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Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet som var 27 september - 29 oktober 2021 gavs möjlighet till 
insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt.

Granskning: Under granskningstiden som var 21 mars till 14 april 2022 gavs ytterligare en 
möjlighet att påverka planförslaget. 

Antagande: Beslutet att anta ändringen av byggnadsplanen/detaljplanen togs den 18 maj 
2022. 

Överklagande: Antagandebeslutet överklagandes och prövades av högre instans.

Laga kraft: Detaljplanen vann laga kraft den 1 december 2022.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare:
Jonas Zetterberg stadsbyggnadsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen

Planprocess
Detaljplanen har efter samråd övergått till ändring av underliggande detaljplan och i samband med 
det bytt namn. Under samrådet hette detaljplanen - DETALJPLAN FÖR STODENE 1:193 M FL.
Inkomna synpunkter från samråd och beslut att övergår till ändring av detaljplan finns beskrivet i 
samrådsredogörelsen.
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av: 

• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

tressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för av-

vikelsen.

Inledning

Bakgrund
Fastighetsägarna till Stodene 1:193 har begärt planändring i syfte att ett område med prickmark tas 
bort och att detaljplanen medger justering av fastighetsgräns åt norr. Tidigare har bygglov beviljats 
för utbyggnad av befintligt hus. Detta är också genomfört med mindre avvikelse. I byggskedet 
uppdagades att befintligt hus inte var korrekt inmätt i kartunderlaget. För att i lov bekräfta faktiskt 
utseende togs ett nytt bygglov med avvikelse. Detta överklagades och i efterföljande rättsprövning 
fick kommunen fel - avvikelsen var för stor i förhållande till gällande detaljplan. Av denna 
anledning har kommunen bedömt att en planändring behövs för att ett nytt bygglov ska kunna 
ges. Den aktuella prickmarken kom till när fastigheten gränsade till parkmark. Vid efterföljande 
detaljplanering har nya byggrätter lagts till i direkt anslutning till berörd fastighet. Kommunen 
bedömer att den tidigare prickmarken förlorat sitt syfte och har av denna anledning bedömt att 
prickmarken kan tas bort genom ändring av detaljplanen. 

Planens syfte
Syftet med ändringen av byggnadsplanen/detaljplanen är att öka möjligheten att bebygga fastighe-
ten.

Huvuddrag
Planförslaget innebär att ett parti med prickmark inom fastigheten Stodene 1:193 som finns i gäl-
lande detaljplan tas bort. Den utbyggnad som detta möjliggör är redan genomförd. 

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Plandata
Planområdet är beläget i Stodene och omfattar ca 600 kvm. Ändringen omfattar fastigheterna Sto-
dene 1:193. Planområdet avgränsas i söder av Björkrotsvägen och i norr av parkmark.
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Förslaget är förenligt med översiktsplan 2012.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är från 1960 och anger område för bostäder.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2021-05-19 § 119, att 
upprätta detaljplan. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan gjorts enligt Miljöbalken (6 kap). Kommunens bedömning är att genomförandet av denna 
plan inte riskerar innebära betydande miljöpåverkan.  

Avvägningar mot annan lagstiftning
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
Planen 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. Detaljplanen bedöms inte på-
verka något riksintresse.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Det finns inga riksintressen inom eller i närheten av planområdet. Detaljplanen 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)

Planförsalöget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Stodentjärn omfattas normalt av strandskydd. Strandskyddet kring tjärnen är upphävt. 
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Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Planförslaget bedöms inte påverka barnkonventionens bestämmelser.

Förutsättningar och planförslag

Markanvändning och bebyggelse
Planområdet är idag bebyggt med ett småhus. Fastigheten är uppförd 1961 och om- och tillbygd sen 
dess. Kring huvudbyggnaderna finns garage och komplementbyggnader.  

Planförslag
Ändringen innebär att befintlig prickmark tas bort på fastighetens västra del. Syftet med prickmar-
ken är inte längre motiverat då fastigheten inte längre gränsar mot parkmark utan mot villatomter.
Gränsen mot norr justeras också något för att anpassa till befintlig förhållanden. En linje parallell 
med befintligt hus, 1,8 meter söder om fastighets nordvästra hörn, möter bef  gräns för prickmark.  

Natur
Planområdet innefattas inte av några gröna ytor utan utgörs av kvartersmark. Området gränsar till 
parkmark norr om planområdet. Grönområdet är en del av den gröna miljön kring Stodentjärn.

SAMRÅDSHANDLING

X
X

Ändring av byggnadsplan
för del av hemmanet

STODENE
Karlstads kommun 
Värmlands län

Upprättad 2021 12 02

Jonas Zetterberg
Planchef

Ändring av detaljplan

Detaljplanen gäller inte

Detaljplanen gäller inte

Ändringen av detaljplanen omfattar borttagande av prickmark på fastigheten Stondene 1:193.
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Strandskydd
Stodentjärn omfattas normalt av strandskydd. Strandskyddet kring tjärnen är upphävt i gällande 
byggandsplan. 

Offentlig och kommersiell service
Skola och förskola finns i närområdet. Kommersiell service finns i Skåre centrum söder om plan-
området. 
Gator och trafik
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken finns i närheten av planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Norr om planområdet finns en gång- och cykelväg längs Stodentjärn. 

Biltrafik och gatumiljö
Planområdet angörs via Björkrotsgatan söder om planområdet. Ingen förändring planeras.

Parkering
Parkering sker på den egna tomten.

Geotekniska förhållanden
Området består av älvsediment, sand. Planområdet är redan bebyggt och ingen ytterligare byggna-
tion planeras.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Ledningar finns i Björkrotsvägen. Ingen förändring planeras.

Dagvatten
Dagvatten tas om hand på den egna tomten. Några ledningar för dagvatten finns inte i närheten av 
planområdet.

Avfall
Kärl för avfall finns på respektive tomt. Hämtning sker via Björkrotsvägen. 

Energi
Fjärrvärme finns i närheten av planområdet men inte framdraget till berörda fastigheter.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Planområdet ligger idag kring ca+49,3 meter över havet (RH 2000). Vägarna in till planområdet 
ligger på ungefär samma höjd. Dimensionerande nivå är 200-årsnivå i Klarälven som i höjd med 
planområdet är +49,67 meter över havet. Ingen förändring planeras.

Trafikbuller
Planområdet bedöms inte påverkas av buller från biltrafik. En bullerutredning har bedömts som 
uppenbart onödig.
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt. 

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Exploatör Exploatering inom kvartersmark

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren som reglerar 
kostnaderna för planläggning. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att 
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning följer av planändringen.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av exploatör. Exploatören an-
svarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Avgifter
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov. Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglov. 

Tekniska åtgärder
Inga tekniska åtgärder planeras.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Miljökonsekvenser

Planförslaget bedöms inte ge några konsekvenser för miljön.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormen anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta planarbete. Planen anses inte medverka till att miljökvali-
tetsnormerna överskrids.

Översvämning
Planområdet ligger idag kring ca+49,3 meter över havet (RH 2000). Vägarna in till planområdet 
ligger på ungefär samma höjd. Dimensionerande nivå är 200-årsnivå i Klarälven som i höjd med 
planområdet är +49,67meter över havet. Ingen förändring planeras inom planområdet. Kommunen 
planerar för ett översvämningsskydd längs Klarälven längs hela Skåreområdet, så på sikt kommer 
förutsättningaran att förbättras.

Sociala konsekvenser
Planförslaget bedöms inte påverka barn, trygghet eller andra sociala konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser 
Planen bedöms inte medföra några konsekvenser för kommunens ekonomi. 



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


