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Denna planändring handläggs med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen, 
5 kap. Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet gavs möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samrådstid för denna detaljplan var 
mellan den 17 oktober och 15 november 2019.

Antagande: Beslutet att upphäva detaljplanen sker i stadsbyggnadsnämnden. Beslut om upp-
hävande av detaljplanen togs i stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 § 22.

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i granskningsskedet 
har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av 
förslaget. Beslut att upphäva planen överklagades och prövades av högre instans.

Laga kraft: Upphävande av detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslu-
tet, om den inte är överklagad. Upphävandet av detaljplanen vann laga kraft den 8 februari 2021.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE

Handläggare
Jonas Zetterberg, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen
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Inledning

Bakgrund
Planering pågår för stadsomvandling av Kv Skepparen som helhet. Gällande detaljplan medger han-
del i ett plan med tillhörande parkering. Denna utveckling bedöms inte vara förenlig med kommu-
nens intention för utveckling av området. Fastighetsägaren har ansökt om bygglov i enlighet med 
gällande detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden har fatta beslut om anstånd i avvaktan på ny detaljplan. 
En ny detaljplan drar ut på tiden och därför föreslår kommunen att gällande detaljplan upphävs i 
avvaktan på att den nya detaljplanen färdigställs.

Denna planbeskrivning för upphävandet berör konsekvenserna av ett upphävande av detaljplanen. 

Planens syfte
Syftet med upphävande av detaljplanen är att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

Planhandlingar
Planändringen omfattar följande handlingar:
• Planbeskrivning upphävande (denna handling) 
• Karta upphävande
• Gällande plankarta 
• Gällande planbeskrivning 

Plandata
Planområdet omfattas kv Skepparen 5, 6 och 7 inom stadsdelen Viken som ägs av Lidl och Karl-
stads kommun.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 
Upphävandet bedöms stämma överens med kommunens översiktsplan (2012) och strategiska plan 
(2018).  

Planprogram
Gällande planprogram för området anger en ny blandad stadsdel. Fullt genomfört innebär att runt 1 
500 nya bostäder med inslag av ca 40 000 kvm för verksamheter kan byggas inom programområdet. 
Programmet visar kommunens ambition på hur det aktuella området skulle kunna integreras och 
bli mer komplett stadsdel som länkar ihop stadskärnan genom stadsträdgården med Orrholmen, 
Tullholmsviken och Mariebergsviken.

Gällande detaljplan
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en livsmedelsbutik inom den nordvästra delen av 
kvarteret Skepparen. Ett genomförande av planen innebär att ett område avsatt för industriän-
damål omvandlas till ett handelsområde. I samband med detta byggs en gc-väg mellan kvarteret 
och Sjömansgatan. En gc-väg anläggs också genom kvarteret från Stadsträdgården och söderut. 
Parkeringsplatsen inom kvarteret får ändrad utformning. Mark avsätts också för uppförande av en 
transformatorstation.
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Beslut om anstånd med bygglov
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 14 mars 2018 om anstånd för bygglovsansökan för nybygg-
nad av affärshus med stöd av 9 kap. 28 § plan-och bygglagen (2010:900) PBL. Ärendet gällande lov 
ska inte avgöras innan planarbetet för kvarteret Skepparen har avslutats.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2018-02-14 § 11 att upprätta 
detaljplan för kv Skepparen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För planläggning av kv Skepparen har undersökning om planen kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan gjorts och samråds med Länsstyrelsen 2019-10-16 enligt Miljöbalken (6 kap). Kom-
munens bedömning är att genomförandet av denna plan inte riskerar innebära betydande miljöpå-
verkan.  

Avvägningar enligt Miljöbalken m fl
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Upphävandet bedöms uppfylla kraven på hänsyn

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen
Det finns inga riksintressen inom eller i närheten av planområdet. Upphävandet bedöms inte på-
verka något riksintresse.

 
Planprogram för Tullholmen inom Viken  19 

 

 

Markanvändning  
Rent generellt är intentionen för programmet att det aktuella området ska bli en mång-
funktionell stadsdel med en blandning av bostäder, handel, service och kontor. Utifrån 
rådande förhållanden har en övergripande markanvändningskarta för programområdet 
tagits fram. Markvändningskartan visar i grova drag hur det aktuella området föreslås 
att användas.  

