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PLAN-PM KYMMEN 2 - RUDS CENTRUM
Inom Rud, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2021-000

Bakgrund
Ägaren till fastigheten Kymmen 2, Ruds centrum, har begärt att gällande detaljplan ändras så 
att mer byggrätt tillskapas för bostäder, kontor och handel. 

Gällande planer
För området finns gällande detaljplan från 1982 som anger handel med 8,5 meters 
byggnadshöjd. Omgivande mark är planlagd för parkering.

Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Nuvarande förhållanden
Planbegäran rör Ruds centrum och omgivande ytor som idag främst används för parkering.
Ruds centrum är byggt kring 1970 och består av låga byggnader för handel. Byggnaderna är 
grupperade kring en öppen handelsgata. Centrum har under senare tid kompletterats med en 
kyrka som slutit den centrala handelsgatan. Centrum omges av öppna parkeringsytor.

Aktuellt område



 

Bedömning
Det bör vara möjligt att utveckla Ruds centrum med bostäder och kontor. Det är viktigt att 
stärka centrum som en viktig plats på Rud. I bifogat illustrationsmaterial visas en omfattande 
exploatering. Omfattning och lämplig exploatering utreds i planarbetet, bla tillgången på 
lättillgänglig parkering bedöms vara viktigt för centrum som handelsplats. 

 

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Stadsbild och exploateringsgrad

• Parkering

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. 
Planavgiften för detaljplanen i enlighet med gällande taxa bedöms bli ca 1.035.000 
kronor. Avgift för detta planbesked är 19.000 kr.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 1 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 1 kv 2022 och kunna färdigställas 1 kv 2023.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 26 november 
2021.

Gällande detaljplaner.
60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-11-26

Skala 1:2000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun


