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

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
Detaljplanen för Letten 1 och 2 m. fl. upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 27 juli och 20 september 
2020. Förslaget skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckningen. Information om planförslaget och samrådet skickades även till hyresgäs-
terna. Detaljplanen har också funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Biblio-
tekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Under samrådet har 18 skriftliga synpunkter kommit in, av dem är fem utan erinran. De synpunkter 
som kommit in från boende handlar främst om att husen med fyra våningar på gårdarna tar gröny-
tor i anspråk och gör området för tätt bebyggt. De nya husen kommer att skugga befintliga bostä-
der och det blir störningar under byggtiden. Fyra boende har skickat in separata yttranden och ett 
yttrande tillsammans med en protestlista med 46 påskrifter har lämnats in.

Förslaget har ändrats efter samrådet så att:

• byggrätterna för fyravåninghusen har tagits bort
• tillåten högsta byggnadshöjd för punkthusen har justerats uppåt till 36 meter och högsta 

våningsantal till tolv. Bestämmelse om att loftgång inte tillåts och att balkonger/burspråk får 
kraga ut som mest 1,5 meter över prickad och korsmarkerad mark har lagts till, bestämmelsen v 
har tagits bort

• byggrätt för ett tvåvåningshus i södra delen har lagts till
• egenskapsgränsen för bestämmelsen alle har justerats
• egenskapsbestämmelserna för garage, n och korsmarkerad mark har justerats

En i illustration har också lagts till på plankartan.



I och med ändringarna på plankartan har också redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen har också förtydligande av geoteknikfrågor, flödesvägar vid skyfall och teleled-
ningar i området lagts till.

Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena kommenteras med kursiv stil. 

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

INKOMNA YTTRANDEN

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran:
Luftfartsverket
LFV har inget att erinra mot detaljplanen. Yttrandet gäller på utfärdandedatum.

Trafikverket
Trafikverket har granskat handlingarna och har i nuläget inget att erinra mot planförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplan för Letten 1 och 2 m fl- samråd

Teknik- och fastighetsnämnden
Ingen erinran.

Karlstads El- och stadsnät
Vi har inget att erinra till detta.

Kommunala remissinstanser
Miljönämnden
Cykelparkeringarnas placering inom området framgår inte i planförslaget, det vore önskvärt att 
förtydliga detta i texten och på plankartan. I planbeskrivningen på sid 13 finns ett bildförslag på 
cykelgarage med låsbara platser vilket vore mycket positivt att realisera. Det är dock viktigt med 
närhet till cykelparkeringar, att de placeras nära entréer. Men om väderskyddade cykelgarage med 
låsbara och säkra platser byggs vid infarterna skulle det kunna överväga närheten i detta fall då det 
inte rör sig om några långa avstånd inom området.
Kommentar: Exakt var de nya cykelparkeringarna kommer att ligga någonstans är inte helt bestämt i det här 
skedet, men planförslaget ger möjlighet att bygga cykelgarage inom de områden som är korsmarkerade på plankartan 
och/eller inom byggrätterna för bostäderna.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. 
Baskartan ska uppdateras inför granskningen. Detaljerna i baskartan bör tonas ner. Behöver lykt-
stolpar och träd vara med på plankartan? 
Plankartan otydlig med alla detaljer. I innehållsförteckningen på plankartan är planområdesgränsen 
heldragen vilket den inte är på plankartan. 
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.

Kommentar: Grundkartan har uppdaterats och tonats ned för bättre läsbarhet, och innehållsförteckningen uppdate-
rats.



3

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Tidigare ställningstaganden:
Översiktsplan
I Karlstads kommuns gällande översiktsplan är Rud utpekat som förtätningsområde och kommunen 
bedömer därmed att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning.

Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Plankartan
Utöver de föreslagna byggrätterna omfattar planområdet bland annat tolv befintliga bostadshus samt 
garage och komplementbyggnader. Plankartan redovisar även bland annat träd och gräsmattskanter. 
Större delen av planområdet omfattas dessutom av prick- eller kryssmark. Länsstyrelsen anser att 
kommunen behöver se över plankartans läsbarhet då det är mycket svårt att urskilja föreslagna be-
stämmelser och byggrätter i den stora mängden information på kartan. Styrkan på grundkartans linjer 
skulle kunna tonas ned för att skapa ett tydligare särskiljande mellan befintlig och föreslagen struktur. 
Länsstyrelsen anser vidare att en förtydligande illustration, likt det som finns i planbeskrivningen, kan 
tillföras plankartan.
Kommentar: Grundkartan har tonats ned för bättre läsbarhet. En illustration har införts även på plankartan.

Naturmiljö
Kommunen anger att det längs Mossgatan finns en trädrad med björkar och därför har en planbe-
stämmelse [allé] införts som anger att trädraden ska finnas kvar. Länsstyrelsen noterar att bestämmel-
sen gäller för två områden, norr och söder om område som omfattas av bestämmelsen [infart]. Enligt 
plankartan hamnar ett av alléns träd inom området [infart] och omfattas därmed inte av planbestäm-
melsen [allé] i detaljplanen. Planbeskrivningens illustrationer visar trädet, och det framgår inte att 
kommunen eventuellt skulle planera för att bredda den befintliga infartsvägen. Länsstyrelsen anser att 
kommunen behöver justera områdesavgränsningarna för bestämmelserna för att tydliggöra att hela 
trädraden bevaras.
Länsstyrelsen uppmärksammar också att det finns en lindallé längs med GC-vägen söder om planom-
rådet. Inga nya byggrätter planeras intill den södra plangränsen, varför lindallén inte borde riskera att 
påverkas av planförslaget.
Kommentar: Gränsen för bestämmelsen allé och infart har justerats. 

Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder
Kommunen skriver att 1960-talsområdet Rud är ett tidstypiskt bostadsområde med enhetlig karaktär. 
De befintliga lamellhusen inom planområdet föreslås få varsamhetsbestämmelser. I planbeskrivningen 
finns en gedigen beskrivning av hur den föreslagna bebyggelsen ska utformas för att harmoniera med 
den befintliga, Länsstyrelsen ser mycket positivt på detta. Kommunen har valt att reglera den nya 
bebyggelsens fasadmaterial, men trots en god beskrivning av vilka färgval som den kompletterande 
bebyggelsen föreslås att få så regleras inte kulör. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen följer upp den 
välgjorda beskrivningen av kulörer med planbestämmelse.
Kommentar: Planbeskrivningens text om färg och utformning för att harmoniera med befintlig bebyggelse finns i första 
hand med för att underlätta vid bygglovgivning och som en information till byggaktören. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 12 december 2018 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydan-
de miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.
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Hälsa och säkerhet
Geotekniska frågor
Kommunen har inte tagit fram en geoteknisk utredning för detaljplanen utan hänvisar till den utred-
ning som togs fram 1965 i samband med planläggningen av den befintliga bebyggelsen. Planom-
rådet består av lera med varierade djup och kommunen bedömer att bebyggelsen behöver grund-
läggas med pålar. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver ta fram en ny geoteknisk utredning 
till granskningsskedet. Det geotekniska kunskapsläget ser annorlunda ut idag jämfört med 1965 och 
därför bedömer Länsstyrelsen att utredningen inte utgör ett fullgott underlag för planförslaget.
Kommentar: Det utredningen från 1965 beskriver är fortfarande giltigt, marken i området består av lera med varie-
rande djup ned till fast berg och även den nya bebyggelsen kommer att behöva pålas. Till granskningen har också en 
PM Geoteknik tagits fram, se vidare i denna.

