
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för del av fastigheten Ismåsen 1, 

inom Färjestad, 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 1 september - 22 september 2022. Kommunala och statliga re-
missinstanser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen och orga-
nisationer/boende och hyresgäster i närområdet har särskilt blivit inbjudna till att lämna synpunkter 
på detaljplanen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i 
bibliotekshuset och på kommunens hemsida under granskningstiden. 

En underrättelse enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 september 2022. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Sex yttranden inkom under granskningstiden, varav fem yttranden var utan erinran. Utöver det 
hade lantmäterimyndigheten en redaktionell synpunkt. 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:
• En mindre justering (från +67,5 möh till +68 möh) för totalhöjden på huvuddelen av byggna-

den görs utifrån projekteringsförutsättningar. För att möjliggöra att taket ska kunna nås för ex-
empelvis en takterrass justeras också plankartan så att trapphusen kan förlängas. Dessa regleras 
till +70,5 respektive +71,5 meter över nollplanet.

• Lantmäterimyndigheten har en redaktionell synpunkt på planbeskrivningen. Beskrivningen 
ändras enligt lantmäteriets synpunkt inför antagandet. 

• Information från den nyligen antagna dagvattenplanen läggs till i planbeskrivningen. 

Kvarstående synpunkter
Det fi nns inga kvarstående synpunkter. 
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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

Länsstyrelsen
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser och förtydligande angående 
befi ntliga kylsystem. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och 
justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter.

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

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

Region Värmland Kollektivtrafi k
Region Värmland Kollektivtrafi k har tagit del av granskningshandlingarna i rubricerat ärende.
Vi har inga synpunkter på föreslagna ändringar i planens användningsområden, men konstaterar för 
vår del att de hockeybussar inom tätorten som trafi kerar mellan den nuvarande hallen och gång/
cykel -banan utmed älven, måste beaktas i samband med utformningen av hotellverksamheten om 
trafi ken fortsatt skall ges möjlighet att bedrivas som idag. Företrädare för kollektivtrafi ken har fram-
fört detta tidigare i samtal med verksamhetens ledning.

Värmlands museum
Värmlands Museum har inga invändningar mot föreslagen detaljplan.

Kommunala remissinstanser
Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. 

I genomförandebeskrivningen under stycket Fastighetsrättsliga åtgärder, fastighetsbildning står att 
”Detaljplanen medför inga behov av fastighetsbildning. Tredimensionell fastighetsbildning är möj-
lig.” Ta bort första meningen i stycket, då tredimensionell fastighetsbildning är fastighetsbildning. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten inga synpunkter. 

Kommentar: Beskrivningen ändras enligt lantmäterimyndighetens synpunkt. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson för stadsbygg-
nadsförvaltningen i Karlstad 2022-09-30.
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


