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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
DETALJPLAN FÖR KV. SKEPPAREN 

Inledning 
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap, vilket innebär att samrådet följts av ett granskningsförfarande. De-
taljplanen har föregåtts av ett planprogram, Planprogram för Tullholmen som god-
kändes mars 2018.  

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit un-
der granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och ställnings-
tagande till dessa.  

Planprocessen  
Förslag till detaljplan för kv. Skepparen har upprättats den 11 juni 2020. Förslaget har 
varit föremål för samråd under tiden juli-augusti 2020. Med tanke på smittspridning av 
covid-19 har det inte hållits något fysiskt informationsmöte utan boende i området har 
fått möjlighet till att ringa eller boka ett digitalt möte 

Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i samrådsredo-
görelsen). Planförslaget var sedan på granskning enligt PBL (2010:900) 5:18, från 22 
november till 27 december 2021. Efter granskningen har inga förändringar i sak ut-
förts.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessu-
tom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i 
Bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Annons om samrådet var införd i VF 
och NWT.  

Sammanfattning 
Totalt har 14 yttranden inkommit under granskningstiden, varav en del är utan erin-
ringar eller av upplysningskaraktär. Inkomna synpunkter berör i huvudsak behovet av 
en kommunal förskoletomt, åtgärder som begränsar luktutspridning från pumpstat-
ionen, översvämning och skyfall samt behovet av nätstationer. Även fråga om buller-
bestämmelsen har berörts i yttrandena. 

Ändringar i planförslaget efter granskningen 
Inkomna synpunkter på förslaget föranledde inte väsentliga förändringar av planför-
slaget. De justeringar som har genomförts i planhandlingarna efter granskningen be-
står huvudsakligen av följande: 

 förtydligande villkor för åtgärder som är kopplat till skyfallshantering och be-
gränsning av luktutspridning från pumpstation – genomförandebeskrivning  

 införande av planbestämmelse för placering av friskluftsintag på kvarteret 
närmast bef. pumpstation med hänsyn till lukt, planbestämmelsen (m4). 
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 införande av utfartsförbud utmed Tullhusgatan på den delen som berör ett 
förslag till busshållplats i höjd mede Bagerihuset. 

 planbestämmelsen (m3) har omformulerats och förtydligats.  

 utökning av byggrätten för tekniska anläggningar – markanvändning (E1). 
 ändring av höjdsättning på berörda gator med hänsyn till skyfall – och dagvat-

tenhantering.  

 kompletterande och förtydligande av dagvattenhantering – planbeskrivning, 
rubriken tekniskt system - dagvatten. 

 Plankartan med sina bestämmelser har kompletterats och förtydligats 

Övriga synpunkter föranledde inga ändringar av planförslaget.  

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljpla-
nen är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.  

Inkomna synpunkter föranleder inga väsentliga ändringar av planförslaget i detta 
skede. Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Änd-
ringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens 
syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut på nytt. 
Det kan noteras att stora förändringar av förslaget gjorts inför granskningen med an-
ledning av inkomna synpunkter. 

Kvarstående synpunkter 
Det finns inga kvarstående synpunkter efter samråd och granskning. Samtliga syn-
punkter bemöts och kommenteras nedan. 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden 
återges i sin helhet. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Miljöförvaltningen, Trafikverket, Region Värmland Kollektivtrafik och Carlstads    
Gillet har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 10 november 
2021, har översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) 
(PBL). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och be-
rörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 16 december 2021. Under 
granskningsperioden har Länsstyrelsen ställt ett antal frågor till kommunen och därpå 
haft ett möte den 28 januari 2022 samt erhållit kompletterande skriftliga förtydligan-
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den den 15 februari samt den 9 mars. Kompletteringarna rör bullerutredning, geotek-
nisk PM samt PM skyfall och dagvatten.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stadsutveckling i området med bostäder, 
centrumfunktioner, livsmedelshandel och skola. 

Länsstyrelsens roll 

Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över plan-
förslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

 ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

 en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

 strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid mot gällande bestäm-
melser, 

 regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 

 en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Kvarstående synpunkter från samrådet 

I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter på buller vid bostäder och skola, geo-
tekniska oklarheter, luftkvalitet, parkmiljön/skolmiljön, social robusthet, störningar 
från tekniska anläggningar, förorenad mark, översvämning samt dagvatten och sky-
fallsfrågor. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter 
och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående 
skyfall, översvämning och buller. 