Översvämning
Kommunen redogör för att det i dagsläget finns två platser inom planområdet där vatten vid kraf-
tigt regn riskerar att bli instängt. Den redovisade lågpunktskarteringen visar att två av de föreslagna 
lamellhusen delvis hamnar inom de översvämmade ytorna. Kommunen anger att marken bör höjd-
sättas så att inget vatten blir stående mot byggnader samt att inga nya instängda områden skapas. 
Länsstyrelsen kan dock konstatera att höjdsättning av marken saknas på plankartan och anser att 
detta behöver kompletteras till granskningsskedet. Länsstyrelsen efterfrågar också ett förtydligande 
av de kommande flödesvägarna som planförslaget och höjdsättningen innebär. Då planen angränsar 
till områden som också kommer att påverkas av ett skyfall önskar Länsstyrelsen ett förtydligande 
kring hur höjdsättning och flödesvägarna kommer att påverka angränsande områden i händelse av 
ett skyfall.
Kommentar: Beskrivning av flödesvägarna vid skyfall har lagts till i planbeskrivningen. Den nya bebyggelsen bedöms 
inte påverka dem i någon större utsträckning, punkthus och parkeringsdäck byggs på sedan tidigare asfalterade ytor 
och inga nya stora hårdgjorda ytor avses att anläggas. En bestämmelse ”n” finns införd på plankartan som anger att 
minst 40% av marken ska vara genomsläpplig och 25% avsedd för plantering. 

Till granskning har de två lamellhusen tagits bort ur förslaget. Risk för instängt vatten vid kraftigt regn gäller ett 
par av de befintliga husen i området. Husen har genomgående trapphus med entréer mot både norr- och södersidan. 
En bestämmelse på plankartan om nya, högre markhöjder intill de befintliga husen är problematiskt att införa på 
plankartan, det kan bli opraktiskt och bedöms inte vara nödvändigt. 

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Mot bakgrund av ovan nämnda synpunkter avseende geoteknik och översvämning gör 
Länsstyrelsen bedömningen att dessa frågor måste utredas före det att ställning kan tas till om plan-
förslaget föranleder någon prövning eller ej.

Yttranden från övriga
Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras.
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Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Kommentar: De nya flerfamiljshusen kommer att ha postlådor i entréplan.

Skanova
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till plan enligt ovan, och låter framföra följande:
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvaran-
de läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Tvingas 
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förut-
sätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från 
att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se. För kommande ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare.
Kommentar: Exploatören står för alla omkostnader om en eventull ledningsflytt behöver göras. I vilka lägen det kan 
komma att behövas tydliggörs i planhandlingarna.

Boende 1
Jag är en av de som kommer att påverkas i min mening negativt då min nuvarande garageplats för-
svinner om det blir ett bygge av ett punkthus och ett parkeringsdäck. Jag vill kunna ha mitt garage 
där jag kan ställa in min bil, motorcyckel och/eller kunna ha lite enklare bil- och mc-vård. Denna 
invändning har jag för att inte bli utsatt för skadegörelse och stöld av kanske sommar-/vinterdäck 
som man ofta man har i garaget anslutning till bilen. 
Mina frågor är också:  Blir det mindre eller mer med grönområden, lekplatser och samlingsplatser 
osv. i form av bänkar, bord och grillplatser? Kommer det bli skugga så att solen blir skymd  på 
nuvarade fastigheters ballkonger?

Kommentar: Det finns inget i planförslaget som hindrar att förråd och förvaringsmöjligheter ordnas i anslutning till 
de nya garagen, hyr man en garageplats är det förstås praktiskt om det kan erbjudas. Punkthus ges möjlighet på ytor 
som är asfalterade eller som det finns garagelängor på idag, och byggrätt för nya garage med parkeringsdäck ovanpå 
finns på ytorna där det idag finns parkeringar. Planförslaget hindrar inte att de befintliga garagelängorna delvis står 
kvar (eller helt om inte byggrätterna i förslaget nyttjas fullt ut).

Möjlighet att bebygga delar av gårdarna med lamellhus i fyra våningar har tagits bort till granskningen. Så den 
gröna ytan blir storleksmässigt i stort sett densamma som idag, förutom byggrätt för ett tvåvåninghus i väster och ett i 
söder. I samband med byggnationen finns också goda möjligheter för fastighetsägaren att skapa fler trivsamma ställen 
att vistas på med sittplatser och bord, planteringar, odlingsmöjligheter eller liknande på gårdarna, men det regleras 
inte i detaljplanen. 

