
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Letten 1 och 2 m.fl., 

inom Rud, Karlstads kommun
2021-04-27

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningen samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 27 juli och den 20 september 2020. Planen 
har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått ta del av planförslaget. Detaljplanen har 
även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshu-
set och på kommunens hemsida under samrådstiden. Efter samrådet reviderades planhandlingarna, 
enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 2 mars till 31 mars 2021, enligt plan- och bygg-
lagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remissinstan-
ser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Boende och hyresgäster i närområdet har också 
fått tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhälls-
byggnadshuset, på Kontaktcenter i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter gransknings-
tiden har handlingarna kompletterat/justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
11 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav 8 stycken är utan erinran eller 
av upplysningskaraktär. De synpunkter som kommit in kommer från boende och gäller punkthu-
sens påverkan på intilliggande lägenheter och skuggning av gård/pergola, olägenheter under byggti-
den och att förtätningen innebär negativ påverkan på områdets karaktär.

Inför antagandet har mindre justeringar gjorts i planbeskrivningen med anledning av upplysningar 
och synpunkter. 
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ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har planbeskrivningen kompletterats kring trygghetsfrågor och barnperspektiv. 
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

Kvarstående synpunkter
En boende inom planområdet anser att de nya byggnationerna kommer att förfula och ta bort 
mycket av utsikten för de befintliga lägenheterna. En boende säger nej till höghus, pergolan på går-
den kommer att skuggas och skuggan kommer skapa betydande olägenhet. Ytterligare en boende 
säger nej till byggen av höghus, det kommer försämra boendekvalitén.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §.  

Förtätning och att bygga i områden där infrastruktur som vägar och vatten redan finns, är på flera 
sätt gynnsamt ur hållbarhetsperspektiv och det är ett av kommunens huvudspår i den översiktliga 
planeringen. Med den förändring som förslaget innebär, är stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
att förändringen är acceptabel i förhållande till nyttan.
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges nedan i sin helhet och 
följs av stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Statliga eller regionala remissinstanser
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om plankartan, naturmiljö, gestaltning av bebyg-
gelse mm, hälsa och säkerhet angående geoteknik och översvämning. Kommunen har till gransk-
ningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har 
inga kvarstående synpunkter angående ovanstående. 
Länsstyrelsen vill dock skicka med en upplysning kring trygghets- och säkerhetsperspektivet vilket 
inte lyfts tidigare.  

Övriga upplysningar  
Planhandlingar saknar en beskrivning och resonemang kring trygghets- och säkerhetsperspektivet i 
förhållande till möjligheten att på befintlig parkeringsyta uppföra garage med parkeringsdäck.  
Utformningen av den fysiska miljön har betydelse för uppkomsten av brott och skapande av 
otrygghet. Utrymmen som utgör en skymd yta och som är öppen för alla kan medföra att obehöri-
ga personer kan vistas där och inverka på trygghet i området. Frågan kan vidare kopplas till barn-
rättsperspektiv då utformningen kan  inverka på hur fritt och säkert barn kan röra sig i området.  
Länsstyrelsen önskar att kommunen analyserar och beskriver trygghets- och säkerhetsperspektivet 
samt barnperspektivet i förhållande till de möjliga garagebyggnader och dess utformning.

Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras kring trygghets- och säkerhetsperspektiv och barnperspektivet i förhållande till de 
möjliga garagen, under rubriken Konsekvenser av förslaget.

De högre husen som planeras kommer att ha balkonger och fönster som ger ”fler ögon” med utsikt över garagen/
parkeringsdäcken och runt hörn. Fler boende och ”fler ögon” som kan se ut över parkeringarna är ett viktigt bidrag 
till en större upplevd trygghet.

Parkeringsytorna som de är idag är inte ytor som är särskilt lämpliga för yngre barn att vistas ensamma och leka 
på, utan sällskap av någon vuxen. De bilfria gårdarna är en bättre plats för de mindre barnen, både med iordning-
ställda lekplatser (som planen ställer krav på) och även mer ”oarrangerade” platser inom gårdarna. Att bebygga 
parkeringarna kan bidra till tydligare gårdsrum, när gräsytor inte längre ”flyter ut”i parkeringsytorna. 

