
PLAN-PM HYTTAN 12
Detaljplan för Hyttan 12, Haga, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN/2021:114

Bakgrund
Den befintliga byggnaden inom Hyttan 12 innehåller till största delen kongress-, kultur- och 
konferensanläggningen Karlstad CCC. Byggnaden innehåller också kontorslokaler för bland 
annat Konsumentverket. Fastighetsägaren Mötesplatsen KB (c/o Storebrand fastigheter) 
har begärt planändring för Hyttan 12 med syfte att utvidga byggnadens användning för att 
möjliggöra en större bredd av användning. Gällande plan anger Samlingslokaler, kulturella 
ändamål liksom i delar av fastigheten kontor. Fastighetsägaren önskar pröva möjligheterna 
även för bland annat utbildning. 

Gällande planer
Gällande detaljplan är från 2008 och anger Samlingslokaler, kulturella ändamål liksom i delar 
av fastigheten kontor. 

Förslaget till utökad användning inom byggnaden bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
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Nuvarande förhållanden
Byggnaden används idag till för största delen för kongress-, kultur- och 
konferensverksamhet liksom kontorslokaler. Kongress-, kultur- och 
konferenserksamheten som den ser ut idag invigdes 2011. Kontorslokalerna 
har utökats genom tillbyggnad de senaste åren. I dagsläget utgör 
konferensanläggningen knappt 10 000 kvm, kontoren ca 6600 kvm och restaurang 
och matsal ca 1750 kvm. Utöver dessa finns teknik och parkeringsytor på ca 1000 
kvm.

Bedömning
Byggnaden bedöms möjlig att använda för andra ändamål. Utbildning kan prövas, dock ej 
skola för mindre barn då utemiljöer saknas. Ytterligare användningsslag kan prövas under 
detaljplanearbetet. Under planarbetet behöver konsekvenser av ändrad användning såsom 
eventuella störningar av eller för verksamheten samt trafik/parkering utredas, Parkering 
behöver studeras tillsammans med det byggprojekt som planeras på intilliggande Hyttan 16 där 
övervägande del av parkeringen till Hyttan 12 är löst i nuläget. 

Förslag
1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar planbesked enl  PBL 5 kap 2§ enligt detta plan-pm.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.

Frågor att behandla i planarbetet
• Byggnadens och fastighetens lämplighet till olika användningar

• Eventuella störningar av/för olika användningar

• Trafik / parkering 

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med Storebrand 
fastigheter som äger fastigheten. Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 
539.000 kronor.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 3 kv 2021 och kunna färdigställas 3 kv 2022.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson den 
30 april 2021.