Några lägenheter kommer att skuggas vissa tider på året, sen höst till tidig vår, under vissa tider på dygnet. När det 
är skuggpåverkan blir den relativt kortvarig och alla lägenheter kommer att ha sol någon tid på dygnet, antingen sol 
på morgonen/förmiddagen, eller sol på eftermiddagen/kvällen. Att helt undvika någon skuggning alls och samtidigt 
möjliggöra ny bebyggelse i kvarteret är svårt. Det är i första hand lägenheterna i de lägre våningarna i husen som 
ligger norr om punkthuset i mitten av området som påverkas (Mossgatan 139, 141, 143, 145, 147,149 och 151).  
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Boende 2 (Mossgatan 127)
Jag har tagit del av detaljplanen för Letten, och har synpunkter på placeringen av det fyravåningshus 
som är tänkt att det ska ligga på gården vid ingångarna 127-131.                                     
Det har sagts mig att det vid ett tidigare tillfälle, under en träff  med de boende, givits möjlighet att 
tala om vad man ville skydda och bevara i området, och då framkom det att man ville att de gröna 
ytorna skulle förbli orörda. Idag vet vi att grönska och träd har en stor inverkan på människan, och 
på de här gårdarna kan man se att den kunskapen redan fanns vid byggandet från början, och det är 
också tydligt att man anpassat avståndet mellan husen så att man har insynsskydd trots de ovanligt 
stora fönstren.                                                                                                                                
Enligt bilden jag tagit del av, kommer det aktuella huset att stå med gavel mitt för port 131 och 
följaktligen får också lägenheterna en vägg mycket nära sina balkonger. I huset mitt emot blir det på 
samma sätt fast mot deras vardagsrum. Jag ha väldigt svårt att se hur man tänkt att det ska bli bra 
för hyresgästerna, som redan bor där. I port 129 blir insyn från det nya huset påtaglig, även om det 
är i sidled. Man har i planen inte tagit någon hänsyn till vad de boende har sagt om grönområdet, 
eftersom man i den här planen placerar ett hus just på ett grönområde, och dessutom tar bort flera 
träd, som ju utgör en oerhört viktig del av området. 
I den information som gått ut i pappersform framgår inte hur den nya byggnationen kommer att 
ligga enl. plan. Det kan man bara se om man har möjlighet att gå in på nätet. Det är inte vad man 
kan förvänta sig att varje boende kan göra i det här området, med tanke på snittåldern. Med tanke 
på den rådande situationen vi har m.a.a Coronasmittan, är det inte en lämplig tid att ha en demokra-
tisk process som många inte kan delta i p.g.a hög ålder och sjukdom. För att de boende ska kunna 
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SOLSTUDIE
Skiss

Solstudien visar hur skuggan faller vid kl 9.00, kl 12.00 och kl 15.00 vid två datum, 
övre raden den 21 mars (vårdagjämning) och nedre raden den 21 juni (midsommar).
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diskutera planen med varandra behöver de kunna träffas, men det är inte möjligt mer än för dem 
som kan röra sig bland andra utan att vara rädd för smitta. Föreslår att informationsansvarig omgå-
ende lämnar ut bilden på planen i pappersform till de boende.

Kommentar: Samrådsutskicket och processen har gjorts enligt rutinerna, på samma sätt som SBF alltid gör, trots ett 
ovanligt år. Till granskningen kommer mer information att finnas med på missiven och en illustration som visar för-
slaget, för att underlätta för den som inte har tillgång till dator eller inte kan besöka någon av platserna där förslaget 
finns utställt. Det kommer också finnas information om att den som vill ha papperskopia hemskickad kan höra av 
sig så skickar vi det.

Inför granskning har fyravåningshusen i förslaget plockats bort.

