
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för del av fastigheten Ismåsen 1, 

inom Färjestad, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för del av Ismåsen 1 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 
kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 15 juni och den 25 juli 
2022. Kommunala och statliga remissinstanser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt 
fastighetsförteckningen och organisationer/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 sam-
rådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Nio yttranden inkom under samrådstiden. 6  yttranden är av upplysningskaraktär eller utan erinran. 
Länsstyrelsen framför råd kring planbestämmelser samt önskemål om beskrivning av föreslagen 
flytt av fläktar. Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget men 
framför två önskemål om kompletteringar/förtydliganden i handlingarna. En boende på Orrhol-
men framför synpunkter avseende att förbättra gång- och cykelkopplingarna runt Löfbergs arena. 

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 ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagens 5 
kap 18 §. 

Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:
• Redaktionellt fel kring bestämmelse a1 på plankartan åtgärdas. 
• Skyddsbestämmelsen m kompletteras med bestämmelser kring friskluftsintagens och utrym-

ningsvägens placering enligt rekomendationer i den uppdaterade riskanalysen för projektet. 
• Planbeskrivningen kompletteras avseende riskfrågor. Detta dels enligt önskemål från länsstyrel-

sen och dels efter rekomendationerna i den uppdaterade riskanalysen. 
• Planbeskrivningen och plankartan kompletteras enligt TFF:s 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
Trafikverket 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas posi-
tivt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för del av Ismåsen 1, inom Färjestad- 
samråd. 
 
Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen väljer att inte yttra sig gällande detaljplanen för lsmåsen 1, då vi bedömer att det 
är en mycket begränsad påverkan på miljön och människors hälsa. 
 
Skanova (Telia Company)
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan 
ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.  
 
Kontakta www.ledningskollen.se  
Kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se  
För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Ellevio  
Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i närheten av planområdet och vi avstår därför 
från att yttra oss i ärendet.

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland

Tidigare ställningstaganden  
Det aktuella planområdet har i kommunens gällande översiktsplan inget preciserat utpekande. 
Kommunen bedömer dock att detaljplanen stämmer överens med översiktsplanenens intentioner. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Råd om tillämpningen av PBL m.m. 
Planbestämmelser 
På plankartan finns bestämmelsen a1, bestämmelsen saknas dock i plankartans bestämmelselista 
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och i planbeskrivningen. Länsstyrelsen önskar därför att kommunen redogör för vad bestämmelsen 
syftar till att reglera. 

Fläktar  
Under det tidiga samråd som hölls den 25 maj 2022 mellan kommunen och Länsstyrelsen diskutera-
des vad de befintliga takplacerade fläktarna var till för och vad konsekvensen skulle bli vid uppfö-
randet av tillbyggnaden. Kommunen informerade att tillbyggnaden skulle komma att uppföras över 
den byggnadsdel som fläktarna är placerade på. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen 
att i planhandlingarna redogöra för syftet med fläktarna och hur deras funktion bibehålls. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning.

Kommentar: Bestämmelse a1 var ett rit-tekniskt fel. Bestämmelsen på plankartan ersätts med a inför granskningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av hur och var de befintliga kondensatorerna (fläktarna) flyt-
tas. De kommer att bytas ut mot nya kylmedelskylare och istället placeras på taket ovan den befintliga byggnaden 
nordost om planområdet. Att man byter kondesatorerna till kylmedelskylare är för att minska ammoniakmängden i 
kylsystemet och för att helt byta ut ammoniak till glykol i den del av slingan som går mellan maskinrummet i arenan 
ut till kylmedelskylarna på taket. Ytterligare beskrivning görs även under ”Brand och riskfrågor” där sammanfatt-
ningen från en uppdaterad riskanalys (Brandskyddslaget) förs in. 

Efter rekomendation i riskanalysen kompletteras också plankartan med bestämmelserna:
- Friskluftsintag ska placeras i skyddade lägen, d.v.s. ej i riktning mot utsläppspunkter från den intilliggande are-
nans kylsystem (säkerhetsventil respektive nödventilation).

- Minst en utrymningsväg ska placeras så att den mynnar bort från riskkällan, d.v.s. ej i riktning mot möjliga 
utsläppspunkter från arenans kylsystem (säkerhetsventil respektive nödventilation).

Kommunala remissinstanser

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget men har nedanstå-
ende kommentarer om kompletteringar/förtydliganden. 
 
Texten om vatten och avlopp föreslås ändras enligt nedan. 
Planområdet ligger inom kommunens allmänna verksamhetsområde för VA och ny bebyggelse 
avses anslutas VA-nätet genom de befintliga ledningar som redan försörjer Ismåsen 1. Skulle en 
fastighetsreglering ske ska en gemensamhetsanläggning upprättas. 
 
Texten om skydd mot störningar är bra men föreslås kompletteras enligt nedan.  
Tekniska anläggningar (el, va, värme och tele) ska översvämningsskyddas till nivån +48,5 (Karlstads 
höjdsystem RH2000). 

Kommentar: Planbeskrivningen och plankartan kompletteras enligt TFF:s synpunkter. 
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Karlstads El- och stadsnät AB
Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av samrådsunderlaget för lsmåsen 1. Vi har elkablar inom 
planområdet som kommer att behöva flyttas, vilket vi kommer att ta ut en kostnad för. Elförsörj-
ning för den tillkommande byggnaden behöver ses över i samråd med exploatören.

Kommentar: Byggherren informeras. Kontakt tas inom projekteringsarbetet för byggnaden. 

Övriga
Boende på Orrholmen

Passa på och addera fullvärdiga lösningar för GC-trafiken längst med:
1. Klarälven som inte har en naturlig anslutning mot GC-övergången vid Stallplatsvägen samt
2. Norra Infarten som inte tillåter passage förbi Löfbergs Arenan.

Kommentar: Då tillbyggnaden utförs av Färjestads BK, och inte Karlstads kommun, och då tillbyggnaden inte direkt 
berör de omnämnda GC-banorna (ca 100 m respektive 300 m från tillbyggnaden) så ser Karlstads kommun ingen 
samordningsvinst i att göra åtgärderna samtidigt.

I nuläget är det inte prioriterat från Teknik- och fastighetsförvaltningen med åtgärder för kopplingen mellan pendels-
stråket utmed älven och Stallplatsvägen då det finns mycket plats för cyklister i anslutning mot bussgatan intill 
parkeringen. Endast vid evenemang i arenan blir det mer konkurrens om denna yta. Blir det längre fram aktuellt 
med större ombyggnader vid buss- och taxiinfarten så kommer GC-kopplingen att studeras i det sammanhanget. 

Längs Norra infarten planeras åtgärder för oskyddade trafikanter med målsättningen att de ska genomföras under 
2023. En projektering finns klar. I denna projektering finns en förlängd GC-bana med som möjliggör en bättre och 
säkrare passage förbi Löfbergs arena. 

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnasdsförvaltningen den 2022-08-29 av stads-
byggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 


