
UTLÅTANDE
detaljplan för Kronokassören, 

inom Kronoparken, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen Kronokassören 2 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 3- 29 oktober 2018. Planför-
slaget har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §, från den 
13- 27 februari 2019. Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala 
och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom 
funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kom-
munens hemsida.
 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE

Förslag till ändringar
• Till antagandehandlingarna finns nu ett PM från Karlstads Energi AB där det framgår en tid-

plan och en antagen budget för ersättning av panncentralen.
• Plankartan har uppdaterats med generell bestämmelse som reglerar fasad i bottenvåning.
• Plankartan har uppdaterat bullerbestämmelser.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen är klar för antagande av 
stadsbyggnadsnämnden, enligt PBL 5 kap 27§.

Kvarstående synpunkter
Det finns kvarstående synpunkter från privatperson 1.

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Lantmäterimyndigheten, Trafikverket, Värmlands 
museum, Miljönämnden och kultur- och fritidsförvaltningen.



Akademiska Hus
Akademiska Hus ser positivt på att Karlstad kommun förtätar med studentbostäder i anslutning till
universitetsområdet och tror precis som kommunen att det bidrar till att stärka universitetsområdet.
Som fastighetsägare till angränsande byggnad, Studenternas Hus, är vi dock oroliga för hur den 
rumsliga karaktären mellan Studenternas Hus och nytt studentboende kommer att gestaltas med 
tanke på det ringa avståndet om ca 8 meter mellan byggnaderna. Studenternas Hus har flera lokaler 
i bottenvåningen som vetter mot gång- och cykelstråket och det är viktigt att dessa lokaler, för att 
kunna vara kommersiellt bärkraftiga, inte möts av en stängd fasad som ger en känsla av baksideska-
raktär. Akademiska Hus skulle därav vilja att det infördes egenskapsbestämmelser i plankartan som 
säkerställer att fasaden i bottenvåning mot gång- och cykelstråket gestaltas med ett transparent 
uttryck, t ex att en viss andel av fasaden ska utgöras av fönster. Akademiska Hus ser fram emot en 
fortsatt dialog kring förslag till detaljplan för kronkassören.

Kommantar: Plankartan har uppdaterats med bestämmelse som reglerar entréplan för att fasaden inte ska ge en 
känsla av baksideskaraktär. 

Karlstads El- och Stadsnät AB
Karlstads El- och Stadsnät AB har ett kabelstråk med el och fiber inom planområdet. 2 st. fiberka-
blar går rakt igenom området. Totalt ca 300 fibrer. Eventuell flytt av kablarna kommer vi att ta ut en 
avgift för. För anslutning av fiber lämnas anmälan en offert. 

Kommantar: Noteras

Teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkter
Denna del av sommargatan med många olika trafikslag och hög trafikintensitet är grunden för att 
det i det i redan gällande plan bedömdes olämpligt med in och utfarter mot Sommargatan dess bör 
istället anordnas till befintliga cirkulationsplatser och Valthornsgatan.

Kommantar: Inför granskningsskedes togs den illustrerade in- och utfarten bort från markillustrationen då det inte 
är lämpligt med en in- eller utfart mellan planområdet till Sommargatan.

Länsstyrelsen
Buller
Kommunen har i samrådsredogörelsen angett att plankartan uppdaterats med en planbestämmelse 
som reglerar bullerfrågor på ett annat sätt. Detta har dock inte fullföljts och Länsstyrelsens syn-
punkt från samrådsyttrande kvarstår därmed.

Kommantar: Plankartan har uppdaterats vad gällande bullerbestämmelser.
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Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att riskbilden är relativt låg utifrån kommunens be-
skrivning av den aktivitet som finns på panncentralen idag. Avstånden mellan panncentralen och 
den nya bostadsbyggnaden följer SÄIFS 2000:2 rekommendationer och i dagsläget går inga farligt
godstransporter till anläggningen med tankbilsleveranser av eldningsolja. Länsstyrelsen menar dock 
att riskbilden kan ändras eftersom det i dagsläget inte finns något slutgiltigt beslut för avveckling 
av panncentralen. Framförallt kan en förändring av transporter av farligt gods påverka riskbilden. 
Länsstyrelsen menar därför att ett avtal eller beslut gällande avveckling av panncentralen behöver 
finnas innan planen kan antas.

Kommantar: Till antagandehandlingarna finns ett PM från Karlstads Energi AB där det framgår en tidsplan för 
flytt av panncentralen och att en budget för detta arbete är antagen.

Privatperson 1
Privatperson 1 kvarhåller vid tidigare synpunkter som inkom under samrådstiden. Dess synpunkter 
går att läsa i sin helhet som bilaga till denna granskningshandling. 

Kommantar: Karlstads kommun anser sig redan ha besvarat Privatperson 1 inkomna synpunkter som är av vikt för 
detaljplanearbetet med Kronokassören 2 under samrådstiden. 

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2019-03-29 av 
stadsbyggnadsplanerare Ina Jacobsen. 
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