
UTLÅTANDE
detaljplan för Glasberget 23, 

inom Herrhagen, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen Glasberget 23 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. där 
samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 30 april till den 28 maj 2018. Plan-
förslaget har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §, från den 
11 oktober till den 8 november 2018. Under både samrådet och granskningen har planen skickats 
till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastig-hetsförteckning. Planen 
har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida.
 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden handlar främst om bilparkeringar och grönytor. Länsstyrelsen har synpunkter på 
reglering på plankarta angående buller, samt hur markmiljöfrågorna hanterats.

Förslag till ändringar
• Plankartans bestämmelser kring buller har reviderats.
• Kompletterande beskrivning kring markmiljö.
• Beskrivning av biotopskydd av allé förtydligas.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen är klar för antagande av 
stadsbyggnadsnämnden, enligt PBL 5 kap 27§.

Kvarstående synpunkter
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns några kvarstående synpunkter.



INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Trafikverket.

Länsstyrelsen
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om främst planbestämmelser, markföroreningar, 
buller, samt biotopskydd gällande alleträd. Kommunen har till granskningsskedet bemött Läns-
styrelsens synpunkter och justeringar av plankarta samt kompletteringar i planbeskrivningen har 
genomförts. Länsstyrelsen har dock vissa kvarstående synpunkter gällande buller och 
markföroreningar.

Buller  
På plankartan anges i en generell text att bullernivåerna med angivna värden enligt bullerförord-
ningen ska iakttas. Länsstyrelsen anser att en upprepning av bullerförordningens krav ej är lämplig 
och att en objektsspecifik skrivning krävs. Länsstyrelsen anser att en bestämmelse kopplat till hus-
kroppen utmed Karlagatan bör införas. Den kan med fördel utformas som bestämmelsen i motsva-
rande situation för DP för kvarteret Sälgen:  
”enkelsidiga lägenheter mot Karlagatan ska vara mindre än 35 m2. För lägenheter mot Karlagatan 
som är större än 35 m2 ska minst ett bostadsrum i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad 
sida” 
I den bullerutredning som finns bilagd till planhandlingarna finns otydligheter som skapar osäker-
het kring vilken bullerspridningsbild som är korrekt. Enligt textdelen sker det ingen förändring om 
den befintliga buss hållplatsen flyttas, men enligt illustration i bilaga gör det stor skillnad. Detta bör 
justeras innan planen antas. 

Förorenad mark  
Av planhandlingen framkommer att det finns föroreningar inom planområdet och att dessa ska 
saneras. En planbestämmelse som innebär att startbesked ej tär ges innan markföroreningen har 
avhjälpts har införts på plankartan. Hur omfattande sanering som krävs och till vilken nivå som 
åtgärderna ska genomföras framgår dock inte av planhandlingarna. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att åtgärdsbehovet ska vara utrett samt att åtgärdsalternativ ska vara framtagna innan planen antas. 

Tillstånd enligt annan lagstiftning 
Detaljplanen berör flera befintliga träd som står i rad i området och som enligt länsstyrelsens be-
dömning utgör en alle och därmed omfattas av biotopskydd. Länsstyrelsen grundar sin bedömning 
på dom i MÖD 11539-17 där begreppet ”i omedelbar anslutning till bebyggelse” behandlas. 
Det ska framgå i ärendet om träden har någon negativ påverkan på den befintliga bebyggelsen eller 
att de utgör hinder mot ett fortsatt ändamåls enligt utnyttjande av denna bebyggelse. Då kan allen 
anses ligga i omedelbar anslutning till bebyggelse i den mening som avses i 8 § förordningen om 
områdesskydd (FOM). 

Länsstyrelsen kan inte med det underlag som kommunen presenterat i plan ärendet hitta något 
som stödjer att allen på platsen skulle kunna omfattas av undantaget enligt ovan. Biotopskyddsbe-
stämmelserna gäller oberoende av vad den antagna detaljplanen medger för markanvändning och 
länsstyrelsens uppfattning är att det krävs en dispens från bestämmelserna om biotop skyddet för att 
kunna genomföra planen. Vid prövningen ska också vägas in om det finns andra lämpliga alternativ 
som innebär mindre skada på den skyddade biotopen. Kommunen har inte närmare redogjort för 
hur biotopskyddet har beaktats i planarbetet eller varför detaljplanen inte skulle kunna genomföras 
utan att träden tas bort. Enligt Länsstyrelsens bedömning är det, med hänsyn till ovanstående, svårt 
att se att en dispens från bestämmelserna om biotopskydd skulle kunna medges. 
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Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget behöver förtydligas vad gäller markföroreningar 
samt planbestämmelser gällande buller om inte planen ska bli föremål för prövning.

