
PLAN-PM KV LAMMET
Detaljplan för kv Lammet inom Lamberget, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2019-231

Bakgrund
Fastighetsägaren till Lammet 1, 2 och 9 har begärt planbesked för kunna bygga bostäder inom 
fastigheten. 

Gällande planer
För området finns gällande detaljplan från 1980 som anger område för handel och i vissa fall 
bostäder, samt småindustri.

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden
Området är idag bebyggt med fd fabriksbyggnad mot Klarälven i två till tre våningar utfört 
i tegel och puts. På Lammet 1 finns en befintlig bostads- och fabriksbyggnad som bedöms 
vara kulturhistoriskt värdefull. Även byggnader på Lammet 9 är beskrivna i kommunens 
kulturmiljöprogram med blå markering, dvs ett visst kulturhistoriskt värde. Delar av kvarteret 
används idag av verksamheter såsom verkstad och kontor.

Aktuellt planområde markerat.
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Bedömning
Utvecklingen bedöms ligga i linje med intentionerna i översiktsplanen. Nya bostäder bedöms 
kunna planläggas på platsen. Befintliga verksamheter måste analyser så att nya bostäder inte 
skapar restriktioner för befintliga verksamheter. Det vore önskvärt att planlägga hela kvarteret. 
Avgränsning av planområdet fastställs i planarbetet.
  
Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Buller

• Markföroreningar

• Kulturmiljö

• Geoteknik

• Översvämning

• Utformning

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med fastighetsägaren. 
Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 690.000 kronor.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 1 kv 2020 och kunna färdigställas 1 kv 2021.

__________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg den 
24 januari 2020.

Utdrag ur gällande detaljplaner.
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