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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Inledning 
Detaljplanen för del Jägartorpet 1 och 2 har upprättas med standardförfarande (en-

ligt PBL 2010:900, SFS 2014:900). 

Detta granskningsutlåtande innehåller en sammanställning av de synpunkter som 

inkommit under granskningen samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och 

eventuella förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 

synpunkterna.  

Planprocessen 
Samråd enligt PBL 5 kap 11§ ägde rum mellan den  19 december fram till den 31 

januari 2015. Information om planen har skickats till kommunala och statliga 

remissinstanser samt till ägare till fastigheter samt boende inom och angränsande 

till planområdet. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos 

stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida.  

Inget samrådsmöte hölls under samrådet.  

Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i samrådsre-

dogörelsen). Planförslaget var sedan på granskning från 29 april till den 16 maj 

2016. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos 

stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats enligt detta 

granskningsutlåtande. Kvarstående synpunkter finns på förslaget. Detaljplanen be-

döms vara klar för antagande. 

Sammanfattning 
Totalt har fem yttranden inkommit under granskningstiden, varav de flesta är utan 

erinringar eller av upplysningskaraktär. De synpunkter som framförs gäller dagvat-

tenhanteringen och förekomsten av markföroreningar. 

Ändringar i planförslaget efter granskningen 
Efter inkomna synpunkter samt nytillkommande kunskap under samrådsskedet har 

detaljplanen reviderats inför granskningsskedet. 

 Planbeskrivningen justeras avseende dagvatten. 

 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 

resulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt 

kommentarerna i granskningsutlåtandet och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed 

att detaljplanen är klar för antagande enligt PBL 5 kap 27§. 

Kvarstående synpunkter 

Det finns kvarstående synpunkter efter samråd och granskning vilka rör eventuell 

förekomst av markföroreningar i området med hänsyn till tidigare verksamheter. 

Bedömningen är att utifrån tidigare  huvudsakliga markanvändning åker- och 

skogsmark det inte krävs en undersökning av eventuella markföroreningar samt att 

området är utfyllt med massor från Hynboholm. Den tidigare handelsträdgården 

som funnits inom Färjestad 2:19 har varit avskild från planområdet med skogsmark 

och det bedöms som mycket liten risk att ev massor ska har förts över mellan 2:19 

och aktuellt planområde. 
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Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 

sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin 

helhet. Utöver dessa yttrande har det muntligen inkommit förslag på mindre redakt-

ionella ändringar av förslaget. 

 

Yttrande från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planen. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot planen. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Yttrande från kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inga ytterligare synpunkter på detaljpla-

nen. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inget att erinra mot planen. 

 

Dock påtalas att det i gjord dagvattenberäkning för fördröjningsmagasin tas 

höjd även för dagvattnet från omgivande skogsmark, detta behövs ej då 

detta dagvatten hanteras i en egen lösning. Det genomförandeavtal som re-

glerar denna lösning bör vara påskrivet av samtliga parter innan planen an-

tas. 

 

Kommentar:  

Planbeskrivningen justeras. 

Stadsbyggnadsförvaltningen avvaktar ett påskrivet avtal innan planen tas upp för 

beslut om antagande. 

 

Miljönämnden 

Miljöförvaltningen framförde i samrådsskedet att vidare utredning av massorna 

inom området är nödvändig genom att massorna provtas. 

 

Grannfastigheten Färjestad 2:19 har tidigare varit plats för en handelsträdgård och 

enligt en miljöteknisk undersökning som utfördes av Sweco 2013, har förorenad 

mark påträffats. Enligt Länsstyrelsens inventering framgår att det funnits en plants-

kola inom Jägartorpet 1 samt delar av Jägartorpet 2 och 6. Det framgår också att en 
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mindre mängd massor kan ha flyttats till det aktuella planområdet från övriga delar 

av Jägartorpet 1.  Ur försiktighetssynpunkt kan det finnas skäl att ta prover inom 

planområdet, då det finns oklarheter kring massornas ursprung och att det inte helt 

går att utesluta kopplingar till handelsträdgården samt plantskolan.  

 

Kommentar: 

Området har tidigare utgjort plantskola (under 1940-60-talet, då det vanligen 

inte användes bekämpningsmedel i någon större omfattning) sedan har området 

varit åker- och skogsmark fram till 2000-talet, då skogen avverkades i samband 

med byggnationen av Jägartorpet. Mellan planområdet och den handelsträdgård 

som fanns på Färjestad 2:19 har det fram till år 2015 funnits en avskiljande 

skogsridå. Det är inte troligt att massor från Färjestad 2:19 har fraktats till aktu-

ellt planområde.  

Efter granskningen har ytterligare avstämning gjorts med NCC och KEWAB an-

gående flytt av massor till området i samband med att övriga Jägartorpet bygg-

des under början på 2000-talet. Enligt både NCC och KEWAB så flyttades inga 

massor till det aktuella planområdet, utan det fylldes ut av massor som fraktades 

hit från Hynboholm.  

Utifrån ovanstående så görs bedömningen att det inte bör krävas en vidare mar-

kundersökning av området. 

 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet är sammanställd av Jonas Zetterberg, 

stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun i samverkan med planeringsarkitekt 

Karin Manner. 

 

 


