
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för Mungigan och Munspelet, 
inom Kronoparken, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet 
samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av syn-
punkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen Mungigan och Munspelet upprättas med standardförfarande enligt plan- och byggla-
gen 5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 13 februari och den 
13 mars 2020. Planförslaget har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap 18 §, från den 19 maj och 9 juni 2020. Under både samrådet och granskningen har planen 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten på samhällsbyggnadshuset, i Karl-
stadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Länsstyrelsen och Trafikverket har inget att erinra mot detaljplanen. 

Ett yttranden från boende i närområdet har inkommit efter granskningstiden. I yttrandet framförs oro 
för störningar under byggtiden och att det under de senaste två åren pågått byggnationer inom 
närområdet. 

Kommunala remissinstanser framför i huvudsak önskemål om förtydliganden eller redaktionella änd-
ringar. 

Endast redaktionella ändringar i plankartan har gjorts efter granskningen.

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 antas enligt PBL 5 kap 27§.



INKOMNA YTTRANDEN

STATLIGA REMISSINSTANSER

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens bedömning 
”I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser och geoteknik. Kommunen 
har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Läns-
styrelsen har inga kvarstående synpunkter.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 
av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgär-
derna kommer att föranleda någon prövning.”

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

Trafikverket

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplanen och de har därmed ingen erin-
ran.

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

KOMMUNALA OCH REGIONALA REMISSINSTANSER

Lantmäterimyndigheten
Baskartan ska uppdateras då den är från 2015. I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra 
ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt. 

Planenhetens kommentar: 
Baskartan har inför detaljplanens antagande uppdaterats. 

Miljönämnden
När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med 
ett antal synpunkter. Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen beaktat 
dessa synpunkter.

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av detaljplanen och har inget 
att erinra. 

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

REGION VÄRMLAND KOLLEKTIVTRAFIK 
Region Värmland har inget ytterligare att tillägga i samband med granskningen i ärendet och hänvi-
sar till det yttrande som framfördes under samrådet:

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.

Påverkan
Positivt för resandeutvecklingen i ett område med hög tillgänglighet till kollektivtrafiken

Konsekvenser på kort sikt
Närmaste hållplats Campus, där linje 1 startar/slutar, finns inom 150-200m gångavstånd från områ-
det. Tillsvidare hänvisas våra resenärer dit

Konsekvenser på lång sikt
I samband med införandet av det tänkta BRT-stråket kommer tillgängligheten och kapaciteten i 
trafiken ökas ytterligare.

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 
Väl fungerande kollektivtrafik i områden med studentboende bör prioriteras.

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN I KARLSTAD
Hyresgästföreningen ser positivt på att det byggs nya, bättre studentbostäder.

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

KARLSTAD EL- OCH STADSNÄT
Karlstad el- och stadsnät lämnade synpunkt under samrådsskedet och har inget att tillägga. 

Planenhetens kommentar: 
Noteras. 

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA

Närboende, inkommet efter granskningstiden
Byggnation i området har pågått sedan 2018 och i samband med det så har det varit olägenheter i 
form störande oljud från tidig morgon till kväll. Upplever att timingen är dålig eftersom byggnatio-
nen pågått och närmiljön varit en byggarbetsplats under så lång tid.   

Om det beslutas att lägenheterna ska rivas och nya ska byggas, när kommer detta att påbörjas i så 
fall?

Planenhetens kommentar: 
Planläggningen sker på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden och i detta fall efter ansökan till kom-
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munen av byggaktör/fastighetsägare. 

Riktvärden för byggbuller från arbetsplatser finns i Naturvårdsverkets ”Allmänna råd för buller från 
byggplatser” (NFS 2004:15), som ska ge råd vid tillämpning av Miljöbalken. 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan ansökan om rivningslov samt bygglov göras. Rivning och 
byggnation kan påbörjas efter godkänt rivningslov och bygglovsansökan, hur tidplanen ser ut för 
detta vet bäst byggaktören. 

Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 6 augusti 2020 av 
stadsbyggnadsarkitekt Sofia Anesäter Olsson.


