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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

INLEDNING 
Detta granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa. 

PLANPROCESSEN 
Detaljplanen Sufflören 1 m fl. har upprättats med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagens 5 kap. (2010:900 SFS 2014:900). Samråd av förslaget genomfördes mellan 
20 oktober och 11 november 2016. Under samrådet inkom cirka 100 yttranden, varav 
en stor andel bestod av likalydande protestbrev mot förslaget.  

Efter samrådet reviderades förslaget och plankartan kompletterades bland annat med 
prickmark (mark som ej får bebyggas), utformningsbestämmelse och största tillåtna 
taklutning. Se Samrådsredogörelse för mer information. Efter samrådet ställdes planen 
ut för granskning under perioden 2 november och 27 november 2018. Sakägare enligt 
fastighetsförteckning, remissinstanser och samtliga som lämnat synpunkt i samrådet 
bjöds in till granskningen av planförslaget.  

Planen har under både samråd och granskning funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida.  

SAMMANFATTNING  
Under granskningen har cirka 40 yttranden inkommit till kommunen. En klar majoritet 
av synpunkterna motsätter sig förslaget i sin helhet och huvudsakligen möjligheten att 
bygga bostäder på platsen. I en protestlista med 69 namnunderskrifter understryks en 
önskan om att detaljplaneförslaget avslås med anledning av att platsen är olämplig för 
bostäder, framförallt mindre sådana. Under Inkomna yttranden redovisas synpunkterna 
och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa. Nedan listas de vanligaste syn-
punktera: 

• Avbryt detaljplanearbetet då det inte är lämpligt att förtäta här med anledning 
av närheten till andra bostäder och trafikerad gata.  

• Detaljplanen bryter mot helhetstänket i områdets första detaljplan från 70-talet 
för hela området. Passar inte med bebyggelse här. 

• Detaljplanen är för flexibel, möjliggör inte för mindre lägenheter.  

• För få parkeringsplatser om det blir flera små lägenheter. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
En avvägning har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen i processen. 
Planområdet är enligt gällande detaljplan avsett för handel men bedöms inte längre 
utgöra ett attraktivt läge för handelsverksamhet. Butiken som tidigare funnits på plat-
sen lade ner för ett antal år sedan och idag nyttjas inte området för någon verksamhet 
alls. För att ta tillvara mark som redan är ianspråktagen och samtidigt tillgodose det 
allmänna intresset av att få till fler bostäder föreslås planområdet även möjliggöras för 
bostäder och/eller centrumverksamhet. Möjligheten att bedriva handel kvarstår. I 
syfte att ny bebyggelse anpassas till omkringliggande miljö och bostäder begränsas ex-
ploateringsgraden, våningsantal, största taklutning och största sammanhängande fa-
sadlängd. För att säkerställa att minst en uteplats som klarar gällande riktvärden för 
buller vid uteplats har även en bestämmelse om detta tillförts detaljplanen. 
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Efter granskningen har följande ändringar/tillägg gjorts: 

• Tillägg av ytterligare prickad mark (::::::) i öster och söder av planområdet. 
Avstånd mellan ny byggnad och befintliga bostäder utökas. Ny byggnad kan 
som närmast hamna 40 meter från befintlig bebyggelse. 

• Omformulering av utformningsbestämmelse (f) i syfte att motverka en för 
stor sammanhängande byggnadskropp. 

• Tillägg av placeringsbestämmelse i syfte att säkra uteplats/-er som klarar rikt-
värdena för maximalt buller vid uteplats (p). 

I övrigt har även administrativa ändringar och tillägg gjorts i plankarta och planbe-
skrivning. 

Tillägg och ändringar i planförslaget bedöms inte väsentligt ändra förslaget på så vis 
att ny granskning krävs. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Yttranden från remissinstanser och sakägare/boende enligt fastighetsförteckning redo-
visas i sin helhet (eller sammanfattas) och kommenteras styckvis nedan. Synpunkter 
från övriga har sammanfattats gemensamt och kommentars. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran har inkommit från teknik- och fas-
tighetsförvaltningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, Karlstads El- och 
stadsnät AB, Trafikverket och Lantmäterimyndigheten.  

Yttranden från remissinstanser  

Länsstyrelsen 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Kommunen har inte gjort någon större ändring med planen sedan samrådsskedet med 
hänsyn till buller. I planbeskrivningen anges inte de aktuella nivåerna enligt gällande 
bullerförordning, utan de nivåer som gällde under samrådstiden 2016. Detta bör juste-
ras.   

Enligt kommunens bullerberäkning överskrids inte det ekvivalenta riktvärdet 60dBA 
för bostäder om en byggnad placeras minst 16 meter från vägens mitt. Detta säkerställs 
genom att prickmark som inte får bebyggas anläggs närmast vägen vilket Länsstyrelsen 
anser positivt.  

Däremot redovisas inte maxvärden för fastigheten vilket har betydelse för anordnande 
av uteplats.  

Bullerfrågan ska enligt Boverkets vägledning lösas i detaljplanen och kan inte skjutas på 
till bygglovsskedet vilket kommunen anger. En tydligare redovisning av planområdets 
bullernivåer behövs. Länsstyrelsen vidhåller därför synpunkten om att kommunen 
måste reglera placeringen av byggnaden på plankartan för att säkerställa en ljuddämpad 
uteplats och därmed uppfylla kraven som ställs i bullerförordningen.   

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Läns-
styrelsen bedömer det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning avseende 
hälsa och säkerhet, buller, om den antas i nuvarande form. 
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Kommentar: Bedömningen är att detaljplanen kan genomföras utan att riktvärdena för buller 
överskrids. Det krävs dock vissa anpassningar och inför antagandet har detaljplanen kom-
pletterats med en placeringsbestämmelse för uteplats.  

 

Yttranden från sakägare/boende enligt fastighetsförteckning 

Boende Ingalills väg  

Anser att omfattningen av den/de tillåtna byggnadstypen/erna är för diffus/ospecifice-
rad för att kunna ta ställning till. Vad innebär t.ex. "centrumverksamhet"?  

Att det skulle bli studentbostäder (vilket väl i.o.f.s. är troligt) är ju inget som är skrivet i 
sten. Anser dock att det skulle medföra en försämring av boendemiljön i området.  

Sen kan man ju fundera på vad "M FL" innebär i detaljplanen. 

Kommentar: Centrumverksamhet är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden 
för kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller 
på annat sätt ska vara lätta att nå (Boverket). Med anledning av det lokalt centrala läget i Krono-
parkens villaområde bedöms detta vara en lämplig bestämmelse.  

Namnet på detaljplanen ”Sufflören 1 m fl” innebär att delar av planområdet omfattas även av 
fastigeheten Kronoparken 1:1. 

Boende Ingalills väg  

Bakgrund  

Då vi 1995 köpte vår villa på Ingalills väg 10, fastigheten Lyrikern 3, Karlstad, var det 
ostörda läget intill skogspartiet ned mot Skaldens gata något vi uppskattade mycket. 
Närbutiken Pistolen var välskött och nyttjades av många. Att det här skogspartiet skulle 
tas i anspråk för bostadsbebyggelse fanns det nog ingen som befarade. Området var 
färdigbyggt, och det visade sig att vi skulle komma att trivas mycket bra. Området är 
avsett för villabebyggelse och har en mycket bra mix av yngre familjer, hushåll med/utan 
barn och äldre. Ett villaområde som medför ett långsiktigt boende. 

Våra synpunkter mot planförslaget för Sufflören 1  

Det finns inget som förhindrar att kommunen säljer mer mark till fastighetsägaren. 

Parkeringsplatserna är inte tillräckliga, även om era beräkningar säger det. Praktiken är 
en helt annan. Stor risk att förväntade parkeringsproblem i framtiden löses genom att 
kommunen säljer ännu mer mark.  

Kommentar: Marken som angränsar till det aktuella detaljplaneområdet är planlagd som allmän 
platsmark i form av markanvändning för park och gata. Ingen ytterligare markförsäljning än det 
som anges i denna detaljplan planeras eller bedöms som möjlig. 

Hur många parkeringsplatser som bedöms behövas för att täcka behovet redovisas i Karlstads kom-
muns parkeringsnorm (2016) som är antagen av kommunfullmäktige. Kravet på antalet parke-
ringsplatser utreds i kommande bygglov och påverkas av vilken typ av bebyggelse som planeras. 
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Begränsningen på 4,5 meter för byggnad bör även gälla söderut  

Begränsningen på 4,5 meter intill tomtgräns 
mot Ingalills väg är bra men bör utökas till 
att även gälla söderut enligt bilaga 1. Placeras 
byggnaden med sin södra gavel alldeles på 
den södra begränsningen kommer den fort-
farande alldeles för nära Lyrikern 4. Det sägs 
endast att ”byggnad inte får uppföras inom 
prickat område”. Här bör även förtydligas att 
ej heller uteplats/trädäck eller liknande får 
anläggas i det prickade området som vetter 
mot Ingalills väg i öster och i söder mot sko-
gen.  

Kommentar: Den prickade marken utökas enligt 
synpunkt samt ytterligare i öster i syfte att öka av-
ståndet mellan ny bebyggelse och befintliga bostäder 
i öster ytterligare. Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att det finns skäl att inte möjliggöra uteplats 
inom den prickade marken.  

Användningsområde för fastigheten måste begränsas  

Fortfarande tillåter förslaget allt från 25-30 lägenheter till två villor samt centrumverk-
samhet. Nuvarande ägaren till fastigheten Oro Fastighets AB, Karlstad kommer att om 
det är de som kommer att bebygga fastigheten kunna söka bygglov för ett väldigt stort 
spann av bostadsformer. Osannolikt att det blir två villor eller centrumverksamhet, 
alltså kvarstår 25-30 mycket små lägenheter vilka endast attraherar studenter vilka t o m 
kan bo två och två i dessa lägenheter. Här ser vi en stor risk för konflikt mellan villaä-
garna i närområdet och hyresgästerna avseende t ex ljudstörningar. Att dessa lägenheter 
skulle locka några andra än studenter är uteslutet. Därför bör planförslaget styra att 
byggnaden/byggnaderna innehåller både små och stora lägenheter, ettor, tvåor och 
treor. Detta skulle göra att yngre, äldre, äldre i par, små barnfamiljer skulle attraheras 
och boendet skulle bli mer långsiktigt. Då når man den mix som kommunen eftersträvar 
och trivsel/skötsel blir automatiskt mer angeläget. Kommunens syfte att tillgodose be-
hovet av nya bostäder är väl välment MEN då är ”centrumverksamhet” eller ”två villa-
tomter” bara en dimridå i planbeskrivningen. Det här mycket vilseledande för den som 
skall ta ställning till förslaget.   

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen ser inga särskilda skäl för att i detaljplan styra vilken typ 
av bostäder eller lägenhetsstorlek som ska tillåtas. Bedömningen är att bostäder, oavsett form eller 
storlek, kan bidra till positivt tillskott till området.  

Samrådsredogörelsen uppdaterad EFTER att den publicerats  

Samrådsredogörelsen på karlstad.se/suffloren innehöll ursprungligen endast ett fåtal av 
inkomna protester/synpunkter vilket vi anser vilseledande för granskningsprocessen. 
Efter kontakt med Er i detta ärende visade det sig att Samrådsredogörelsen komplette-
rats med protestbreven den 2018-11-16 UTAN att det på något sätt framgår på karl-
stad.se/suffloren. Vi anser att information om kompletteringen skulle ha publice-
rats/meddelats de som tidigare fått brevet från Er daterat 2018-10-31. Detta har Ni i 
mailsvar meddelat att så inte kommer att göras. Är det juridiskt korrekt att ändra doku-
menten utan versionshantering? Vi anser att utelämnande i originalversionen påverkar 
processen negativt ur de protesterandes synvinkel, då man bara fått en sumerisk redo-
görelse. Att protestbreven funnits tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret medan öv-
riga dokument finns tillgängliga på nätet är vilseledande. 
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Kommentar: Tillägget i samrådsredogörelsen innebar att dokumentets utökades med bilagor på samt-
liga inkomna synpunkter från samrådet, efter förfrågningar på detta inkommit. Tillägget påverkade 
inte granskningshandlingarna i övrigt då synpunkterna från samrådet redan sammanfattats och 
kommenterats i första versionen av samrådsredogörelsen. Ändringen påverkade inte heller möjligheten 
att lämna yttrande i granskningsskedet.  

Vår närmiljö  

Det är vår närmiljö som påverkas, vilket Ni och vi har helt olika uppfattning om. För-
tätningen i Karlstad får inte fortsätta. Tänk om hackspetten som sitter och trummar i 
tallen nere i skogen just nu varit vitryggig eller om flugsvampen jag såg tidigare i höstas 
istället varit en bombmurkla då hade hela området blivit skyddat.  

Men det är klart, vad är vi boende på Ingalills väg värda jämfört med en svamp?  

Kommentar: Detaljplanen tar en mycket liten del av områdets naturmark i anspråk. Närheten till 
naturen och gröna strukturer inom villaområdet påverkas inte negativt av förslaget. Inga artfynd är 
registrerade i området.  

 

Boende Ingalills väg  

Vi kan inte se att det har kommit några förändringar i ert förslag till detaljplan som 
bidrar till att förslaget skulle vara mera tilltalande. Det är fortfarande lika olämpligt att 
bygga ett flerbostadshus i ett villaområde. Det lugna området var en anledning till att vi 
bosatte oss här. Det lilla skogsområde som finns i anslutning till villaområdet skall inte 
heller negligeras utan har ett värde för de boende.  

Kommentar: Efter granskningen har förslaget justerats ytterligare i syfte att bland annat skapa större 
buffertzon mellan ny och befintlig bebyggelse. Skogsområdet mellan planområdet och befintliga bostä-
der i öst påverkas inte av planförslaget. 

Boende Ingalills väg  
Vi motsätter oss ändringen av detaljplan. Bygg 2st 1planshus på platsen så stör det ingen, förstör 
inte heller ett fint villaområde. 

 

Boende Ingalills väg  

Yttrandet har sammanfattats av stadsbyggnadsförvaltningen. Yttrandet redovisas i sin helhet redovisas 
i bilaga 1.  

Allmänt och processen 

• Sökande efterfrågade en planändring (inte ny detaljplan) och endast för en bo-
stad (en 115 kvm villa). Enligt PBL 4 kap. 32 § får inte en detaljplan omfatta 
ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genom-
förandetid. Vad ger stadsbyggnadsförvaltningen rätt att på eget initiativ föreslå 
för stadsbyggnadsnämnden att frångå sökandes syfte?  

• Hur kan följande i förslaget vara förenligt med syftet: 

o Inkluderandet av kommunal park-mark? Finns inga argument för 
kommunal försäljning av denna mark. 
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o Varför inkluderas gång- och cykelväg då detta ändå inte ändras eller 
påverkar planen syfte?  

o Största taklutning på 38 grader en detalj som går utöver kraven för 
syftet.           

Kommentar: Stadsbyggnadsnämndens ansvar är att verka för en god bebyggd miljö och via 
planmonopolet kan kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden och be-
byggelse med detaljplaner. När en ansökan om planändring inkommer till stadsbyggnadsför-
valtningen görs en översiktlig bedömning om lämplighet och vilka typer av frågor som behöver 
behandlas i ett eventuellt kommande detaljplanarbete. Plan- och bygglagen styr vilket förfa-
rande som lämpar sig för ärendet (planändring, ny detaljplan osv.). 

Bedömningen är att den nuvarande kommunala marken som föreslås ingå i kvartersmarken 
kan nyttjas på ett bättre sätt och bidra till kvalité och god boendemiljö för ny bebyggelse. 
Marken bedöms inte ha några höga natur eller sociala värden och närboende bedöms inte 
påverkas negativt av att fastigheten utökas. 

Gång-och cykelvägen inkluderas i detaljplanen av de administrativa skälen att släcka ut 
gällande detaljplan. 

                                                                                              

Förslaget 

• När gällande plan togs fram protesterade områdets boende. Att bygga en när-
butik i området var ett övertramp redan då och sedan dess har all typ av verk-
samhet misslyckats på platsen. Det rätta är att upphäva gällande plan och återgå 
till original-planen för hela området från 70-talet. Då fanns en helhetstanke som 
nu förbises. 

• Granskningsförslaget är 99% likt samrådsförslaget. Alla förslag till ändringar i 
samrådet ignorerades. Inga av de ändringar som gjordes i förslaget till gransk-
ningen går att härleda till inkomna synpunkter.  

Kommentarer: Efter samrådet kompletterades detaljplanen med bestämmelser i syfte att bland 
annat säkerställa att ny bebyggelse hamnar längre ifrån befintliga bostäder och att taket 
håller en lägre vinkel. Efter granskningen har mark som inte får bebyggas utökas ytterligare 
i planområdets östra del. Även utformningsbestämmelsen har ändrats i syfte att säkerställa 
en lägre skala på ny byggnad. 

• Finns ingen anledning att föreslå centrumverksamhet då det anges att det inte 
finns något intresse av att bedriva det i området idag. 

Kommentar: Skulle det finnas ett intresse av att i framtiden bedriva någon form av butik, 
kontor eller till exempel föreningslokal ser inte stadsbyggnadsförvaltningen någon anledning 
att hindra den möjligheten. 

• Ett flerbostadshus bör inte under några omständigheter byggas på platsen. Det 
är för hög exploateringsgrad. Att bygga student eller små lågprisbostäder för-
stör områdets karaktär och går emot original-planen för området.  

• Planen ger för stor byggrätt. 857 kvm är för stort och inte rimligt. Stämmer inte 
överens med ansökan. I planbeskrivningen står det fel siffror (806 kvm). 

Kommentar: Byggrätten innebär en exploateringsgrad på 30%, vilket bedöms som rimligt 
med tanke på att intilliggande fastigheter har en exploateringsgrad mellan 20-40%. Detalj-
planens utformningsbestämmelse styr största sammanhängande fasadlängd. 

• Det finns ingen bostadsbrist. Det är endast politiska budskap som saknar sub-
stans och vetenskaplig grund. Kommunen borde förhålla sig till fakta och inte 
förhålla sig till endast politiska argument när alla synpunkter hanteras. 

• Fel att föreslå en större tomt än vad nuvarande fastigheten Sufflören 1 är. 
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• Skogsbarriär mellan nya Sufflören 1 och befintliga hus finns knappt längre då 

tidigare ägare har huggit ner träd. Grannarnas hur kommer skuggas. 

Kommentar: Det finns flera höga träd, huvudsakligen björkar, som skuggar bostäderna öster 
före ny bebyggelse gör det. Detaljplaneområdet ligger dessutom något lägre än befintliga bostä-
der.  

• Fel att inkludera skogsmark. Enligt första planen (1974) har skogen har höga 
värden. Det är ett Natura 2000-område. I området finns kaniner, rävar, kron-
hjort, fladdermöss, ekorrar, röda skogsmyror. Bär och svamp. I planbeskriv-
ningen står det ”utan kända naturvärden”, men vet inte kommunen så måste 
en undersökning göras. 

Kommentar: Bedömningen är att det inte finns några betydande höga naturvärden i området. 
Området är inte ett Natura 2000-område och skulle någon av de uppräknade arterna ha 
uppehållit sig inom planområdet så bedöms inte arternas bevarandestatus påverkas negativt 
av detaljplanens genomförande. 

• En ordentlig undersökning av planens miljöpåverkan saknas. Områdets värden 
har negligerats och en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar be-
höver utreda hur planen påverkar hydrologin.  

Kommentar: Bedömningen är att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan, 
varför en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. Länsstyrelsen har gjorts samma 
bedömning som kommunen.  

• Området har närmare 4000 fordonsrörelser/dygn och de kör i 100 km/h. Bus-
sen stannar 2 gånger/20:e minut. Detta gör att bullernivåer inte uppfylls. Bus-
sarna ger ifrån sig mer ljud än 70 dBA. Därutöver utsätts området för buller 
från nollningar, motorcyklar och a-traktorer. Det går inte att planera för hus 
som inte skyddas från buller.  

Kommentar: Inför antagande har detaljplanen kompletterats med en bullerbestämmelse om 
placering av uteplats i syfte att skapa en ljuddämpad uteplats för de boende. På så vis säker-
ställs att riktvärdena för buller inte överskrids. 

• Det redovisas endast hur nytt hus påverkas av trafikbuller och inte hur buller 
från nya byggnaden med universitetsstudenter påverkar grannarna i området. 
Föreslår att detaljplanen ställer krav på välisolerade fönster i nya byggnaden 
som inte går att öppna.  

Kommentar: Detaljplanen medger inga verksamheter som är av störande karaktär och kan 
på så vis påverka omgivning negativt. Det finns därför ingen anledning att ställa sådana 
krav. 

• Det är fullständigt orimligt med 5 platser till 40 lägenheter (á 40 kvm). De kom-
mer parkera på gatan och i skogen. 

Kommentar: Antalet parkeringsplatser regleras i kommande bygglov med utgångpunkt från 
kommunens parkeringsnorm som är antagen i kommunfullmäktige. 

• Det måste göras en markundersökning med tanke på tidigare verksamhet med 
biltvättar osv. 

Kommentar: Inga misstankar om miljöföroreningar finns på platsen med tanke på tidigare 
verksamhet. Skulle markföroreningar påträffas under byggskedet ansvarar byggherren för att 
anmälan till miljöförvaltningen görs.  

• Detaljplanen behöver reglera vilken typ av miljömässig klassificering byggna-
den ska ha. 
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Detaljplan för Sufflören 1 m fl. 
 

Genomförande 

• Om markförsäljning planeras, hur redovisas det då i planbeskrivningen enligt 
PBL 5 kap § 13? Hur många kvadratmeter?  

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats angående upprättande av mar-
kanvisningsavtal mellan kommun och exploatör. 

• De ekonomiska konsekvenserna på grund av ombyggnation av busshållplats 
och plankostnaderna saknas. 

Kommentar: Ombyggnationen av busshållplatsen är inte kopplat till genomförandet av de-
taljplanen. Planens ekonomiska konsekvenser redovisas i planbeskrivningen. 

• När planen överklagas ska inte skattebetalarnla behöva stå för den kostnaden. 
Det är sökande som sa stå för dem kostnaderna.  

 

Boende Bruntes backe  
Bygg gärna ett seniorboende, vanliga lägenheter eller hus. Men i helvete att det ska bygga 2530 
smålägenheter mitt i ett villaområde!! De lägenheterna ska antingen bli studentboenden eller flyk-
tingboende och det är något som vi som bor närmast denna tomt kommer att acceptera! Vi ska inte 
ha massor av antingen fulla studenter eller besvikna flyktingar springandes runt våra barn! 
 
 

Yttranden från övriga 

Boende inom Kronoparkens villaområde  

Under granskningen har totalt 20 boende inom Kronoparkens villaområde/Mjölnartor-
pet skickat in yttranden. Det har även överlämnats en protestlista med totalt 69 namn-
underskrifter till stadsbyggnadsförvaltningen. Synpunkterna i sin helhet redovisas i bi-
laga 2. Synpunkterna har sammanfattats och kommenteras nedan (se bilaga 2 för full-
ständiga yttranden): 

• Ny bebyggelse inte lämpligt på grund av läge, nära högtrafikerad väg, och geo-
grafiskt felplacerad. Detaljplanen önskas avslås. 

• Ny bebyggelse skulle bryta mot områdets orginalplan från 1977 med enhetliga 
villor i storlek och höjd. Konsekvensen blir ett estetiskt fult inslag som förstör 
områdets karaktär. 

• Hela Kronoparkens villaområde har byggnadshistoriska värden både när det 
gäller av planering av området och dess byggnader. Den nya detaljplanen skulle 
direkt bryta mot den befintliga bebyggelsestrukturen och trafikplaneringen i 
området. Enplansbyggnader längs Elsa Örns väg är i Karlstadskartan marke-
rade som särskilt kulturhistoriskt intressanta. En byggnad i två våningar bryter 
mot dessa kulturhistoriska värdena.  