Hälsa och säkerhet 

Översvämning och skyfall 

Planområdet är beläget invid Vänern och är låglänt och därmed hotat av översväm-
ning. Boverkets tillsynsvägledning anger att mark för bostäder i första hand ska klara 
högsta dimensionerande nivå (+47,07 (RH2000)), men avsteg från huvudprincipen 
kan tillåtas i befintlig bebyggelsemiljö och då med motivering och konsekvensbeskriv-
ning. Samhällsviktig verksamhet, dit exempelvis förskola och fritidshem räknas, ska 
dock inte ges undantag.  

Länsstyrelsen hade i samrådet synpunkter på hur planens höjdsättning var utformad 
eftersom tillfartsvägar inte var säkrade till högsta dimensionerande nivå. Efter det att 
klargörande kompletteringar inkommit bedömer Länsstyrelsen att åtkomst till området 
går att lösa på ett godtagbart vis.  

Kommunen har förtydligat hur vattnet vid händelse av skyfall kan avbördas via förd-
röjningsmagasin i parkområden samt finna sin väg till recipienten Mariebergsviken via 
Näbbgatan. För att Näbbgatan ska fungera som ett skyfallsstråk behöver dock gatan 
omformas. Gatan ingår inte i planområdet och genomförandet är därför inte säker-
ställt genom planens antagande. Gatan är dock kommunal och därför under kommu-
nens rådighet.  

Länsstyrelsen anser att omdaningen av planområdet för Skepparen och intilliggande 
detaljplan för Tullholmssågen, från verksamhetsområde till stadsutvecklingsområde 
med bostäder, butiker och skola med mera, ger en möjlighet att säkerställa åtkomst 
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även till Orrholmens södra delar. Bostäder och verksamheter i dessa områden har i 
dagsläget inte en säkrad åtkomst vid en översvämningshändelse eller vid skyfall. Det är 
därför angeläget att situationen inte försämras till följd av genomförandet av de två 
nya planerna och det är lika angeläget att dessa planer inte försvårar eller omöjliggör 
framtida lösningar.  

Efter begäran om komplettering av granskningshandlingarna har kommunen utvecklat 
dessa frågor för att visa både hur situationen kan hanteras och att den inte försvåras. 
Den förtydligande promemorian som Länsstyrelsen tagit del av illustrerar hur kvarte-
ret sydöst om Skepparen, söder om Tullholmssågen, går att nå via två alternativa vägar 
som korsar Näbbgatan i Timmergatans förlängning.  

Länsstyrelsen vill lyfta att det råder oklarheter kring åtkomsten till det sydvästra kvar-
teret vilket kommunen behöver beakta i det fortsatta arbetet med området.  

Detta är ett arbete som inte nödvändigtvis måste ske inom ramen för det nu aktuella 
detaljplanearbetet men Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ta ett större grepp om 
Orrholmen ur ett sårbarhetsperspektiv vad gäller översvämning och skyfall. Samman-
fattningsvis anser Länsstyrelsen att skyfalls- och översvämningsfrågorna i den nu ak-
tuella detaljplanen har bearbetats till en godtagbar nivå. 

Kommentar 

Med anledning av att sydvästra kvarteret inte berör den här planen och ligger utanför planområ-
det kommer åtkomsten beaktas i det fortsatta arbetet med det som benämns delområde 3 i plan-
programmet för Tullholmen. Synpunkten har noterats för beaktande. 

Buller  

Planens disposition gällande skolmiljön har ändrats efter samrådet och erbjuder nu en 
bättre möjlighet att tillskapa en godtagbar ljudmiljö för barnens utevistelser. Bestäm-
melsen (m3) anger dock att kravet gäller del av skolgården. Länsstyrelsen anser att be-
greppet del av är otydligt och inte säkerställer att alla barn som vistas ute på gården få 
en godtagbar utemiljö. Markanvändningen kan inte anses vara lämplig såvida inte hela 
användningsområdet kan bedömas som lämpligt.  

