
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Karmen 5 m.fl., 

inom Våxnäs, Karlstads kommun
2020-11-20

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den mellan den 22 juni och den 31 augusti 
2020. Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckning. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit del av planförslaget. 
Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrum-
met i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. Efter samrådet reviderades 
planhandlingarna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 6 oktober till 2 november 2020, enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga 
remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Boende och hyresgäster i närområ-
det har också fått tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten 
i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter 
granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Tretton skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav nio stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. Av de synpunkterna som kommit in gäller dessa främst parkering. 
Även synpunkter gällande utsikt från befintliga lägenheter och huruvida trädrader omfattas av 
allmänna biotopskyddet eller ej. Inför antagandet har mindre justeringar gjorts i planbeskrivningen 
med anledning av synpunkterna. 
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ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

• Planbeskrivningen förtydligas gällande att träd i trädrader inte påverkas av planerade nya bygg-
rätter.

• Byggrätten i öster justeras i syfte att inte försämra utsikten betydande från befintliga hyreshus. 
Byggrätten skjuts tre meter norrut och ytterligare tre meter byggrätt utgår i söder.

• Förtydligande har gjort på plankartan och i planbeskrivningen att komplementbyggnader får 
sammanbyggas med huvudbyggnader.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

Kvarstående synpunkter
Boende inom planområdet anser att ny vinkelbyggnad i öster innebär försämrad utsikt från befint-
liga lägenheter. Byggrätten har justerats något så att utsikten från balkoner på gaveln mot öster inte 
skyms. Utsikt mot norr/nord-ost är dock oförändrad från granskningsförslaget. Med den föränd-
ring som gjorts av förslaget är stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att den förändrade utsikten 
är acceptabel i förhållande till nyttan.

En boende inom planområdet menar att förtätning är olyckligt ur ett hållbarhetsperspektiv och 
att marken istället bör användas som odlingsmark för hyresgästerna. Då förtätning är en av kom-
munens huvudstrategier för stadsutveckling och då det även finns hållbarhetsvinster med denna 
strategi så har synpunkten inte tillgodosets. Från samma boende inkom under samrådet synpunkt 
om att vindtunneleffekten bör analyseras. Detta har inte gjorts då vindstudier är ett relativt omfat-
tande arbete som inte bedöms motiverat på platsen.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges nedan i sin helhet och 
följs av stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Statliga eller regionala remissinstanser
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser, naturmiljö samt geoteknik. 
Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har 
gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående upplysning angående naturmiljö, biotopskyddad allé.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen bedömer att träden som har ett mervärde för de boende 
inom fastigheten bör bevaras. Länsstyrelsen delar dock inte kommunens bedömning om definitio-
nen för träd som omfattas biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Därför kvarstår frågan om 
träden i denna plan omfattas av biotopskyddet eller ej. Länsstyrelsen bedömer vidare att ett fåtal av 
träden inom allén kan komma att påverkas av exploateringen och därför bör plankartan justeras så 
att byggnader och alléträd inte kommer i konflikt vid ett genomförande av planen.

Länsstyrelsen upplyser i detta sammanhang om mål nr: M8142-18, Nacka tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen. Målet gäller bland annat träd planterade vid en parkeringsplats. Domstolen bedöm-
ning är att: ”Vad som ska innefattas i begreppet väg vid tillämpning av biotopskyddsbestämmel-
serna får bedömas i varje enskilt fall. Viss ledning kan hämtas från förordningen (2001:651) om väg-
trafikdefinitioner (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 21 juni 2018 i mål nrM 11539-17). 
12 §i förordningen om vägtrafikdefinitioner definieras som väg även annan plats som allmänt
används för trafik med motorfordon. Domstolen bedömer att den aktuella parkeringsplatsen vid 
tillämpning av biotopskyddsbestämmelserna ska innefattas i begreppet väg. Träden som är place-
rade runt parkeringsplatsen omfattas därmed av bestämmelserna om biotopskydd.”

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar:
Byggrätterna är placerade så att trädraden inte påverkas av byggnationen. Frågan om dispens eller ej är därmed inte 
aktuell. Vid byggnation bedöms tre träd vara nödvändiga att ta ner. Dessa träd utgör solitärer och ingår inte i någon 
trädrad. Planbeskrivningen förtydligas gällande detta.

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

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Lantmäterimyndighetens synpunk-
ter från samrådet blivit hanterade.
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Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Region Värmland Kollektivtrafiken
Region Värmland Kollektivtrafiken har tidigare lämnat ett yttrande i ärendet under samrådsfasen.
Sammanfattningsvis har vi inget ytterligare att tillägga, ej heller någon erinran, i samband med 
granskningen av planförslaget.

