De bestämmelser som används i planen måste alltid ha sin grund i att de ska medverka till att 
göra planområdet lämpligt för den form av användning eller bebyggelse som planen reglerar. En detaljplan ska inte 
heller göras mer detaljerad än vad som krävs. Kommunen bedömer att MKN för luft kommer inte att överskridas 
inom aktuellt område. Planområdet ligger relativt öppet och trafi kfl ödet på Norra Infartet vid planområdet uppgår 
endast till 3000 fordon/årsmedelsdygn. Planområdet bedöms inte heller vara särskilt utsatt för trafi ken till och från 
Färjestadstravet/ Löfbergs arena, då merpartner av den trafi ken sker söder om planområdet. Kommunen bedömer 
således att det föreligger inget behov av att reglera placeringen av luftintaget. För att uppnå så god luftkvalité som 
möjligt så borde det ligga i exploatörens intresse att placera luftintaget så långt ifrån vägen som möjligt, vilket tas upp 
i planbeskrivningen. 

Råd om PBL
Betydelsen av bestämmelsen om prickmark har formulerats så att ingen byggnad får uppföras 
på marken. Dock utelämnar det inte möjligheten att lämna marklov för t.ex. parkering eller 
uppställning. Eftersom syftet med prickmarken för området mellan hästhagen och ny bebyggelse 
uttryckts som bevarande av vegetation för naturvärdens skull samt som avskärmande funktion, 
anser Länsstyrelsen att bestämmelsen bör ges lydelsen ”marken får inte bebyggas”.

Kommentar:  En stor del av ytan närmast fastighetsgränsen i söder används redan idag för parkering och som 
byggarbetsplats. De träd som omnämns i planbeskrivningen ligger huvudsakligen på kommunens mark utanför plan-
området (mellan hästhagarna och det området som planeras för bebyggelse dvs Färjestad 2:26). Dessa träd är gamla 
och kan komma att klassas som riskträd på grund av sitt skick. Träden i sig har inga höga naturvärden. Syftet 
med prickmarken är dels att tillgodose ett säkerhetsavstånd på 15 meter till eventuella riskträd, dels att erhålla ett 
erfoderligt avstånd till hästhagarna med tanke på allergenrisken.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Mot bakgrund av bristande kunskapsläge vad gäller geoteknik samt avsaknad av motiv 
och konsekvensbeskrivning för avsteg från huvudprincipen för översvämningsanpassning så anser 
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Länsstyrelsen att dessa frågor måste utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föran-
leder någon prövning eller ej.

Kommentar: Noteras.

Sakägare 
Fastighetsägare Färjestad 2:20
Som ägare till fastigheten Färjestad 2:20 invänder vi härmed mot detaljplanen som upprättats för 
Färjestad 2:26 att uppföra nya bostäder.

I planen berörs bara 4 fastigheter, Färjestad 2:18, Färjestad 2:20, Färjestad 2:21 och Färjestad 2:26. 
Karlstads kommun vill skydda fastigheten Färjestad 2:18 som har ett särskilt kulturhistoriskt värde 
genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse, men å andra sidan vill Karlstads kommun riva 
fastigheten Färjestad 2:26 som har ett visst kulturhistoriskt värde och ersätta med tätare bebyggelse. 
Det låter som en dubbelmoral när det gäller i Karlstads kulturmiljöprogram.

Vi vet inte om på vilket underlag kan Karlstads kommun bedöma att det går att riva fastigheten 
Färjestad 2:26 som har ett visst kulturhistoriskt värde i Karlstads kulturmiljöprogram. Värmlands 
museum har en samma synpunkt som oss i samrådsredogörelsen att fastigheten Färjestad 2:26 bör 
bibehållas med viss tomt med tanke på dess kulturhistoriska värde. Värmlands museum påverkar 
också bostadshuset på fastigheten Färjestad 2:26 har hög attraktivitet på bostadsmarknaden som 
inte behövs rivas egentligen.