Bostäder (B) 
Programområdet med sitt unika läge mellan Tullholmsvikens strand, Mariebergsvikens 
strand, Stadsträdgården och stadens centrum med resecentrum har alla möjligheter att 
bli en attraktiv och levande stadsdel. Programmet förutsätter att området utvecklas till 
en stadsdel som innehåller en blandning av bostäder i olika upplåtelseformer och olika 
innehåll dvs. stora och mindre lägenheter, studentbostäder, vårdboende, äldreboende 
osv. För att skapa ett så attraktiv boende som möjligt och bättre utnyttja miljön i an-
slutning till vattnet föreslås att tillkommande bostäder lokaliseras i de vattennära lä-
gena. Möjligheten för de boende att ta del av utblicken mot Tullholmsviken resp. Ma-
riebergsviken bör samtidigt tas till vara. Totalt sett bedöms att programmet kan ge 
byggrätt till ca 1500 lägenheter i olika storlek och upplåtelseform (bostadsrätter och 
hyresrätter).  

 
Användningskarta 
Verksamheter (CKH) 
I dag präglas området av verksamheter i form av kontor och till viss del industri och 
lager. De huvudsakliga verksamheter som programmet föreslår är centrumverksam-
heter i form av kontor, service, restaurang, hantverk, gym och friskvård, frisör och 
hudvård, daglig vård exempelvis folktandvård, utbildningslokal ex. trafikskola och 
tjänster för allmänheten. Programmet möjliggör också en yta på ca 4000 kvm för han-
del i form av livsmedelsbutiker. Kommersiella verksamheter föreslås lokaliseras längs 
gaturum och det stråket som förbinder programmet med Stadsträdgården. Vissa ser-
vicefunktioner kan placeras på attraktiva platser längs vattnet. Nya verksamheter kan 
även vända sig inåt i kvarteret mot ett centralt beläget, samlande stadsrum/torgrum. I 
nordöstra delen längs korsningen Packhusgatan-Tullhusgatan-Sjömansgatan, föreslår 
programmet en ny tomt för Coopbutik i bottenplan. Endast nya verksamheter som 
inte är störande för bostäder tillåts. Tillkommande byggrätt för verksamheter beräknas 
att gå upp till ca 40 000 kvm. 

Förskola/skola (S) 
Ett tillskott av ca 1500 nya bostäder enligt programmet medför ett stort behov av 
kommunala service såsom förskola och ev. skola. En tillökning av så många nya bo-

Utdrag ur gällande planprogram för området.
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4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Det finns inga riksintressen inom eller i närheten av planområdet. Upphävandet bedöms inte på-
verka något riksintresse.
5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Upphävandet bedöms inte medföra till påverkan på miljökvalitetsnormerna.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Det finns inget skydd enligt 7 kap MB inom området. 

Förutsättningar och förslag

Gällande detaljplan
Gällande stadsplanen Detaljplan för del av kv Skepparen mm anger markanvändning för handel i ett 
plan inom aktuellt område.  

Upphävande 
Förslaget innebär att hela detaljplanen upphävs. Det som tidigare varit planlagt för handel upphävs. 
Syftet med detta är att underlätta den fortsatta planeringen av området och att fullfölja det an-
ståndsbeslut som stadsbyggnadsnämnden fattat. 

Konsekvenser av upphävandet 
Detaljplanen upphävs i syfte att inte tillåta handel i ett plan inom planområdet. Avsikten är att 
ersätta detaljplanen med en ny som omfattar hela kv Skepparen. I avvaktan på detta uppävs nu gäl-
lande detaljplan.

Miljökonsekvenser
Förändringen bedöms inte ha några konsekvenser för miljön.

Ekonomiska konsekvenser 
De rättigheter som en detaljplan ger är skyddade under genomförandetiden. Genomförandetiden 
har gått ut för gällande detaljplan. När genomförandetiden har gått ut kan detaljplanen ändras eller 
upphävas utan särskild hänsyn till de rättigheter som gäller under genomförandetiden.


