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UTLÅTANDE 

Inledning 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till 
dessa.  

Planprocessen 
Planförslaget har varit på samråd enligt plan- och bygglagen (5 kap 11 §) från den 
16 mars till den 16 april 2018. Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 
plan- och bygglagen (5 kap 18 §), från den 8 maj till den 25 maj 2018. Under både 
samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remiss-
instanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom 
funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, på biblioteket (Karl-
stadrummet) och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
Under granskningen har sju yttranden kommit in, varav sex är utan erinran (Läns-
styrelsen, Trafikverket, Värmlands Museum, Lantmäteriet, kultur- och fritids-
nämnden samt miljönämnden). Det sjunde har kommit in från en närboende och 
redovisas i sin helhet. Ett yttrande har även kommit in mellan samrådet och 
granskningstiden, som också redovisas.  

Ställningstagande 
Inga ändringar av planförslaget har gjorts efter granskningstiden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen är klar för antagande av stads-
byggnadsnämnden, enligt PBL 5 kap 27§. 

Inkomna yttranden 

Boende Ölmegatan  

Hur gör ni med ökad trafik på Ölmeg. 

Kommentar: Ölmegatan och de andra gatorna kring skolan kommer att byggas om 
i syfte att förbättra trafiksituationen. Bland annat föreslås en ny plats för hämtning 
och lämning på den nuvarande personalparkeringen vid Jössega-
tan/Gillbergsgatan. Skolan kommer också att få en ”ny” entré mot Älvdalsgatan 
efter ombyggnaden, endast personalentré kommer att ligga mot Ölmegatan. För 
mera information, se planbeskrivningen.  

Boende 2, Ölmegatan (yttrandet inkom den 19 april 2018)  
Nuvarande läge är störande ur synvinkel att det innebär mycket trafik vid hämtning 
och lämning vid skolan. Ölmegatan är idag en smal gata och oftast parkeras det vid 
skolan och framkomligheten är begränsad för oss boende. Ingen respekt för oss bo-
ende när det gäller hur man parkerar vid skolan. Den gräsplätt som i dag finns obe-
byggd används av oss boende på helger som en grönyta och fler av oss är rörelse-
begränsade och behöver denna öppna gräsyta för att kunna njuta av ffa vår och 
sommar. Synnerligen olämplig att bebygga med ytterligare skola. Att bygga på 
höjden på redan befintliga skolbyggnad kan accepteras men samtidigt bör tas 
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beaktande att en rejäl innergård bör byggas så att skolans elever inte har att leka på 
små leriga och asfalterade ytor invid vägen. Händer ofta att bollar och leksaker 
hamnar ute på gatan, ej säkert! 

Kommentar: Yttrandet noteras. Ölmegatan och de andra gatorna kring skolan 
kommer att byggas om i syfte att förbättra trafiksituationen. Parken som används 
av boende kommer inte att bebyggas. Ett par av de befintliga byggnaderna på 
skolgårdsområdet kommer att rivas, vilket ger mer skolgårdsyta. För mera inform-
ation, se planbeskrivningen. 

Medverkande tjänsteman 
Utlåtandet är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-05-30 
av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren. 

 