Boende 3 (Mossgatan 129), 2 inskickade yttranden
Till stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad Gällande förslag till detaljplan för Letten 1och 2. Vi 
hyresgäster i kvarteret Letten inbjöds dec 2018 till informationsmöte om tilltänkt bostadsförtätning 
i kvarteret. Vid tillfället utdelades en enkät med skiss över kvarterets nuvarande utseende. Avsikten 
var att ge oss hyresgäster möjlighet att bl.a. tala om vilka områden vi anser vara viktiga för trivsel 
och välbefinnande för oss som som bor här. Härvid framhölls av oss hyresgäster eftertryckligt 
önskvärdheten av att de gröna områdena mellan husen där man nu enligt detaljplanen avser att resa 
4-våningshus skulle få förbli obebyggda. Skälen för ett sådant önskemål är uppenbara för var och en 
som vistas i denna miljö. En generös öppen rymd mellan husen där alla boende har fri sikt ut mot 
den gröna gården med dess välgörande inverkan på sinnena vill naturligtvis ingen byta bort mot en 
husvägg. Så har uppenbarligen också de tänkt som en gång planerade och byggde detta område.
Detaljplanens text (sid. 7) låter bygget av detta tänkta fyravåningshus framstå som en utveckling av 
gården, innebärande ”mer liv och rörelse”, ”tydligare gårdsrum” och ”mer intim miljö”. Frågan är 
onekligen: vem efterfrågar detta? Ur vems perspektiv är ett”tydligare gårdsrum” värt att man skär 
av en tredjedel av en grön och öppen gård med träd och reser ett fyravåningshus som vägg mot 
öster? Vem efterfrågar ett nybygge på fyra våningar för att få en ”mer intim miljö” på en gård som 
redan bebos av 50 familjer? Nämnda motiveringar för byggnation i denna välfungerande lugna och 
omvittnat trivsamma boendemiljö framstår som synnerligen irrelevanta och konstruerade. Detsam-
ma gäller argumentet om den förmodade samhällsnyttan.
Kvarteret Letten har redan byggts på med två punkthus i lägen som inte inverkar menligt på boen-
demiljön. Den nu föreliggande detaljplanen innebär en massiv utbyggnad inne i boendemiljön med 
niovåningshus gränsande till nuvarande gårdar. De tilltänkta fyravåningshusen inne på gårdarna 
tillgodoser enligt min mening enbart intresset att förtäta kvarteret Letten ytterligare. Den goda livs-
kvalitet som den nuvarande gården skänker oss som bor här kommer, om planen förverkligas, att 
byggas bort. Ett dystert framtidsperspektiv! Till vilken samhällsnytta? 
Jag vädjar om att man reviderar detaljplanen och avstår från fyravåningshusen.

Kommentar: Förtätning, dvs att fler bostäder byggs på en plats där det finns bostäder sedan tidigare och utbyggd 
infrastruktur som vägar, va-ledningar och kollektivtrafik är miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med 
att bygga nytt i helt obebyggda områden där infrastrukturen inte finns. Ett nybygge av bostäder efterfrågas också av 
människor som står i bostadskö. Rud är ett uppskattat bostadområde och fler skulle sannolikt gärna bo runt de 
gröna gårdarna. Fler boende ger även ett ökat underlag för verksamheter och utbudet av service i Ruds centrum.

SBF har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan och i planarbetet prövas möjligheten till nya byggrätter utifrån olika 
aspekter. Att försöka hitta en bra balans mellan nyttan med nya bostäder och vad det kan tillföra området, hur 
många nya bostäder som isåfall kan vara lämpligt och på vilket sätt de kan byggas utan att det innebär alltför stor 
inverkan på kvaliteterna i boendemiljön som redan finns, ingår i det. 
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Samrådet är en del av planprocessen och till granskningen har förslaget har justerats. Husen i fyra våningar har 
plockats bort, i första hand för att inte minska ned storleken på gårdarna för mycket. Träd kan sparas och påverkan 
på de befintliga lägenheterna blir mindre. Den tänkta exploateringen kan till största del uppföras på ytor som redan är 
asfalterade och ianspråktagna. 