Värmlands museum
Värmlands Museum har inga synpunkter gällande granskningshandlingarna för Karmen 5 m fl 
inom Våxnäs.

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra.

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Karmen 5. Miljönämnden 
har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsske-
det lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. Stadsbyggnadsförvaltningen har i 
den reviderade planredovisningen i huvudsak beaktat dessa synpunkter.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens synpunkter i samrådet har kommenterats i samrådredogörelsen. 
Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterliga synpunkter på Detaljplan för Karmen 5 m. fl. inom 
Våxnäs, Karlstads kommun.

Barn- och ungdomsförvaltningen
Med anledning av att barn- och ungdomsnämndens sammanträde ligger efter inlämningsdatum för 
detaljplan för Karmen m.fl. inom Våxnäs lämnas här ett förhandsbesked.

Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget till detaljplan för Karmen m.fl. inom Våxnäs.
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Yttranden från övriga
Hyresgästföreningen
I stadsdelen Våxnäs, ligger bostäderna redan tätt och grönområden samt parkeringar har i om-
gångar fått ge vika för fler bostäder. Vi i hyresgästförening ser positivt på att det byggs i bostäder 
i kommunen och ser gärna att man bygger hyresrätter. Detta för att framdriva en levande bostads-
marknad med möjlighet för alla att bo.

Vi hoppas att ni ser över de boendes möjlighet till bilparkering samt vistelse i grönområden under 
tiden ni arbetar med Karmen 5 m.fl.

Kommentar:
Bilparkering för både dagens och tillkommande hyresgäster kommer att finnas i enlighet med kommunens parkerings-
norm. För att tillgodose behovet av vistelseytor i anslutning till bostaden regleras på plankarta att bilparkering inte 
får anläggas inom vissa ytor. Dessa ytor avses vara tillgängliga för lek, vistelse, grönska osv.

Boende inom planområdet 1  
Jag och min familj bor på Petersbergsgatan 37 B. Det finns planer att bygga nya hus i anslutning till
vårt. Detta skulle innebära flera olägenheter för oss som bor här. Husen kommer att totalt bädda in 
oss och all utsikt försvinner. Vi har tagit del av er plan via ert informationsblad. Där kan man tydligt 
se också hur nära huskropparna hamnar. Det här känns inte bra och jag vill att dessa planer skrotas 
innan de kommer längre. Jag bifogar bilder jag satt ihop där jag försökt få till avstånd så korrekt det 
är möjligt. Där kan ni se effekten av före och efter. Med detta mail överklagar jag beslutet.
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Kommentar: 
Föreslagen byggrätt i öster justeras inför planens antagande i syfte att inte försämra utsikten betydande från det 
befintliga huset inom fastigheten Karmen 2. Byggrätten skjuts tre meter norrut och ytterligare tre meter byggrätt utgår 
i söder. Justeringen innebär att utsikten österut från balkongerna på gaveln inte skyms.

Med den förändring som gjorts av förslaget är stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att den förändrade utsikten är 
acceptabel i förhållande till nyttan (ca 50 nya bostäder).

Avståndet mellan ny och befintlig byggnad bedömts också som godtagbart med hänsyn till insyn, skuggning etc. 

Boende inom planområdet 2 
Hur har det planerats för parkeringsplatser för de boende och speciellt de som redan har
parkering där hus ska byggas??? Vore tacksam om det togs under beaktning och redovisades innan 
godkännande då det i området finns få parkeringar kvar efter byggandet i Wilhelms regi.
Hur har Willhelms tänkt? Och vad är deras svar på det?

Kommentar:
Inom fastigheterna Karmen 2 och 5 finns idag 246 lägenheter och totalt 272 parkeringsplatser. Det är ett överskott 
på parkeringsplatser bedömer både vi på kommunen och hyresvärden. Det finns alltså idag fler p-platser än vad som 
behövs och efterfrågas. 

Detaljplanen möjliggör ungefär 100 nya lägenheter, som delvis placeras på nuvarande parkeringsytor. När byggher-
ren söker bygglov kommer kommunen ställa krav på att de klarar kommunens parkeringsnorm. Parkeringsnormen 
finns för att säkerställa att det finns tillräckligt med parkering inom fastigheten. I det här fallet innebär det att det 
ska finnas ca 250 parkeringsplatser. Byggherren har under planprocessen redovisat på en planritning att detta är 
möjligt att lösa på ett bra sätt. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att parkeringsbehovet kommer 
kunna lösas för både befintliga och tillkommande bostäder. Hur detta kan lösas redovisas på en illustrationsplan 
intill plankartan. I planbeskrivningen finns även förklarande text där detta beskrivs. Hur fördelningen av dessa 
parkeringsplatser sker ansvarar byggherren/hyresvärden för.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson  
för stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2020-11-20
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