
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Mungigan och Munspelet, 
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
Detaljplanen Mungigan och Munspelet upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygg-
lagen 5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 13 februari och 
den 13 mars 2020. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser 
samt berörda fastighetsägare 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. 

Den 3 mars 2020 bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till ett samrådsmöte i bibliotekshuset med 
anledning av planförslaget. Syftet med mötet var att ge möjlighet för intresserade att ställa frågor 
och lämna synpunkter. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Tolv yttranden inkom under samrådstiden, varav sju är utan erinran och två är av upplysningska-
raktär. Synpunkter från Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och Miljönämnden, samt stadsbygg-
nadsförvaltningens ställningstagande och kommentarer till dessa återges nedan. Upplysning från 
PostNord och Regions Värmland återges nedan. Yttranden utan erinran har inkommit från Karl-
stads el- och stadsnät, Trafikverket, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Kultur- och fritidsnämnden, 
Handikappföreningarna Karlstad och Teknik- och fastighetsnämnden.

Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts: 
- Uppdatering av baskartan.
- Framtagande av geoteknisk bedömning.
- Utökning av område som omfattas av bestämmelse om att parkering inte får uppföras (n1).
- Bestämmelse om totalhöjd har lagts till och våningsantal tagits bort. 
- I del av planområdet medges centrumändamål i bottenvåning (C) om totalt 150 kvadratmeter 
bruttoarea (e6).
- I del av planområdet tillåts bostadskompletterande kontor i bottenvåning (B1).
- Justering av tillåten byggnadsarea (e3 , e4 och e5).
- Justering av plangräns för att anpassa till angränsande byggnaders balkonger. 



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.

Planbestämmelser
Detaljplanen gränsar i norr med fastigheten Trombonen 2 och de nya studentbostäderna. På den 
prickade marken i anslutning till dessa bostäder får byggnader inte uppföras. Någon hinder att 
anorna parkering på den prickade marken finns dock inte. Detta kan vara problematiskt bl.a. med 
hänsyn till underhåll för byggnaderna på grannfastigheten. Länsstyrelsen vill även lyfta frågan kring 
befintliga balkonger som eventuellt kragar ut över den prickade marken.

Hälsa och säkerhet
Geoteknik
Kommunen anger i planbeskrivningen att det enligt kommunens jordartskarta är de geotekniska 
förhållandena på platsen urberg och sandig morän. Någon geoteknisk undersökning eller PM geo-
teknik finns inte i planhandlingarna och frågan skjuts upp till bygglovsskedet.

Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus upp till sex våningar. Länsstyrelsen anser att 
enbart hänvisning till översiktligt jordartskarta inte är tillräckligt i detaljplaneskedet. Kartunderlag 
från SGI:s och SGU:s kan ge stöd vid detaljplanering, dock krävs normalt mer detaljerade utred-
ningar på platsen. Utgångspunkten i plan och bygglagen är att markens lämplighet i fråga om hälsa 
och säkerhet blir slutgiltigt avgjord när detaljplanen antas. Utredningar som behövs för att bedöma 
byggnationens lämplighet får därför inte skjutas upp till efter att planen antagits.

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ovanstående resonemang, att planhandlingarna behöver 
kompletteras med PM geoteknik/geoteknisk undersökning. Erforderlig detaljeringsgrad bör avgöras 
av geoteknisk kompetens.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar denna bedömning.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Mot bakgrund av 
ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att frågor angående geoteknik måste utredas före det 
att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.”

Planenhetens kommentar: 
Planhandlingarna har justerats enligt följande: 
- bestämmelse om att parkering inte får anordnas har lagts till den prickade marken mot fastigheten 
Trombonen 2. 
- plangränsen har justerats mot Trombonen 2 för att inte omfatta balkonger. 
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PM geoteknik har tagits fram. I utredningen görs bedömningen att de geotekniska förhållandena på 
platsen inte innebär några restriktioner eller hinder för detaljplanens genomförande.

Lantmäterimyndigheten
Lanmäterimyndigheten anger att baskartan från år 2015 ska uppdateras. 

Planenhetens kommentar: 
Baskartan har inför detaljplanens granskning uppdaterats. 

Miljönämnden
Cykelparkeringar och cykelvägar
Studenter använder ofta cykel som sitt huvudsakliga transportmedel, därför är det positivt att pla-
nen föreslår väderskyddade cykelparkeirngsplatser på innergården samt möjlighet till cykelgarage i 
bottenplan eftersom cykelgarage i bottenplan är mer attraktivt än motsvarande i källargarage. 

För en säker trafiklösning bör en cykelväg från planområdet kopplas ihop omkringliggande cykel-
stråk. Även om gatorna i området inte är hårt trafikerad av bilar är det många boenden i planområ-
det samt intilliggande nybygda kvarter som kommer att resa med cykel. 

Avfallshantering
Förordningen om bostadsnära insamling kommer att införas från och med 2021 och senast 2025, 
vilket planen behöver ta höjd för. Utrymmen för källsortering ska vara stora nog för att möta da-
gens och morgondagens ökade behov av källsortering, liksom en utveckling mot cirkulär ekonomi 
med ökad utsortering och återbruk. Tillgängliga och attraktiva utrymmen och lokaler för sortering 
och återbruk för de boende kan även fungera som en social knutpunkt. Avfallsutrymmen kan med 
fördel placeras i anslutning till cykelparkeringarna.

Planenhetens kommentar: 
Förutsättningar för att anlägga cykelvägar till planområdet finns genom gällande detaljplaner och 
servitut. 

Inom detaljplanen ges möjlighet att anordna bostadsnära insamling. Denna fråga utreds vidare i 
bygglovsskedet. 

Postnord 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chauf-
förer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardi-
seras.

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 godkännande av postmottagning i 
samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas 
ut till adressen.

Region Värmland
Väl fungerande kollektivtrafik i områden med studentboende bör prioriteras. Närmaste hållplats är 
”Campus”, som finns 150-200 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras av Karlstadsbuss linje 
1 med 10 minuters intervall dagtid. På sikt planeras ett BRT-stråk med ändhållplats ”Campus” med 
6-7 minuters intervall dagtid. I samband med införandet av det tänkta BRT-stråket kommer tillgäng-
ligheten och kapaciteten i trafiken ökas ytterligare.
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Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 12 maj 2020 av 
stadsbyggnadsarkitekt Sofia Anesäter Olsson.