Kommentar: Ny detaljplan bedöms inte påverka områdets nuvarande grundläg-
gande struktur eller trafikplanering. De kulturhistoriska värdena längs Elsa 
Örns väg utgörs av byggnadernas karaktärsdrag och enhetliga utformning, vilket 
inte påverkas negativt av förslaget. Avstånd (cirka 100 meter), växtlighet och 
höjdskillnader skapar en tydlig distans mellan bebyggelsen och planområdet.  

• Ny bebyggelse kommer öka insyn, trafik och bullret i området. Planera för vill-
kor eller radhus istället. 

Kommentar: Ökad insyn till och från befintliga bostäder bedöms som marginell då 
ny bebyggelse som närmst kan placeras cirka 40 meter från närmast befintlig bo-
stad. Ny bebyggelse avskärmas också i öster av mindre höjdskillnad och flera träd. 
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Trafiken bedöms öka marginellt med nya bostäder, liksom bullret med tanke på 
planens storlek och omfattning.  

• Flerbostadshus passar inte i området.  

• Varför bygga på en trång liten trekant när det finns både större och bättre be-
lägna grönytor för byggnation? 

• Ta bort befintligt hus och asfalt på tomten och förläng skogen, naturen eller 
gör en ordnad park.  

• Avverkning av skog påverkar området negativt. Låt området vara kvar som det 
är. 

• Hur kan 5-10 parkeringsplatser vara rimligt till 25-30 lägenheter? 

Kommentar: Antalet parkeringsplatser regleras i kommande bygglov med utgång-
punkt från kommunens parkeringsnorm som är antagen i kommunfullmäktige. 

• Blandad bebyggelse kan bidra till positiv dynamik och integration enligt plan-
förslaget, men det kan även vara negativt och bidra till otrygghet för ett väl 
fungerande villaområde.  

• Villor, seniorboende eller större lägenheter i ett villaområde är helt okej – inte 
små lägenheter. Det skulle motverka tryggheten i området. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen ser inga särskilda skäl för att i detalj-
plan styra vilken typ av bostäder eller lägenhetsstorlek som ska tillåtas. Bedöm-
ningen är att bostäder, oavsett form eller storlek, kan bidra till positivt tillskott 
till området.  

• Skulle vara positivt med pensionärsboende för en generationsväxling i området. 

• Ett aktivitetshus som boende på Mjölnartorpet kan hyra vore toppen – inte 
bostäder.  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för den typen av verksamhet. Det är dock 
byggherren/fastighetsägaren som avgör vad och hur fastigheten ska nyttjas utifrån 
det detaljplanen möjliggör. 

• Kommunen har byggt höghus, flerfamiljshus i snart alla sina stadsdelar och allt 
liknar det som byggs runt om i landet. Stort grått, svart och plåtaktigt. Det har 
slagit sönder befintliga välplanerade områden. Även ett helt nytt område plan-
eras – Jakobsberg. Bygg klart det först. Vem ansvarar för dem som redan bor i 
kommunen? Att yttra sig är ren skendemokrati. Finns det målsättning att till 
varje pris byggas där det redan finns asfalt? 

• Varför har inte alla boende i området fått information eller chansen att yttra 
sig. Gör om och förläng granskningstiden en månad. 

Kommentar: Fastighetsägare och boende som av stadsbyggnadsförvaltningen anses 
vara berörda har fått möjlighet att yttra sig i samrådet och granskningen. Avgräns-
ningen görs utifrån planområdets närmsta grannfastigheter, vilket redovisas i fas-
tighetsförteckningen. Under granskningsskedet har även övriga som lämnat syn-
punkter i samrådet bjudits in till att granska förslaget.  
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Detaljplan för Sufflören 1 m fl. 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-12-
21 av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield, Karlstads kommun. 



Bilaga 1





Content overview 

 

1. Comments on the Planbesked / §22 / Nämnden’s protokoll 

2. Comments on the original application 

3. Comments on the PlanPM Document 

4. Comments on the new Detaljplan proposal "pb-suffloren-181024.pdf" 

5. Comments on the samrådsredogörelse document: “sr-suffloren181105.pdf” 

6. Comments on the samrådsredogörelse document: “sr-suffloren_tillagg 181116.pdf” 

7. Feasability study and legal review resubmitted for granskningen (resubmission) 

8. Comments on the Plan karta med Bestämmelser, “pk-181024-a3.pdf” 

9. Original basic detaljplan and ammendment "1780K-106/1974 and 1780K-7/1980" 
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1. Comments on the Planbesked / §22 / 

Nämnden’s protokoll 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Tjänsteskrivelse 2016-02-01 
Emelie Öhrn, 054 540 45 47 
emelie.ohrn@karlstad.se 

Dnr SBN-2016-20    Dpl 80 sid 1 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadsbyggnadsnämnden 

 
 
Comments RED, English is authorative, Green: Swedish translation (google) not authorative 
 

Planbesked kv Sufflören, inom Kronoparken 
Dnr SBN-2016-20 Dpl 80 

 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag 

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar planbesked enligt PBL 5 kap. 2§ enligt bifogat 

plan-PM. 

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 

En privat fastighetsägare har begärt planbesked om planläggning av fastigheten 

Sufflören 1 för att kunna uppföra ett enbostadshus. Nuvarande detaljplan anger 

handel men sedan områdets närbutik lades ner för ett antal år sedan har tomten 

nyttjats som uppställningsplats för bussar mm. Platsen bedöms som lämplig för nya 

bostäder och inom planarbetet bör ytterligare bostäder med möjlighet till 

centrumverksamhet utredas. Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 

 
Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016. 

Begäran om planbesked för Sufflören den 15 januari 2016. 

Plan PM för Sufflören 1 den 27 januari 2016. 
 

 

Marie Eddeborn Emelie Öhrn 

plan- och byggchef stadsbyggnadsplanerare 

Beslutet skickas till 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Sökande 

P1. Escalation. First time the centrumverksamhet sneakes in despite not present in 

the application or PlanPM document. Planbesked/ §22 / protokoll all exactly the 

same document with different heading = no discussion took place! / 

centrumverksamhet inte finns i PlanPm eller ansökan, alla dokument 

(Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016/Planbesked / 

§22 / protokoll) är desamma som tyder på att ingen riktig diskussion eller 

granskning ägde rum. 

P2. So it appears the initiative was taken by the Stadsbyggnadsförvaltningen before 

the matter was handed to the nämnden. I say the Stadsbyggnadsförvaltningen had 

no authority to escalate the application to include A.) centrumverksamhet and B.) 

go also beyond the applied 1 single house. C.) go beyond Sufflören 1 

planomrade. Including the part of Kronroparken 1:1 was not ordered or 

suggested by the nämnden. Further Plan-PM presented plainly untrue and false 

information to the nämnden to make the project more interesting to the nämnden. 

(see Plan-PM comments). / Så det verkar som initiativet togs av inte heller för att Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
3/126
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öka planområdet  Stadsbyggnadsförvaltningen innan saken lämnades till 

nämnden. Jag säger att Stadsbyggnadsförvaltningen inte hade någon myndighet 

att eskalera ansökan från ett hus till flerbostadshus inklusive centrumverksamhet. 

P3. I allege: the forvaltningen had no mandate for this kind of escalation beyond 

what the applicant initially applied for and prior to obtaining a (political) 

mandate from the nämnden on 17.02.2016.  I also say the nämnden did not 

suggest /order enlargement of the planomrade to include park and road and 

forest. Argument by the förvaltning is that this starts as a new detaljplan, not as a 

detaljplna change as applied. Then logically it follows there will be a new 

planomrade. If you make a new planomrade it may only contain so much area as 

necessary to fulfill the plans syfte. However for the new plan the old 

amendments planomrade was taken over including the park area that is not 

changed. / 

Jag hävdar att förvaltningen inte hade något mandat för den här typen av 

eskalering utöver vad sökanden ursprungligen ansökt om och innan man fick ett 

(politiskt) mandat från nämnden den 17.02.2016. Jag säger också att nämnden 

inte föreslog / förordnar utvidgningen av planområdet till att omfatta park och 

väg och skog. Argumentet från förvaltningen är att detta börjar som en ny 

detaljplan, inte som en detaljplan förändring (som tillämpats). Då följer logiskt 

det kommer att finnas en ny planomrade. Om du skapar en ny planomrade kan 

den bara innehålla så mycket område som nödvändigt för att uppfylla nya 

planens syfte. Men för den nya planen togs över de gamla planomrade (1780K-

7/1980), inklusive parkområdet som inte ändras 
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2. Comments on the original application 
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STADSBYGGNADSNÅMND�N 
KARLSTAD 

2016 ·01· 2 2 

w onrSIY 'lo b -'l..o 

sid 1 (2) 

Begäran om 

planbesked 

KARLSTADS KOMMUN 
Datum: Zv I b - 0 I - I J 

Sökande 
Sökandens namn Q J!-e I ),,_ t4 wi lll'1 Cll / TOM 
Företag I Personnr/Orgnr 

S-5? J J 0/ - 6 ( J (,' 
Sökandens adres,1 / 

lnPi4.l1 i VtA'c, ( 65'6 J i h,6)hcl 
Fakturerir(gsadress (om ann{m än ovan), fullmakt krävs 

Kontaktperson, namn (om annan än sökanden) 

Telefon 0 7 r; q _ y J 'y '}-<.;} I Mobiltelefon 

E-postadress h 
0Vel' c;,.,,.,,,JYJ e; C( h Q j,,,,.., 41 (I ( U � 

Ansökan 
Fasti ghetsbeteckning(ar) på berörd(a) fastighet( er) 

_\LJ ({loren I 
Önskad användning: 
�Bostad 0 Industri 0 Handel 0 Kontor 
0 Annat: 

Beskrivning av den önskade åtgärden (T. ex. beskrivning av områdets innehåll och disposition, byggnaders karaktär, 
exploateringens omfattning etc.) 

JJ1 J JtA boJ )/AJh.J1 
Motiv till ny detaljplan 

s (_ kt'{kjt.. J 

}reJv1'J 

Handlin ar som bifo as denna ansökan 

b-e (1� /(1p J yu/4J e 

CB:i Situationspl�ln [8'.] Illustration/skiss 
� Annat: /, / It G1. J l_ J 

0 Fullmakt 

K d "f omp etteran e uppg1 ter 
Ange kända tidsrestriktioner som är av betydelse för planbeskedet/planprocessen 

Tidigare kontakt har tagits med följande tjänstemän inom kommunen 

l/f .J'i ]ont\..S 2ef/e1ber� OS-Y-SYO 
Övriga upplysningar 

Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 

Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 13 Epost: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213 
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sid 2 (2) 
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Karlstads kommuns ärendehanteringssystem. 

Avgift för planbeskedet (Plan- och bygglagen 12 kap 8 §) kommer att tas ut enligt gällande taxa. Faktura för planbeskedet sänds 
separat. 

Kommunen skall enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 4 § ge ett planbesked inom fyra månader, från det att en komplett begäran 

har inkommit (om inte kommunen och sökanden kommer överens om något annat). Beslut om planbesked skickas till sökanden. 

Information om planprocessen finns på kommunens hemsida. Frågor besvaras även via telefon eller e-post. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Skriv ut 

Ansökan skickas till 

Karlstads kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Stadshuset 
651 84 Karlstad 

Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 13 Epost: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213 
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Karlstad kommun Bilaga 1. 20160115 

Stadsbyggnadsförvaltn ingen 

Ansökan om ändring av detaljplanen för Sufflören 1 från handel till bostad. 

Förslag 1: Sökande avser att bygga ett bostadshus på tomten i anslutning till det idag befintliga 

garaget {tidigare närbutik) . 

Bostadshus boyta 115,8 se bilaga med ritningar av byggnad och placering. 

Det är förmodligen vanligare att man vill bygga ett garage i anslutning till ett bostadshus men i det 

här fallet blir det tvärtom garaget finns redan och för att utnyttja tomten till annat en en stor 

parkeringsplats så tycker jag att det skulle vara ett trevligt inslag i miljön när alla andra byggnader är 

bostäder och denna är den enda fastigheten som idag är udda på området. 

Förslag 2: Ändra befintlig byggnad till bostad enl illustration, se bilaga 2. 

Tom Överhammar {581101-6236) 

lnglills väg 

65638 Karlstad 

Tel 0769-434747 

Mail: overhammer@hotmail.com 
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Comments:AP1. Application was to seek A.) "bygga bostadshus brevid befindliga garage".B.) Bilaga 1: "Ansökan om ändring av detaljplanen för Sufflören 1 från handel till bostad.", C.) "Sökande avser att bygga ett bostadshus på tomten"D.) Boyta: 115,5 m2, E:) "ett trevligt inslag i miljön".AP2. Nowhere did the application seek "centrumverksamhet" or "additional land sale"AP3. If those things were discussed no recordsdo exist of such discussion or were not provided on repeated request to explain how the application mutated from a single house to a 1600m2 flerbostads house. Boyta increase from 115 m2 to 806 m2 (about 7 times larger than applied).AP4. If such substantial increases were planned and agreed (before any order and information of the stadsbyggnadsnämnden) then it should have been obvious that a new application should be the ground for that - so to properly reflect what the applicant wants to to change or build.AP5. Sufflören 1 is a property and planomrade of 1628 m2 the applicant applied for a change of the valid detaljplan for that area and that was the amendment of 1980 (1780K-7/1980). He never applied for a new detaljplan to be established as is claimed later by the stadsbyggnadsförvaltningen ("uprätta nya deatljplan" see PlanPM document).AP6. The growth of the planomrade from 1628 m2 to totally 3384 m2 (boyta from 115 m2 to 806 m2) is inexplainable / unjustifiable having as its basis this application.
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AP7. As a compromise towardsthe neighbors objections it is suggested to simplyaccept this original application,under the condition: A.)destruction of befindliga garage,B.) split of property into two propertiesof about 800 m2 each,granting of bostad designationfor totally 2 sma hus of each no more than 140m2 and 1 floor.C.) no additional land saleD.) no terasser on the east side.E.) proper solid fence (2 m high) around the propertyon the sides: East, South and North.
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Kommentarer till ansökan (SE):AP1. Ansökan var att sökaA.) "bygga bostadshus brevid befindliga garage".B.) Bilaga 1: "Ansökan om ändring av detaljplanen för Sufflören 1 från handel till bostad.", C.) "Sökande avser att bygga ett bostadshus på tomten"D.) Boyta: 115,5 m2, E :) "ett trevligt inslag i miljön".AP2. Ingen ansökan sökt "centrumverksamhet" eller "ytterligare markförsäljning"AP3. Om dessa saker diskuterades, var det inga posterexisterar i sådan diskussion eller lämnades inte på upprepad begäran för att förklara hur ansökan muterade från ett enda hus till ett 1600m2 flerbostadshus. Boyta ökar från 115 m2 till 806 m2 (ca 7 gånger större än applicerat).AP4. Om sådana väsentliga ökningar planerades och godkändes (före eventuella order och upplysningar från stadsbyggnadsnämnden) skulle det ha varit uppenbart att en ny ansökan borde vara grunden för det - så att korrekt avspegla vad sökanden vill byta eller bygga.AP5. Sufflören 1 är en fastighet och planomrade på 1628 m2Sökanden ansökte om ändring av den giltiga detaljplanen för det området och det var ändringen av 1980 (1780K-7/1980). Han ansökte aldrig om att en ny detaljplan skulle upprättas, vilket hävdades senare av stadsbyggnadsförvaltningen ("planera nya deatljplan" se PlanPM-dokumentet).AP6. Tillväxten av planomrade från 1628 m2 till totalt 3384 m2 (boyta från 115 m2 till 806 m2) är oförklarlig / oförklarlig med utgångspunkt i denna ansökan.AP7. Som en kompromiss mot grannarnas invändningar det föreslås att helt enkeltacceptera denna ursprungliga ansökan, under villkoret: A.) rivning av befindliga garage (former närbutik helt),B.) delning av egendom i två fastigheter av ca 800 m2 vardera,beviljande av bostadsbeteckning för totalt 2 små hus av varje inte mer än 140m2 och 1 våning.C.) Ingen ytterligare markförsäljningD.) ingen terasser på östra sidan.E.) Korrekt fast staket (2 m hög) runt fastigheten på sidorna: Öst, Söder och Norr
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Comment: The visualization how few trees actully stand between the back of the property and the houses on Ingalills väg is actually more accuratethan in the planbeskrivning of SBN2016-20.
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3. Comments on the PlanPM Document 
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PLAN-PM SUFFLÖREN   
Bostäder inom Sufflören 1, Kronoparken, Karlstads kommun, Värmlands län 

Dnr SBN-2016-20 

Bakgrund 

En privat fastighetsägare har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för bostadsändamål 

inom fastigheten Sufflören 1 i Kronoparkens villaområde. På den 1600 m2  stora tomten, 

som ligger längs Skaldens gata, finns idag ett garage som föreslås kompletteras med ett 

enbostadshus. Tomten har tidigare nyttjats som närbutik till området. 

 

PM1. False information given to the nämnden: ”nyttjats som närbutik”, True: at the time of the 

application:  operation of illegal business that violate the current detaljplan: hyrsläp, black 

verkstad, nettodäck.se, car wash, transport företag: all violating detaljplan and bygglov 

PM2. Untrue information given to the nämnden: ”begärt planbesked för att upprätta 

detaljplan” Right info: “bygga bstadshus brevid befindliga garage” och “Ansökan om 

ändring av detaljplanen för Sufflören 1 från handel till bostad.” (See ”02 Ansökan” AP1 to 7) 

A.) never asked for ”upprätta detaljplan”  B.)  request was limited to Bostadshus boyta 115,8 m2, 

C.)  detaljplanen för Sufflören 1 was 1780K-106/1974 and its amendement 1780K-7/1980 none 

of it allowing illegal activity carried out on Skaldensgata 2 / Sufflören 1. None mentioned here. 
 

 
Gällande planer 

Fastigheten omfattas av detaljplan för STG 3514 (Närbutik) inom Kronoparken 4, antagen 

1979. Planen anger handel på aktuell tomt. Byggrätten omfattar i huvudsak den garagebyggnad 

som finns på tomten idag. 

PM3. False info given to the nämnden: No mention of valid basic detaljplan:1780K-

106/1974 ”the basic plan” (Förslag till stadsplan för KRONOPARKEN (delområde 4A och 

4B) ”sma hus area” and the service area not planned in this area or 1780K-7/1980 "the 

amendment"  (Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom Kronoparken 

4); ”STG 3514 antagen 1979” does not exist. The basic plan 1780K-106/1974 and its 

syfte were omitted completely. 
 

Tidigare ställningstaganden 

År 2008 inkom en  liknande förfrågan på planändring på aktuell fastighet. Då önskades 

en planändring som möjliggjorde för två villatomter. Förfrågan avslogs av dåvarande 

stadsbyggnadsnämndens ordförande, med motiveringen att möjligheten till handel bör 

finnas kvar i området. En ny planprocess skulle i så fall utreda möjligheten till ett mindre 

flerbostadshus med möjlighet till handel i bottenplan. 

 

PM4. What framework conditions are different in 2016 compared to 2008, that in 2008 the issue 

is already rejected by the föranfragan decision but in 2016 we propose to go all bonkers 

(changing the scope of the application, enlarging the property size, additional land sale, 

flerbostads hus and centrumverksamhet? I see not that the conditions were different at all. 

Result should have been the same: rejection of application. Because 1780K-7/1980 "the 

amendment"  (Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom Kronoparken 

4) already constitutes a violation of 1780K-106/1974 ”the basic plan” (Förslag till stadsplan 

för KRONOPARKEN (delområde 4A och 4B): wrong location of the service and  

närbutiken, another area was reserved for that in the northern part of the map. Because of that 

all development in that area (Sufflören1) should be stopped and rejected. None of that 

information was presented or made available to the stadsbyggnadsnämnden. 
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Nuvarande förhållanden 

Fastigheten Sufflören 1 tillkom några år 

efter det att den första stadsplanen för 

Kronoparkens villaområde upprättades 1974, då det uppstod ett behov av en närlivs till området. 

Idag är fastigheten privatägd och nyttjas som uppställningsplats och garage för bland annat 

bussar. Handelsverksamhet har inte bedrivits sedan 2008. 

Omkringliggande mark ägs av Karlstads kommun och består huvudsakligen av ung blandskog. 

Tomten möts i väster av områdets huvudgata tillsammans med en busshållplats. 

I norr ligger en gång- och cykelväg och i öster skymtas de närmaste granntomterna. 

 

PM5. ”det uppstod ett behov”: False information given to the stadsbyggnämnden: The 

1780K-7/1980 "the amendment"  (Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik 

inom Kronoparken 4) makes it very clear that the placement of a närbutiken in that place of 

Sufflören 1 was always strongly opposed by the neighbors and finally established 

against their will (destroying largely the better part of the forest that the original plan 

1780K-106/1974 deemed valuable old growth. 
 

 
Bedömning 

Området ligger i nära anslutning Karlstads universitet och Kronoparkens centrum. Med utbyggd 

infrastruktur, goda förbindelser och närhet till natur bedöms detta som ett bra läge 

för nya bostäder. Förslaget strider inte mot kommunens översiktsplan. 

 

PM6. But the förslag is absolutely stridig with the basic detaljplan 1780K-106/1974 and 

its amendement 1780K-7/1980.  

 

 

Fastigheten Sufflören 1. 
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Ungefärligt utredningsområde. 
 
Förslag 

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för i huvudsak bostäder. 

PM7. What gives the Stadsbyggnadsförvaltningen the authority to propose a new detaljplan 

when the application only applied for a change within the currently valid detaljplan? This 

förslag by the förvaltningen provided wrong information to the nänmden. The förslag only 

called for bostäder and not centrumversamhet and it only called for an amendment of the 

current plan for Sufflören 1 not for part of Kronoparken 1:1. 

PM8. Has the applicant been properly informed that the Stadsbyggnadsförvaltningen will make a 

forsläg that goes beyond his application and that will then be more expensive to him? 
 
Frågor att behandla i planarbetet 

Utöver planläggning för villabebyggelse på aktuell fastighet bör möjligheten till fler bostäder i 

området utredas. Med anledning av att Sufflören 1 är områdets idag enda handelstomt bör även 

möjligheten till handel-/centrumverksamhet ses över i planarbetet. 
 
PM9. Why did the Stadsbyggnadsförvaltningen take this far fledged initiative? What was 

the justification for his? Before an order from the nämden. After changing the syfte 
and scope of this application so substantially should not a new application be made 
to account for what the kommun and applicant agreed on? The applicant officially 
only applied for  changes that could have been achieved by a simple amendement 
and within the original planomrade of Sufflören 1. Instead a new Planomrade 
Sufflören 1 (samename) was created including a park area that is not changed at all. 

 
Planförfarande  

Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 

stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. Planavgiften för 

detaljplanen bedöms bli ca 63 000 kronor. 

 
Tidplan 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2 kv 2016 och kunna färdigställas på ca 1 år. 
 

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsplanerare Emelie Öhrn, Karlstad den 27 

januari 2016. 
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PlanPM kommentarer (SE), igen Google översättning (engelska versionen räknas) 

 

PM1. Falsk information som ges till nämnden: "nyttjats som närbutik", Sannt: vid 

anmälningstidpunkten: drift av olaglig verksamhet som bryter mot den nuvarande detaljplanen: 

hyrsläp, svart verkstad, nettodäck.se, bilvård, transportföretag: allt bryter detaljplan och 

bygglov. 

PM2. Otillbörlig information ges till nämnden: "Begäran om att ändra detaljplanen för Sufflören 

1 från handel till bostad". (Se "02 Ansökan" AP1 till 7 ) 

A. begärde aldrig upprättandet av "upprätta detaljplan" B.) Begäran var begränsad till 

Bostadshus boyta 115,8 m2, C.) detaljplanen för Sufflören 1 var 1780K-106/1974 och dess 

ändring 1780K-7/1980 aktivitet utförd på Skaldensgata 2 / Sufflören 1. Ingen nämnd här. 

PM3. Falsk information ges till nämnden: Inget omnämnande av giltig grundläggande 

detaljplan: 1780K-106/1974 "Grundplanen" (Förslag till stadsplan för KRONOPARKEN 

(delområde 4A och 4B) "Sma Hus-området" och det serviceområde som inte planeras i detta 

område eller 1780K-7/1980 "Förslaget till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom 

Kronoparken 4)," STG 3514 antagen 1979 "existerar inte. Grundplanen 1780K-106/1974 och 

dess syfte utelämnades helt . 

