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Denna planändring handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 5 
kap. Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samrådstid för denna planändring var 
3 - 26 oktober 2020.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget.  
Granskningstiden är minst två veckor. Granskningstid för denna detaljplan var 6 - 29 november 
2020.

Antagande: Beslutet att anta planändringen sker i stadsbyggnadsnämnden. 

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är 
överklagad. Detaljplanen vann laga kraft 2021-01-05.

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av 
förslaget.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare
Jonas Zetterberg, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen
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Inledning

Bakgrund
Fundament fastigheter AB har begärt ny detaljplan för fastigheten Långenäs 1:60. Syftet är att möj-
liggöra att ett särskilt boende kan uppföras på platsen. Stadsbyggnadsnämnden har gett bygglov för 
detta i juni 2020, men lovet har överklagats. Som en följd av det behöver detaljplanen ändras. 

Planens syfte
Syftet med planändringen är att ändra gällande detaljplan så att tre tomter kan bibehållas inom om-
råde betecknat med att endast två tomter får finnas.

Planhandlingar
Planändringen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning (denna handling)

Plandata
Ändring av detaljplanen omfattar fastigheterna Långenäs 1:60, 1:61 och 1:67. Planområdet är belä-
get i norra delen av Kronoparken. 

Planområdet gränsar närmast till bostadsbebyggelse längs Höstagatan som främst utgörs av stu-
dentbostäder.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 
Planändringen stämmer överens med kommunens översiktsplan (2012) och strategiska plan (2018).  

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan vann laga kraft 1994 07 26. Genomförandetiden löper till i 10 år från laga kraft. 
Detaljplanen medger bostäder med max byggnadsarea 250 kvm samt att två tomter ska finnas. San-
nolikt beror det på en felskrivning då vid planens upprättande fanns tre tomter och planförslaget 
föreslog ingen förändring av det.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23 att ändra detalj-
planen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförandet av denna planändring inte riskerar innebära bety-
dande miljöpåverkan.  

Avvägningar enligt Miljöbalken m fl
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn
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3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen
Detaljplanen påverkar inte något sådant område.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Detaljplanen påverkar inte något sådant område.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Planen bedöms inte medföra till påverkan på miljökvalitetsnormerna.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Det finns inget skydd enligt 7 kap MB inom området. 

Översikt som visar berörda fastigheter
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Förutsättningar och förslag

Markanvändning
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan medger bostäder som användning.
  
Bebyggelse och stadsbild

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan medger att två fastigheter kan bildas inom egenskapsområdet där Långenäs 1:60 
ingår. 
 
Planändring
Förslaget innebär att bestämmelserna för Långenäs 1:60, 1:61 och 1:67, ändras så att tre fastigheter 
får finnas. Planbestämmelserna kompletteras med bestämmelse om att maximalt antal våningar får 
vara två.
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Genomförande
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt. 

Tidplan
För detaljplan gäller följande tidsplan:

Plansamråd  3 kv. 2020
Granskning  4 kv. 2020
Antagande  4 kv. 2020

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och exploatör. Avtalet reglerar kost-
nader och ansvar inom ramen för planarbetet.

Genomförandetid 
Genomförandetiden för denna ändring är fem (5) år från det datum då ändringen vinner laga kraft.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av exploatören. Exploatören 
ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor
Om markföroreningar påträffas, tillexempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt-
ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då utföra/komplettera mark-
föroreningsundersökning och sanering om det behövs.
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Konsekvenser av planändringen
Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Vid ändring 
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska 
enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Ändringar i en
detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med övriga planbestämmelser och 
i övrigt inte innebär några olägenheter.

Miljökonsekvenser
Stadsbild 
Byggnadshöjden i två plan bedöms passa in i omgivningen.

Trafik
Förändringen av antalet tomter bedöms inte påverka trafikssituationen i området på något bety-
dande sätt.

Sociala konsekvenser
Förändring bedöms inte ge några sociala konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändring av markanvändningen bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser för Karlstads 
kommun. 