Efter samtal med kommunen har framkommit att vad som avses med del av är den 
del där bullerberäkningarna visar värden under riktvärdet. Kommunen behöver inför 
antagandet förtydliga detta och tillse att bestämmelsen blir så tydlig att det inte finns 
oklarheter rörande bullernivåerna för skolbarnens utemiljö. 

Kommentar 

Enligt bullerutredning kommer 90% av skolgården där lek och pedagogiska verksamheter an-
läggs klara 50 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) max vilket stämmer väl med bullerförordningen. 
Meningen med bestämmelsen är att skolgård ska anordnas eller utformas så sätt att 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids för de delar som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Planbestämmelsen (m3) har omformulerats och förtydli-
gats. 

Övriga upplysningar  

Bestämmelsen (f1) repeteras två gånger i bestämmelselistan och bör reduceras till en.  

Kommentar 

Uppreprening av planbestämmelsen (f1) har tagits bort. 
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Prövningsgrundande synpunkter  

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut 
att anta en detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dags-
läget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda nå-
gon prövning.  

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande syn-
punkter. 

Plangränsen är heldragen på vissa ställen på plankartan. 

Kommentar 

Gränsbeteckningen har förbättrats. 

I teckenförklaringen finns (f1) två gånger. 

Kommentar 

Uppreprening av planbestämmelsen (f1) har tagits bort. 

För att göra plankartan tydligare vore det lämpligt att skriva v1 (högsta antal våningar) 
i stället för v. 

Kommentar 

Planbestämmelsen (v) är en möjlighet för inredning av takvåning som bidrar till variation av tak-
landskapet och bättre upplevelsen av gaturummet. Bestämmelsen kommer att kvarstå på 
plankartan. 

De områdena med (f2) bör förtydligas på en illustrationskarta. Svårläst som det nu är 
redovisat. 

Kommentar 

Planbestämmelsen (f2) har förtydligats. 

Prickmarken på de smala remsorna syns inte på plankartan. Varför är Sjömansgatan en 
väg och inte en gata? 

Kommentar 

Prickmarken på plankartan har förtydligats. Beteckningen VÄG används i detaljplan för de 
stråk som ingår i det sammanhängande huvudnätet med hög framkomlighet, stort trafikflöde och 
få utfarter. Beteckningen VÄG används främst för trafik till, från och genom en ort samt mellan 
olika områden inom en ort. Kommunen har tidigare benämnt Packhusallén som ligger i förläng-
ning av Sjömansgatan till HUVUDGATA vilket motsvarar dagens beteckning VÄG i detalj-
plan. Däremot används GATA i detaljplan som motsvarar dåvarande beteckningen LOKAL-
GATA för gata som är avsedd både för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. En gata avgre-
nas från huvudnätet och ingår i lokalnätet, har lägre framkomlighet och ofta många utfarter.  

Stycket i genomförandebeskrivningen under "Fastighetsbildning" bör omformuleras. 
Ett förslag är: "Planens genomförande innebär ett antal fastighetsbildningsåtgärder. 
"Om möjligt är det bra att visa på en karta i genomförandebeskrivningen hur fastig-
hetsbildningen är tänkt med en kortfattad beskrivning. 
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Kommentar 

Planbeskrivningen har kompletterats med synpunkten.  

I första stycket under rubriken "Ledningsrätter, gemensamhetsanläggning och servi-
tut" ska kanske fiber läggas till. Det andra stycket tas bort helt. Är det bara gemen-
samhetsanläggning för parkeringsändamål som är tänkt att bildas? 

Kommentar 

Det stämmer att syftet med gemsamhetsanläggning är parkeringsändamål.  

I övrigt har Lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade.  

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkter 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort 
men har nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden. 

Vatten och spillvatten 

Synpunkterna förvaltningen hade i samrådsskedet har planen väsentligen tagit hänsyn 
till. Tekniska anläggningar blir kvar på allmän platsmark men avståndet till kvarters-
mark minskar. Avstånd till ny bostadsbebyggelse blir minst 25 meter och för att mi-
nimera risken för olägenheter kan förvaltningen behöva vidta en del åtgärder vid 
pumpstationen. Vi ser fördelar om en planbestämmelse likt planbestämmelse (ml) in-
förs som innebär att friskluftsintag till ny bebyggelse placeras på sida som vetter bort 
från de tekniska anläggningarna. 