PM4. Vilka ramvillkor skiljer sig från 2016 jämfört med 2008, att 2008 redan är avvisat av 

föranfraganbeslutet, men vi föreslår 2016 att vi går iväg (ändra tillämpningsområde, utvidga 

fastighetsstorleken, ytterligare markförsäljning, flerbostads hus och centrumverksamhet? Jag ser 

inte att villkoren var annorlunda. Resultatet borde ha varit detsamma: Avslag på ansökan. 

Eftersom 1780K-7/1980 "Ändringen" (Förslag till ändrad stadsplan för del 3514 Närbutik inom 

Kronoparken 4 ) utgör redan ett brott mot 1780K-106/1974 "Förslag till stadsplan för 

KRONOPARKEN (delområde 4A och 4B): felaktig plats för tjänsten och närbutiken, ett annat 

område reserverades för det i norra delen av kartan Därför bör all utveckling i det området 

(Sufflören1) stoppas och avvisas. Ingen av dessa uppgifter presenterades eller gjordes 

tillgängliga för stadsbyggnadsnämnden. 

PM5. "Det uppstod ett behov": Falsk information till Stadsbyggnämnden: 1780K-7/1980 

"Förslaget till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom Kronoparken 4) gör det 

mycket tydligt att placeringen av en närbutiken i den platsen för Sufflören 1 var alltid starkt 

motsatt av grannarna och slutligen etablerad mot deras vilja (förstör i stort sett den bättre delen 

PM6. Men förslaget är helt stridigt med den grundläggande detaljplanen 1780K-106/1974 och 

dess ändring 1780K-7/1980. 

PM7. Vad ger Stadsbyggnadsförvaltningen befogenhet att föreslå en ny detaljplan när ansökan 

endast ansökt om förändring inom den nu gällande detaljplanen? Detta förslag från 

förvaltningen gav fel information till nänmden. Förslaget krävde endast bostäder och inte 

centrumversamhet och det krävde bara en ändring av den nuvarande planen för Sufflören 1 inte 

för en del av Kronoparken 1: 1. 

PM8. Har sökanden blivit korrekt informerad om att Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att 

göra en försläg som går utöver hans ansökan och då blir det dyrare för honom? 

PM9. Varför tog Stadsbyggnadsförvaltningen det här långt avancerade initiativet? Vad var 

motiveringen för hans? Före en order från nämden. Efter att ändra ändamålet och omfattningen 

av denna ansökan så väsentligt bör det inte göras en ny ansökan för att redogöra för vad 

kommunen och sökanden enats om? Sökanden ansökte officiellt endast om ändringar som kunde 

ha uppnåtts genom en enkel ändring och inom den ursprungliga planområdet i Sufflören 1. 

Istället skapades en ny Planomrade Sufflören 1 (sammansättning), inklusive ett parkområde som 

inte alls ändrats. Eller med andra ord: den gamla Sufflören1 planomrade togs över medan den 

innehåller delar (park och cykelväg) som inte förändras och inte ligger inom de nya detljplan’s 

syfte. (PBL Chapter 4, §32) 
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4. Comments on the new Detaljplan proposal 

SBN-2016-20, rev. 2018-10-24 

“pb-suffloren-181024.pdf” 
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COMMMENTS IN RED, Green: SE (translation) 
 
 
 

DETALJPLAN FÖR SUFFLÖREN 1 M FL 

inom Kronoparken, 
Karlstads kommun, Värmlands län 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upprättad: 2017-01-11 rev. 2018-10-24 

Antagen: 

Laga kraft: 

GRANSKNINGSHANDLING 

Standardförfarande (PBL 2010:900) 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Dnr SBN 2016-20 
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SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN 
 
 
 
 
 
 

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

 
Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av 

förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som 

möjligt. Samråd för denna detaljplan hölls mellan den 20 oktober och 11 november 2016. 

 
Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka 

planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset 

och biblioteket. Granskningstiden är minst två veckor. 

 
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer 

som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden. 

 
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. 

 
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är 

överklagad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handläggare 

Emelie Dronsfiled, stadsbyggnadsplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen 

 
Arbetsgrupp 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Miljöförvaltningen 

Lantmäterimyndigheten 
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PLANBESKRIVNING 

Inledning 

En planbeskrivning skall redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd och konsekvenser 

av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. Planbeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestäm- 

melserna. 

 
Planbeskrivningen för är uppdelad i fem delar: 

• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och sammanfattar planbe- 

skrivningen. 

• Tidigare ställningstaganden - redogör för hurvida planen överensstämmer med tidigare beslut eller 

ställningstaganden såsom t.ex. översiksplan och riksintressen. 

• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de planbestämmelser 

som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes). 

• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls- 

enligt genomförande av detaljplanen. 

• Konsekvenser av planens genomförande –  beskriver 

konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedöm- 

ningen. 

 

Handlingar 

Planen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
 

Bakgrund 

Kronoparkens villaområde planerades och bebyggdes 

under 1970-talet. Allt eftersom områdes byggdes ut och 

befolkningen ökade uppstod ett behov av en närlivsbutik 

i området. Värmlands tingsrätt antog därför en plan 1980 

som möjliggjorde för detta. Fastigheten Sufflören 1 upp- 

rättades och nyttjades av en mindre livsmedelsbutik fram 

till början av 2000-talet, då verksamheten lades ned och 

ersattes med ett mindre handelsbolag. Fastighetsägaren 

önskar ny detaljplan som huvudsakligen möjliggör för 

byggnation av bostäder. 

PB1. UNTRUE The närbutiken was planned while not 

all neighbors had moved in yet (1780K-7/1980 - 

Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 3514 

Närbutik inom Kronoparken 4 - "the amendment"). 

Out of sheer opportunity or laziness to use a prior 

existing bus vändplats for which no bygglov existed 

at the time this area was chosen instead of the area 

that was reserved for “service” by the original basic 

plan (1780K-106/1974). 

PB2. Delomrade C. och D. Had not finished 

construction at the time. The neighbors opposed the 

idea of a närbutik, vigorously. 

 
 
 
 
 
 
 

Montage av gällande detaljplaner. 
 

 
 

PB3. “2000 ersattes med ett 

mindre handelsbolag”:  

Untrue and changed from the 

original SBN-2016-20 rev. 

2016-09-28: “mindre 

transportföretag” (violation of 

detaljplna) changed into 

”mindre handelsbolag” (rev. 

2018-10-24). In fact from 2000 

an illegal garage, tire service, 

hyrsläp and transport business, 

etc. was operated and known 

to the  kommun.  
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Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder och/eller centrumverksamhet inom 

området. 

Huvuddrag 

Det aktuella planområdet består av fastigheterna Sufflö- ren 1 (privatägd) och del av Kronoparken 

1:1 (kommunal mark). Idag nyttjas Sufflören 1 av ett mindre handelsbo- lag som håller till i en 

enplansvilla med tillbyggt garage. Större delen av fastigheten är hårdgjord för markpar- 

kering. Kronoparken 1:1 är i denna del planlagd för park men består av naturmark (utan skötsel). 

Befintliga byggnader önskas rivas för att möjliggöra för huvudsakligen nya bostäder inom aktuellt 

område. 

PB4. Untrue and changed from original SBN2016-20 (rev. 2016.09.28) document, which was closer 

to the truth: page 6: “Idag nyttjas fastigheten av ett mindre transportföretag som ägs och drivs av 

fastighetsägaren”. There was never any ”tillbyggt garage” but the närbutiken was remodelled with 

garage doors. In fact additional to that transportföretag (Org.nr. 559029-1521) [”Bolaget skall 

bedriva handel och uthyrning av fordon så som bilsläp samt konsulttjänster inom 

transportbranschen och därmed förenlig verksamhet.” Svensk Näringsgrensindelning – SNI 

52290 - Övriga stödtjänster till transport, 77390 - Uthyrning och leasing av övrig utrustning och 

övriga maskiner och materiella tillgångar, registered in Ingalillsväg 2 (in another place), NOT 

registered in Skaldensgata 2 (Sufflören1)] other detaljplan violating business were conducted 

(black verkstad, nettodäck.se, etc) on the property at and after the time of application for this 

detaljplan procedure. 

PB5. Planomrade includes park mark and bicycle road, that part is not changed or affected by the 

proposed changes / new detaljplan at all. (violation of PBL, chapter 4, 32 §). Also there is no 

reason to include that communal forest land for sale other than to allow for a more dense 

construction on the privately owned land (that the applicant had sold already right after 

application for this procedure).  

PB6. Kommun was possibly [suspicion, no evidence] duped into conspiring with previous owner to 

defraud the current owner (selling the land under the premise that it can be land for housing in 

the future) while planning procedure not finished / outcome unclear. 

 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 

Planen föreslår bostäder och/eller centrumverksamhet inom ett område med god infrastruktur och 

närhet till service, vilket bedöms vara god hushållning med resurser då området redan till stor del är 

exploaterat. Kommunen bedömmer att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Länssyt- 

relsen delar kommunens uppfattning enligt yttrande i samrådet. 

 

PB7. Neighbors however have vigorously opposed that decision and highlighted the need for an 

EIA because of the size of the proposed building and the value of the nature. Locally endemic 

and protected species (after Natura 2000, red forest ant, bats, deer migration, wood pecker) 

are present and have been highlighted by the neighbors in their objections. Kommun refuses 

to even look at the place and their own classification of the area in the past. 

PB8. Original detaljplan 1780K-106/1974 calls the forest area as one of high value, old growth 

forest. Its first amendment 1780K-7/1980 started the slow process of degradation by 

establishing the närbutik, where it did not belong at all. 

 
Plandata 
Planområde och angränsande områden 

Det aktuella planområdet ligger i Kronoparkens villaområde, intill Skaldens gata i väster och Anna 
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Leks väg i norr. Planområdet omfattar cirka 3 180 m2. Planområdet är relativt flackt och ligger på 

nivåer mellan +80 till +81 (RH2000). 

PB9. The planomrade was without explanation increased: Current planomrade stands at 3384 m2. 

Areas are included that are not affected or subject to any change. If they are not subject to 

change and not affected by the proposal why are the included in the planomrade of this plan?. 

That primarily is true for the park and road area hat remains entirely unaffected and part of the 

eastern side of the planomrade which is extended beyond the property borders of Skaldens gata 

2. The application refers only to Sufflören 1 /Skaldensgata 2 (~1600 m2). The planuppdrag / 

planbesked gives no authority to go beyond the application (to enlarge the planomrade). The 

current extension of the planomrade to 3384 m2 serves no purpose (other than to artificially 

increase maximum building area, which is currently (@30% = ~488 m2, already about 4 times 

totally what other owners are allowed to build ~130m2) but after unexplained enlargement it is 

about 800 m2 including as the basis for the calculation areas that can otherwise not be overbuilt 

(forest) or do not all belong to the owner of Skaldensgata 2 Original area was 2879 m2 before 

redogörelse (in SBN2016-20, rev. 2016.09.28), one main objection was at the time that this is 

already too big – now it was increased even more. Planomrade must limit itself to areas that are 

changed and fall within the syfte of the plan. (violation of PBL, chapter 4, 32 §) 

 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Planområdet och dess närhet omfattas inte av några riksintressen. 
 

Översiktsplan 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan (ÖP). Inom planområdet finns ingen 

risk för översvämning, kollektivtrafiken är väl utbyggd och området har närhet till service, grönom- 

råden och parkmark. Detaljplanen är också förenlig med tre av de fyra övergripande stadsbyggnads- 

principerna som omnämns i ÖP. 

PB10. Kollektivtrafiken concerns one single bus line, you cannot go directly to the city or the 

sundstabadet with that bus from there. (aka: “väl utbyggd”) 

 
Strategiska planen 

Strategiska planen anger kommunens övergripande mål. Till den strategiska planen finns det tre 

hållbarhetsstrategier kopplade; tillväxtstrategin, folkhälsostrategin samt miljö- och klimatstrategin. 

Genom dessa strategier skall ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet uppnås i kommunens 

arbete. Detaljplanen bedöms vara förenlig med den strategiska planen. 

PB11. The reduction of grönområden förenlig med den strategiska planen? 

PB12. Statement from the previous head of stadsbyygnadsnämnden exists that the nämnden has 

no intention to reduce the grönområden or build additional housing in the forest areas of 

miljönartorpet. However exactly that this plan is doing. Previous statement of the current 

chariman of the nämndne exist that he is against the building spree Karlstad has engaged in 

recent years. It is not sustainable anymore.  

Planarbetsprogram 

Denna detaljplan finns med i stadsbyggnadsnämndens planarbetsprogram för 2017-2018 med prio- 

ritet 3. 

Gällande detaljplan 

Gällande detaljplaner är från 1980 respektive 1974 och anger markanvänding för handel samt park 
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eller plantering. 

PB13. Which plan is the current one and where to find? Previous objection was that the SBN2016-

20 (rev. 2016.09.28) document did list the wrong current and valid basic plan. Two of those 

exist. Not properly disclosed. Concerned citizens could not properly form their opinion for 

samrad on the basis of those plans. The valid basic plan and its amendment are: 1780K-

106/1974 "basic plan" (Förslag till stadsplan för KRONOPARKEN (delområde 4A och 4B) 

sma hus area; and 1780K-7/1980 "the amendment" (Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 

3514 Närbutik inom Kronoparken 4). SBN2016-20 (rev. 2016.09.28) did mention only 

“STG3514” but with the wrong (misleading) year of enactment (1983). The basic plan 1780K-

106/1974 was omitted entirely. So also here it is omitted. 

 
Beslut om planläggning 

Beslut om planläggning togs av stadsbyggnadsnämnden den 17 februari 2016 (§ 22). Stadsbygg- 

nadsförvaltningen fick i uppdrag att pröva möjligheten att uppföra nya bostäder inom kvarteret 

Sufflören. 

PB14. ”Beslut om planläggning togs av stadsbyggnadsnämnden den 17 februari 2016” Beslut 

om planläggning, besked, §22, Protokoll are all essentially the same document with different 

heading and different date.  One can only guess that no proper discussion took place at all when 

those documents are all exactly the same. 

 

Förutsättningar och planförslag 

Markanvändning 

Den privata fastigheten Sufflören 1 är planlagd för handel och nyttjas av ett mindre handelsbolag. 

På tomten finns en byggnad i 1 ½ plan, med tillbyggt garage. I övrigt är hela tomten hårdgjord för 

parkeringsytor. Den kommunala delen är planlagd för park/plantering men består av naturmark och 

skog. 

PB15. Again changed from original SBN 2016-20  (rev. 2016.09.28) which admitted detaljplan violation 

by current business, “mindere transport företag”, black verkstad, tire service, etc. No handelsbolag 

at all registered in Skaldensgata 2 but in Ingalillsväg 2 (by previous owner / original applicant). 

PB16. Size of the Sufflören 1 planomrade was disclosed in SBN 2016-20 (rev. 2016.09.28) as 2897m2, 

shown in this rev. 2018.10.24 as 3180 m2. Reality is 3384 m2.This change in the details of sub-

sections and total is not shown to interested neighbors in this revision. Only the total number is 

given and not accurate. Cannot comment or review if numbers are not properly disclosed, first. 

Planförslag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlstads Universitet 
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Kronoparkens villaområde (ortofoto 2016). Aktuellt planområde inringat. 

 

Planområdet får markanvändning för bostäder och centrumverksamhet (B/C) inom kvartersmark 

samt lokalgata (GATA), park (PARK) och gång- och cykelväg (GCVÄG) inom allmän platsmark. 
 
 

Stadsbild & Bebyggelse 

Planområdet ligger centralt i Kronoparkens villaområde som planerades och bebyggdes på 1960 

och 1970-talet. Villaområdet är tidstypiskt och är bebyggt i öar där alla villagatorna mynnar ut i hu- 

vudgatan Skaldens gata, som också planområdet angränsar till. Omkringliggande villor har enhetlig 

utformning och varierar i storlek mellan 120-180 m2 i byggnadsarea. I slutet av 1970-talet var hela 

området utbyggt och behovet av en närlivsmedelsbutik uppstod, varav anledningen till gällande plan 

och fastigheten Sufflören 1. Efter att livsmedelsbutiken lades ner i slutet av 2000-talet har tomten 

nyttjas av ett mindre företag. En kontorsbyggnad, med tillbyggt dubbelgarage, i 1 ½ plan finns på 

fastigheten idag och har en byggnadsarea på cirka 245 m2. Närmsta bebyggelse ligger mellan 25-

30  
 

Befintlig byggnad inom planområdet. 

 

meter öster om aktuellt planområde, däremellan finns en skogsridå. 

PB17. ”behovet av en närlivsmedelsbutik uppstod” UNTRUE, the neighbors opposed it in 1780K-
7/1980 "the amendment" (Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom 
Kronoparken 4) it was a single handed decision by one stadsarchitekt, documented in the the 
amendment detaljplan documents: neighbors against it strongly, protestbrev,wait a little, go 
ahead anyway! (aka: “what do those stupid neighbors know what is good for them”) 

PB18. “Ett mindere företag”, several business attempts failed, currently transport business (in 
violation of detaljplan 1780K-7/1980 , and other illegal activities that violate that current 
detaljplan (past and present violations not covered by bygglov: transport företag, black 
unregistered verkstad, Nettodäck.se tire service, sea container as building, sea container building 
foundation still there extending deep into kommunal forest land, car washing in front of garage 
doors, hyrsläp service, extended roof without kommunal permission directly until property border. 

PB19. Ärendekort KL 2008-000077: ”Diskuterat i SBB 10 okt 08: Lokalen är i planen betecknad 
med H, lika med handel. Fråga har ställts om att få ställa in 2-3 bussar där och samtidigt sälja 
bildäck. Planen gäller betr handel men övrig användning kan ej inrymmas i planbestämmelsen. 
Påpekas att handel med bildäck inte får inberäkna däckbyte på platsen eller annan 
verkstadsverksamhet. Meddelat mäklaren. Thord Tärnbrant på Teknik- o 
Fastighetsförvaltningen har också fått beskedet eftersom kommunen eventuellt är intresserade 
av att överta byggnaden./ARK” 

 
Planförslag 
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Planförslaget är relativt flexibelt och möjliggör för olika typer av bostäder; mindre flerbostadshus, 

villor och parhus/radhus. Planen reglerar inte fastighetsindelning men som högst får varje fastighet 

bebyggas till 30% (e
1 
30). För att hålla ett avstånd till angränsade markanvändningar och bebyg- 

gelse har prickad mark (:::::::) införts i byggrättens norra och östra del. Högsta tillåtna våningsantal 

begränsas till två (II) och högsta tillåtna taklutning begränsas till trettioåtta grader (38°). Regleringen 

syftar till att anpassa ny bebyggelse till befintliga villor i området. Nyttjas hela byggrätten innebär 

det en maximal byggnadsarea på totalt 806 m2, sammanhängade eller uppdelad i flera byggnader. 

Byggrätten längd är cirka 67 meter. En sammanhängande byggnad med den längd skulle upplevas 

dominerande i sin nuvarande omgivning. Större byggnader ska därför brytas av enligt utseende-be- 

stämmelsen (f): ”Överstiger byggnadens fasadlängd 30 meter ska denna delas upp med en minst tre 
 

 

 

Exempel på utformningsprincip för flerbostadshus. 

 

Exempel på utformningsprincip för flerbostadshus. 

 

PB20. Unacceptable and unexplained. 99% the same as the original proposal (rev. 2016.09.28). 
Except in this rev. 2018.10.24 all the square meter numbers have been deleted. No contribution 
of the opinions collected through samrad visible at all. All opinions and counter proposals were 
ignored. A flerbostads house should under no circumstances be built in an area that is by its 
basic detaljplan 1780K-106/1974  limited to “sma hus area”.  

PB21. Visualisation below shows 2 large deciduous trees, larger in size than my house to seemingly 
prove the point: “no visibility issue”. Those trees in that size do not exist!  

 

ny bebyggelse 
 

+87 

 

 
 

 
 

fastighetsgräns 

+81 
 
 
 

 
plangräns 

 
 

fastighetsgräns 

 

 
Sektion A-A 
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meter bred indragen byggnadsdel. Indragning från fasad 

ska vara minst en meter”. Se bilder nedan för exempel 

på möjliga utformningar. 

 

PB22. Still looks like a single big building to me that 

dominates its surroundings and violates the 

character of the whole sma hus omrade completely. 
 

Markens utformning 

Hela planområdet är relativt flackt och varierar i nivåer 

om +80 till +81 (RH2000). Naturmarken öster om 

planområdet sluttar uppför, vilket ger en naturlig barriär 

mot det befintliga villaområdet i öster. I södra delen av 

planområdet, strax söder som fastigheten Sufflören 1 

finns ett dike. Ska denna del av planområdet bebyggas 

behöver denna del fyllas upp och diket flyttas längre 

söderut. 

 

PB23. Sand ground, filling up the channel stupid idea, 

you can see the cross-section that channel is 

needed to drain the water from higher up otherwise 

you flood the road. 

PB24. Natural forest barrier almost none existent 

anymore because of previous owner cutting it 

down. Direct visibility line exists from proposed 

new housing to sleeping rooms of existing housing 

higher up. 

 

 

Natur / Grönytor och växtlighet 

Den privata marken (Sufflören 1) är till största del 

hårdgjord medan den kommunala marken idag består 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överblick sektion A-A 
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av natur, utan kända naturvärden. Naturen består av yngre björkar och gran och saknar större 

rekreationsvärden. I närområdet finns det gott om skog och i nordväst finns också en grusplan och 

lekpark som bjuder in till aktivitet. 

 

PB25. Yes, as a result of establishing the property there, high value trees were cut, owners continued 

cutting and extending this property. “Utan kända naturvärden” if not known then it must be 

investigated. We take berries there and mushrooms. I discovered a red forest ant hive marked by 

the kommun. However the planner never visited the area or took a look from our side. You 

cannot dismiss something as un-valuable when you have not checked it first. (ants, deer 

migration, bats, woodpeckers, foxes etc.) 

 
Planförslag 

Den naturmark som omfattas av planen möjliggörs för bebyggelse. Ingen kompensation för förlo- 

rad naturmark planeras. Det är viktigt att ytor som inte bebyggs planeras och planteras på ett sätt så 

att attraktiva gårdsmiljöer skapas. Grönska fungerar också som bullerdämpning. 

 

PB26. ”Den naturmark som omfattas av planen möjliggörs för bebyggelse” no it does not, you 

need to over built and fill a water drainage channel first and need to cut more trees. 

PB27. ”Grönska fungerar också som bullerdämpning.” As much as was cut down there is no noise 

dampening and you can hear and directly see the “car posers” and “nollning experts” on the 

property and on skaldensgata, driving 100 km/h as if they drive through your house 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet har tidigare nyttjats av en livsmedelsbutik, men lades ned i slutet på 2000-talet. Närms- 

ta service i form av butiker, vårdcentral, bibliotek mm. finns cirka 1 kilometer från planområdet, 

i Kronoparkens centrum. Även Välsvikens handelsområde försörjer området med kommersiell 

service. Närmaste förskola ligger cirka 700 meter norr om planområdet. 

 
Planförslag 

Planförslaget ger möjlighet till att området kan nyttjas för centrumverksamhet genom planbestäm- 

melsen (C). I nuläget finns inga planer på någon form av verksamhet på platsen. 

 

PB28. If there are no plans currently to establish any centrumverksamhet then why change it to 

centrumverksamhet in this plan proposal at all? Is that statement intended to put to rest the 

suspicions of the neighbors and then still be able to do it? 

Any Centrumverksamhet will legalize past admitted violations of the existing detaljplan 

1780K-7/1980. Neighbors who have complained about those violations and still not 

achieved justice. Not at all covered by any bygglov and violating current detaljplan: transport 

företag, black unregistered verkstad, Nettodäck.se tire service, sea container as building, sea container 

building foundation still there extending deep into kommunal forest land, car washing in front of 

garage doors, hyrsläp service. Additionally new owner (after sale) runs an entirely unregistered business 

and allows use of property (and violations) by previous owner and applicant to continue. I am aware 

the previous owner / applicant makes the argument he has a properly registered business, but in the 

wrong place, not in Skaldensgata 2 and for the wrong business, violating the detaljplan. He argues he 

has a bygglov, yes but again not so for verkstad or tire service or hyrsläp or car wash, etc. See PB15-19 

also see original bygglov application for the garage doors:  He lied about his intentions, never owned 

any taxi billar. 