Planförslaget möjliggör parkering i två plan (samt ett plan i garage under mark, även om det inte är så troligt att det 
genomförs). Parkeringarna kan byggas som garage i ett plan med parkeringsdäck ovanpå. Planen ställer krav på att 
garagen har genomsíktlighet mellan ute och inne. Det kravet har ställts just med tanke på upplevelsen av trygghet. 
De garagelängor i ett plan som finns idag har ingen genomsikt och ger på ett par platser ”korridorer” eller baksidor 
utan uppsikt från så många bostadsfönster. Förutom genomsiktlighet är belysningen både kring garagen/parkerings-
däcken och i området i övrigt, en sak att jobba vidare med men precis hur den ska utföras är inget som regleras i 
planen.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av rubricerat granskningsunderlag som syftar till att pröva möjligheten att 
komplettera området med ytterligare två punkthus och två lägre lamellhus samt garage med  
parkeringsdäck. Trafikverket har tidigare yttrat sig i ärendet utan erinran. 
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Planområdet ligger ca 350 meter väster om väg 63 och ca 750 meter norr om E18. Området har 
god tillgång till kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och cykelnät.  
Sammantagen bedömning 
Trafikverket har inget att erinra.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Otydligt att koordinattexten är i 
plankartan. Lämpligt är att sätta koordinattexten i vänstra kanten utanför planområdet. 
I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade.

Värmlands museum 
Värmlands Museum har ur kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot detaljplanen för Letten 1 och 2 
m.fl. inom Rud, Karlstad.

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra.

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Letten 1 och 2 med flera. 
Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitte-
rades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med synpunkt gällande cykelparkering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen beaktat synpunkten. 
Miljönämnden har inget mer att invända.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplan för Letten 1 och 2 m.fl. – gransk-
ning.

Yttranden från övriga
Boende inom planområdet 1  
Jag undrar över lekparken som i nuläget ligger där det ska byggas hus och parkering. 
Försvinner den eller kommer den ligga kvar? 
Den är HÖGT uppskattad av många av barnen som bor här på Rud och skulle bli väldigt saknad.

Kommentar: 
Lekparken i mitten av området kommer att vara kvar, det finns ingen byggrätt där. Det finns även en planbestäm-
melse som anger att lekplats ska finnas.

Boende inom planområdet 2 
Synpunkter avseende planförslag Letten 1 och 2: 
Området är trivsamt med den struktur som finns idag! De byggnationer som är planerade kommer 
innebära en förfulning av området genom att ta bort den tidstypiska 60-talsstilen som är så charmig! 
Byggnationerna skulle även ta bort mycket av de utsikter från lägenheterna som flertalet av hyres-
gästerna har idag, inklusive undertecknad! 
Förstår att ägaren Letten vill utnyttja ytorna maximalt men de här byggnationerna bör inte godkän-
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nas! Känslan av att bo i en liten förort till Karlstad i mysig 60-talsstil skulle försvinna och ersättas av 
en känsla av ”Stockholm förort” typ Rinkeby! 
Tacksam för beaktande av mina synpunkter!

Kommentar:
De lägeheter som ligger intill de nya husen kommer att påverkas, de får en annan utsikt. Man kommer att se de 
nya husen, men kommer fortfarande också att se gårdarna. De befintliga husen har fått bestämmelser som syftar till 
att bevara den ursprungliga karaktären, bland annat våningsantal, takvinklar och de genomsiktliga entrépartierna 
med kakelmosaiker och ekdörrar. De nya husen har också bestämmelser om placering och utformning för att kunna 
komplettera den nuvarande bebyggelsens struktur och uttryck på ett bra sätt. Det behövs fler bostäder i Karlstad och 
husen ger fler möjlighet att bosätta sig på Rud utan att ta stora grönytor i anspråk. Fler boende ger också underlag 
till den service som finns på nära håll i området. 