Kommentar 

Byggrätten närmaste de tekniska anläggningarna har kompletterats med skyddsbestämmelse 
(m4) som ställer krav på att friskluftsintag placeras på sidan som vetter bort från anläggningar-
na. Det ska noteras att närmaste byggrätt för bostäder ligger på ett avstånd av 30 meter från 
pumpstationen. 

Dagvatten och översvämning 

Inför granskning har detaljplanen kompletterats med ett PM om dag- och skyfallshan-
tering. Kompletteringar gjorda i planarbetet hanterar komplexiteten mellan översväm-
ning från stigande vatten och skyfall på ett bra sätt. Gatuhöjder angivna i plankartan 
stämmer inte med föreslagna projekterade höjder i PM om dag- och skyfallshantering. 
Detta behöver ses över så förutsättningarna är samma. Förvaltningen vill trycka på 
vikten av att Orrholmsgatan inte höjs för att kunna ta hand om och leda bort ett sky-
fall från området. Skyfallsväg kommer behöva anordnas via Näbbgatan. 

Kommentar 

Föreskrivna gatuhöjder har justerats med hänsyn till skyfallsutredningen och befintliga gatuhöjder 
på Orrholmsgatan och Tullhusgatan. Det ska noteras att planbestämmelsen ställer krav på 
minsta gatuhöjd så att det kan finnas flexibilitet när gatan projekteras.     

Dagvattennätet dimensioneras enligt gällande dimensioneringskrav och utloppen som 
hanterar avledning från norra planområdet och avledning via Tullholmssågen byggs i 
pågående entreprenader vid Sjömansgatan och Tullholmssågen. 
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Fördröjning inom parkstråket, längs vägar och cykelvägar och på kvartersmark har va-
rit en förutsättning vid dimensionering av ledningsnätet/utlopp och för att nå en håll-
bar dagvattenhantering, detta beskrivs bra i planbeskrivningen. 

Kommentar 

Inför antagande har planbeskrivningen kompletterats med upplysningen.  

Gator och trafik 

Egenskapsgräns för gång på Näbbgatan ligger inte så att erforderligt utrymme ges. 
Hela sektionen bör ses över så att det finns utrymme för gång, körbana och GC. 

Kommentar 

Hela gatusektionen inkl. Näbbgatan är 16 meter bred vilket räcker för gångbana(2 m), kör-
bana (6 m), gatuparkering (2,5 m) , trädplantering (2,5 m) och gc-väg (3 m).  

Hållplatsen längs Tullhusgatan som syns i illustrationsplanen kan ha svårt att få plats 
med tanke på närheten till passage och in/utfart till el- samt pumpstationen. Ett för-
slag är att göra utfartsförbud, ungefär 30 m norr om Näbbgatan och 20 m norrut, 
längs med Tullhusgatan för att säkerställa markens användbarhet där. 

Kommentar 

Plankartan har kompletterats med utfartsförbud för det avsnitten av Tullhusgatan som berör 
tillkommande busshållplats.  

Vi ser också fördelar med att uppdatera illustrationen så att den och plankartan stäm-
mer överens, till exempel med torg på gatan i norr, hållplatsens plats på Tullhusgatan 
och el- samt pumpstationernas plats i parken i söder. 

Kommentar 

Inför antagande har illustrationsplanen uppdaterats.  

Överlag behöver också planbeskrivningen uppdateras så att den är samstämmig med 
hur mycket som är utbyggt på Sjömansgatan, Tullhusgatan mm. Till exempel angående 
trafiksäkerhet och kollektivtrafik. 

Kommentar 

Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Med anledning av att barn- och ungdomsnämndens sammanträde ligger efter inläm-
ningsdatum för granskning av detaljplan för kv. Skepparen lämnas här ett förhandsbe-
sked.  Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår följande beslut till barn- och ung-
domsnämnden; 

- Planlägg yta för en ny förskola med en byggrätt som möjliggör plats för minst 108 
barn och med en friyta om 40 kvm/barn och en totalt sammanhängande friyta om 
minst 3000 kvm i enlighet med Boverkets rekommendationer.  