 

Gator och trafik 

Kollektivtrafik 
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Området trafikeras av Karlstadsbuss linje 2 (var 15:e minut) och en busshållplats finns i direkt an- 

slutning till fastigheten. Busshållplatsen är delvis placerad på inom kvartersmark och på den privata 

fastigheten i dagsläget. Förslaget innebär att kvartersmark och fastighet regleras så att busshållplats 

hamnar på kommunal gatumark (GATA). 

 
Gång- och cykeltrafik 

Området är väl försörjt med gång- och cykelvägar och har goda förbindelser till både universitetet, 

Kronoparkens centrum, och övriga Karlstad. En gång- och cykelväg sträcker sig i öst-västlig rikt- 

ning inom planområdet, strax norr om aktuell fastighet (GCVÄG). Denna cykelväg ingår i stomnätet 

mot Alster och har en koppling till en gång- och cykelväg i nordlig riktning. Inga förändringar av 

planeras med anledning av planförslaget. 

 

PB29. Then why is this part of the planomrade if you do change exactly nothing there? (GCVÄG) 

should not be included in planomrade because nothing is changed there and it is of no function 

to the planned new buildings. Planomrade must be limited to the area were changes occur. 

 
Biltrafik och gatumiljö 

Skaldens gata ansluter till området i väster. Gatan är en huvudgata där högsta tillåtna hastighet är 50 

km/hmen planeras att ändas till 40 km/h under 2019. Trafiken består huvudsakligen av boende i 

området, trafik till förskola samt stadsbussar, vilket gör att gatan är relativt lågt trafikerad. 

PB30. 100km/h in reality all day and night: nollningar, quads, motor bikes, car poser, a-traktoren 

PB31. About 800 houses X 2.5 cars X out to work, back again X shopping = easy 4000 cars per day 

 
Planförslag 

Planförslaget innebär inga fysiska förändringar av angränsande lokalgator. Däremot har teknik- och 

fastighetsförvaltningen tagit fram en ny hastighetsplan som föreslår hastighetsdämpande åtgärder 

längs Skaldens gata. Vad åtgärderna innebär är i dagsläget inte specificerat. 

PB32. We have a plan “föreslår hastighetsdämpande” but we do not know what it is “inte 

specificerat”. Bring us a specific proposal that will improve the situation and that can be 

commented on.. 

 
In- och utfarter tillåts endast i den sydvästra delen av planområdet, med anledning av busshållsplat- 

sens placering och angränsade gång- och cykelvägar (IN- OCH UTFARTSFÖRBUD). 

 
På grund av att nuvarande busshållplats ligger inom kvartersmark utformas planen så denna del 

regleras till allmän platsmark (GATA). Fastighetsgränserna regleras därefter. 

 

PB33. You are changing the property border but do not know how yet. However we already 

include those changes that you do not know yet into the maximum building calculation? How 

can something that is not known be included? Must the maximum property area not be 

specific as we use it to calculate the specific and limited maximum construction area? 

 
Parkering 

Parkeringar ska lösas enligt för tillfället gällande parkeringnorm. Nuvarande parkeringsnorm antogs 

av kommunstyrelsen 2016 och anger olika krav på antalet platser beroende på vilken typ av bostäder 

som planeras i området. Sufflören 1 ligger i zon 3, vilket innebär följande: 
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BILPARKERINGAR 

BOSTADSTYP ANTAL PLATSER 

Flerbostadshus >40 kvm /lgh 10 platser/1000 BTA 

Flerbostadshus <40 kvm/lgh 5 platser/1000 BTA 

Småhus/parhus/radhus (gemensam parkering) 1,5 platser/1000 BTA 

 

CYKELPARKERINGAR 

 
PB34. Ok. I am quite sure as we can see from the proposed architekts designs (förslag 161012 

Version 2 and förslag 160919: Rathsman, ark SAR MSA) that the units will be less than 40 

m2. But we will possibly have 32 to 40 units in the flerbsotadshus (maximum student 

dormitory version). Your table then however only requires 5 parking spaces, for 40 units! You 

are willfully ignoring that this will cause a parking problem and the tenants will just park on 

our road or the forest area / in the park on the other side. 

 

 

BOSTADSTYP ANTAL PLATSER 

Flerbostadshus >40 kvm 28 platser/1000 BTA 

Flerbostadshus <40 kvm 30 platser/1000 BTA 

Kontor 15 platser/1000 BTA 
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Planförslag 

Hur många parkeringsplatser som kommer att behövas utreds i bygglov enligt tabell ovan. För att 

underlätta en hållbar livsstil och minska bilanvändandet kan det beroende på val av bostadstyp 

finnas möjlighet att tillämpa Grön resplan. Beroende på vilka åtgärder som tillämpas kan behovet 

av det egna bilinnehavet minska, vilket i sin tur innebär ett minskat parkeringsplatsbehov. Exempel 

på åtgärder kan vara att en bilpool kopplas till 

boendet. 

 

Bilparkeringsplatserna bör vara utrustade med 

motorvärmare. Det bör även planeras för beho- 

vet av parkeringsplatser med möjlighet att ladda 

elbilar, och andra elfordon som elcyklar och 

permobiler. Minst hälften av cykelparkeringarna 

utomhus bör vara under tak. 

 

PB35. Bilpool. very creative but wishful 

thinking that is. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt kommunens jordartskarta består grund- 

lagret inom aktuellt planområde av postglacial 

sand. En geoteknisk undersökning bör göras i 

samband med bygglov. 

PB36. What type and how deep? How will it be 

included in the planförslag and later 

exploration or bygglov requirements? All 

unclear and this the second version already. 

How can we review something that is so 

vague?  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens allmänna 

verksamhetsområde för VA. Kapacitet finns i 

dricksvattenledningsnätet invid och fram till pla- 

nområdet. Fastigheten har idag brukningsrätt för 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-ledningar i området. 

 

Illegal Container still visiable on this map, 

foundation also still there was never removed
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vatten, spill- och dagvatten. Anslutningspunkt finns idag inom planområdet och anslutningsavgift 

för tillkommande bostäder tillkommer. 

 
Dagvatten 

Dagvattennätet är utbyggt inom planområdet och ledningar finns dragna inom fastigheten. Dessa 

ledningar planeras ligga kvar och säkerställs i planen med möjlighet till ledningrätt (u). 

 
Strax söder om aktuell fastighet, inom planområdet, finns ett dike som är viktigt för områdets drä- 

nering av dagvatten. Detta kan behöva flyttas söderut vid exploatering. 

 

PB37. You cannot change the way the water moves downhill and if you move the channel that 

collects this water it will still find its way (possibly under the new building). Add a hydrologisk 

research study as well. 

 
För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet bör miljövänligt bygg- 

nadsmaterial användas. Vidare bör ytvatten från trafik- och parkeringsytor avledas över gräsytor 

innan vidare avledning till dagvattenledning. Lämpligen avvattnas trafikytor mot infiltrationsstråket. 

 

PB38. We have a sandy area, then you divert the water over that area were the house is built on –

really? Good idea? 

 
Befintligt ledningssystem för dagvatten har inte kapacitet att avleda ett så kallat extremregn varför 

marken inom planområdet måste höjdsättas så att dagvatten från extremregn fritt och utan att skada 

byggnader mm. kan ytavledas mot planområdets västra gräns. 

 
Normalt dimensioneras dagvattenförande ledningar för ett så kallat 10-års regn. Klimatkompen- 

sationer för framtiden görs genom att lägga på en klimatfaktor på 1,2 vid dimensionering. Svenskt 

vattens publikation P104, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem följs. 

 

Dräneringsvatten 

Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i 

förbindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,2 meter över gatans nivå utan- 

för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 

självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan 

komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. 

 
Avfall 

När nya områden planeras för bostäder och/eller verksamheter, är det viktigt att de planeras me- 

hänsyn till renhållningens breda fordon. Avfallsutrymmen måste vara lättillgängliga, vara belägna i 

markplan samt placeras så att backning kan undvikas. 

 
Energi 

Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 

viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt 

att underlätta för framtida solkraftsinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, 

placering och skuggning. 

 

PB39. Only point in this proposal that I agree with. But they type of environmental certification 

standard must be fixed here in the detaljplan. Which you have not done yet. I want this to be 

included as a fixed value. At least Swedish “platinum” standard. Or noll energy hus. You 

bring this up just now and not the first revision, how could we ever review that? 

Störningar, hälsa och säkerhet 

Trafikbuller 
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I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) finns bestämmelser om rikt- 

värden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Buller från 

spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 

 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och, 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid minst en, gemensam eller 

egen, uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 
För en bostad om högst 35 m2 gäller istället att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljud- 

nivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 
Om ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljud- 

nivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte över- 

skrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 
Skaldens gata är en relativt lågt trafikerad gata (ca 1000 f/d) med hastighetsgränsen 50 km/h och 

trafikeras av stadsbussar. Kommunens hastighetsplan innebär att hastighetgränsen planeras sänkas 

till 40 km/h under 2019. 

 

PB40. 4000 per day is more realistic. Please shown me the reasearch data you base the number of 

1000 car on. With 4000 cars also the noise problem is much higher not speaking of the poser 

and nollningar that drive 100km/h at 02:00 on that road. I already complained about those 

artificially low numbers in the first version. 

 
En översiktlig bullerberäkning har gjorts med hjälp av Boverkets Hur mycket bullrar vägtrafiken?. 

Skulle en byggnad placeras 16 meter från vägens mitt beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 57 

dBA vid byggnadens västra fasad, utifrån dagens förhållanden med 50 km/h. Med ett avstånd på 30 

meter beräkans ekvivalent ljudnivå uppnå 53 dBA, vilket är under riktvärdet. Utgår vi istället från 

planerad hastighet (40 km/h) med samma avstånd beräknas ljudnivån till 54 dBA, respektive 52 

dBA ekvivalent ljudnivå, vilket är under riktvärdena. För att klara maxnivåer bör hälften av bostads- 

rummen vara vända mot en sida där 70 dBA inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 
Uteplatser ska placeras och utformas på ett sätt så att riktlinjerna för buller klaras även där. Genomatt 
arbeta med exempelvis växtlighet, delvis inglasning och kamouflering av trafikbuller kan en god 
bebyggd utemiljö uppnås. 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ny bebyggelse kan utformas och placeras så att 

riktlinjerna för buller inte överskrids. Mer specifik redovisning av bullernivåer tas fram i bygglovs- 

skedet. 

 

PB41. Again main concern for the neighbors is the noise from the building when university 

students live there. And what legal right we have against to operator / owner to stop such 

disturbances. After the Swedish law none at all / none effective. Hyreslagen grants right to 

party. We propose sound isolating windows that cannot be opened to be required in the 

planförslag. Already proposed before. 

 
Brand 

Byggnader ska placeras och utformas så att räddningstjänstens framkomlighet tillgodoses enligt de 

krav som finns i Boverkets Byggregler (BBR). 

 

Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
38/126



18 

COMMMENTS IN RED 

 

 

Luftkvalitet 

Detaljplanen bedöms inte ligga inom ett område med risk för höga kvävedioxid- eller partikelhalter 

med anledning av den låga trafikmängden (ca 1000 f/d). Mätningar har inte gjorts i området men 

en jämförelse kan göras med Hamngatan i Karlstads centrum som har en trafikmängd (15 000 f/d), 

där riktvärdena för kvävedioxid och partiklar klarar miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna 

bedöms därför klaras vid aktuellt planområde. 

 

PB42. And when will those norms be established? This again is just a promise (like the 

environmental building standard before, (see PB39) which you will not do or keep before the 

proposal enters force and then it does not matter – I guess. 

 
Markföroreningar 

Planområdet bedöms inte vara utsatt för några markföroreningar. Skulle markföroreningar påträffas 

i byggskedet ansvarar fastighetsägaren för att en anmälan till kommunens miljöförvaltning görs. 

 

PB43. The owner of the transport business always washed his cars there water was running off to 

the channel. Tarred area is full of oil pollution, etc. How about you order environmental studies? 

Those things about how the owner behaved towards the environment are public knowledge. 

 
Radon 

Radon är en gas som kan innebära risker för människors hälsa och säkerhet och kan förekomma 

i luft och vatten. För att minska konsekvenserna för långvarig exponering i inomhusmiljö finns 

gällande riktvärden (Socialstyrelsen, Allmänna råd) för bostadshus på 200 Bq/m3. Planområdet 

bedöms inte ligga inom något högsriskområde. 

 
Skuggning 

Den villabebyggelse som ligger öster om aktuellt planområde bedöms inte påverkas negativt av 

skuggning. Detta på grund av att villorna ligger cirka 25-30 meter öster om ny byggrätt samt på en 

högre höjd än aktuellt planområde. Det finns också en ridå träd mellan befintlig bebyggelse och det 

aktuella planområdet. 

 

 

PB44. Untrue, yes the houses are higher but you can still see directly inside. Your earlier 

visualization with the huge trees is misleading. Also (once more) the planner did never visit the 

area, otherwise there would be no statement that there are enough trees to block the view.
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 

 
Ansvarsfördelning för genomförande 

Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta 

Lantmäterimyndigheten Fastighetsförtecknig, fastighetsbildning och bil- 

dande av servitut. 

Teknik- och fastighetsförvalt- 

ningen 
Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 

och dagvatten. Ansökan om lantmäteriförrättning. 

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 

buller, markförorening och sanering. 

Exploatör Exploatering inom kvartersmark. 
 

Avtal 

Planarbetsavtal har tecknats mellan stadsbyggnadsförvaltningen och sökande, reglerande kostnader 

och ansvar för upprättande av detaljplan för Sufflören 1 m.fl. 

 
Ett avtal ska tecknas mellan exploatören och teknik-och fastighetsförvaltningen innan detaljplanen 

antas, för att reglera kommande fastighetsbildning och ansvars- och kostnadsfördelning för genom- 

förandet av detaljplanen. 

 

PB45. The applicant handed in a private application he must pay for all planning proposal related 

costs and judicial cost in case of legal objections privately. Tax payers should not be forced to 

subsidize this entirely private project. Tax payer should not be forced to pay for the kommunal 

lawyer to oppose them when they overklagar. 

 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem (5) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförande- 

tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med detaljplanen och den 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 (för exempelvis 

förlorad byggrätt). 

 
Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark (GATA), (GCVÄG) och (PARK). 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Vid planens genomförande kommer fastigheten Sufflören 1 att utökas via fastighetsreglering från 

Karlstad Kronoparken 1:1 till Karlstad Sufflören 1. 

 

PB46. What does that mean? What is utökad and how much? Does it concern the additional 

land sale? Why was that moved here and is not found in the planförslag? What are the 

square meters what will be the contract of sale? No details at all which are required to be 

able to review / comment on it. (First reference in this document to the sale of public 

land) 

 
Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 

Ledningsrätt 1780K-40/1983.1 ska ligga kvar i befintligt läge. Det finns en dagvattenledning 
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(inom kommunal mark) i detaljplanens nordöstra hörn. Ledningsrätt kommer att sökas av 

kommunen innan försäljning. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader som uppkommer för planens upprättande och genomförande ska bekostas av exploatö- 

ren. 

 
Marklösen 

All kvartersmark för bostadsändamål skapar byggrätt oavsett planbegränsningar om markens 
användning. Priset för kommunal mark baseras på markvärdet för byggbar mark. 

 

PB47. I believe it is not legally possible to do so. Only land that is designated to have building rights 
in its use determination can then create or transfer that building right. Meaning land that itself 
does not contain building rights cannot transfer those building rights to increase the maximum 
overbuilt area of another part. It cannot transfer what it does not have itself. “Priset för 
kommunal mark” Second (only) reference that kommunal forest land will be sold and 
converted. 

 
Avgifter 

Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 

Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 

vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 

 
Tekniska frågor 

Uppvärmning 

Fjärrvärmeledning finns framdragen till planområdet, exploatören ansvarar och bekostar eventuell 

anslutning till denna. 

 
VSD- ledningar 

Anslutning sker via befintliga anslutningspunkter som ligger inom planområdet. 

 
El- och stadsnät 

Exploatören ansvarar och bekostar anslutning till ledningar för ny bebyggelse. 

 
Avfall 

Exploatören ansvarar och bekostar för upprättande av renhållningsabonnemang. 
 

 
Dagvatten 

Exploatören ansvarar för och bekostar flytt av dike och eventuellt andra åtgärder för dagvatten. 

 
Parkering 

Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten. Se avsnitt Parkering (sidan 9). 
 

Markföroreningar 

Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom deras fastighetsgräns. Detta 

enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens krav. 

 
Om markföroreningar påträffas, till exempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt- 

ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då utföra/komplettera mark- 

föroreningsundersökning och sanering om det behövs. 
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Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning 

Behovsbedömning gjordes i april 2016. Slutsatsen blev att ett genomförande av planen inte kan 

medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL erfordras ej. Bedömningen gjordes att 

konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen. 

 

PB48. Screening was faulty and neglected the kommuns own assessment and marking about the 

natural value of the area and impact on surrounding areas and existing animal migration and 

locally endemic and protected species (ants, woodpeckers, deer migration, foxes, bats). Water 

channel will be overbuilt but an MKB or other investigation how this will affect the 

hydrology of the area is not carried out. 

 
Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur, samt konsekven- 

ser för människors hälsa och säkerhet. Stycket sociala konsekvenser är inriktat på tillgänglighet och 

trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst handlar om effektiv markanvändning och 

konsekvenser för kommunens ekonomi. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan 

rådande omständigheter och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger. 

Sociala konsekvenser 

Området ligger i ett villaområde, utan inslag av andra boendeformer. Planförslaget är flexibelt och 

skulle några andra boendeformer uppföras på platsen ger det ett positivt tillskott och differentiering 

till området. Blandade boendeformer ökar möjliggeterna för blandad befolkning, vilket kan bidra 

positiv dynamik och integration. Ett tillskott av nya bostäder kan bidra till trygghet, som är positivt 

utifrån sociala och ekonomiska aspekter. Genom att öka utbudet av bostadsalternativ i staden kan 

fler människors behov av en god boendemiljö tillgodoses. Att mångafalden ska öka i våra bostads- 

områden är ett av målen i kommunens strategiska plan (Folkhälsostrategin). Att området bebyggs 

kan innebära en möjlighet för kvarboende inom området, exempelvis vid omflyttning eller försälj- 

ning av småhus, vilket ur en social synvinkel är positivt för den enskilda människan och dennes 

möjlighet till sociala skyddsnät mm. 

 

PB49. Looking at the different architekts proposals (förslag 161012 Version 2 and förslag 160919: 

Rathsman, ark SAR MSA) it is very clear that low cost, single individual units will be built. That 

does not differentiate the area at all but creates a pocket of monoculture in an otherwise very 

divers sma-hus area. Many professions, many cultures live happily together in the 

miljönartorpet area today. This is planned as “get rich quickly scheme” eating away on the 

forest area that was originally a high value old growth forest area in the original basic plan, then 

planned to be maintained as a sound protection against the road.  

The establishment of the närbutik was a gross overstep of communal planning against 

expressed wishes of the neighbors. All businesses have failed there since. This proposal must be 

considered failed too, because the original applicant has disappeared and publically declared not 

to have any interest in the project anymore. The new owner is not known and we have no 

developer that could be trusted and stepped forward. Legal violations on the property have not 

been addressed and rectified, which must come first. This proposal would legalize the past 

violations by introducing centrumverksamhet building and operation rights. Current bygglov 

enabling the garage door modification were achieved by deception of the applicant and gross 

negligence of the kommun who previously clearly stated to him (Ärendekort KL 2008-000077) 

that verkstad or tire service are not possible after the current valid detaljplan but then still gave 

a bygglov for garage doors under the restriction that hyrsläp and bus service “remain limited” 
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which of course they did not remain. Result was that prior to the application of this detaljplan 

change procedure a unregistered garage / verkstad business and tire service (nettodäck.se) was 

operated causing severe disturbance throughout the night with surrounding neighbors. The 

complaints of which the kommun turned two blind eyes on.  

 
Skulle området istället nyttjas av någon form av centrumverksamhet, som exempelvis en närlivs- 

butik, är det också positivt utifrån en social aspekt. En naturlig mötesplats bidrar till ett områdes 

dynamik och bjuder in till spontanmöten och integration. Även det bidar till ökad trygghetskänsla i 

ett område. 

 

PB50. Närlivsbutik is already possible with the current handel (H) designation, no need to change to 

centrumverksamhet (contradiction in itself if närlivs is your planning proposal goal). 

PB51. Further handel has failed under two previous owners. You cannot compete with coop and ica 

down the road. 

PB52. I do not see how tryyghet is increased by students with their boom boxes. Or by increased 

alcohol and drug violation because of those customers. 

PB53. This is a community of small house owners putting in a flerbostadshus with students or other 

single low cost units is destroying the character of the area and violating the restriction of the 

original basic detaljplan.   

Ekonomiska konsekvenser 

Fler bostäder är utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv postivit. Fler bostäder är en förutsättning 

för ökad befolkning, vilket bidrar till ett bättre skatteunderlag. Detaljplanen innebär inga direkta 

konsekvenser för kommunens ekonomi. 

PB54. An agreement has been reached with the applicant about the costs of this procedure and the 

exploration costs. He will also not pay for legal costs during overklagar. Those costs are direct 

economic consequences for the communal budget paid for by the tax payer. Also the planning 

costs of the redevelopment and building of the bus stop are not included here, which are 

substantial costs. 

Miljökonsekvenser 

Planförslaget innebär att kvartersmarken utökas och att del av naturmark tas i anspråk. Naturmar- 

ken bedöms inte ha några skogliga eller sociala värden och bedöms därför inte innebära någon stor 

negativ miljöpåverkan. 

 
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 natu- 

ren kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta 

planarbete. Planen anses inte medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

 

PB55. The current standard and norms are insufficient and for example the measure for noise is 

mostly taken in db(A) not accounting at all for lower bass waves from subwoffers for example 

or modified cars.  The neighbors can hear those disturbances from the university that is more 

than 1000 m away.  Now you propose to put those parties right next to our homes and say the 

“standards are fine with it”.   The standards suck and there is no legal recourse as tenants are 

protected by the hyreslagen with a “right to party”. The only course to prevent massive social 

consequences for the people who might live there and those already living here is not to put a 

new building there. Kommuns calculation also neglects the 20 min. Bus schedule of line 

number 2 stopping drectly in front of the proposed houses. Two sides bus stop directly in 

front of the development
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 

054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
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PB1. UNTRUE Närbutiken planerades medan inte alla grannar hade flyttat in ännu (1780K-7/1980 - Förslag 
till ändrad stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom Kronoparken 4 - "ändringen"). Utan ren möjlighet 
eller latighet att använda en tidigare existerande bussvändplats för vilken ingen bygglov existerade vid det 
tillfället som detta område valdes istället för det område som var reserverat för "service" enligt den 
ursprungliga grundplanen (1780K-106/1974). 

 

PB2. Delomrade C. och D. Hade inte färdigbyggnad vid den tiden. Grannarna motsatte sig tanken om en 
närbutik, kraftfullt. 

 

PB3. "2000 ersattes med ett mindre handelsbolag": Felaktigt och ändrat från den ursprungliga SBN-2016-20 
rev. 2016-09-28: "mindre transportföretag" ändrats till "mindre handelsbolag" (rev 2018-10-24). Faktum är 
från och med år 2000 ett olagligt verkstad, däcktjänst, hyrsläp och transportbranschen etc. drivs och är känt 
för kommunen. 