Kommentar: Bestämmelse kring buller ändras i enlighet med Länsstyreslens yttrande. Frågor kring markmiljö kom-
pletteras med ett pm som beskriver hur sanerings av mark ska ske. Resonemang kring biotopskydd utveckla i plan-
förslaget. Kommunen bedömer att Herrhagen som helhet uppvisas ett en tydlig struktur med hus placerade längs gata. 
I det aktuella området är egentligen bebyggelsen från 1970-talet en avvikelse från Herrhagens karaktär. Föreslagen 
placering av ny byggnad är tänkt att stärka Herrhagens ursprungliga karaktär. Av de två trädraderna som berörs, 
så bedöms den som ligger längre in på tomten som mer livskraftig och den har därför valts att sparas i första hand. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler lägenheter i Karlstad och har inga 
ytterligare synpunkter på detaljplan för Glasberget 23 inom Herrhagen - granskning.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Baskartan har inte uppdaterats, den 
är från 2017-03-13. På plankartan bör det vara minst fyra stycken rutnätskryss med koordinater. På 
plankartan finns bara två stycken. Området med prickmark är otydligt på plankartan, för få prickar. 
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommantar: Noteras 

Wermlandsinvest
Trädet som står mot tomtgränsen Glasberget 22 (märkt med a och n i planen), växer idag in i fasa-
den på Glasberget 22. Om det ska stå kvar bör det beskäras. Den tillkomna parkeringen i tomtgräns 
mot Glasberget 22 tar bort mycket av de gröna ytorna och skapar ett ”hav” av asfalt. Jag ser gärna 
att vi tillsammans med Glasberget 23, arrangerar en plantering mellan den planerade parkeringen på 
Glasberget 23 och parkeringen på Glasberget 22.

Kommentar:
Området ligger utanför detaljplanen men uppgiften är framförd till fastighetsägaren som är positiv till att genomföra 
framförda idéer.

Boende Karlagatan 9 
Hur ska parkeringen som tas bort ersättas? I området är det oftast mycket svårt att hitta parkering. 
Finns inga uppgifter i detaljplan hur detta ska lösas.

Kommentar:
Det framgår av planbeskrivningen på sidan 10. Parkeringsytan ersätts norr om området utanför planområdet. Det 
finns också vakanser i befintligt parkeringsgarage som kan nyttjas.

Boende Karlagatan 7
Varför förtätas det så mycket och överallt! Varför går kommunen med på det? Karlstad behöver ju 
inte förtätas, och det kommer inte att öka attraktiviteten för inflyttande. Värna det gröna! Bygg mer 
utanför stadskärnan istället! Det är ju så nära till allt i Karlstad! Kring Glasberget 23 är det svårt att 
hitta parkeringsplatser, och med denna plan försvinner en relativt stor parkering! Och de som ska 
bo där, och deras släktingar och gäster m.fl. ska ju också parkera ... och dessutom ska de som ska 
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besöka de av er beskrivna ”Centrumfunktionerna” parkera. Det finns ju redan en restaurang mittö-
ver gatan och en närbutik snett emot, samt Coop Herrhagen ligger ett par minuters promenad bort! 
Det är många smålägenheter i husen runt om, dessa hyresgäster klagar o bryr sig sällan, de flyttar 
ofta, och många av dessa har inte bil, och många av dessa kommer troligen inte att klaga på denna 
detaljplan, de flesta bryr sig för lite! Jag upprepar att detta ju är ett också grönområde med stora fina 
träd! Ja, hur tänker kommunen egentligen!? Ni borde istället värna om grönområdena i Karlstad! 
Hur kan Stadsbyggnadsförvaltning och stadsarkitekter m.fl. acceptera sådana här planer!? För att nu 
inte tala om Skutberget ... vart är Karlstad på väg!? Vem ska bygga på tomten? Vem äger den? 

Kommentar:
Marken ägs av Wilhem som också planerar att bygga på marken. Marken utgörs idag av parkeringsplatser omgiven 
av träd, inte av en grönyta. Parkering ska annordnas på kvartersmark i enlighet med den parkeringsnorm kommu-
nen har. Parkering ersätts norr om området utanför planområdet. Det finns också vakanser i befintligt parkeringsga-
rage som kan nyttjas. 

Boende Karlagatan 5
Kul med hus!  Vi bor i närheten. Kommer husets utseende att harmonisera med befintliga bygg-
nader (härligt 70-tal) eller kommer de bli i nystil (exempelvis inre hamns nybyggnation) och där-
med sticka ut? Det kan verka en oviktigt detalj men viktigt för oss som bor här. Man vill ju trivas i 
området.

Kommentar:
Utformningen av huset är inte klart i detalj. Detaljplanen reglerar inte heller i detalj hur huset ska se ut utan frågan 
kommer hanteras i samband med bygglovprocessen.

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-12-14 av 
stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg.