- Placeringen av förskolan ska möjliggöra en god logistik och säkra trygga platser för 
hämtning och lämning av barn 

Kommentar 

Planering av en förskoletomt inom det aktuella planområdet har tidigare innan granskningsske-
det utretts vilket resulterat i att det ur samhällsplanering inte är hållbart och ekonomiskt försvar-
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bart att planera en ny förskoletomt när det redan finns två förskoletomter i direkt anslutning till 
planområdet inom 30 meter gångavstånd, alltså en planlagd reserverad förskoletomt inom Tull-
holmssågen och en annan tomt på fastigheten Masten 1. Det ska också noteras att Stadsbygg-
nadsnämnden redan har beviljat lov för att riva och bygga om Orrholmens förskola på fastigheten 
Masten 1 som ska rymma för 8 avdelningar.  

Inför antagande har behovet av en förskoletomt inom stadsdelarna Tingvallastaden, Klara och 
Sundsta diskuterats igen av TFF, BUF och SBF vilket resulterat i att frågan studeras vidare av 
berörda förvaltningar inom kommunen. Val av läge ska avvägas utifrån mindre exponering av 
störningar från trafikbuller, storlek av skolgård, god logistik och trygga plats för lämning och 
hämtning.  

Yttranden från företag och organisationer 

Karlstads El- och stadsnät AB 

Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av granskningsunderlaget för kv. Skepparen. 

I planen har tre E-områden för nätstationer pekats ut. Dessa ser vi att de kommer att 
behöva nyttjas. Det södra E-området, d v s söder om befintlig skola nyttjas idag av 
Nyfosa. En idé om övertagande om detta E-område finns. Om detta ej skulle visa sig 
genomförbart önskas att en alternativ placering möjliggörs. 

E-området i parken (ungefär i mitten av planen) behöver utökas för att vara ca 55 m2. 
Detta för att möjliggöra station inklusive angöringsyta. 

För E-området i norr, dvs. inom den nordvästra fastigheten som ägs av Lidl behöver 
en dialog starta omgående för att säkra E-områdes storlek (ca 55 m2) och åtkomst till 
denna. 

Kommentar 

Planförslaget med nuvarande utformning har tillgodosett 2 ytor för tekniska anläggningar (E1).  
De avsedda ytorna är utritade så stora som kan rymmas för en dubbel-elstation. Utöver detta 
medger planen möjlighet för en extra teknisk anläggning i det nordvästra kvarteret. Detta innebär 
att planen redan har säkerställt och beaktat behovet av elförsörjning för tillkommande byggrätter.  

Vid en eventuell flytt av kablar kommer en kostnad att tas ut av exploatören. 

Kommentar 

Planen har redan ställt krav på att ev. flytt, ombyggnation mm. exploatören ska bekostas av ex-
ploatören, se rubriken genomförande – ekonomiska frågor. 

Det är viktigt att in- och utfart av tunga fordon till fastigheten Ställverket 4 ej hindras 
av plan eller under genomförande av planen. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att in- och utfarten till fastigheten Ställverket 4 påver-
kas negativ utan snarare projektet kan underlätta detta.  

PostNord Sverige AB 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standar-
den på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

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 eller föränd-
ring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar 

Synpunkten är en projekteringsfråga varför den vidarebefordras till exploatören för beaktande vid 
projektering.  

Yttranden från fastighetsägare, grannar och allmänhet 

Lidl Sverige KB 

Lidl Sverige KB lämnar följande synpunkter granskningshandlingen och de ingående 
delarna i denna. Vi börjar med: 

Planbeskrivning 

- Under rubriken ”Bebyggelse och skala” ”Planförslag” så anges max 2 500 m² för 
kundparkeringar i botten. Ett förtydligande kring detta bör göras. Avses LOA eller 
BTA? Botten bör ersättas med benämningen markplan. Eftersom tillåten BTA för 
livsmedel är 3 000 m² så borde logiken ge samma BTA för kundparkeringar i mark-
plan, då butiken byggs är tänkt att placeras över hela kundparkeringen. 

Kommentar: 
 Byggrätter för handel resp. parkering har utritat och utgått från ett underlag som tidigare presen-
terats av Lidl KB. Kommunen menar att föreslagna byggrätter för handel och parkering ryms 
inom angivna planbestämmelse e4 och e5.    