 

PB4. Otroligt och ändrat från original SBN2016-20 (rev 2016.09.28) dokument, som var närmare sanningen: 
sidan 6: "Idag utnyttjas fastigheten av ett mindre transportföretag som ägs och drivs av fastighetsägaren". Det 
fanns aldrig något "tillbyggt garage" men närbutiken var ombyggd med garageportar. Faktiskt tillägg till det 
transportföretaget (Org.nr 559029-1521) ["Bolaget ska bedriva handel och uthyrning av fordon som bilsläp 
samt konsulttjänster inom transportbranschen och därmed förenliga verksamheter." Svensk 
Näringsgrensindelning - SNI 52290 - Övriga stödtjänster till transport, 77390 - Uthyrning och leasing av övrig 
utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar, registrerade i Ingalillsväg 2 (på annat ställe), Ej 
registrerad i Skaldensgata 2 (Sufflören1)] annan detaljplan brytande verksamhet genomfördes (svart verkstad, 
nettodäck.se etc) på fastigheten vid och efter ansökningsdagen för denna detaljplanförfarande. 

 

PB5. Planomrade inkluderar parkmark och cykelväg, den delen är inte förändrad eller påverkad av de 
föreslagna ändringarna / nya detaljplanen alls. (brott mot PBL, kapitel 4, 32 §). Det finns inte heller anledning 
att inkludera det kommunala skogsmark till salu förutom att möjliggöra en mer tät konstruktion på det 
privatägda landet (som sökanden redan hade säljit redan efter ansökan om detta förfarande). 

 

PB6. Kommun var möjligen [misstänkt, inget bevis] tvungen att samarbeta med tidigare ägare för att bedräga 
den nuvarande ägaren (sälja marken under förutsättningen att det kan vara mark för bostäder i framtiden) 
medan planeringsförfarandet inte är klart / resultatet oklart. 

 

PB7. Grannar har emellertid motsatt sig detta beslut och framhävt behovet av en miljökonsekvensbedömning 
på grund av storleken på den föreslagna byggnaden och naturens värde. Lokalt endemiska och skyddade arter 
(efter Natura 2000, röd skogsmyr, fladdermöss, hjortmigration, träpinnar) är närvarande och har blivit 
uppmärksammade av grannarna i sina invändningar. Kommun vägrar att ens titta på platsen och sin egen 
klassificering av området tidigare. 

 

PB8. Original detaljplan 1780K-106/1974 kallar skogsområdet som en av högvärdet, gammal skog. Dess 
första ändring 1780K-7/1980 startade den långsamma nedbrytningsprocessen genom att etablera närbutiken, 
där den inte hörde alls. 

 

Pb9. Planomrade ökade utan förklaring: Nuvarande planomrade står vid 3384 m2. Områden ingår som inte 
påverkas eller är föremål för någon förändring. Om de inte är föremål för förändringar och inte påverkas av 
förslaget, varför ingår de i planen för denna plan ?. Det som primärt är sant för parken och vägarna är helt 
opåverkad och en del av planområds östra sida som sträcker sig utanför Skaldens gata 2. Ansökan avser endast 
Sufflören 1 / Skaldensgata 2 (~ 1600 m2) . Planuppdraget / planbesked ger ingen befogenhet att gå utöver 
ansökan (för att förstora planomrade). Den nuvarande utbyggnaden av planomrade till 3384 m2 har ingen 
anledning (förutom att öka den maximala byggnaden, som för närvarande är (@ 30% = ~ 488 m2, redan ca 4 
gånger helt vad andra ägare får bygga ~ 130m2) men efter oförklarlig utvidgning är den cirka 800 m2, 
inklusive som grund för beräkningsområden som annars inte kan vara överbyggda (skog) eller inte alla tillhör 
ägaren till Skaldensgata 2 Originalområdet var 2879 m2 före redogörelse (i SBN2016-20, rev . 2016.09.28), en 
viktig invändning var vid den tidpunkt då detta redan är för stort - nu ökades det ännu mer. Planomrade 
måste begränsa sig till områden som ändras och faller inom planens syfte. (Överträdelse av PBL, kapitel 4, 32 
§) 

 

PB10. Kollektivtrafiken gäller en enda busslinje, du kan inte gå direkt till staden eller sundstabadet med den 
där bussen därifrån. (aka: "väl utbyggd") 

 

PB11. Minskningen av grönområden förenlig med den strategiska planen? 

PB12. Uttalande från föregående chef för stadsbyygnadsnämnden existerar att nämnden inte har för avsikt att 
minska grönområdena eller bygga ytterligare bostäder i skogsområdena miljönartorpet. Men exakt vad den här 
planen gör. Tidigare uttalande av nämndens nuvarande kariman är att han står emot byggnaden som Karlstad 
har förlovat de senaste åren. Det är inte hållbart längre. 
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PB13. Vilken plan är den nuvarande och var att hitta? Tidigare invändning var att dokumentet SBN2016-20 
(rev 2016.09.28) listade fel aktuell och giltig grundplan. Två av dessa finns. Ej korrekt avslöjad. Bekymrade 
medborgare kunde inte på ett korrekt sätt formulera sin åsikt för samrad på grundval av dessa planer. Den 
giltiga grundplanen och dess ändringsförslag är: 1780K-106/1974 "Grundplan" (Förslag till stadsplan för 
KRONOPARKEN (delområde 4A och 4B) sma husområdet och 1780K-7/1980 "Förslaget till ändrad 
stadsplan för del av stg 3514 Närbutik inom Kronoparken 4). SBN2016-20 (rev 2016.09.28) nämnde endast 
"STG3514" men med felaktigt (vilseledande) år för enactment (1983). Grundplanen 1780K-106/1974 
utelämnades helt. Så också här är det utelämnat. 

 

PB14. Beslut om planläggning togs av stadsbyggnadsnämnden den 17 februari 2016 "Beslut om planering, 
meddelande, §22, protokoll är alla i huvudsak samma dokument med olika rubrik och olika datum. Man kan 
bara gissa att det inte skedde någon riktig diskussion alls när de dokumenten är exakt samma. 

 

PB15. Återigen ändrats från original SBN 2016-20 (rev 2016.09.28) som medgav detaljplanbrott genom 
nuvarande affärer, "mindere transportföretag", svart verkstad, däcktjänst etc. Ingen handelsbolag alls 
registrerad i Skaldensgata 2 men i Ingalillsväg 2 ( av tidigare ägare / ursprungliga sökande). 

PB16. Storleken på Sufflören 1 planomrade visades i SBN 2016-20 (rev 2016.09.28) som 2897m2, som visas i 
denna rev. 2018.10.24 som 3180 m2. Verkligheten är 3384 m2. Denna förändring i detaljerna i underavsnitt 
och totalt visas inte till intresserade grannar i denna översyn. Endast det totala antalet anges och inte korrekt. 
Kan inte kommentera eller granska om siffror inte är korrekt avslöjade, först. 

 

 

PB17. "grannarna motsatte sig det i 1780K-7/1980" ändringen "(Förslag till ändrad stadsplan för del av stg 
3514 Närbutik inom Kronoparken 4) det var ett endahandsbeslut av en stadsarchitekt, dokumenterad i 
Ändringen detaljplanen dokument: grannar emot det starkt, protestbrev, vänta lite, fortsätt ändå! (aka: "Vad 
vet de dumma grannarna vad som är bra för dem") 

PB18. "Ett mindere företag", flera affärsförsök misslyckades, för närvarande transportera verksamhet (i strid 
med detaljplan 1780K-7/1980 och andra olagliga aktiviteter som bryter mot den nuvarande detaljplanen 
(tidigare och nuvarande överträdelser som inte omfattas av bygglov: transportföretag, svart oregistrerade 
verkstad , Nettodäck.se däcktjänst, havsbehållare som byggnad, havsbehållarbyggnadsstiftelse där det 
fortfarande sträcker sig djupt i kommunalt skogsmark, biltvätt framför garageportar, hyrsläp service, förlängt 
tak utan kommunalt tillstånd direkt till fastighetsgränsen. 

PB19. Ärendekort KL 2008-000077: ”Diskuterat i SBB 10 okt 08: Lokalen är i planen betecknad med H, lika 
med handel. Fråga har ställts om att få ställa in 2-3 bussar där och samtidigt sälja bildäck. Planen gäller betr 
handel men övrig användning kan ej inrymmas i planbestämmelsen. Påpekas att handel med bildäck inte får 
inberäkna däckbyte på platsen eller annan verkstadsverksamhet. Meddelat mäklaren. Thord Tärnbrant på 
Teknik- o Fastighetsförvaltningen har också fått beskedet eftersom kommunen eventuellt är intresserade av 
att överta byggnaden./ARK” 

 

PB20. Oacceptabelt och oförklarligt. 99% samma som det ursprungliga förslaget (rev 2016.09.28). Förutom i 
denna rev. 2018.10.24 alla kvadratmeternummer har tagits bort. Inget bidrag från de synpunkter som samlas 
genom samrad är synliga alls. Alla åsikter och diskussionsförslag ignorerades. Ett flerbostadshus borde under 
inga omständigheter byggas i ett område som ligger i grundplanen 1780K-106/1974, begränsad till "sma hus-
området". 

PB21. Visualisering nedan visar 2 stora lövträd, större än mina hus för att bevisa att poängen är "ingen 
synbarhet". Dessa träd i den storleken finns inte! 

 

 

PB23. Sand mark, fylla i kanalens dumma idé, du kan se tvärsnittet den kanal som behövs för att dränera 
vattnet från högre upp annars ökar du vägen. 

PB24. Naturlig skogsbarriär nästan ingen existerande längre på grund av tidigare ägare skära ner det. Direkt 
siktlinje finns från föreslagna nya bostäder till sovrum av befintliga bostäder högre upp. 

 

 

PB25. Ja, som ett resultat av att fastställa fastigheten där, klipptes träd med högt värde, ägare fortsatte att 
klippa och utöka denna egendom. "Utan kända naturvärden" om det inte är känt så måste det undersökas. Vi 
tar bär där och svampar. Jag upptäckte en röd skogsvamp som markeras av kommunen. Planeraren besökte 
emellertid aldrig området eller kollade från vår sida. Du kan inte avfärda något som inte är värdefullt när du 
inte har kontrollerat det först. (myror, hjort migration, fladdermöss, speck, rävar etc.) 

 

PB26. "Det naturmärke som omfattas av planen möjliggörs för bebyggelse" nej det gör det inte, du måste 
överbyggd och fylla en vattenavloppskanal först och behöva klippa fler träd. 

PB27. "Grönska fungerar också som bullerdämpning." Så mycket som klippt ner finns ingen ljuddämpning Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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och du kan höra och direkt se "bilposers" och "nollningsexperter" på fastigheten och på skaldensgata, kör 100 
km / h som om De kör genom ditt hus. 

 

PB28. Om det inte finns några planer för närvarande att etablera någon centrumverksamhet, varför ändra den 
till centrumverksamhet i det här planförslaget alls? Är detta uttalande avsett att sätta stopp för grannarnas 
misstankar och då fortfarande kunna göra det? 

Varje Centrumverksamhet kommer att legalisera tidigare erkända brott mot den befintliga detaljplanen 1780K-
7/1980. Grannar som har klagat över dessa kränkningar och fortfarande inte uppnått rättvisa. Överhuvudtaget 
omfattas inte någon bygglov och bryter mot nuvarande detaljplan: transportföretag, svart oregistrerad 
verkstad, Nettodäck.se däcktjänst, container som byggnad, container byggnadsfundament där det fortfarande 
sträcker sig djupt i kommunalt skogsmark, bilvaskning framför garageportar , hyrsläp service. Dessutom äger 
ny ägare (efter försäljning) ett helt oregistrerat företag och tillåter användning av egendom (och överträdelser) 
av tidigare ägare och sökande att fortsätta. Jag är medveten om den tidigare ägaren / sökanden gör argumentet 
att han har ett korrekt registrerat företag, men på fel ställe, inte i Skaldensgata 2 och för felaktigt affärer, som 
bryter mot detaljplanen. Han argumenterar för att han har bygglov, ja men det är inte så för verkstad eller 
däckservice eller hyrsläp eller bilvård mm Se PB15-19 också se originalbygglovsansökan för garageportarna: 
Han ljög om sina avsikter, ägde aldrig någon taxibilar . 

 

 

PB29. "Inga förändringar av planeras med anledning av planförslaget." 

Varför är den här delen av planomrade om du ändrar exakt ingenting där? (GCVÄG) bör inte ingå i 
planomrade eftersom inget ändras där och det har ingen funktion för de planerade nya byggnaderna. 
Planomrade måste begränsas till det område där förändringar inträffar. 

 

PB30. 100km / h i verkligheten hela dagen och natten: nollningar, quads, motorcyklar, bilposer, a-traktorer 

PB31. Cirka 800 hus X 2,5 bilar X till jobbet, tillbaka igen X shopping = lätt 4000 bilar per dag 

 

PB32. Vi har en plan "föreslår hastighetsdämpande" men vi vet inte vad det är "inte specificerat". Ta med oss 
ett specifikt förslag som kommer att förbättra situationen och det kan kommenteras .. 

 

PB33. Du ändrar fastighetsgränsen men vet inte hur än. Men vi inkluderar redan de förändringar som du inte 
vet ännu i den maximala byggberäkningen? Hur kan något som inte är känt inkluderas? Måste det maximala 
fastighetsområdet inte vara specifikt när vi använder det för att beräkna det specifika och begränsade 
maximala byggområdet? 

 

PB34. Ok. Jag är ganska säker som vi kan se från de föreslagna arkitektdesignerna (förslag 161012 Version 2 
och förslag 160919: Rathsman, ark SAR MSA) att enheterna kommer att vara mindre än 40 m2. Men vi 
kommer eventuellt att ha 32 till 40 enheter i flerbsotadshuset (max studentutrymme). Dina bord behöver dock 
bara 5 parkeringsplatser, för 40 enheter! Du ignorerar med vilje att detta kommer att orsaka ett 
parkeringsproblem och hyresgästerna kommer bara att parkera på vår väg eller skogsområdet / i parken på 
andra sidan. 

 

PB35. Bilpool. väldigt kreativt men önsketänkande det är. 

 

PB36. Vilken typ och hur djupt? Hur kommer det att ingå i planförslaget och senare prospekterings- eller 
bygglovskrav? Allt oklart och här den andra versionen redan. Hur kan vi granska något som är så vagt? 

 

Olaglig Container fortfarande synlig på denna karta, fundament också fortfarande det tog aldrig bort. 

 

PB37. Du kan inte ändra hur vattnet rör sig nedförsbacke och om du flyttar kanalen som samlar in det här 
vattnet, kommer det fortfarande att hitta sin väg (eventuellt under den nya byggnaden). Lägg till en 
hydrologisk forskningsstudie också. 

 

PB38. Vi har ett sandigt område, då avleder du vattnet över det område där huset är byggt på-riktigt? Bra idé 

 

PB39. Bara peka på det här förslaget som jag håller med. Men de typ av miljöcertifieringsstandard måste 
fastställas här i detaljplanen. Som du inte har gjort än. Jag vill att detta ska inkluderas som ett fast värde. 
Åtminstone svensk "platin" -standard. Eller noll energihus. Du tar upp det här just nu och inte den första 
revisionen, hur kunde vi någonsin granska det? 

 

 

PB40. 4000 per dag är mer realistiskt. Vänligen visat mig sökningen data du baserar antalet 1000 bil på. Med 
4000 bilar är brusproblemet också mycket högre, inte om poser och nollningar som kör 100 km / h klockan 
02:00 på den vägen. Jag klagade redan om de artificiellt låga siffrorna i den första versionen. 
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PB41. Återigen är de största bekymmerna för grannarna bullret från byggnaden när universitetsstuderande bor 
där. Och vilken laglig rätt har vi emot till operatören / ägaren för att stoppa sådana störningar. Efter svensk 
lag ingen alls / ingen effektiv. Hyreslagen ger rätt att festa. Vi föreslår ljudisoleringsfönster som inte kan 
öppnas för att krävas i planförslaget. Redan föreslagna tidigare. 

 

 

PB42. Och när kommer dessa normer att upprättas? Detta är bara ett löfte (som miljöbyggnadsstandarden 
innan, se PB39) som du inte kommer att göra eller behålla innan förslaget träder i kraft och då spelar det ingen 
roll - antar jag. 

 

PB43. Ägaren till transportbranschen tvättade alltid sina bilar där vatten gick ut i kanalen. Target område är 
fullt av oljebekämpning, etc. Vad sägs om att du beställer miljöstudier? De saker om hur ägaren uppför sig 
mot miljön är allmänhetens kunskaper. 

 

 

PB44. Otroligt, ja husen är högre men du kan fortfarande se direkt inuti. Din tidigare visualisering med de 
stora träden är vilseledande. Även (en gång till) besökte planeraren aldrig området, annars skulle det inte 
finnas något påstående om att det finns tillräckligt många träd för att blockera utsikten 

 

PB45. Sökanden lämnat in en privat ansökan som han måste betala för alla planeringsförslag relaterade 
kostnader och rättegångskostnader vid juridiska invändningar privat. Skattebetalare bör inte tvingas subsidiera 
detta helt privata projekt. Skattebetalaren borde inte vara tvungen att betala för kommunal advokat att 
motsätta sig dem när de överklagar. 

 

PB46. Vad betyder det? Vad är utökad och hur mycket? Beträffar den ytterligare markförsäljningen? Varför 
flyttades det här och finns inte i planförslaget? Vad är kvadratmeterna vad kommer avtalet att säljas? Inga 
detaljer alls som krävs för att kunna granska / kommentera det. 

 

PB47. Jag tror att det inte är lagligt möjligt att göra det. Endast mark som är utsetts att ha byggnadsrättigheter 
i användningsbestämmelsen kan då skapa eller överföra byggnaden rätt. Att innebära mark som inte innehåller 
byggrätter kan inte överföra dessa byggrätter för att öka det maximala överbyggda området i en annan del. Det 
kan inte överföra det som inte har sig själv. Därefter igen "Priset för kommunal mark är baserad på 
markvärdet för byggbar mark" Det här är den andra (enda) hänvisningen till det faktum att kommunalt 
skogsmark säljs ytterligare till "okänd person eller enhet". 

 

 

PB48. Screening var felaktig och försummade kommunens egen bedömning och markering om områdets 
naturliga värde och påverkan på omgivande områden och befintlig djurmigration samt lokalt endemiska och 
skyddade arter (myror, spett, hjortmigration, rävar, fladdermöss). Vattenkanalen kommer att vara 
överbyggd men en MKB eller annan undersökning hur detta påverkar områdets hydrologi utförs inte. 

 

 

PB49. Titta på de olika arkitektförslagen (förslag 161012 Version 2 och förslag 160919: Rathsman, ark SAR 
MSA) är det mycket tydligt att lågkostnad, enskilda enheter kommer att byggas. Det skiljer inte åt området alls, 
men skapar en monokulturficka i ett annorlunda mycket dykare sma-hus-område. Många yrken, många 
kulturer lever lyckligt tillsammans i miljönartorpetområdet idag. Detta planeras som "bli rik snabbt plan" äta 
bort på skogsområdet som ursprungligen var ett högt värde gammalt tillväxt skogsområde i den ursprungliga 
grundplanen, då planerad att bibehållas som ett gott skydd mot vägen. 

Inrättandet av närbutiken var en grov överskridande av kommunal planering mot uttryckta önskningar från 
grannarna. Alla företag har misslyckats där sedan. Detta förslag måste också anses misslyckas, eftersom den 
ursprungliga sökanden har försvunnit och offentligt förklarat att han inte längre har något intresse av 
projektet. Den nya ägaren är inte känd och vi har ingen utvecklare som kunde lita på och steg framåt. Juridiska 
kränkningar på fastigheten har inte tagits upp och åtgärdats, vilket måste komma först. Detta förslag skulle 
legalisera tidigare överträdelser genom att införa centrumverksamhet byggnad och drift rättigheter. Nuvarande 
bygglov som möjliggjorde garageportens modifiering uppnåddes genom bedrägeri av sökanden och grov 
oaktsamhet hos kommunen som tidigare klart angav honom (Ärendekort KL 2008-000077) att verkstad eller 
däcktjänst inte är möjlig efter den aktuella giltiga detaljplanen, men då gav fortfarande en bygglov för 
garageportar under den inskränkning som hyrsläp och busservice "är begränsade", vilket givetvis inte blivit 
kvar. Resultatet var att före det här ändringsförfarandet för detaljplanen användes en oregistrerad garage / 
verkstad-verksamhet och däcktjänst (nettodäck.se) som orsakade allvarliga störningar under hela natten med 
omgivande grannar. De klagomål som kommunen gjorde två blinda ögon på.  

 

PB50. Närlivsbutik är redan möjligt med nuvarande handelsbeteckning (H), behöver inte bytas till 
centrumverksamhet (motsägelse i sig om närlivs är ditt planeringsförslagsmål). Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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PB51. Ytterligare handel har misslyckats under två tidigare ägare. Du kan inte tävla med coop och ica längs 
vägen. 

PB52. Jag förstår inte hur tryyghet ökas av studenterna med sina bomboxar. Eller genom ökad alkohol- och 
drogbrott på grund av dessa kunder. 

PB53. Det här är ett samhälle av småhusägare som sätter in ett flerbostadshus med studenter eller andra enkla 
lågkostnadsenheter förstör karaktären av området och bryter mot begränsningen av den ursprungliga 
grundläggande detaljplanen. 

 

 

PB54. En överenskommelse har uppnåtts med sökanden om kostnaderna för detta förfarande och 
prospekteringskostnaderna. Han kommer inte heller att betala för rättegångskostnader under överklagar. 
Dessa kostnader är direkta ekonomiska konsekvenser för den kommunala budgeten som betalas av 
skattskyldaren. Även planeringskostnaderna för utvecklingen och byggandet av busshållplatsen ingår inte här, 
vilket är stora kostnader. 

 

PB55. Den nuvarande standarden och normerna är otillräckliga och till exempel mäten för buller tas oftast i 
db (A), som inte alls redovisas för lägre basvågor från subwoofrar till exempel eller modifierade bilar. 
Grannarna kan höra dessa störningar från universitetet som ligger mer än 1000 meter bort. Nu föreslår du att 
vi sätter dessa parter intill våra hem och säger "standarderna är bra med det". Standarden suger (the standard 
is inadequate big time) och det finns inget rättsligt hänseende eftersom hyresgäster skyddas av hyreslagen med 
"rätt till fest". Den enda kursen för att förhindra stora sociala konsekvenser är att inte bygga där. Kommuns 
beräkning försummar också de 20 min. bussschema för linje 2 stoppar direkt framför de föreslagna bostäder 
(both sides bus stop directly in front of the development). 
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5. Comments on the samrådsredogörelse 

document: “sr-suffloren181105.pdf” 
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Detaljplan för Sufflören 1 m fl. Samrådsredogörelse 1 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

INLEDNING 

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planför- 
slaget med anledning av synpunkterna. 

SR1. “en redovisning” only, is it not supposed to be a review / granskning? What 
is the minimum legal version of granskning and review that is permissible? 

SR2. Fact: Nothing at all of all attached synpunkter “in the blilagor” has been 
reviewed or commented by the kommun. Might be that it is legal but it very much 
contradicts that our comment “are welcome and should have positive effect on 
the procedure.” No effect at all so far. Except: maximum building size increased. 

SR1. "En redovisning" bara, är det inte tänkt att vara en granskning / review? Vad 
är minsta lagliga version av granskning och review som är tillåten? 

SR2. Fakta: Ingenting alls av alla bifogade synpunkter "i blilagor" har kommit 
överens eller kommenterats av kommunen. Det kan vara att det är lagligt men det 
är väldigt mycket motsägelsefullt att vår kommentar "är välkommen och bör ha 
positiv effekt på förfarandet." Ingen effekt alls hittills. Bortsett från: maximal 
byggstorlek ökade. 

 

PLANPROCESSEN 

Detaljplanen Sufflören 1 m fl. upprättas med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagens 5 kap. där ett samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan 
20 oktober och 11 november 2016. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommu- 
nala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteck- 
ningen. Berörda fastighetsägare fick även möjligheten att godkänna förslaget, vilket 
skulle kunna leda till förkortning av efterkommande granskningstid. Planen har dessu- 
tom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och 
på kommunens hemsida. 

Den 2 november 2016 genomfördes ett samrådsmöte med möjlighet att lämna syn- 
punkter och ställa frågor angående förslaget. Mötet hölls i Samhällsbyggnadshuset. 
Anteckningar biläggs. 

Efter samrådet har kommunen tagit ställning till inkomna yttranden och reviderat för- 
slaget. 