Karlstads kommun hänvisar i granskningen att då området inte är detaljplanelagt sedan tidigare har 
gårdsbyggnaden inte kunnat skyddas från rivning. En rivningsanmälan har inkommit för rivning 
av samtliga byggnader inom fastigheten Färjestad 2:26 och startbesked har getts enligt PBL 10 kap 
23-24 innan planarbetet har påbörjats. Vi vill att Karlstads kommun ska tydligt visa när beslutet 
beviljades med ärendenumret och kungörelse-id i Post- och inrikestidningar. Det är viktigt att veta 
av om det skedde i en rätt procedur innan samrådet eller inte.

Kommentar: Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av bygg-
nader. Utanför områden med detaljplan krävs det inte rivningslov om inte kommunen har infört en utökad lovplikt i 
områdesbestämmelser. Då det inte fi nns en detaljplan inom området har det inte krävts något lov från kommunen om 
att få riva byggnaderna. En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. 
Att riva en byggnaden eller delar av byggnaden utanför detaljplanelagt område är ett anmälningspliktig åtgärd. En 
anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och ett startbesked har getts. Startbesked ska 
ges inom fyra veckor enligt PBL under förutsättningen att inkomna handlingar är kompletta. 

En rivningsanmälan har inkommit för samtliga byggnader inom fastigheten (B 2019-578), men kommunen hade 
således ingen möjlighet att styra över om rivningen ska tillåtas eller inte. Anmälan om rivning har inkommit 15 
april 2019 och startbesked har beviljats den 22 maj 2019. Det är bara lov och förhandsbesked som ska kungöras, 
enligt PBL. 

Karlstads kommun åberopar i granskningen att inom området föreslås liknande bebyggelse som 
redan fi nns i omgivningen i tvåvåningsplan. Dock är ett påtagligt faktum att dessa fl erbostadshus 
ligger vid skogen längs Tyrstugevägen. Annars är det enbart villor med gott om avstånd längs vid 
Norra Infarten och Klarälven mellan Löfbergs Arena/Färjestadstravet och Jägartorpet utom fastig-
heten Färjestad 2:18 som har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Att bygga täta fl erbostadshus inom 
fastigheten Färjestad 2:26 förstör totalt den befi ntliga fi na karaktären i området, då blir det en helt 
oharmonisk känsla längs vid Norra Infarten och Klarälven mellan Löfbergs Arena/Färjestadstravet 
och Jägartorpet. Karlstads kommun bör ta hänsyn till helheten i området samt ha riktig respekt för 
Karlstads kulturmiljöprogram som också påpekas av Värmlands museum.
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Kommentar:  Stora delar av området söder om Södra Järpetan är idag omvandlade och på så sätt stadslikanande. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det fi nns stöd för denna typ av bebyggelse som föreslås i området och att en 
tvåvåningsskala bör kunna accepteras med tanke på att bebyggelsen öster om Norra Infartet (söder om Södra Järpe-
tan) huvudsakligen präglas av relativt tät bebyggelse i två våningsplan. 

Dessutom är det tekniskt olämpligt heller att bygga täta fl erbostadshus inom fastigheten Färjestad 
2:26. Vi kan hänvisa till ”Detaljplan för Färjestad 2:19” som utfördes av Karlstads kommun för 
några år sedan. Bristerna, såsom bredden av infartsvägen, säkerheten på korsningen mot Norra 
Infarten, grusvägen till stallplatsvägen, trafi ken och parkeringen i området, hade redan tagits upp på 
dåtiden, men försummats totalt av Karlstads kommun. Vi överklagade att ”Detaljplan för Färjestad 
2:19” inte togs hänsyn till de som kom att bo i området, men det påverkades inte alls på beslutet 
av Karlstads kommun. Dessa problem har precis upplevts idag av boende BRF Norra Färjestad 
på fastigheten Färjestad 2:19, som tagits upp igen i samrådet. Att bygga täta fl erbostadshus inom 
fastigheten Färjestad 2:26 försämrar situationer ytterligare.