Yttrande 2:
Jag har tidigare inkommit med kritiska synpunkter på detaljplanens förslag om bygge av fyravånings-
hus inne på gårdarnas grönytor. Materialiseras detta förslag innebär det, av lätt insedda skäl, betydan-
de försämring av boendemiljön för hyresgästerna runt gården. Förslaget betyder inte enbart ett svek 
mot de välmotiverade och goda intentioner, som bidragit till gårdarnas nuvarande utformning. Värre 
är den förlust av livskvalitet, trivsel och välmående som öppenheten, sikten och grönskan skänker 
oss boende runt gården. Detaljplanens alla vackra omskrivningar av detta bygges utvecklingspotential 
för boendet vid gårdarna är, genom sin uppenbara brist på erfarenhet av att leva i denna fina miljö 
närmast ägnade att väcka löje, om det inte vore för den mer plågsamma utsikten att fyravåningshusen 
bleve verklighet. Till detta kommer en berättigad oro inför omfattningen av detaljplanens hela bygg-
projekt, som kommer utsträckas över en femårsperiod. 
En sak är att etablera ett helt nytt bostadsområde, som man kan välja att bosätta sig i. När man däre-
mot går in i en bebodd miljö med ett sådant massivt projekt, betyder det att man hänvisar pensionä-
rer, barnfamiljer och andra hemmavarande till att dagligen under lång tid leva på en byggarbetsplats 
med det kaos och buller som är ofrånkomligt. Hur tänker tillståndsgivande Kommunala och samhälls-
ansvariga myndigheter lösa oss äldre ur detta? Nuvarande läge med coronahotet inskränker i bety-
dande grad möjligheterna för oss äldre att agera gemensamt. Detaljplanen kommer som ett bakhåll. 
Full kunskap om planens egentliga innebörd är dessutom enbart tillgänglig för den som har dator och 
kompetens att hantera internet. I förhoppning om att berörda myndigheter lyssnar på oss.

Kommentar: SBF har förståelse för oro kring olägenheter under byggtiden, byggaktören bör förstås ordna det så smidigt 
som möjligt och försöka undvika störningar för de boende. Men att allt måste ske inom fem år stämmer inte, detaljpla-
nens genomförandetid är inte detsamma som byggtid, utan den innebär att fastighetsägaren har rätt att kräva ersättning 
om kommunen ändrar detaljplanen och byggrätterna under den tiden. När en detaljplan vinner laga kraft gäller den 
tills vidare och byggaktören kan söka bygglov utefter den, men det finns inga krav på byggnadstakten så sett. 

Samrådsutskicket har gjorts enligt SBFs rutiner, trots ett ovanligt år. Förutom på kommunens hemsida ”Karlstad 
växer”, så har planförslaget funnits tillgängligt i pappersformat i Karlstadrummet i bibliotekshuset och i entren till 
samhällsbyggnadshuset. Information om samrådet har skickats till alla boende. Eftersom det blir väldigt mycket pap-
per, så brukar SBF normalt sett inte skicka ut alla planhandlingar i pappersformat till de boende, utan vi skickar ett 
missiv om att det pågår ett samråd eller granskning och var förslaget finnas att se, både på nätet och utställt. Möjlighet 
att ringa och ställa frågor har också funnits under hela samrådstiden. Det har inte varit något fysiskt samrådsmöte 
pga pandemin, det finns inget krav enligt PBL på att ordna fysiska samrådsmöten men det ordnas ofta som en extra 
möjlighet till information och att kunna ställa frågor. Till granskningen kommer mer information att finnas med på 
missiven som skickas ut och en illustration, för att underlätta för den som inte har tillgång till dator eller inte kan 
besöka någon av platserna där förslaget finns utställt. Det kommer också finnas formation på missivet om möjligheten 
att få papperskopior hemskickade om man hör av sig. 

Boende 4
Skall det inte få finnas ett enda grässtrå kvar?
Det kan vara roligt om det finns något litet grönområde kvar.
Kommentar: -

Protestlista med 46 namnunderskrifter
Vi protesterar mot detaljplansförslaget för kvarteret Letten 1 o 2, som innebär att bygga fyravånings-
hus inne på gårdarnas grönområde.
Vid informationsmöte om planer på byggnation i kvarteret Letten, fick vi hyresgäster möjlighet att 
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utpeka de områden, som vi anser vara viktiga för trivsel och välbefinnade. Dit hör naturligtvis de 
öppna, gröna gårdarna, där detaljplanens förslag, tvärtemot våra önskemål är, att bygga fyravånings-
hus. Detaljplanens text försöker med konstruerade fraser förmildra intrycket av den utomordentligt 
negativa förändring av boendemiljön, som fyravåningshusen kommer att innebära för oss hyresgäs-
ter runt gårdarna. Förutom att blockera sikten mot gårdarna från de närmast liggande lägenheterna, 
kommer fyravåningshusen på ett avgörande sätt att bryta sönder och förstöra den öppna, harmoniska, 
och välgörande gröna gårdsmiljön. Tillåts bygget av dessa hus, kan vi som bor här bara uppleva det 
som destruktivt och hänsynslöst mot oss.  
Vi kräver därför att detaljplanen revideras och att fyravåningshusen stryks!