 
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER 

Drygt hundra (100) yttranden har inkommit under samrådstiden, varav merparten be- 
står av undertecknade protestbrev från boenden i området. Inkomna synpunkter från 
boende i området sammanfattas enligt nedanstående principfrågor och bemöts under 
respektive punkt. 

 För stor flexibilitet i planen som gör det möjligt till många små lägenheter för 
studenter, vilket inte passar in i området. 

Kommentar: Detaljplanen är utformad utifrån hur marken kan bebyggas på ett lämpligt 
sätt. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploateringsgrad är fullt rimlig 
med tanke på områdets karaktär, bebyggelse i övrigt och behov. I detaljplan görs ingen 
skillnad på upplåtelseform eller för vilken målgrupp bostäderna byggs. 

SR3. Explorateringsgrad would be more than elsewhere in the omrade, including 
park and bicycle road and kommunal land to increase construction density but that 
would not be un-“rimlig” with “omrades karaktär”? It is impsossible to argue that 
that a flerbostads hus is rimilg in a sma hus area. The aim of this procedure is get 
rid of the limitation of the original detaljplan that restricts this area to small 
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individual houses. That aim was never discussed. 

SR3. Explorateringsgrad skulle vara mer än någon annanstans i området, inklusive 
park och cykelväg och kommunal mark för att öka byggnadsdensiteten men det 
skulle inte vara oskäligt med omrades karaktär? Det är omöjligt att argumentera 
för att ett flerbostadshus är rimilg i ett sma husområde. Syftet med detta 
förfarande är att bli av med begränsningen av den ursprungliga detaljplanen som 
begränsar detta område till små enskilda hus. Det målet diskuterades aldrig. 

 Utökning av kvartersmark på bekostnad av parkmark försämrar för boende 
på Ingalills väg (buller, insyn) och träd riskerar att fällas. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att nuvarande parkmark som berörs av 
planförslaget inte har några höga natur- eller rekreationsvärden. Nya bostäder behöver 
byggas och stadsbyggnadsförvaltningen ser därför att det allmänna intresset av att bygga fler 
bostäder väger tyngre än ett bevarande av den berörda parkmarken. En zon med park- 
mark behålls som barriär mot befintliga fastigheter längs Ingalills väg. Denna, tillsammans 
med höjdskillnad och begränsning i planen, bedöms innebära att ny bebyggelse ger ett full- 
gott respektavstånd till bostäderna längs Ingalills väg. 

SR4. No utterly untrue you have not been there once to explore the situation. This 
is high value forest not unlike the protected area in Alster, it is geographically the 
same forest structure. Putting housing here in the 70s was an environmental crime. 
But you could get away with it in the 70s. do not try to get away with it again those 
forest areas were especially to conserve the old growth tree structure it now serves 
as deer migration path there are rabbits, foxes, red deer, bats, squirls, red forest 
ants. Berries and mushrooms for public collections. Allmänna intresset as 
explained below does not exist. “som barriär mot befintliga fastigheter” you cannot 
say so, the previous owners destroyed so much of it you can now directly see 
through to the road and property of skaldesngata 2 

SR4. Helt osann du har inte varit där en gång för att utforska situationen. Detta är 
högvärdesskog, till skillnad från det skyddade området i Alster, det är geografiskt 
samma skogsstruktur. Att bo här på 70-talet var en miljöbrott. Men du kunde 
komma undan med det på 70-talet. försök inte komma undan med det igen, de 
skogsområdena var speciellt för att bevara den gamla tillväxtstrukturen som nu 
fungerar som hjortvandringsvägen där det finns kaniner, rävar, röda hjortar, 
fladdermöss, ekorrar, röda skogsmyror. Bär och svamp för offentliga samlingar. 
Allmänna intresset som förklaras nedan existerar inte. "Som barriär mot befintliga 
fastigheter" kan du inte säga det, de tidigare ägarna förstörde så mycket av det du 
nu kan direkt se till vägen och fastigheten hos skaldesngata 2 

 Försäljning av kommunal mark inte lämplig. Kommunen bör istället köpa den 
privata marken (Sufflören 1) och göra villatomter. 

Kommentar: Detaljplanen utformas utifrån vilken typ av bebyggelse som lämpas här och är 
inte beroende av markägoförhållanden. Detaljplanen möjliggör för villatomter. 

SR5. How does that comment answer the factual objection to additional land 
sales to make the property even bigger and further increase the maximum building 
area with it?  How does that work with the original application that did not ask for 
an increase of the property by kommunal land sale? How can you sell the land 
that the previous owner has already occupied, without punishing him for the 
illegal land occupation and building a foundation for the illegal sea container? 
Further if land sale is included how was that ever discussed in the old and new 
planning document after PBL Chapter 5, Section 13,  para. 3? 

SR5. Hur svarar den här kommentaren den faktiska invändningen mot ytterligare 

markförsäljning för att göra egendomen ännu större och ytterligare öka det maximala 

byggområdet med det? Hur fungerar det med den ursprungliga ansökan som inte 

begärde en ökning av fastigheten genom kommunal markförsäljning? Hur kan du sälja 

det land som den tidigare ägaren redan har besatt, utan att straffa honom för olaglig 

mark ockupation och bygga en grund för olaglig sjöbehållare? Vidare om 

markförsäljning ingår, hur diskuterades det i det gamla och nya planeringsdokumentet 

efter PBL kapitel 5, sec.13 § 3? 

 Exploatera parkområdet nordväst om Sufflören 1 istället, där skulle ingen stö- 
ras av nybygge. 
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Kommentar: Fastighetsägaren som begärt plan råder inte över den marken. Kommunen ar- 
betar aktivt med att hitta nya lämpliga områden att exploatera med anledning av det 
ökade bostadsbehovet. 

SR6. Violation of the original basic plan (1780K-106/1974), närbutiken should 
never have been built here. 

SR6. Brott mot den ursprungliga grundplanen (1780K-106/1974), närbutiken 
borde aldrig ha byggts här. 

 Möjliggör endast för bostäder då nuvarande verksamhet inte är planenlig och 
är av störande karaktär. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen ser området som lämplig för både bostäder 
och/eller någon form av verksamhet med anledning av tomtens läge i området. Nuvarande 
verksamhet har bygglov, vilket inte prövas i detaljplaneärende. 

SR7. Comments were not read at all: The neighbors have made several cases in 
their synpunkter concerning prior existing detaljplan violations very clear. Black 
verkstad, tire service, hyrsläp, night time car events with boom boxes all violating 
the current detailjplan and current bygglov. Why do you write such counter 
factual nonsense here? He has byyglov (yes, for garage doors only, not legalizing 
any verkstad operation) because he lied about his business intentions, but garage 
doors do not legalize an illegal verkstad in an area limited to handel. Please read 
the händelse from 2010 (Ärendekort KL 2008-000077) were the kommunn 
informs him that under no circumstances tire service and verkstad could ever be 
permitted within the current detaljplan limitations. Then please look at the 
evidence: black verkstad and tire service did exist and the kommun knew about it 
and ignored it and then he extended his land on the south side deep into 
kommunal forest land with an illegal shipping container. The basic foundation 
was never removed is still there and on the maps even of the new revised 
proposal. 

SR7. Kommentarer läste inte alls: Grannarna har gjort flera fall i sina synpunkter 
om tidigare existerande detaljplanbrott mycket tydligt. Svart verkstad, däcktjänst, 
hyrsläp, nattidbilevenemang med bomboxar som alla bryter mot nuvarande 
detaljjplan och nuvarande bygglov. Varför skriver du en sådan motverkande 
nonsens här? Han har byyglov (ja endast för garageportar, inte legaliserar någon 
verkstadsoperation) eftersom han ljög om sina affärsintentioner, men garageportar 
legaliserar inte en olaglig verkstad inom ett område som är begränsat till handel. 
Läs händelsen från 2010 (Ärendekort KL 2008-000077) om kommunen 
informerar honom om att däckservice och verkstad aldrig kan tillåtas inom ramen 
för nuvarande detaljplanbegränsningar. Titta sedan på bevisen: svart verkstad och 
däcktjänst fanns och kommunen visste om det och ignorerade det och sedan 
utökade han sitt land på södra sidan djupt i kommunalt skogsmark med en olaglig 
fraktbehållare. Den grundläggande grunden blev aldrig borttagen finns kvar och 
på kartorna även om det nya reviderade förslaget. 

 Möjliggör endast för centrumverksamhet, då det saknas en livsmedelsbutik i 
området. 

Kommentar: Fastighetsägare önskar möjliggöra för bostäder, vilket stadsbyggnadsförvalt- 
ningen ställer sig positiv till med anledning av det ökade bostadsbehovet. Att uppföra en 
livsmedelsbutik eller någon annan form av centrumverksamhet möjliggörs fortfarande. 
Kommunen varken bygger eller bedriver sådana verksamheter. 

 För mycket trafikökning vid byggnation av flerbostadshus och underdimens- 
ionerad parkering. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att Skaldens gata idag har en 
mycket låg andel trafik och att planförslaget inte har en betydande negativ påverkan på tra- 
fiken i området. Skaldens gata är dimensionerad för klara den ökade trafiken som beräk- 
nas för ett nytt flerbostadshus. Behovet av antalet parkeringsplatser utreds i kommande 
bygglov och beror på form av verksamhet/bostäder. Gällande parkeringsnorm ska följas. 
Flest parkeringsplatser kravs för flerbostadshus, vilket ryms inom kvartersmarken. 

SR8. Gällande norm would recommend 5 parking spaces for 40 rental units if Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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romm size under 40m2 that norm is bullshit!  

SR9. “Mycket låg andel trafik” I question the assumed numbers I think they are 
merely guess work, doing a rough estimation i come to 4000 cars per day 
passing the area. What are the kommuns numbers based on when was the last 
counting? 

SR10.  Further:  The area has 6 to 7 roads and bicycle roads intersecting in a very 
small space together with 2 bus stops preventing proper view on the 
intersections this is an already confusing and dangerous trafik situation. 

SR11.  What is the noise of the buses stopping directly  in front of the property? 
Do the gas turbines not exceed 70 db(A) / the noise standard throughout day 
and night? 

SR8. Gällande norm skulle rekommendera 5 parkeringsplatser för 40 
uthyrningsenheter om rumstorlek under 40m2 som norm är bullshit! 

SR9. "Mycket låg andel trafik" Jag ifrågasätter de antagna siffrorna jag tror att 
de bara gissar, gör en grov uppskattning, jag kommer till 4000 bilar per dag 
som passerar området. Vad är kommunens nummer baserat på när var den 
senaste räkningen? 

SR10. Vidare: Området har 6 till 7 vägar och cykelvägar som skär i ett mycket 
litet utrymme tillsammans med 2 busshållplatser som förhindrar en 
rättvisande utsikt över korsningarna. Detta är en redan förvirrande och farlig 
trafiksituation. 

SR11. Vad är bullret från bussarna som stannar direkt framför fastigheten? 

Bifogar naturgasmotorerna på bussen inte 70 db (A) / bullernormerna hela 
dagen och natten?Gaser gasturbinerna inte över 70 db (A) / bullernormerna 
hela dagen och natten? 

Inkomna synpunkter från fastighetsägare och/eller boende i området enligt fastighets- 
förteckning redovisas under Inkomna yttranden. 

SR12. 100 objections result in only 7 bullet points of outright general rejection for 
which about 2 year time was used (to wear down the affected neighbors). 

SR13. My objection alone was 25 pages and contained several legal arguments and 
highlighted basic procedure errors and “formel fel” nothing of that made it into 
the new plan description or into this redogörelse at all. 

SR14. Many snypunkter came in by online submission (Karlstads website form) those are 
completely missing from this original redogörelöse document. The received online 
comments were finally attached to the redogörelse document around 19.11.2018 (8 days 
before the end of the second review). This is a violation of the time period of 3 weeks 
which the neighbors are given to review the new plan and redogörelse. 
SR12. 100 invändningar resulterar i endast 7 bullet punkter för direkt generell avvisning, 
för vilken cirka 2 års tid användes. 
SR13. Min invändning var enbart 25 sidor och innehöll flera juridiska argument och 
markerade grundläggande procedurfel och "formellt fel" ingenting av det som gjorde det 
till den nya planbeskrivningen eller i detta uttalande alls. 
SR14. Många intressepunkter kom in genom online inlämning (Karlstads webbformulär) 
som helt saknas i detta dokument. De mottagna onlinekommentarerna fanns slutligen 
bifogade redogörelse dokumentet runt 19.11.2018 (8 dagar före slutet av den andra 
översynen). Detta är ett brott mot den tidsperiod på 3 veckor som grannarna ges för att se 
över den nya planen och redogörelsen. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

En avvägning har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Karlstad kom- 
mun, likt många andra värmländska kommuner, har ett underskott på bostäder. Det 
finns därför ett stort allmänt intresse av att tillskapa möjlighet för att uppföra fler bo- 
städer, vilket detta planförslag ger möjlighet till. Planförslaget möjliggör för mindre 
flerbostadshus, villor, parhus och/eller radhus. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
att reglering i plan är anpassad på ett sådant sätt att viss flexibilitet kvarstår samtidigt 
som områdets karaktär inte förändras på ett negativt sätt. Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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SR15. All untrue the there is no underskott / bostadsbrist those are all political 
terms which have no scientific basis at all. If demand increases, while supply is 
stagnant, price increases depending on price elasticity (first year economic 
students learn that). There rarely are examples of pure resource scarcity (even in 
the housing market) as the demand side will either accept higher prices or switch 
to alternatives. Also the market is much more segregated and fragmented than 
the simplistic model that is assumed and represented by a simple supply and 
demand assumption which is utterly unrealistic. Lastly the majority of people that 
move to Karlstad are persons from surrounding “villages” who already have a 
house there. Or do you argue it is primarily person form Stockholm / Göteborg 
/ Oslo than move here? 

SR16. A neutral unbiased testing of all synpunkter and of the possibility to build 
more housing in the area should not use a political motivation but only scientific 
testing methods / models that can be proven and verified to correctly represent 
the reality of the housing situation in Karlstad. Kommun and nämnden has hired 
consultancies (WSP) to prepare shiny brochures to prove their point and 
argument. Those are consultancies that otherwise primarily work for the building 
developers and stand to profit from an unsustainble building frenzy. The 
kommuns own building department declares available lots for housing 
construction are reserved for builders / developers but not taken up because it 
would be in wrong areas (according to the builders/housing management 
companies)! 

SR17. allmänt intresse! A single interest of the general population does not exist 
because en Allgemeinheit does not exist. We have many different population strata 
which most of times hold opposing interest. “allmänt intresse” is an undue and 
incorrect political generalization that does not reflect reality. The interest of the 
citizens is more fragmented. Not just between house owners which stand to profit 
from higher prices and but also between different flerbostads management 
companies and recently owners or sub-letters of rental apartment which put their 
oversupply of rooms on up to online exchanges such as AirBnB or Booking.com 
/ Hotel.com or other online lodging sites. 

SR18. ”områdets karaktär inte förändras” The planning department is insulting the 
neighbors of miljönartorpet for making this statement as they know it to be utterly 
untrue. You simply do not put flerbostads housing next to single detached houses 
/ in the middle of sma hus area (declared so by old detaljplan) without changing 
the character of the area completely and irrevocably. The proposed architekts 
design (förslag 161012 Version 2 and förslag 160919: Rathsman, ark SAR MSA) ) 
all but one strongly suggest Student housing with minimum room size and no 
family apartments in those plans. So we rightly fear students all night parties being 
put right next to our sleeping room. The kommun and applicant practice 
insincerity and deception saying the housing units are planned for elder persons 
(original BN2016-20, rev. 2016.09.28) but are “open for everyone”. Which 
pensioneer likes to live next to college students in a single cell with shower 
arrangement and pentry kitchen? Also the proximity to the KAU university makes 
it clear what this project is intended for (see comment of the länstyrelsen SR21). 

SR15. Alla osannolika: det finns ingen underskott / bostadsbrist Det är alla 
politiska termer som inte har någon vetenskaplig grund alls. Om efterfrågan ökar, 
medan utbudet är stillastående, prishöjningar beroende på priselasticitet (första 
års ekonomiska studenter lär det). Det finns sällan exempel på ren resursbrist 
(även på bostadsmarknaden) eftersom efterfrågesidan antingen accepterar högre 
priser eller byter till alternativ. Marknaden är också mycket mer segregerad och 
fragmenterad än den förenklade modellen som antas och representeras av ett 
enkelt krav på efterfrågan som är helt orealistiskt. Slutligen är de flesta människor 
som flyttar till Karlstad personer från omgivande "byar" som redan har ett hus 
där. Eller argumenterar du för att det främst är personer från Stockholm / 
Göteborg / Oslo än att flytta hit ner.  

SR16. En neutral, objektiv testning av alla synpunkter och möjligheten att bygga 
fler bostäder i området borde inte använda en politisk motivation utan endast 
vetenskapliga testmetoder / modeller som kan bevisas och verifieras för att Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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korrekt representera bostadsläget i Karlstad. Kommun och nämnden har anställt 
konsulter (WSP) för att förbereda glänsande broschyrer för att bevisa deras 
punkter och argument. Det är konsulttjänster som annars i första hand arbetar 
för byggnadsutvecklarna och står för vinst från en ohållbar byggnadsfeni. 
Kommunens egen byggavdelning förklarar att lediga byggnader är reserverade för 
byggare / byggare men inte upptagna eftersom det skulle vara felaktigt (enligt 
byggare / bostadsbolag)! 

SR17. allmänt intresse! Ett enda intresse för den allmänna befolkningen finns inte 
eftersom en ”Allgemeinheit” existerar inte. Vi har många olika 
befolkningsgrupper som oftast håller motstridiga intressen. "Allmänt intresse" är 
en otillbörlig och felaktig politisk generalisering som inte återspeglar verkligheten. 
Medborgarnas intresse är mer fragmenterad. Inte bara mellan husägare som kan 
dra nytta av högre priser och men också mellan olika flerbostadsförvaltningsbolag 
och nyligen ägare eller hyresvärder av hyreslägenhet som ställer sina 
överutrymmen av rum upp till online-utbyten som AirBnB eller Booking.com / 
Hotel .com eller andra online logi webbplatser. 

SR18. "Områdets karaktär inte förändras" Planeringsavdelningen är 
förolämpande för miljönartorpets grannar för att göra detta uttalande, eftersom 
de vet att det är fullständigt felaktigt. Du lägger helt enkelt inte flerbostadsboende 
bredvid enstaka villor / i mitten av sma husområdet (förklaras med gammal 
detaljplan) utan att ändra områdets karaktär fullständigt och oåterkalleligt. Den 
föreslagna arkitektdesignen (förslag 161012 Version 2 och förslag 160919: 
Rathsman, ark SAR MSA)), alla utom en, föreslår starkt studenthem med minsta 
rumstorlek och inga familjeplatser. Så vi räds med rätta studenternas natt-fest  
sätts rätt bredvid vårt sovrum.. Kommunen är inte uppriktigt och praktiserar 
hyckleri: säger att bostadsenheterna är planerade för äldre personer (original 
BN2016-20, rev 2016.09.28) men ”är öppna för alla”. Vilken pensionär tycker om 
att bo bredvid studenter i en enda cell med duscharrangemang och pentry kök? 
Också närheten till KAU-universitetet gör det klart vad detta projekt är avsett för 
(se länstyrelsens synpuntkter, SR21). 

Inkomna synpunkter har resulterat i följande tillägg: 

 Tillägg av prickad mark (::::::) 4,5 meter från den östliga fastighetsgränsen. 
Inom denna yta får byggnad inte uppföras. På så sätt hålls ett längre avstånd 
mot befintlig bebyggelse i öst. 

 Tillägg av utseende-bestämmelse (f) i syfte att anpassa ny bebyggelse till om- 
givning. 

 Tillägg av bestämmelse om största tillåtna taklutning (38°) med syfte att an- 
passa ny bebyggelse till omgivning. 

 Utökat planområde i norr för att bekräfta nuvarande markanvändning och 
släcka ut gällande plan. 

I övrigt har även administrativa ändringar och tillägg gjorts i plankarta och planbe- 
skrivning. 

 

SR19. Hogwash! None of the synpunkter ever proposed any of those changes! Not 
a single synpunkter proposed the  

a. 4.5 m move or b. Utökkat planomrade   or c. Utseende, or d. Takluk 

SR20. These are all things and changes the kommun has come up with in defiance 
and intentional neglect of all our synpunkter. Not a single change in the revised 
planning proposal can be traced back to a comment or proposal by the neighbors. 
Utökat planområde was one of the strongest objections as it permits larger total 
building area.  Here it is represented as the neighbors wish?  Seriously? 

Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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SR19. Struntprat! Ingen av de synpunkter som någonsin föreslog någon av de 
förändringarna! Inte en enda synpunkt föreslog 

a.. 4,5 m flytta eller b. Utökkat planomrade eller c. Utseende, eller d. Takluk 

SR20. Det här är alla saker och förändringar som kommunen har kommit fram emot 
med försiktighet och avsiktlig försummelse av alla våra synpunkter. Inte en enda 
förändring i det reviderade planeringsförslaget kan spåras tillbaka till en kommentar eller 
förslag från grannarna. Utökat planområde var en av de starkaste invändningarna 
eftersom det tillåter större totalbyggnad. Här är det representerat som grannarnas 
önskan? Allvarligt? 

INKOMNA YTTRANDEN 

Drygt hundra (100) yttranden har framförts under samrådstiden. Merparten består av 
undertecknade protestbrev som skickats in till stadsbyggnadsförvaltningen. Yttranden 
inkomna från myndigheter, fastighetsägare/boende enligt fastighetsförteckningen re- dovisas 
nedan. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran har inkommit från barn- och ung- 
domsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- 
nämnden, Karlstads Energi AB, Karlstads El- och stadsnät AB, TeliaSonera Skanova, LVF, 
Trafikverket, Lantmäterimyndigheten. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Råd om tillämpningen av PBL m.m. Planbestämmelser 

Länsstyrelsen anser att exploateringsgraden för denna plats är låg och ställer sig und- 
rande till varför kommunen ej möjliggör för fler våningsplan. Länsstyrelsen anser att med 
den bostadsbrist som råder så är detta en bra plats att tillåta högre bebyggelse än två 
våningar med avseende på planområdets närhet till universitetet, service och bra kollektiva 
kommunikationer. 
 
SR21. Länsstyrelsen finally admitting the truth and making clear this will be a student 

dormitory with several floors in the end. But all the time this document and 
plansbeskrivning is denying it, Like: We do not know and it is open for all types and you 
cannot know who will live there in the end. Länsstyrelsen however takes off the gloves 
and shows us the true grit and intentions of this propsoal.  
SR21. Länsstyrelsen erkänner slutligen sanningen och klargör detta kommer att bli en 
student sovsal med flera våningar i slutet. Men hela tiden detta dokument och 
planbeskrivningar nekar det, Som: ”Vi vet inte” och det ”är öppet för alla” typer av bende 
och ”du kan inte veta vem som ska bo där i slutet”. Länsstyrelsen tar dock handskarna 
bort och visar oss den här sanna galen och intentionerna. 

Dagvatten 
Då mer yta kommer att hårdgöras i området då planområdet utökats i söder bör 
kommunen överväga att se över möjligheten för ytterligare dagvattenhantering i om- rådet. 
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att styra hur mycket av ytorna som ska hårdgöras 
genom planbestämmelser för att få en så bra infiltration lokalt som möjligt inom 
planområdet. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrel- sen 
delar denna bedömning. 

Miljökvalitetsnormer 
Kommunen har ej redovisat huruvida planen påverkar gällande miljökvalitetsnormer. 
Länsstyrelsen anser att planen bör kompletteras med en beskrivning av detta. 
 
SR22.  How about you first finish the norm that come back to us? 