Boende inom planområdet 3 
Nej ! till fler höghus vid Mossgatan att bygga höghus i ett område med K-märkta låghus är dålig 
respekt för tidigare stadsplanerare. Hur tänker ni ska man sitta på dom nya sofforna i pergolan och 
sola i skuggan av ett jättehus bästa tiden på dagen, skuggan från husen blir en betydande olägenhet. 
Man får uppfattningen när man sammanfattar vad som händer i Karlstad att dom olika förvaltning-
arna inte är kompatibla med varandra. 
Karlstad hundra tusen är bra men med sunt förnuft och medborgarnas godkännande.

Kommentar:
De befintliga husen är inte ”k-märkta” idag, de har inget bevarande- eller varsamhetsskydd i den gällande planen 
för området. I planförslaget däremot ges de varsamhetsbestämmelsen k. Bestämmelsen innebär att fasadmaterial, 
takvinklar och entréer med mosaik och glaspartier ska vara lika den ursprungliga utformningen om eller när husen 
renoveras. I planbeskrivningen finns en beskrivning av husens tidstypiska utformning.

De nya husens placering har gjorts med hänsyn till skuggning men de kommer att skugga vissa tider på dygnet, det är 
svårt att undvika. De lägenheter som berörs kommer att ha sol antingen på förmiddagen eller eftermiddagen, och det 
gäller även för olika delar av gården. Gårdarnas soffor och möblering har fastighetsägaren möjlighet att ändra läget 
för. 

Kommunen har en ny slogan, ”Ett bättre liv i solstaden”. Planförslaget ger möjlighet för fler att bo i ett uppskattat 
bostadsområde, det ger hållbarhetsvinster i och med att den utbyggda infrastrukturen som vägar, va och kollektivtra-
fik som redan finns kan utnyttjas bättre och det ger ett större underlag för näraliggande service. Förslaget har ändrats 
från samråd till granskning, byggrätter har tagits bort för att spara mer av gårdarna. Förändringen som förslaget 
innebär, får ses i förhållande till nyttan som det också innebär.

Boende inom planområdet 4  
Jag bor på Mossgatan xxx som i allra högsta grad kommer att påverkas av det nya förslaget av byg-
get. Hela fastigheten jag bor i kommer att byggas in av två enorma höghus. Det kommer alltså pågå 
bygge på både fram och baksidan av min lägenhet. Det kommer påverka ljusinsläpp, utsikt och även 
ge störande ljud under den långa tid bygget pågår. Jag som hyresgäst har ju valt min lägenhet med 
det läget den ger idag. Motsätter mig helt och hållet detta förslag. Arbetar även nattetid och min 
dagssömn kommer att bli totalt förstörd av ett pågående bygge. Vi som bor här är redan ”omringa-
de” av höghus och därför bör inga fler tillkomma här. Området är fint, lugnt och välfungerande och 
därför anser jag att ett bygge här inte är nödvändigt. Ett bygge på båda sidor av lägenhetskomplexet 
kommer bara ge försämrad boendekvalité för oss som redan bor här.

Kommentar: Byggtiden kommer innebära en del störningar, till exempel i samband med pålningsarbete. Fast-
ighetsägaren/hyresvärden kommer att informera om när och hur arbetet sätter igång och i dialog med de boende 
försöka lösa byggsituationen efter bästa förmåga, så att störningarna blir så små som möjligt. Särskilda lösningar till 
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exempel för en boende som arbetar nätter, behöver lösas i samråd mellan fastighetsägare/hyresvärd och hyresgäst. Om 
det är möjligt kanske en lånelägenhet under byggtiden kan vara ett alternativ.

Utsikten från lägenheter som ligger intill de nya husen kommer att påverkas. Man kommer att se de nya husen, men 
kommer fortfarande också att se gårdarna. Solförhållandena kommer att förändras, men alla lägenheter kommer 
fortfarande att ha sol, antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Det behövs fler bostäder i Karlstad och de högre 
husen ger fler möjlighet att bosätta sig på Rud utan att ta stora grönytor i anspråk. Fler boende ger också underlag 
till den service som finns på nära håll i området.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren  
för stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2021-04-27.
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