- Under rubriken ”Växtlighet och natur” på sidan 14 står att fastigheterna 6 och 7 är 
övergivna och delvis igenslyad. Detta är i allra högst grand felaktigt då Lidl Sverige 
KB äger Skepparen 6 och har tomträtt för Skepparen 7. Fastigheterna röjs ett antal 
gånger per år från sly. I skrivande stund upplåts dessutom fastigheterna tillfälligt till 
Karlstads kommun för att möjliggöra tillfällig väg och upplag. 

Kommentar: 
Planbeskrivning har justerats.  

- Under rubriken ”Elnät” ”Planförslag” på sidan 23 föreslås en möjlig placering för en 
nätstation. På den illustration som bifogats materialet är denna inritat i Lidls tänkta 
byggnad vilket inte kan accepteras. Detta kommer ta ett antal kundparkeringar i an-
språk, och dessa är redan i det ursprungliga planförslaget kraftigt i underkant för en 
butik. Förslagsvis placeras nätstationen på ställverkstomten rakt över gatan istället, 
även om den inte omfattas av den aktuella detaljplanen. 

Kommentar: 
Nätstationen markanvändning - E1 på kvartersmark har flyttat till södra delen av kvarteret. 
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- Sidan 32, rubriken ”Gestaltning och utformning”. Här avhandlas en mängd subjek-
tiva punkter som vi sammanfattar med en fråga: Plankartan och dess bestämmelser 
är det juridiska dokument som styr vad och hur det ska bebyggas? Det beskrivs väl-
digt ingående under hela detta avsnitt i planbeskrivningen om det mesta från materi-
alval till utformning. Skall detta uppfattas som skall-krav? 

Kommentar: 
Planbestämmelse på plankarta är ett krav och planbeskrivning förklarar syfte med planbestäm-
melser och planens intention.  

- Under rubriken ”Genomförande/Fastighetsrättsliga frågor/Fastighetsbildning” står 
följande: ”När planen vunnit laga kraft ska fastighetsägare ansöka hos lantmäteri-
myndigheten om fastighetsreglering. Detta måste vara felaktigt eller omformuleras i 
stil med ”När planen vunnit laga kraft, och exploateringsavtal undertecknats av fas-
tighetsägare/exploatör och Karlstads kommun, ska fastighetsägare ansöka hos lant-
mäterimyndigheten om fastighetsreglering. 

Kommentar: 
Ett undertecknat exploateringsavtal är en förutsättning för att planen ska kunna antas så att 
den sedan kan vinna laga kraft. Detta innebär att exploateringsavtalet ska vara undertecknat 
innan planen tas upp för antagande. För kännedom är exploateringsavtalet redan antecknat. 

- Under delrubrikerna under ”Ekonomiska frågor” läggs i princip alla kostnader på 
exploatören vilket vi ifrågasätter, då Lidl Sverige KB inte har något som helst in-
tresse av att ändra detaljplanen för sin fastighet. Denna typ av tvingande förändring-
ar bör kommunen betala, då det är de som anser att åtgärderna krävs för kommu-
nens utveckling.  

Kommentar: 
Kommunen har enligt PBL och plan- och bygglovtaxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet 
rätt att ta ut en planavgift oavsett nu under planarbete eller senare när byggrätten utnyttjas vilket 
gör att planbestämmelse kommer kvarstå på plankartan. Detta innebär att planavgiften ska be-
talas ut till kommunen i samband med bygglov. 

Plankarta med bestämmelser 

- Vi upplever en osäkerhet kring e4 och e5 i planbestämmelsen. Då hela bottenplan 
under tänkt butik kommer utgöra kundparkering så måste de rimligen var lika stora? 
Dvs 3 000 m² BTA. 

Kommentar: 
Planbestämmelsen (e4) gäller största tillåtna bruttoarea för markanvändning handel beteckning 
(H) inom markanvändningsyta som begränsas av användningsgräns. I bestämmelsen ingår, föru-
tom butiksytan, även komplement till verksamheten så som tillhörande kontor, personalrum, per-
sonalrestaurang eller personalmatsal, förråd, logistik, last- och avlastningsyta och lager för han-
delsverksamheten. Därför har planen tillåtit större bruttoarea för handel (e4) än största tillåtna 
bruttoarea (e5) för markanvändning parkering beteckning (P) på plankartan.  