SR22. Vad sägs om att du först klarar av den norm som kommer tillbaka till oss? Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
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Hälsa och säkerhet 

Buller 
Länsstyrelsen anser att en tydligare beskrivning av buller vid utomhusmiljön bör fin- nas då 
illustrationen av den tänka byggnaden visar en utemiljö vänd mot Skaldens gata där även en 
busshållplats finns med bussar som går var 15:e minutdagtid. Enligt kommunen kan en 
bra utemiljö anordnas om man arbetar med bland annat grönska, växtlighet och skärmar. 
Länsstyrelsen vill påminna om att enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader gäller 50 dBA kommunen ekvivalent och max- värde 70 dBA vid en 
bostads utemiljö. Kommunen bör därav även undersöka möjlig- heten om byggnadens u-
form som visas på illustrationen är den mest lämpliga för att skapa en icke bullerstörd 
utemiljö. Länsstyrelsen ser även möjligheten att byggnadens placering och utformning kan 
fastställas genom planbestämmelser för att skapa ett bullerskydd mot vägen. 
 
SR23. There will be more cars than admitted (4000 cars per day) so the noise estimates are 

wrong especialy when taking into account the gas turbine operated busses of line 2 that 
stop directly in front of the property and also do not include a-traktoren light truck with 
boom boxes and the illegal heavy kran billar business in the forest area along side 
skaldensgata. There will be student party noise inside and oustside the disturbing effect of 
which towards existing neighbor’s health remains intentionally unaccounted for.   
SR23. Det kommer att finnas fler bilar än tillåtet (4000 bilar per dag) så att 
bulleruppskattningarna är felaktiga när man tar hänsyn till de bussarna i linje 2 som 
stannar direkt framför fastigheten och inte heller inkluderar A-traktoren, lätt lastbil med 
bomboxar och den illegala tunga kranbiljären i skogsområdet längs sid Skaldensgata. Det 
kommer att finnas studentparti buller inuti och utan att den störande effekten av vilken 
mot den befintliga grannens hälsa förblir avsiktligt oregistrerad för. 

Prövningsgrundande synpunkter 

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 förhållan- den 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att exploateringsgraden och max antal 
våningar är satta med hänsyn till både bostadsbrist och omgivning. Planbestämmel- serna är en 
balans mellan allmänna intresset för fler bostäder och de enskilda intressena hos grannar. 

Dagvattenhanteringen bedöms inte vara ett problem i området varför stadsbyggnadsförvalt- ningen 
inte ser någon anledning till att reglera begränsning i hårdgjord yta med planbe- stämmelse. 
Det är dock viktigt att dagvattenhanteringen beaktas vid projektering och vik- ten av gröna ytor 
beskrivs i planbeskrivningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ny byggnad(er) kan placeras på ett sätt så att 
gällande riktvärden för buller inte överskrids. Den u-formade byggnaden är inte längre aktuell 
och eftersom flera placeringar är möjliga, med hänsyn till buller, bedöms en place- 
ringsbestämmelse med det avseendet som omotiverad. 

Planbeskrivningen kompletteras angående miljökvalitetsnormerna. 
 

 
Yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 

Lyrikern 1 

Ett uppförande av nya byggnader på det lilla grönområdet mellan Skaldens gata och 
Ingalills väg skulle vara till stor olägenhet med avseende på b la boendemiljön för bo- ende 
på Ingalills väg. Det är redan idag störande ljud från den befintliga fastigheten på Skaldens 
gata 2. 

Varför förstöra för fastighetsägare som bor bredvid Sufflören 1 och ta anspråk på det lilla 
grönområde som finns. När man har grönområden nordväst om Sufflören 1 som skulle 
kunna användas. Använd området mellan Gustav Frödings gata och E18 och bygg på. 
Eftersom det inte förstör för någon. 
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Lyrikern 2 

Anser inte att förslaget är lämpligt av följande skäl: 

1. Av miljöskäl bör detta grönområde sparas för häckande småfåglar. Det utgör också en 
viss bullerdämpning för trafiken. 

2. Olämpligt att placera ett modulbygge i ett villaområde. 

3. Vi har bosatt oss här för ett lugnt område. 
 

 
Lyrikern 6 

Synpunkt: Den föreslagna ändringen omfattar så vitt skilda fastighetstyper att det är 
omöjligt att ta ställning till denna. Vad är det vi ska godkänna egentligen? 

I Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 32 § står ang. ändring av detaljplan "Ändring- en ska 
dock uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den 
ursprungliga detaljplanen." 

Där står även "Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas 
eftersom det nya markområdets lämplighet inte har prövats tidigare". 

I samrådshandlingen står att ny bebyggelse kan placeras som närmast 30 meter från 
befintlig villa öster om planområdet men om ritningen är skalenlig är avståndet inte mer 
än 10 meter. Med andra ord detaljplanen: Godkänns inte. 

 

 

 

Kommentar: Planprocessen för Sufflören 1 m fl. syftar till att ta fram en ny detaljplan som ersätter 
nuvarande detaljplaner för aktuellt område. Det handlar alltså inte om en ändring av detaljplan 
enligt 4 kap. 32 §. 

Skalenliga sektionsskisser har tagits fram och finns i planbeskrivningen. 

SR24. Yes but he applied for it must the procedure then not be carried out as enligt 4 
kap. 32 § 

SR25. A plan proposal must be specific and limited to the area that it wants to change. It is 
not specific but confusing it allows for both bostäder och centrumverksamhet (legalizing 
violations). The procedure was entered and applied as a change of the existing detaljplan 
in other words as an amendment. All time in this document and the samrad meeting 
questions (attached) the planning department takes reference to the original application 
and says that is the change he applied for “sorry can do nothing about it” then however it 
changes the measure from amendment to complete new detaljplan to be free of the 
original  plans syfte and limitation. How possible? Either the original application counts 
for its scope of the measure (which was a change of existing detaljplan) and what it 
applied for (bostad only) or not at all. You cannot pick one for your argument and neglect 
the other. But that is what you seem to do in your 7 explanations and rejections. How can 
the uppdrag of the nämnden subvert and mutate what the original applicant has applied 
for. How can you give him more than was applied for /centrumverksamhet, additional 
land? Especially if he now opposes those changes and “his project” publically and has 
sold the land in protest. 

SR26. One Thing I just realize you argued that the nämnden gave the uppdrag (and they 
can do whatever they want). However the scope of the procedure (Amendement or new 
detalplan) was already changed in in the PlanPM proposal to the nämnden. So prior to the 
uppdrag of the nämnden the forvaltningen changed the scope of the application, by what 
authority? 

SR27. PBL, chapter 4, 32 §  ”En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som 
behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. ... Detaljplanen får inte vara 
mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335).” Planens 
syfte is to allow for housing it is not necessary to include the park and bicycle road in the 
planomrade as it is not changed and not affected by that syfte. The determination that the 
roof must not more than “38 degrees  taklukning” is a detailed prescription that goes 
beyond the requirements of the syfte (more detailed than necessary). This proposal 
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violates PBL, chapter 4, 32 § entirely. 
SR24. Ja, men han ansökt om det, måste proceduren då inte utföras som enligt 4 kap. 32 § 
SR25. Ett planförslag måste vara specifikt och begränsat till det område som det vill 
ändra. Det är inte specifikt men förvirrande det tillåter både bostäder och 
centrumverksamhet (legalisering av överträdelser). Förfarandet infördes och användes 
som en ändring av den befintliga detaljplanen med andra ord som ett ändringsförslag. 
Hela tiden i det här dokumentet och samrad mötesfrågorna (bifogade) refererar 
planeringsavdelningen till den ursprungliga ansökan och säger att det är den förändring 
som han ansökt om "förlåt kan inte göra något åt det" men det ändrar åtgärden från 
ändringsförslaget till att helt nya detaljplan att vara fri från de ursprungliga planerna syfte 
och begränsning. Hur möjligt? Antingen gäller den ursprungliga ansökan för åtgärdens 
omfattning (vilket var en ändring av befintlig detaljplan) och vad den ansökte om (endast 
bostad) eller inte alls. Du kan inte välja en för ditt argument och försumma den andra. 
Men det är vad du verkar göra i dina 7 förklaringar och avslag. Hur kan nämndens 
uppdrag undergräva och mutera vad den ursprungliga sökanden har ansökt om. Hur kan 
du ge honom mer än ansökan om / centrumverksamhet, ytterligare mark? Särskilt om han 
nu motsätter sig dessa förändringar och "hans projekt" offentligt och har sålt mark i 
protest. 
SR26. En sak Jag inser bara att du hävdade att nämnden gav uppdraget (och de kan göra 
vad de vill). Procedurens omfattning (Ändring eller ny detaljplan) ändrades emellertid 
redan i PlanPM-förslaget till nämnden. Så före förvaltningen av nämnden ändrade 
förvaltningen tillämpningsområdet, med vilken autorität? 
SR27. PBL, kapitel 4, 32 § "En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till planens syfte och genomförandeperiod. ... Detaljplanen får 
inte vara mer detaljerat än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens syfte. Lag 
(2011: 335). "Planens syfte är att möjliggöra bostäder, det är inte nödvändigt att inkludera 
parken och cykelvägen i planområdet, eftersom den inte ändras och inte påverkas av detta 
syfte. Bestämmelsen om att taket inte får överstiga 38 grader taklukning är ett detaljerat 
recept som går utöver kraven för syftet (mer detaljerat än nödvändigt). Detta förslag 
bryter helt och hållet PBL, kapitel 4, 32 §. 

 

Berättaren 1 

Vi bor på Bruntesbacke 1 och är naturligtvis totalt emot att det ev. skulle byggas något studentbo- 
ende direkt grannar med oss. Vi ser hellre att ni går in och köper marken av fastighetsägaren (red 
anm.) och gör villatomter av den. Eller något annat som passar in i ett villaområde av denna storlek 
och läge. Då ni ska bebygga andra sidan E18 så borde det väl vara lämpligt att planera i ett boende 
där ist! 

 

 

Lyrikern 3, 4 & 5 

Se bilagor. 

SR28. Not reviewed at all after 2 years. 

 
Yttranden från övriga 

En stor del av synpunkterna består av protestbrev, se bilaga.  

SR29. Not reviewed at all 

 

SR30. Online submission not mentioned and not reviewed! Attached only around 
19.11.2018 (eight days till deadline, 3 weeks requirement broken) 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-10- 
24 (rev. 2018-10-31) av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield, Karlstads kommun. 
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Minnesanteckningar 2016-11-02 
 

 
 

Samrå dsmö te Sufflö ren 1 
Antal deltagare: 24 

Plats: Samhällsbyggnadshuset, Solen 

Tid: 18:00 
 

 Planhandläggare Emelie redogör för vad en detaljplan är. Bakgrunden till detaljplan för Sufflören. 

 Genomgång av förslaget; möjligheter och konsekvenser. 

 Varför behövs planen? Stor bostadsbrist i Karlstad. Sufflören 1 möjliggör för fler bostäder 

och/eller centrumverksamhet. Flexibel plan med syfte att låta framtida exploatör forma sitt 

projekt. Villor, radhus/parhus eller flerbostadshus är möjligt. 

 Emelie visar förslag på hur det skulle kunna se ut; ett flerbostadshus i två våningar, radhus eller 

något helt annat. 

 Emelie redogör för hur utskick till grannar har gjorts och vad som hänt. Vem som har skickat ut 

vad osv. 

 

Synpunkter: 
Kan en bygga hela skogområdet eller bara inom de markerade? Gränsen ansågs luddig. 

SVAR: Nej. Bara det markerade området. 

 
Kan det bli kommunal mark? Eller äger han marken som vill bebygga? 

SVAR: Kommunen kanske köper upp alla mark. Men kan även säljas till privat aktör. 

 
Är det fråga om studentbostäder? 

SVAR: Planen möjliggör för studentbostäder, men styrs inte i detaljplan. 

 
Det är ju stor skillnad på radhus och studenter. Påverkan är stor för de närboende. 60 nya grannar 

eller 4, som dag och natt. Detaljplanen redogör för allt mellan pest eller kolera. 

SVAR: Eftersom vi inte har en intressent att jobba mot i nuläget vet vi inte exakt vad för typ av boende 

som kommer uppföras. Detaljplanen är anpassad till vad som bedöms möjligt och acceptabelt i området. 

 

Det sägs att tomten (Sufflören 1) är såld. 

SVAR: Inget som vi vet eftersom vi ej äger marken. 

 
Ryktet säger att det ska planläggas nordväst om Sufflören 1, är det sant? 

Svar: Nej, det är inget vi planerar för just nu. Det pågår översyn över HELA Karlstad för att hitta 

områden för förtätning. 

 

8 parkeringsplatser, för 60 studenter! Det bådar illa. Det trafikflöde vi får in i området är ju en 

enorm skillnad mot 2-3 villor. 

Svar: Fastighetsägaren ansvarar för att lösa parkeringsbehovet inom sin egna fastighet. Bedömningen är att 

det går att lösa här. Hur stor bruttoarea bostadshuset har och hur stora lägenheterna blir är avgörande för 

hur många parkeringsplatser nytt bostadshus kräver. 

 

Höjden på huset, de kommer ge en skuggning av de närboendes tomter. 

Svar: Vi har gjort bedömningen att skuggning inte kommer påverka negativt i så stor grad. Det är 

anledningen till att våningsantalet begränsas till två. Höjden till bostäderna öster om gör att 

skuggeffekterna blir relativt små. 
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Varför följer nuvarande verksamhet inte gällande plan? Det ska ju vara livsmedelsbutik och 

handel, inte det som bedrivs där idag. 

Svar: Det finns ett bygglov för den verksamhet som bedrivs där idag. Frågan får tas med vår 

bygglovsenhet. 

 

Det står däckverkstad på skylten där idag, men det är mer än så som bedrivs där. Störande 

verksamhet, vad gör kommunen åt det? 

Svar: En anmälan till bygglovsenheten kan göras som då kan kontrollera om nuvarande verksamhet följer 

gällande bygglov. I annat fall får polisen kontaktas. 

 

Varför utformas inte planförslaget utefter den ansökan som fastighetsägaren inkom med? 

Svar: Planen möjliggör för det som fastighetsägaren sökt för. Anledningen till att vi inte begränsar mer är 

för att sökande önskar en flexibel plan och vi bedömer att det går att ha en flexibel plan här. 

 

Den finns en container på gården idag, finns det bygglov för den? 

SVAR: Nej, det gör det inte. Bygglovsenheten är underrättade. 
 

Inte en chans att det är 20-30 meter till villorna i närboende! 

Svar: Från planområdets sydöstra hörn till närmaste fastigheten (Lyrikern 4) är det 10 meter. Från 

närmaste befintlig byggnad till planerat bostadshus blir det ungefär 35 meter. 

 

Brukar en vara så generös i detaljplaner i villaområdena? Både centrumverksamhet och bostäder? 

Svar: Det är väldigt vanligt. Genom att planlägga för flera typer av markanvändning öppnar vi upp för 

blandstad samtidigt som vi inte utesluter något som skulle passa sig på platsen. 

 

Vad kan en göra med centrumverksamhet? Vad betyder den benämning? 

Svar: Centrumverksamhet omfattar affärer, butiker, samlingslokaler eller annan typ av verksamhet som 

bör planeras i närhet till bostäder och andra verksamheter. 

 

Innebär det att de får bedriva verkstad? 

Svar: Beror på vad man klassar som verkstad. Det får inte bedrivas någon form av störande verksamhet 

inom C-bestämmelsen. 

 

Onödigt att planera för centrumverksamet, det kommer aldrig finnas möjlighet att bedriva någon 

sådan affärsverksamhet där. Välsviken har tagit alla marknadsandelar. Så varför? 

Svar: Även om det inte finns underlag och lönsamhet för det idag är det mycket möjligt att det finns det i 

framtiden och då vill inte vi ha släckt ut den möjligheten i en detaljplan. 

 

Svårt att lämna synpunkter på planen eftersom det möjliggör för alla olika former. Stor skillnad 

mellan radhus och flerbostadshus. 

Svar: Det är också ett svar. Anledningen till flexibel plan är för att vi i nuläget inte har någon riktig 

intressent. Vi vill möjliggöra för framtida exploatör att forma sitt projekt. Kronoparken har historiskt sett 

varit svårt att exploatera i. Med en flexibel plan ökar möjligheterna till utveckling i området. 

 

Området känns fjuttigt. Om det ska byggas för att staden växer. Varför just här och varför så 

fjuttigt? En droppe i havet. Titta på det stora området, varför just här? Det känns som en 

dominoeffekt. Vilka områden kommer ni hitta efter detta? Villaområdet är ju färdig byggt och 

grönområdena sparades av en anledning. 

Svar: Detta villaområdet planerades i en helt annan tid, med andra förutsättningar. Nu står vi inför 

utmaningar med ökad befolkning och förtätning är en metod för att inte göra om samma misstag som 

gjordes under miljonprogramåren. Vi vill bygga ihop staden. En tät stad har många fördelar. Det är inte 

ovanligt med denna typ av diskussion. 
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Planen säger två våningar. Vad är det som säger att det inte blir åtta våningar tillslut? 

Svar: Nej, det skulle inte vara möjlig med denna detaljplan. 

 
Den privatpersonen som vill bygga, för hen köpa marken av kommunen då? Måste hen köpa allt 

då? Är kommunen inblandad i fastigheten? Kan han sälja av allt? Det är väldigt många osäkerta 

variablar här. Vad ska vi ta ställning till? 

Svar: I den här detaljplanen, som samrådet handlar om, behandlar vi själva markanvändningen. Hur 

markköp och/eller byte behandlas senare av en annan förvaltning. Det finns många varianter och inget 

som har med detaljplanen att göra. 

 

Hastigheterna på Skaldens gata är för höga. Klarar man verkligen buller? 

Svar: Beräkningarna är gjorda på gällande hastighet. Alltså 50 km/h. Kommunen har gjort en 

hastighetsöversyn och i denna finns det planer på åtgärder för minskad hastighet på gatan i fråga. 

 

Varför görs planen med standardförfarande? Det borde vara utökat förfarande med anledning av 

hur många vi är som anser oss berörda. Är vi tillräckligt med medborgare för att det ska kunna ta 

extra hänsyn i planförfarandet? 

Svar: Denna detaljplan beräknas inte vara av sådant allmänt intresse som innebär att det ska handläggas 

med utökat planförfarande. Detta regleras i plan- och bygglagen. 

 

Hur avgörs det vilka som berörs? 

Svar: Detta prövas också i planarbetet. Vår bedömning är att närmaste grannar är berörda i detta fall. De 

fastigheter som omfattas av fastighetsförteckningen. 

 

Om det ska sökas bygglov, får vi tycka till då också? 

Svar: Bara om det avviker från detaljplanen, då hörs grannar. 

 
Men vad blir det egentligen? Den ena eller andra? Tryggheten skulle öka står det, hur menar ni 

då? 

Svar: Tryggheten i området bedöms bli bättre i jämförelse med nuvarande verksamhet. Bostäder ökar 

tryggheten på kvällen och natten, medan verksamhet ökar trygghet under dagtid. Mer liv i området. 

 

Finns inga planer för en kommunal samlingsplats istället? Kanske ett torg? 

Svar: Nej. 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNI  NGEN 
Planenheten 
651 84  Karlstad 

 
 

 
2016-11-08 

 
 

 
KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

2016 -11- 1 4 

Dpl 
 
 
 

Yttra nde mot deta ljplaneändring för Sufflören 1SBN 
2016-20 

 
Vi,ägare av fastigheten Lyrikern 3, Kronoparken godkänner inte förslaget om detaljplaneändri ng för 
fastigheten Sufflören 1,Kronoparken, och här samt på följande sidor presenteras vårt yttrande . 
Förslaget tillåter ett så stort spann av möjligt nyttjande att det därigenom blir oöverskådligt. 
Parkeringssituationen är inte löst inom Sufflören 1,och hur ett kommande bygglov kommer att 
begrä nsa ljud/insynsstörningar genom byggnadens utformning (förutom max 2 våningar) är oklart. 
Kommunens intention att numera göra mindre strikta begräsningar i detaljplanerna, för att inte 
begränsa nyttjandet är oroande med tanke på att det kommande bygglovet kan tänja på gränserna 
lite till bara att det bedöms vara "ett mindre avsteg från detaljplanen". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

656 38 Karlstad 
 
 
 

 

Karlstad den a.....a....\..<...;..J...I.............. 
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Bakgrund 
Då vi 1995 köpte vår villa på Ingalills väg 10, fastigheten Lyrikern 3, Karlstad, var det ostörda läget 
intill skogspartiet ned mot Skaldens gata något vi uppskattade mycket. Närbutiken Pistolen var 
välskött och nyttjades av många .Att det här skogspartiet skulle tas i anspråk för bostadsbebyggelse 
fanns det nog ingen som befarade. Området var färdigbyggt, och det visade sig att vi skulle komma 
att trivas mycket bra.Området är avsett för villabebyggelse och har en mycket bra mix av yngre 
familjer, hushåll med/utan barn och äldre. Ett villaområde som medför ett långsiktigt boende. 

 

Våra invändningar mot att tillåta bostadsbebyggelse på Sufflören 1 
Utökningen av fastigheten på bekostnad av parkmarken är olämplig 
Att tillåta att skogspartiet (parkmarken) används för att Sufflören 1skall kunna bebyggas gör att 
värdefullt ljud- och insynsskydd förstörs. För vissa fast igheter längs Ingalills väg kommer den utökade 
fastighetens nya tomtgräns i öster mycket nära deras tomtgräns iväster. Ett antal träd behöver 
avverkas för den byggnad som skall uppföras, där även träd direkt utanför fastighetsgränsen riskerar 
att avverkas. Ser även en stor risk med att mer parkmark tas i anspråk av Sufflören 1senare för t ex 
parkering, förråd mm. 

 

Ett annat område mer lämpligt för bostadsbebyggelse 
Det finns ett stort skogsområde/parkmark  nordväst om Sufflören 1mera lämpligt för 
bostadsbebyggelse, så det förefaller vara ett förhastat beslut att bebygga Sufflören 1. Området 
nordväst om Sufflören 1är betydligt större och är väl avskilt från befintlig bebyggelse. Dessutom kan 
man där bygga fler våningar och på så sätt utnyttja ytan bättre, samtidigt som olika lägenhetstyper 
kan erbjudas och därmed bli attraktivt för unga, barnfamiljer och äldre. Se bilaga 1. 

 

Det finns en lämpligare användning av Sufflören 1 
Nuvarande detaljplan bör ändras så att den istället tillåter endast centrumverksam het. Här kan sedan 
en mötesplats skapas iform av ett mindre torg med soffor, bord,sandlåda och planteringar. 
Nuvarande verkstadslokal i befintlig byggnad byggs om till en samlingslokal för de boende på 
Mjölnargården. Den tidigare närbutiksdelen arrenderas ut till någon som gör en helhjärtad satsning 
på sin verksamhet, där förmodligen tillstånd som spelombud är en förutsättning för framgång . 

 

Den planerade byggnadens boendeform är olämplig 
Ett hyreshus med 32 små lägenheter kommer inte att locka hyresgäster som representerar olika 
typer av hushåll eller åldersgrupper. Att villaägare i området skulle välja att flytta till en av dessa 
minimala lägenheter då man blir äldre är högst osannolikt. Barnfamiljer kommer inte att välja en 
lägenhet på 35 m2. Av allt att döma blir lägenheterna endast aktuella för studenter, och då kan det 
komma att bo ca 50 personer i huset. Risken är stor att störningar kommer att uppstå mellan 
"studentk orridoren" och de boende i angränsande fastigheter. De delar i detalj planen som nämner 
boendeformer som villor eller rad/parhus är tyvärr bara villospår ,för man bygger inte bort 
bostadsbristen på ett effektivt sätt genom att upplåta två villatomter. 

 

Parkeringen är underdimensionerad 
Fastigheten kommer att innehålla åtta parkeringsplatser vilket är minimikravet för ca 1500 m2 
bostadsyta, men som blir alldeles för få iförhållande till 32 lägenheter. Inte ens 32 studente r och 
deras besökare kommer att kunna samsas om åtta pa rkeringsplatser. Skulle man lyckas i sin intention 
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att locka 50 plussare, barnfamiljer och äldre blir parkeringssituationen helt ohållbar. Här finns en 
uppenbar risk att mer parkmark kommer att upplåtas för parkering senare. 

Byggnadens placering är olämplig 
Byggnadens föreslagna placering gör att dess sydöstra hörn kommer allt för nä ra befintlig bebyggelse 
på Ingalills väg. Här bör man utreda en placering närmare Skaldens gata, för att på alla sätt göra så 
liten påverkan som möjligt för de närmast boende på Ingalills väg. 