Undertecknat av boende Mossgatan 109 (2 st), 111 (1 st), 113 (6 st), 119 (2st), 121 (3 st), 123 (1 st), 
127 (7 st), 129 (6 st), 131 (2 st), 145 (1 st), 147 (2 st), 149 (3 st), 151 (1 st), 153 (2 st), 157 (2 st), 159 (1 
st), 161 (1 st), 163 (2 st) och utan angiven adress (1 st).

Kommentar: Samrådet är en del av planprocessen och till granskningen har förslaget har justerats. För att inte minska 
ned storleken på gårdarna har fyravåningshusen plockats bort ur förslaget. Den tänkta exploateringen kan till största 
del uppföras på ytor som redan är asfalterade och ianspråktagna. 

Hyresgästföreningen
Vi i hyresgästföreningen ser positivt på att det byggs bostäder i kommunen, men inte alltid på
bekostnad av de fina grönområden som finns i området. Många boende i området har uttryckt oro 
över detaljplanen, vi i hyresgästföreningen anordnade därför ett möte för de boende, där de fick 
komma till tals och lämna sina synpunkter. Bifogar de synpunkter som framkom under mötet.

Adresserna i kvarteret,

angivna adresser
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Vi hoppas att ni tar detta i beaktande under tiden ni arbetar med detaljplanen för Letten 1 och 2.

Vad tycker du om den nya detaljplanen?
1. Tycker inte om den nya detaljplanen. Det blir för tätt mellan husen. Placeringen av de två
höghusen kommer innebära att dagsljus och kvällssol försvinner för de befintliga husen,
särskilt för de nedre våningsplanen.
2. Tycker inte alls om den nya detaljplanen. Det blir en förtätning inne på gårdarna, som skuggar 
m.m.
3. Den föreslagna förtätningen skapar en försämrad miljö vid utomhusvistelse i närområdet, 
framförallt för äldre personer och barn. Det är en viktig aspekt, som ligger i nutidens synsätt. En 
ändrad detaljplan kan medföra prejudikat, d.v.s. att det blir förtätning i alla bostadsområden på Rud. 
Ett dåligt exempel är byggnationen i Inre hamn, där grönområde saknas.
4. Tycker inte om förslaget till ny detaljplan. Det blir mycket skugga, trångt, mörkt och mindre 
gräsytor.
5. 4-våningshusen enligt planförslaget griper in i grönområdet på gårdarna. Det är tvärtemot det 
hyresgästerna sagt när de fått frågan om vad som är viktigt för dem.
6. Vill inte ha några fler hus i bostadsområdet.
7. Inte bra alls.
8. Varför vill man förstöra ett så fint bostadsområde.
9. Detaljplanen är till sin omfattning brutal mot oss som bor här nu. Gamla människor undrar vart 
de ska ta vägen när bullret och byggprocessen sätter igång.
10. Förstår att mark behöver användas, men varför tränga ihop husen ännu mer? Varför ett höghus 
mitt i befintlig bebyggelse? Varför måste allt vara så tätt? Det som är så bra hittills är avsaknaden av 
insyn och att det är ett visst avstånd mellan befintliga hus. Är orolig för att trivseln i området kom-
mer att försämras.
11. Tycker inte om förslaget. Husen kommer alldeles för nära inpå varandra.
12. Tycker inte om den nya planen, då jag flyttade hit enbart p.g.a. de gröna områdena och att det 
finns luft och rymd mellan husen, att det finns gröna ytor. Genom att ni vill förtäta bebyggelsen så 
förstör ni hela området.
13. Vill inte ha fler hus här på området. Vi vill ha grönområdena kvar. Vill inte heller ha parkerings-
däck enligt den modell som förespråkas. Brandrisken blir större med en massa bilar inpå varandra.
14. Den nya planen innebär ett brutalt intrång i ett väl fungerande och trevligt bostadsområde. Om-
rådet Rud finns med i den kulturhistoriska skrift som finns i Karlstadsrummet.
15. Den nya detaljplanen innebär att grönytorna minskar, framförallt om de båda 4-våningshusen 
byggs. Det är inte bra!

