
UTLÅTANDE
Detaljplan för stodene 1:193 m fl./ Ändring av 
byggnadsplan för del av hemmanet STODENE

inom Stodene, Karlstads kommun, Värmlands län 
2022-04-30

INLEDNING
Detta utlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen 
samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av syn-
punkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. där samråd, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan 27 september - 29 oktober 2021. Planförslaget var 
utställt för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 § från den 21 mars till den 14 april 2022.
Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fast-
ighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit 
del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnads-
huset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkomit från Lantmäterimyndigheten och Miljöförvaltningen.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarer nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt PBL 5 kap 27§.

Kvarstående synpunkter
Följande bedöms ha synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget.
- Boende Björkrotsgatan, yttrande 1 och 2. 

INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
I samrådsskede yttrande sig Länsstyrelsen över en ny detaljplan och framförde synpunkter om 
strandskydd, hälsa- och säkerhet gällande geoteknik och översvämning. Kommunen har nu i gransk-
ningsskedet övergått från ny detaljplan till ändring av gällande detaljplan. Ändringen gäller enbart 
en fastighet och borttagande av prickmark. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter.  



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 dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har nedan-
stående kommentarer om förtydliganden. Sedan samrådshandlingen togs fram har ny modellering 
av Klarälvens flöden gjorts. För en återkomsttid på 200 år innebär detta att flödet i älven kan nå en 
höjd av +49,67 (RH2000) på fastigheten. Tekniska installationer bör klara denna nivå. 

Kommentar: Noteras.

Boende Björkrotsgatan, yttrande 1 - sakägare
Det har kommit till vår kännedom att våra grannar, ägare till fastigheten 1:193 önskar att detaljpla-
nen ska ändras till deras fördel efter att dessa valt att inte följa sitt bygglov på sin fastighet. Så kän-
ner vi att som en av närmaste granne till dessa vill yttra oss om detta. Vi är starkt emot detta förslag, 
ägarna till fastigheten har byggt utan att följa bygglovet och har även byggt för nära tomtgränserna. 
Dessa personer har då gjort ett aktivt val att inte följa bygglov samt följa lagen. Detta ärende har 
flera gånger varit uppe i rätten i olika domstolar, och ägarna till fastigheten har förlorat varje gång. 
Dom har även fått stark kritik gentemot byggnationen. Det vi då ifrågasätter är hur kommunen 
kan gå så långt att man är villig att ansöka om att ändra pricklinjen samt ändra på vår detaljplan för 
att dessa ägare till den gällande fastigheten ska få som dom önskar, trots att ägarna förlorat i rätten 
och byggt utan bygglov. Kommunen ska väl ändå utgå ifrån lagar och domslut? Och tittar man på 
Boverkets rekommendationer så säger dom att man “bör inte flytta pricklinjen för enskild fastighet”
Och trots att detta varit uppe i rätten flertalet gånger har ägarna till fastigheten fortsatt att göra 
byggnationer av olika slag. De har bland annat satt upp skärmväggar som sitter fast i huset och 
byggt ut dessa alldeles för nära vår tomtgräns, De har byggt skärmväggen 30 cm från våran gräns. 
De har även byggt ett stort plank mot närmaste granne på andra sidan huset. Detta plank är högre 
än 180 cm. Ingen berörd part har gett medgivande eller ens blivit tillfrågade om dessa byggnationer. 
När är det nog?

När ska man få ta ansvar över beslut man gjort, felaktiga beslut dessutom. Varför ska då kommunen 
ansöka om att ge dessa individer rätt när domstolen säger annat? Har inte våra tomtgränser några 
betydelser eller hur det skulle kunna påverka våra och våra grannars liv? Därav motsätter vi oss 
starkt att pricklinjen ska ändras till ägarnas fördel.

Kommentar:  Fastighetsägarna till Stodene 1:193 har fått bygglov med mindre avvikelse och efter det byggt ut sitt 
hus. I byggskadet byggdes inte huset enligt givet bygglov. 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 efter-
följande 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. 

Boende Björkrotsgatan, yttrande 2 - sakägare
Vi vänder oss starkt emot att Karlstad kommun har valt att gå emot gällande rätt och praxis genom 
att använda instrumentet ändring av detaljplan till något det inte alls är avsett att användas till. Vi 
kommer uttrycka detta närmare i överklagan när beslutet om antagande av planförslaget kom-
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mer men boverket uttrycker det så här när man informerar om vad en detaljplan kan ändras för : 
”Däremot bör ändring inte användas för att legalisera avvikelser för byggnadsåtgärder på enstaka 
fastigheter.” Det är anmärkningsvärt att man som Kommunal nämnd ger vika för den här typen av 
påtryckningar.

Kommentar: Den aktuella prickmarken kom till när fastigheten gränsade till parkmark. Vid efterföljande detalj-
planering 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. 

Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla  
plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kom-
munen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kommunen bedömer 
att den nu aktuella ändringen är helt förenlig med PBL.

Medverkande tjänsteman
Utlåtandet är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2022 04 28 av planchef  Jonas 
Zetterberg.