- Planbestämmelsen E1 har tillkommit, och vi accepterar inte den föreslagna place-
ringen. Vi föreslår att den istället placeras på den ställverkstomten istället. 

Kommentar: 
Planbestämmelsen E1 har flyttats till södra delen av kvarteret.   
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- Vi har också en fråga angående den idag ombyggda Sjömansgatan. Enligt plankartan 
omfattas den också av denna nya plan. Vi undrar därför hur Karlstads kommun har 
kunnat bygga om den under pågående planändring, samt varför inte plankartan upp-
daterats med den nya utformningen? 

Kommentar: 
Sjömansgatan är redan en väg vilket också bekräftats av planen. Utformning av Sjömansgatan 
har redan funnits med på plankartan. 

Illustration 

- Vi anser illustrationen som vilseledande. Då en nätstation ritats in på en plats som är 
i direkt konflikt med in- och utfart till kundparkeringen. Vi motsätter oss dessutom 
denna nätstation inom fastigheten.  

Kommentar: 
Illustrationsplanen har uppdaterats. 

Bostadsrättsförening Orrholmsstrand  

Som innehavare av tomträtten till fastigheten Fören 1 vill Bostadsrättsföreningen 
Orrholmsstrand lämna följande yttrande: 

Föreningen ser med tillfredställelse på att närliggande kvarteret Skepparen får en de-
taljplan som medger att kvarteret kan bebyggas i närtid. Detta innebär att den bygg-
nadsverksamhet som sker i vårt närområde kan komma till en fullbordan. Inte minst 
är det tillfredsställande att den livsmedelsbutik som varit diskuterad under lång tid kan 
bli verklighet. 

Föreningen har inga synpunkter på den planerade bebyggelsens storlek och omfatt-
ning. 

Vi har däremot synpunkter på det område som är beläget alldeles intill vår fastighet 
och som utgöres av en parkyta med två insprängda tekniska anläggningar. Vi förutsät-
ter för det första att grönområdet färdigställs. Vi förutsätter dessutom att den befint-
liga avloppspumpstationen, som inryms i den ena byggnaden, åtgärdas, så att de 
mindre trevliga luktstörningar som nu förekommer ganska frekvent, kan upphöra. I 
planbeskrivningen anges att det inte förekommit några anmärkningar mot störande 
lukt från pumpstationen. Det kan nog bara förklaras med att det tidigare inte funnits 
några bostäder som legat så nära pumpstationen som numera är fallet. Slutligen vore 
det trevligt om de båda anläggningarna kunde ges ett yttre som ansluter till den nya 
närliggande bebyggelsen. 

Kommentar 

Kommunen har bestämt att i enlighet med detaljplan för Fören 1 där bostadsrättsföreningen ingår 
att utföra åtgärder i form av kolfilter som begränsar luktstörningar från pumpstationen. Om 
luktstörning i fortsättningar förekommer förutsätter detaljplan för kv. Skepparen alltså den här 
planen också att det ska utföras ytterligare tekniska åtgärder som reducera luktstörningar.  I öv-
rigt har både detaljplan för kv. Skepparen och detaljplan för Fören 1 beaktat luktstörningen dels 
genom planbestämmelser som ställer krav på placering av friskluftsintag på sida som vetter bort 
från pumpstationen och dels genom ett skyddsavstånd av 30 meter till närmast byggrätt för bostä-
der. 
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När det gäller gestaltning och utsmyckning av tekniska anläggningar (E1 och E2) i anslutning 
till parken har planen genom en planbestämmelse ställt krav på att anläggningarna ska ha 
konstnärligt utformad fasad, se plankarta – Generellt bestämmelse.  

Föreningen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 

Anonym 

Jag tycker det blir alldeles för mycket butiker i Karlstad och att vi ska värna om våra 
egna företag i synnerhet. Det finns redan två Lidl i Karlstad, som ju som bekant har 
sitt säte i Tyskland. 

Kommentar 

Planen tvingar inte att det ska vara en butik utan det skapas förutsättning för en livsmedelsbutik 
som kan etableras inom planområdet. Det är marknaden genom utbud och efterfrågan som styr 
om det finns ett behov för ytterligare livmedelbutik i området.  

______________________________________________________________ 

Granskningsutlåtandet är sammanställt och kommenterat av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, den 2 maj 2022. 

 

 