Kommentar: Trafi kfrågor har beaktats i planarbetet. Trafi ksäkerhet vid korsningen har bedömts som tillfredstäl-
lande, då sikten vid korsningen är god och hastigheterna på anslutningsvägen är låga. Kapacitet fi nns i korsningen 
för tillkommande trafi k. Tillfarten är tillräcklig bred för att en personbil och en lastbil/sopbil ska kunna mötas. 
Vägen öster om Färjestad 2:26 (mellan befi ntligt parkeringsområde i söder och strax innan kurvan mot Norra 
Infarten) kan dock behöver breddas till 4,5 meter för att möjliggöra möte med två personbilar även vintertid, vilket 
kommunen påtalar i planbeskrivningen. Detta är dock inte kommunens väg, utan enskild väg. Inga åtgärder är 
således planerade från kommunens sida utan det är en fråga för den som äger vägen. 

Vad gäller parkering, så ska det lösas i enlighet med gällande parkeringsnorm och uppnå de krav som kommunen 
ställer. Det är exploatörens eller fastighetsägarens ansvar att se till att det fi nns tillräcklig med parkeringsplatser till 
fastigheten. Enligt gällande parkeringsnorm så ska 25 bilparkeringplatser och 70 cykelparkeringar anordnas för 
planerade bostäder, vilket tilldogoses i skissförslaget. Frågan prövas slutligen vid ett bygglov. 

I planbeskrivningen erkänner Karlstads kommun att kulturmiljön kommer att utarmas i området, 
då bostadshuset inom Färjestad 2:26 kommer att rivas och ersättas med tätare bebyggelse i tvåvå-
ningsplan. Samtidigt bedömer Karlstads kommun att planen inte medför några konsekvenser för 
kommunens ekonomi. Vi har därför svårighet att förstå vad i verkligheten motiverar beslutet av 
Karlstads kommun för en sådan olämplig detaljplan?

Ett beslut borde utföras rättvist för alla, vilket inte skulle eventuellt infl ueras av någon typ av 
misstänkt vänskapsrelation.

Kommentar: Befi ntlig kommunal infrastruktur kan nyttjas. Övriga kostnader för exploatering inom området 
tillfaller exploatören. Planförslaget säkerställer att den gamla skolbyggnaden inte får rivas, vilket är positivt ur 
kulturmiljö. Då området är inte detaljplanelagt sedan tidigare har det inte krävts något lov från kommunens sida att 
få riva byggnaderna inom Färjestad 2:26. Kommunen hade således ingen möjlighet att styra över om rivningen ska 
tillåtas eller inte. 

Yttranden från övriga 
Handikappsföreningarna Karlstad
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått granska 
förslag till detaljplan för Färjestad 2:26 m fl . 

Till de i illustrationsplanen visade parkeringsplatserna för rörelsehindrade har ca 40 procent av 
lägenheterna mer än 25 m.



För övrigt har Tillgänglighetsgruppen inte något att erinra i ovanstående ärende.

Kommentar: Noteras. Frågan om parkeringsplatser kommer att studeras mer detaljerat under bygglovsskedet och 
borde kunna lösas i ett senare skede. 

Skanova
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befi ntliga teleanläggningar i sitt nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med fl ytt.
Tvingas Skanova vidta undanfl yttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av

planhandlingarna.

Kommentar: Noteras och tilläggs i planbeskrivningen. 

Privatperson
I samband med bygget vore det bra om man förbättrade den del av utfarten mot stora vägen Norra 
Infarten som är från tomtgränsen vid cykel/gångvägen till stora vägen.

Framför allt ”diket” som är mellan cykelvägen och stora vägen behöver göras jämnare. Den är väl-
digt ojämn och guppig. Upplever att den infartsdelen har sjunkit med tiden, kan vara pga den hårda 
trafi ken som är nu?

Dessutom är den delen för liten för att kunna mötas två bilar pga svängradien. Går det inte att lösa 
vore det önskvärt om man ändå kunde få den lite bredare än vad den är idag.

Kommentar: Kommunen kan vara behjälpliga med att bygga om infarten med större radie och byte av trumma, 
om så önskas. Det är dock inget krav från kommunens sida. Kommunen bedömer att det gör inget om en bil står 
på Norra infarten och väntar på att köra in. Den som generar trafi ken in- och ut från området får även bekosta en 
eventuell ombyggnation av korsningen.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 2020-
10-21 av stadsbyggnadsplaneraren Anastasia Mileoranskaya.



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


