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UTLÅTANDE 

Inledning 

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 

under granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till 

dessa.  

Planprocessen 

Planförslaget har varit på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från 1 sep-

tember till den 25 september 2017. Planförslaget har varit utställt för granskning 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 § från den 12 februari till den 26 

februari 2018. 

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och 

statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen 

har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, 

på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 

De synpunkter som inkommit under granskningen är av administrativ karaktär och 

rör inte planens huvudsyfte. 

Ändringar 

Planbestämmelse införs kring fördröjning av dagvatten. 

Servitut för infart visas på plankartan. 

Planbestämmelse införs kring markföroreningar. 

Planbeskrivning förtydligas kring dagvatten, påverkan på riksintresse och mark-

miljö. 

Kvarstående synpunkter 

Inga kvarstående synpunkter finns. 

Ställningstagande 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-

sulterat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att de-

taljplanen är klar för antagande av stadsbyggnadsnämnden, enligt PBL 5 kap 27§. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 

med kursiv stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Trafikverket, Karlstad el- 

och stadsnät och Luftfartsverket. 
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Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Kvarstående synpunkter från samrådet 

I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om detaljplanens syfte, att markan-

vändningen för vård var olämplig, biotopsskydd, utemiljö, riksintresse för frilufts-

liv, MKN luft och vatten, lukt, buller, risk, vibrationer, geoteknik och förorenad 

mark. I granskningsskedet är planförslaget väsentligt förändrat i och med att kom-

munen valde att ta bort markanvändningen för vård och bostäder. Detta anser 

Länsstyrelsen mycket positivt.  

Då markanvändningen inte längre är aktuell gör detta att ett flertal av synpunkterna 

i samrådet inte längre kvarstår. Kommunen har även sedan samrådsskedet under-

sökt geoteknik samt eventuella föroreningar. Det finns dock synpunkter som inte 

har bemötts av kommunen i vare sig samrådsredogörelsen eller detaljplanen och 

som fortsatt kvarstår. Detta gäller synpunkter kring riksintresse för friluftsliv och 

MKN vatten.  

Riksintressen  

Kommunen anger att planområdet ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet en-

lig 4 kap 2§ MB. Det finns dock inte beskrivet hur kommunen i och med planför-

slaget bedömer eventuell påverkan på detta.  

Miljökvalitetsnormer  

Länsstyrelsen saknar fortsatt ett resonemang i planbeskrivningen kring hur kom-

munen har gjort sin bedömning att miljökvalitetsnormerna inte kommer att påver-

kas negativt. I planbeskrivningen finns även beskrivet att ett dagvattenmagasin bör 

finnas inom planområdet. Länsstyrelsen anser att en planbestämmelse om detta bör 

finnas på plankartan.  

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. 

Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhål-

landen inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Kommentar: Planförslaget medger en utökning av befintlig byggrätt med två meter 

längs en gata. Påverkan som en följd av detta bedöms som minimal både för riksin-

tresset och miljökvalitetsnormer. Planhandlingen kompletteras med bestämmelse 

om yta för dagvatten. 

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. På 

plankartan saknas befintligt servitut 17801<-2016/122.1 för infart till 

Skonertskeppet 7. Baskartan bör uppdateras, är från 2017-05-19. I öv-

rigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registre-

ringssynpunkt inget att erinra.  

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras utifrån framförda synpunkter. 
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Kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

Kultur- och fritidsnämnden anser fortsatt att det är av största vikt att det även plan-

eras in ytor för rörelse och rekreation i stadens centrala delar när det planeras för 

nya centrumnära bostäder, och att detta beaktas i tidiga skeden för framtida plan-

förslag i centrala Karlstad. Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare syn-

punkter på detaljplan för Skonertskeppet 3 inom Viken.  

Kommentar: Noteras. 

Miljönämnden 

Planområdet behöver kompletteras med ytterligare provtagningar (ner till 4 meters 

djup) på den mark där kontorsbyggnaden planerar att uppföras, för att omfattningen 

av de avhjälpande åtgärder som krävs innan byggstart ska kunna fastställas.  

Markundersökningen från den 2 november 2016, med komplettering den 24 januari 

2017, redogör för sex provtagningspunkter inom planområdet. Enligt miljöförvalt-

ningens tolkning av planområdet ligger fyra av dessa på den yta där parkeringshu-

set idag håller på att uppföras. Resterade del av området där kontorsbyggnaden 

planeras, omfattar två provtagningspunkter, varav den ena (punkt 5) inte ingick i 

den kompletterande provtagningen på grund av provtagningsproblem. Resultat från 

endast en provtagningspunkt (ner till 4 meter) är undermåligt eftersom planområdet 

och intilliggande fastigheter sedan tidigare utredningar är känt som ett problemom-

råde med förorenad mark. Nivåerna av förorening kan variera mycket även inom 

en liten yta eftersom marken består av utfyllnadsmassor. Markföroreningar som på-

träffas ska anmälas till miljöförvaltningen enligt Miljöbalken 10 kap 11§. 

Kommentar: Planhandlingarna förtydligas kring markmiljö och bestämmelse in-

förs på plankartan om att markföroreningar ska åtgärdas innan startbesked. 

Medverkande tjänsteman 

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 

2018-03-12 av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg. 


