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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och byggavdelningen 

Utlåtande, 2019-03-08 
Patrik Söderman, 054-5404514 
patrik.soderman@karlstad.se 

 

Förslag till skydds- och 

varsamhetsbestämmelser avseende detaljplan 

för fastigheten Rosenborg 12, Karlstad  

 

Ärende 

I samband med aktuellt detaljplaneärendet har Stadsbyggnadsförvaltningen i ett 

utlåtande daterat 2018-08-23 bedömt konsekvenserna av detaljplanen samt gett 

rekommendationer i fråga om planbestämmelser för skydd av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och miljö. 

 

Efter att byggnaderna i samband med pågående planarbete har studerats ytterligare 

har det framkommit nya uppgifter, bl. a. om byggnadernas befintliga utförande, 

vilket föranleder ett behov av vissa justeringar av de tidigare rekommendationerna.  

 

Detta utlåtande innehåller ett uppdaterat förslag till skydds- och 

varsamhetsbestämmelser. 

 

Förslag 

 

Varsamhetsbestämmelser (k) 

 

Huvudbyggnaden samt ”köksbyggnaden” 

Byggnaden ska bibehållas till sin karaktär avseende volym, proportioner, 

fönstersättning material och materialbehandling samt detaljeringsnivå. 

- Fasadmaterial ska vara släthyvlad lockpanel lika befintlig 

- Taktäckningsmaterial ska vara rött en- respektive tvåkupigt lertegel 

lika befintligt 

- Byggnaden ska ha en tidstypisk färgsättning 

- Fönster ska vara sidohängda och utåtgående i fönsterbågar av trä 

utan utvändig beklädnad och med indelning lika befintlig med fasta, 

glasdelande spröjs. 
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”Stallet”  

Byggnaden ska bibehållas till sin karaktär: 

- Fasadmaterial ska vara stående träpanel i en dov kulör 

- Fönster ska ha spröjsad indelning motsvarande befintlig 

- Taktäckning ska vara av rött lertegel 

 

 

Skydd av kulturvärden (q) 

 

Parkmiljön 

- Parkkaraktären ska bibehållas. Terrasseringar, stenmurar samt 

trappor och stensättningar ska bevaras 

 

Huvudbyggnaden  

- Byggnadens kulturhistoriska och konstnärliga värden ska bevaras 

och underhåll ska utföras med material och metoder anpassade efter 

dessa värden. Exteriöra dekorativa element i form av pilastrar med 

kapitäl, takfotsgesims, frontoner ovanför fönster och port samt 

fönsterluckor ska bevaras och vid behov repareras med material och 

utförande lika befintligt. 

 

 

Patrik Söderman 

Stadsbyggnadsantikvarie  

 


