
PLAN-PM FÖR DEL AV NORSPLAN
Begäran om planbesked för Nors-Åstorp 1:132 inom Vålberg, Karlstads 
kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2020:54

Bakgrund

Pvab HB har inkommit med en planbegäran för deras fastighet Nors-Åstorp 

1:132 i syfte att kunna ändra nuvarande användning för befintlig byggnad (f 
d kommunalhuset) inom fastigheten till bostäder. Byggnadens övre våning 

nyttjas redan idag för bostäder. Bottenvåningen står dock tom. Fastighetsägaren 

vill bekräfta befintlig användning i plan samt möjliggöra bostäder även på 
bottenvåningen. 

Gällande planer

För området finns en gällande detaljplan från 1990 som medger markanvändningen 
för centrumändamål - bibliotek mm. 

Enligt översiktsplanen bör Norsplans funktion som mötesplats förstärkas. 

Centrumområdet omnämns som särskilt viktigt för utveckling av centrum. 

Aktuellt område  



Nuvarande förhållanden

Fastigheten som berörs ligger vid Norsplan som utgör centrumområdet i Vålberg 

och omfattar cirka 1200 kvm mark. Inom fastigheten finns en byggnad i två 
våningsplan som byggdes under 1960-talet som kommunalhus i samband med 
centrumbildningen. Numera är byggnaden privatägd och byggnadens övre våning 

upplåten genom bygglov för bostäder. Bottenvåningen står dock tom.  

Byggnaden har ett tidstypiskt uttryck. Byggnadskroppen är kubisk med fasader i 

vitmålad betong och fönsterpartier omgivna av träpanel.

Byggnadens baksida vetter mot Sjösalaparken som innehåller minigolfbana, 

en lekpark och flera boulebanor. Byggnadens framsida vänder sig mot en 
stor parkeringsyta. Öster om parkeringsytan ligger centrumhuset som inhyser 

pizzeria, bibliotek och småbutiker i bottenplan. Centrummiljön upplevs idag 

som tråkig, vilket delvis beror på den stora parkeringsytan och avsaknaden 

av större förgårdsmark/en torgyta. Något väster om fastigheten finns en större 
bussomstigningsplats. 

Fastighetsägaren vill bekräfta befintlig användning av byggnaden i plan samt 
möjliggöra bostäder även på bottenvåningen, som det finns efterfrågan på. 

F d kommunal-
huset



Bedömning

Kommunhuset vid Norsplan förmedlar Vålbergs historia som landsbygdskommun och har ett 

lokalhistoriskt värde som centrumbyggnad i Vålberg. Vid ett eventuellt planarbete behöver de 

kulturhistoriska frågorna behandlas. 

I översiktsplanen nämns att centrumområdet är särskilt viktigt för utveckling av centrum och att 
Norsplans funktion som mötesplats bör förstärkas. Gestaltningen av förgårdsmarken/torgytan 

intill byggnaden samt hur stor del av byggnadens bottenvåning som är lämplig att disponera för 

bostäder måste utredas vidare vid ett eventuellt planarbete. 

Andra frågor som kan bli aktuella att förhålla sig till i det fortsatta planarbete är buller från 

Långgatan, parkering samt geoteknik. 

Förslag

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet

• Kulturhistoriska frågor 

• Trafikbuller

• Geoteknik

• Parkering

• Gestaltning 

Planförfarande

Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 

stadsbyggnadsnämnden. 

Avgränsning och innehåll avgörs i planarbetet. Avgift för planarbetet regleras i ett 

planarbetsavtal med fastighetsägaren. Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 

110 000 kronor.

Tidplan

Planarbetet bedöms kunna påbörjas 3 kv 2020 och kunna färdigställas ett år senare.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsplaneraren Anastasia 

Mileoranskaya den 30 april 2020.


