
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
ändring av detaljplan för Långenäs 1:60, 
inom Kronoparken, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Ändringen av detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. där 
samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan 1 oktober till 26 oktober 2020. Förslag 
till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsä-
gare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit del av 
planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i 
bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkomit från Kultur- och fritidsnämnden, Trafikverket, Handikapp-
föreningarna i Karlstad, Lantmäterimyndigheten, El- och stadsnät och Postnord.

Förslag till ändringar
- Plankartan förtydligas.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.



INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen

Råd om tillämpningen av PBL m.m. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över plankartan. För ökad förståelse bör ändringarna 
redovisas i röd färg både på plankartan och i planbestämmelselistan.  
Delar av den gällande detaljplanen har sedan antagandet ersatts av nya detaljplaner. Länsstyrelsen 
anser att det på planändringens plankarta ska framgå vilka delar som är gällande och inte. Länssty-
relsen rekommenderar kommunen att använda svart skraffering på plankartan för att markera vilka 
delar av detaljplanen som sedan tidigare är ersatta eller upphävda. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Kommunen bedömer att ändringsförslaget inte innebär betydande miljö-påverkan. Länsstyrelsen 
delar denna bedömning.  

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar: Plankartan justeras enligt länsstyrelsens synpunkter. Planbestämmelselistan behöver dock inte uppdate-
ras eftersom bestämmelserna redan finns i listan.

Region Värmland - kollektivtrafik
Närmaste hållplats Campus Futurum, där linje 1 startar/slutar, finns inom bekvämt gångavstånd (ca 
150m) om möjlighet finns att korsa grönområdet mellan hållplatsen och planområdet. Tillsvidare 
hänvisas våra resenärer dit. Karlstadsbuss linje 1 trafikerar idag med 10 minuters intervall dagtid.    
På sikt planeras ett BRT-stråk med ändhållplats Campus och 6-7 minuters intervall dagtid.

Kommentar: Noteras.

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2020 11 02 av 
planchef  Jonas Zetterberg.