Hur tycker du att man borde göra istället? Kom med förslag!
1. Inga fyravåningshus inne på gårdarna. Däremot kan man placera ett höghus vid grillplatsen, där 
ett tvåvåningshus planeras.
2. Höghuset som planerats högst upp på Mossgatan, snett framför Mossgatan 163A stör inte husen 
neråt, men det gör det andra höghuset, snett framför Mossgatan 131A.
3. Om området måste förtätas föreslår vi påbyggnad av befintliga låghus (dagens 3-våningshus). En 
fördel är då att man får hiss i de husen.
4. Bygg fler våningar på de befintliga 3-våningshusen och installera hissar.
5. Bygg garage ner i marken … under jord.
6. Inga 4-våningshus inne på gårdarna. Däremot ett typ höghus vid grillplatsen mellan de befintliga 
2-våningshusen. Och de föreslagna höghusen är okej. Har ingen åsikt om parkeringsdäck.
7. Avstå från 4-våningshusen.
8. Inga 4-våningshus inne på gårdarna. Däremot ett höghus vid grillplatsen mellan de befintliga 
2-våningshusen.
9. Bygg 9-våningshusen i utkanten av bostadsområdet. Bevara de öppna gröna gårdarna. Miljön där 
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har stor betydelse för de boendes hälsa och välbefinnande.
10. Använd mark som inte stör befintliga hyresgäster. Bevara grönområdena!
11. Det är okej att bygga 9-våningshusen och 2-våningshuset enligt planförslaget, det känns som 
om de husen kommer att rama in bostadsområdet.
12. Verkställ inte detaljplanen för området ”kvarteret Letten 1 o 2”. Låt det inte byggas några 
nya hus i området.
13. Revidera planen och ta bort de två 4-våningshusen.

Kommentar: SBF har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostäder i området och i planarbetet prövas 
möjligheten till nya byggrätter utifrån olika aspekter. Till granskningen har förslaget ändrats, bland annat har 
fyravåningshusen på gårdarna tagits bort.

Handikappföreningarna Karlstad 
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta 
del av förslaget till detaljplan för Letten 1 och 2 m.fl. Planförslaget tillåter nästan tre gånger så 
många lägenheter som planen från 1960-talet. I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen 
påpeka följande:
-De på planen markerade P-platserna för personer med särskilt tillstånd bedöms medge totalt 
fyra platser. Är dessa avsedda för boende eller besökande? 
-Det är lämpligt om boendeparkeringar för rörelsehindrade finns spridda över området för att 
minska avstånden till entreer. Om garagens nedre plan är i markplan kan de dessutom vara skyd-
dade mot nederbörd.
-Är 260 cykelplatser tillräckligt till kanske 240 lägenheter i en stad som vill vara cykelvänlig?

Kommentar: Planförslaget innebär cirka 100-150 nya lägenheter (beroende på lägenhetsstorlek). För de nya 
bostäderna ska antalet cykelparkeringar följa kommunens parkeringsnorm och kravet ställs i samband med 
bygglov. 

De platser som anges med ”hcp” på plankartan gör det möjligt med enstaka handikapplatser där parkering inte 
är tillåten i övrigt. Platserna med ”hcp” finns på tre olika ställen och är tänkta för att kunna nå de nya tvåvå-
ningshusen och befintliga hus som ligger längst i väster. Om det är platser för boende eller besökare regleras inte, 
det är att platsen tillåts för parkering som anges. Det finns inget hinder för fler handikapplatser på andra ställen 
där parkering är tillåten inom kvarteret. 

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 2 februari 
2021 av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren.
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