Vad ett kommande bygglov kommer att tillåta är oklart 
Ett minst lika viktigt beslutsunderlag är det bygglov som fastighetsägaren kommer att få, och då är 
detaljplanen redan fastställd. Om nuvarande förslag till placering av byggnaden godkänns, alltså med 
långsidan mot Ingalills väg, måste bygglovet begränsa anläggande av uteplatser/altaner/balkonger 
mot öster och söder eftersom dessa ytterligare minskar avståndet till befintlig bebyggelse och risken 
för ljudstörningar/insyn ökar. 

 

Kommunens policy då man säljer parkmark till en privatperson 
För oss hade det känts mer seriöst om kommunen köpt fastigheten Sufflören 1med befintlig 
detaljplan av den nuvarande fastighetsägaren, istället för att öka värdet på dennes fastighet genom 
en detaljplaneändring. Kommunen hade då kunnat ta ansvar för vem som slutligen får förvärva 
fastigheten. 
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Bilaga 1 
De två områdena (rödmarkerade) nordväst om Sufflören 1tillåter en mycket större möjlighet till en 
va rierad bostadsbebyggelse jämfört med att bebygga Sufflören 1,där begräsningar finns både i 
närheten till Skaldens gata och befintlig bebyggelse. 
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',Ji, '.!!-/ 

I, ' 

Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
68/126



 

----- 

 
 

1 10ren 

Bilaga (lyrikern 5) 
 
 

 

Vi godkänner INTE de taljplaneändringen for 
.&.&/ •• J CJ A. I ?"1J6 ?() KARLSTADS i<OMMUN 

vUI vDI V  e;. V. -e;. 1 Stadsbyggnadsförva!tningen 

2016 -11- 1 4 
 

Jag -- --- ----------- -- - ---- och min f ru 
Opl 

 

Godkänner inte f örslaget om detaljplaneändri ngen f ör f astigheten 
Suf flören 1 Kronoparkens villaområde! 

 

 
 

Vi köpte vår f astighet Lyrikern 5, ngalills väg 6, 1997 av flera 
anledni ngar. Några av de tyngst vägande skälen var läget med en 
tomt som har f ridf ullt ljuddämpande och insynskyddande skogsparti 
ner mot Skaldens gata och närbutiken Pistolen. Närheten till 
f örskola, skola, kommunikationer och mataf f ärer. 

 

Ett f ärdigbyggt villaområde där ingen kunde ana att det ens skulle 
komma på tanken att f örtäta eller vilja detaljplanef örändra 
skogspartiet, eller Pistolen tomten, dvs Suf flören 1till bostäder. 

Bostadsbebyggelse i alla f ormer på denna lilla yta som kommer att 
angränsa alldeles f ör nära vår och våra grannars bostäder är 
def initivt oacceptabelt ! 

 

På samrådsmötet 2/11 2016 visades det att 1600 bostäder saknas i 
Karlstads kommun. A tt bygga 1,8 procent av dessa i max 2 våningar? 
på ytan är helt f el. 

Det f inns betydligt lämpligare ytor nordväst i området där 
bostäderna som även kan byggas högre och därmed rymma fler 
hyresgäster f ör att komma närmare er önskan med i princip 0 risk 
att komma nära bef intliga villaägare. 

Detta är och ska f örbli ett villaområde. Gör en allmän yta och en 
samlingslokal f ör alla boende på Mjölnartorpet istället. 
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Ett helhetsgrepp oc h genomlysning av hela Mjölnargården och 
Mjölnartorpet samt området  mellan villaområdet  och universitetet 
känns mer seriöst av kommunen än att "bara" önska 
detaljplanef örändra en tomt, i detta f all Suf flören 1 

 
 
 
A vslutningsvis vill vi att det omedelbart byggs f artreducerande 
hinder i någon f orm. 

Genomsnittshastigheten just nu är ca 80 km/h. 

50 km/h står det på skyltarna 

 
 
Undertecknat ägarna till Lyrikern 5 

 
------------ --- -- -------- -- - --- - 

 

 

 
 

656 38 Karlstad 656 38 Karlstad 
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Bilaga (Protestbrev) 

Vi vill inte h-a någon studentbostad I vårt område! 
Detaijplan   Sufflören   1 

Godkänns  inte
- 

! (SBN 2016-20) 
Den nuvarande markanvändningsplanen är helt lämpligt för området. 

Den nyligen föreslagna markanvändningsplanen är inte rimlig eller nödvändig. 
1. Vad   innebär   planförslag&t? Varje  person  måste  fylla  i  ett  formulär 
Karlstads kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag som (inte bara en per hushåll) annars finns risk 
bland annat rör fastigheter;i Sufflören 1, som ligger längs att man inte tar hansyn till vära asikter. 
Skaldens gata inom Kronoparken. Planförslaget syftar till ,,Syftet med samrådet är att få fram ett så 
att möjligöra bostadsbebyggelse och/eller centrum- bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
verksamhet på platsen. Karlstads kommun har föreslagit möjlighet till insyn och påverkan." 
en ny plan som gör det möjligt för ägare av Skaldens gata 
2 att bygga vad han vill. Poängen är att han inte riktigt 
bygga något själv, men vill öka försäljningsvärdet av hans 
land. (OBS: Möjligen sälja marken till sitt eget företag.) 
Han har föreslagit att bygga ett tvåvåningshus för 32 
hyresgäster med en total storlek på ca 1500 m

2 
•   Idag är 

området planlagt för handel och park. Men ägaren 
använder fastigheten i strid med nuvarande detaljplan. 
Planförslaget är nu föremål för samråd enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 11 § till den 11 November 2016. 

 
2. Varför får jag detta? 
Du har fått detta för att du bor, är taxerad/ lagfaren ägare 
till någon fastighet som anses berörd av förslaget. Även 
övriga som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget har 
fått förstaget på samråd. Konstigt, inte alla som kommer att 
påverkas   direkt   eller  indirekt  av   den  nya  zonindelning   och 
den  planerade   byggverksamheten   har   fått   en   inbjudan   för 
en kommentar. Därför har vi fastighetsägare på Ingalills 
väg (som är starkt emot förslaget) kopierat Svarspost och 
distribuera svarsblanketen den till så många fastighets 
ägare som möjligt. 

Låt alla veta! Informera dina grannar! Kom till mötet! 

3. Vill  du  ha  mer  information? 
Samrådshandlingarna finns att läsa på 
kommunens hemsida 
>> www.karlstad.se/detaljplaner << 

och på Samhällsbyggnadshuset och på 
Bibliotekshuset.  Ni  inbjuds  till 
samrådsmöte    Onsdagen    den    2  
November  klockan  18.00.   Mötet  äger  rum 
lokalen Solen, entreplan I Samhälls 
byggnadshuset, Gustaf Lovens gata 30. 
Alla intresserade är välkomna! 

 
4. Fyll även i online petitionen! 
>      http://www.gopetition.com/petitions/mot 

detaljplan-suffiören-20160928.htt     11        < 
Du måste registrera dig via online 
petitionen, så att vi kan dubbelkolla siffrorna 
som kommer att presenteras av stads 
byggna'dsförvaltningen. Med tanke på att 
alla inte fått svarsblanketen trots att de fått 
inbjudan. 

 

 
 

Underteckna 
Online Petitionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tinyurl.com/znffiwhc 

Mer material: 

 
 
 
 
 

 
http://bit.ly/2eTuLUj 

.. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ,.  . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
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6. Comments on the samrådsredogörelse 

document: “sr-suffloren_tillagg 181116.pdf” 

 
The document contains additions which were not present in the original redogörelse (181105) 

document. 

48 pages of the comments of about 42 neighbors that were submitted through online form 

were added: 

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Tyck-till-om-

detaljplan/ 

Those comments were previously not mentioned in the first incomplete redogörelse document 

(which suggested that most of the 100 submissions were preprinted protest skrivelse). 

Only with “sr-suffloren_tillagg 181116.pdf” has the complete redogörelse (assumed complete 

by the Kommun) been published. 

The date suggests it was published at the earliest 11 days before the original deadline of  

27. November 2018. That is to say the final redogörelse was given a theoretical maximum of 11 

days (practically even fewer) to be reviewed by the neighbors (less than the legally mandated 3 

weeks). 

Dokumentet innehåller tillägg som inte var närvarande i original redogörelse dokumentet 

(181105).  

48 sidor av kommentarerna från cirka 42 grannar som skickades in via onlinebeskrivning 

tillkom: 

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Tyck-till-om-

detaljplan/ 

Dessa kommentarer nämndes tidigare inte i det första ofullständiga redogörelsedokumentet 

(vilket föreslog att de flesta av de 100 inlagorna var förtryckta protestskrivelser). 

Endast med "sr-suffloren_tillagg 181116.pdf" har den fullständiga redogörelsen (antagits av 

kommunen kompletterats) publicerats. 

Datumet föreslår att det publicerades tidigt 11 dagar före den ursprungliga tidsfristen för 27 

November 2018. Det vill säga att den slutliga redogörelsen gavs en teoretisk maximal 11 dagar 

(praktiskt taget ännu färre) som granskades av grannarna (mindre än de juridiskt bemyndigade 

3 veckorna). 
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7. Feasability study and legal review of the 

original first planbeskrivning SBN2016-20 

resubmitted for granskningen  
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Sebastian  Schulze  / SBN2016-20  / Yttrande – Synpunker / 07.11.2016 / early draft 

 

 
Executive Summary / Nämnden Översikt 

Detaljplan 1780K-106/1974: “delområde = småhusområde.” 

Proposed development contradicts original plan. 

The first amendment 1780K-7/1980 established the närbutik 
against the wishes of neighbours.   

The närbutik failed economically and any other business 
there failed, too. (Surprisingly the owner is doing very well). 

Owner applied: Bostad change and for 1 house of 116 m2. 

New proposal extremely vague apartment building of 1500 
m2 with 32 tenants in extremely small rooms (students?). 

No consideration of noise + visibility issues towards  
neighbours.  Plus sale of municipal land: bigger project 

No buyer is known, no developer has proposed a viable plan, 
the owner is providing conflicting information. Yet we are 
making plans. This is a mixture for disaster. 

Only 8 neighbours were informed: too few.  

SBN2016-20 contains formal errors that prevented the 
citizens from informing themselves. 

Demands: 1. Establish basic legality, 2. Stop the amendment 
process, 2. Repeal the permits, 3. Repeal the first 
amendment, 4. Start developing a new basic plan. 

Staden vill att sanera hela området och ta in fler bostäder? 
Låt oss tala om detta på grundval av den ursprungliga planen 
med alla berörda grannar. Låt oss förbereda en ordentlig ny 
plan för åter utveckling av hela området! 

Det kan inte vara motiverat att skära upp en stor ombyggnad 
[som kommer att kräva: 1.) alla grannar att delta, 2.) en 
förlängd planeringsförfarande, 3.) en ny 
lämplighetsprövning, 4.) en miljökonsekvensbedömning 
skall utföras] till många små projekt där bara 8 grannar få 
information, en snabb standardförfarande genomförs och 
ingen miljökonsekvensbedömning eller lämplighetsprövning 
bedrivs. 

Det verkar det rättsliga yttrandet av Boverkets att en ändring 
av en detaljplan inte bör användas för att legalisera en 
användning av mark som är i strid med den nuvarande giltiga 
plan (handel, inte: transport, hyres, verkstad) eller att 
legalisera bygglov som gavs i strid med den planen. 

Ägare ansökan om ändring av detaljplanen till bostad och för 
ett hus på 116 m2. 

Nytt förslag extremt vag: hyreshus på 1500 m2 med 32 
hyresgäster i extremt små rum. 

Ingen hänsyn buller + synlighet frågor mot grannar. 
Ingen köpare är känd, har ingen utvecklare föreslagit en 
genomförbar plan. Men vi gör planer.  Resultat:  ”katastrof” 

SBN 2016-20 innehåller formell / skrivfel som hindrade 
garnnar från att informera sig. 

 

1. INTRODUCTION AND FORMAL OBJECTION .............3 
2.  LEGAL FRAMEWORK ..................................................3 
2.1.  EU Context ................................................................... 3 
2.2.  Swedish legislation ...................................................... 4 
2.3.  Local Comprehensive Plans ......................................... 4 
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1. Introduction and Formal Objection to the 
Amendment Proposal 

I am Sebastian Schulze. My property border is about 
five to six meter from the proposed Sufflören 1 
development area. My house stands about 23 meter from 
the proposed new building. We are the neighbour most 
close to the planned development. Therefore I consider 
ourselves the single most affected neighbour. I do hereby 
formally object the proposed land use planning amendment 
“Sufflören 1, SBN 2016-20”.  
 

I am completely against the proposed changes.  
(“Godkänns inte”). 

 
The proposal “Sufflören 1” makes no sense at all. It is in 
itself inconsistent and as an amendment completely 
contradictory to the original zoning (detaljplan: 1780K-
106/1974) that it seeks to amend. As an amendment to the 
original detaljplan of 1974 it is legally not allowed to 
sanction current zoning violations, that is however what 
would be the result if it is adopted. The root of the problem 
already lies in the first amendment (of 1980) giving 
permission to contruct a närbutiken on the property of 
Skaldens gata 2 in violation the original detaljplan of 1974 
(and against the wishes of the neighbours). 
 
I do in this paper present my objections and comments 
toward the proposed plan and do hope the building 
administration and the building council will follow my 
main conclusions and proposal. Furthermore I do wish the 
objections of the of neighbours (those that are against the 
proposal) will not be overruled by the building council in 
its final decision on the topic.  

  
I do basically propose: 

 
A.) to deny the application for amendment  
(SBN 2016-20) entirely,  

 
B.) to enforce the current existing plan  
(1780K-106/1974), or to start the preparation of a new 
basic plan for the Krononparken 4A / 4B area, 

 
C.) to repeal its first amendment (1780K-7/1980), 
because it violates its basic plan (1780K-106/1974). 

 
Jag är Sebastian Schulze. Min fastighet gränsen är ca 5-6 
meter från den föreslagna Sufflören ett utvecklingsområde. 
Mitt hus (som min fru) ligger cirka 23 meter från den 
föreslagna nya byggnaden. Vi är granne mest nära den 
planerade utvecklingen. Därför anser jag att själva den 
enskilt mest drabbade granne. Jag härmed formellt invända 
den föreslagna markanvändning ändring "Sufflören 1 SBN 
2016-20". 

 
Förslaget "Sufflören 1" ingen mening alls. Det är i och för 
sig inkonsekvent och som en ändring helt i strid med den 
ursprungliga zonindelning (detaljplan: 1780K-106/1974) att 

det syftar till att ändra. Som ett tillägg till den ursprungliga 
detaljplan från 1974 är det inte rättsligt tillåtet att 
sanktionera nuvarande zonindelning strid, är det dock vad 
som skulle bli resultatet om det antas. Roten till problemet 
redan ligger i den första ändringen (1980) som ger tillåtelse 
att Områdena en närbutiken på egendom Skaldens gata 2 i 
strid den ursprungliga detaljplan från 1974 (och mot 
önskemål grannarna). 
 

 
Figure 1 That compost pile in lower right corner is 
mine, (yellow area is the extended development area). 

2.  Legal Framework 

2.1.  EU Context 

The basic legal requirement in an EU wide context for any 
case of a zoning amendment and project proposal is the 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
DIRECTIVE 2011/92/EU (formerly 85/337/EEC) plus its 
amendment  Directive 2014/52/EU. 
 
Furthermore the Directive 2003/35/EC (EU implementation 
of the AARHUS CONVENTION on public participation in 
decision-making and access to justice in environmental 
matters) will have to be strictly followed. 
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Finally I like to draw attention to any communication / 
regulations, directives, and decisions of the EU 
Commission, Council and Parliament on topics such as 
planning and building (especially the “salami tactic” 
syndrome) and the exclusion and limitation of participation 
of citizens living close to a proposed project. 
 

2.2.  Swedish legislation 

The Planning and Building Law of Sweden (PBL, PLAN- 
OCH BYGGLAG 2010:900) governs the current planning 
procedure.  

 
The Swedish Environmental Law (MILJÖBALK 1998:808 
/ DS2000:61) contains provisions towards natural 
resources. Of importance for this application are among 
others the provisions towards “environmental standards” 
and “environmental impact statements and other decision 
guidance data”. Of special importance are the provisions 
which allow the “Tillståndsmyndigheten” to establish 
stricter noise standards if health concerns come into play 
(which I do claim is necessary with respect to my child). 

2.3.  Local Comprehensive Plans 

The four comprehensive urban planning principles, the 
cities vision and strategic plan / comprehensive / outline 
and overview plan. As much as I would like - I will not 
investigate and review those policy documents in detail. I 
will just quickly refer to what was mentioned in the 
detaljplan proposal (SBN2016-20) in Chapter 4 on the 
detljplan itself.  

 

2.4.  Local Overview plan of the city 

 [omitted] 

2.5.  Existing zoning and land-use plans 

The proposed plan Sufflören 1 (SBN 2016-20) would be 
the second amendment to the current valid basic plan  
(1780K-106/1974) for the Krononparken 4A / 4B area, 
which was already followed by one amendment 
establishing the sub-section Sufflören in 1980 (the first 
amendment: 1780K-7/1980). 

3. Discussion of the legal framework  

3.1.  EU legal framework 

 
Will be discussed after the first review of the proposed 
amendment. I do consider it important to include an EIA 
for the whole development area / new basic plan 
preparation. 
 
3.2.  Swedish legislation  
3.2.1 PBL, Plan amendment, Boverket implementation 
guidance 
 

The Boverket (Swedish Administration of Building, 
Housing and Planning) has provided an explicit guidance 
on how to interpret the Planning and Building Law on 
matters of plan amendments. The following section largely 
and directly cites that guidance, except for a few 
conclusions and comments of mine concerning the 
proposed plan (SBN 2016-20)*: 

 
“During the process of changing the zoning needs to be 

clear to all concerned what the change concerns and how 
the change is different from the original plan. (Cf. Prop. 
1990/91: 146 p.48)” 

“Under processen att ändra en detaljplan behöver det 
vara tydligt för alla berörda vad ändringen avser och hur 

ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen. (jfr 
prop. 1990/91:146 sid.48)”  

 
Comment: The new proposed amendment only mentions 
the original plan (it mentions a wrong non-existent plan) it 
does not however explain “what the change concerns and 
how the change is different from the original plan”. The 
proposed new plan is therefore formally incorrect and must 
be abandoned. 

Den nya föreslagna ändringen endast nämner den 
ursprungliga planen (nämner en felaktig obefintlig planen) 

Det får dock inte förklara "vad förändringen oro och hur 
förändringen skiljer sig från den ursprungliga planen". Den 
föreslagna nya planen är därför formellt felaktigt och måste 

överges. 
 

“In cases where it [the amendment proposal] intends to 
change the purpose of land use, definitely, that is, change 
the main purpose of the current zoning plan, this should be 
done by the old plan is replaced by a new detailed. (Cf. 
Prop. 1990/91: 146 p. 48)” 

“I sådana fall då man avser att ändra ändamålet för 
markanvändningen definitivt, det vill säga ändra 

huvudsyftet med den gällande detaljplanen, bör detta ske 
genom att den gamla planen ersätts med en ny 

detaljplan. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48)” 
 
Comment: The current proposal is an proposal for 
amendment that intends to change a subsection of the 
original plan’s planning area for the purpose of land use 
change (proposed change: from handel to 
centrumverksamhet or housing). There is no doubt about 
those facts. It is therefore the wrong administrative tool and 
procedure and must be stopped / the application be denied. 

Det aktuella förslaget är en förslag till ändring som avser 
att ändra en underavdelning av den ursprungliga planen 

planområdet i syfte att förändrad markanvändning 
(föreslagna ändringen: från handel till centrumverksamhet 
eller bostäder). Det råder ingen tvekan om dessa fakta. Det 

är därför fel administrativa verktyg och förfarande och 
måste stoppas / ansökan avslås. 

* [http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/andring-av-detaljplan/] 
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“If the municipality then wants to change the plan to 
increase the building rights and enable permanent 
housing municipality must consider if it really is 
consistent with the plan's purpose. In such a case, it is 
probably more appropriate to develop a new zoning 
plan, which the new conditions and objectives can be 
reviewed.” 

“Om kommunen då vill ändra planen för att utöka 
byggrätterna och möjliggöra permanentboende måste 

kommunen överväga om det verkligen är förenligt med 
planens syfte. I ett sådant fall är det förmodligen mer 

lämpligt att ta fram en ny detaljplan, där de nya 
förutsättningarna och syftena kan prövas.” 

 
Comment: A very clear conclusion: new zoning plan for 
the whole area of Kronoparken 4A / 4B must be prepared 
not just for its subsection Sufflören 1. 

En mycket tydlig slutsats: ny detaljplan för hela området 
Kronoparken 4A / 4B måste vara beredd inte bara för sin 

mom Sufflören 1. 
 

“The Planning and Building Act, there is no explicit rule 
that limits the ability to change the zoning. The 
requirement of clarity in the law should be sufficient to 
prevent the plan changes resulting in unfathomable 
plans.” (Cf. Prop. 1990/91: 146 p. 47) 

“I plan- och bygglagen finns det ingen uttrycklig regel 
som begränsar möjligheterna att ändra en detaljplan. De 

krav på tydlighet som finns i lagen ska vara tillräckliga för 
att hindra att planändringar leder till svåröverskådliga 

planer.” (jfr prop. 1990/91:146 sid. 47)  
 
Comment: One of the major objections of the neighbors 
(and also mine) is that the plan is not clear about what shall 
be the result. The proposed plan is much too vague, not 
clear at all. All neighbors consider the proposal is by far to 
“nice” to the current owner or future developer. The 
neighbors would probably not object a land use change to 
housing and the possibility 2 small residential houses (2 
villas totally, deconstruction of work shop and garages that 
violate current zoning).  The current property Skaldens gata 
2  can be divided into two plots for residential housing, 
which would be roughly in accordance with the plot size 
everybody else is having in our area. Please note: That is 
roughly what the applicant originally applied for (except he 
does not want to close down the garages and does not want 
to divide the property). 
En av de stora invändningar av grannarna (och även min) är 
att planen är inte klart om vad som skall ske resultatet. Den 

föreslagna planen är alldeles för vaga, inte klart alls. Alla 
grannar överväga förslaget är överlägset till gynnsam för 

den nuvarande ägaren eller framtida utvecklare. Grannarna 
skulle förmodligen inte invända en förändrad 

markanvändning till bostäder och möjlighet 2 små 
bostadshus (2 villor totalt, dekonstruktion av verkstad och 

garage som bryter mot nuvarande zonindelning). Den 
aktuella fastigheten Skaldens gata 2 kan delas upp i två 

tomter för bostäder, vilket skulle vara ungefär i enlighet 
med tomten storlek alla andra har i vårt område. Observera: 

Det är ungefär vad ansökte sökanden ursprungligen för 
(utom han inte vill stänga garage och vill inte dela 

fastigheten). 
 

“A wide range [vagueness] of decision amending a plan 
can lead to the plan situation becomes impenetrable and 
incomprehensible. The risk of misunderstandings and 
oversights can not be underestimated. Therefore, there is 
cause for some caution when it comes to change plans.” 

“En lång rad beslut om ändring av en plan kan leda till 
att plansituationen blir svårgenomtränglig och 

oöverskådlig. Risken för missförstånd och förbiseenden 
får inte underskattas.”  

 
Comment: I complete agree with that statement. It is the 
situation we are in now. Misunderstandings and oversights 
and no clear and precise information to be had. 

Jag komplett håller med om detta uttalande. Det är den 
situation som vi befinner oss i nu. Missförstånd och 

förbiseenden och ingen klar och tydlig information att vara 
hade. 

 
 “The municipality may change plans, remove, modify 

or add to the plan rules. It is also possible to change a plan 
by repealing a geographical part of it. Sometimes it may be 
appropriate to use change to remove or adjust the plan 
provisions are no longer necessary or relevant. This may 
involve, for example an area where the municipality 
repeatedly admitted deviations from a specific plan rule 
when handling building permits. The municipality can 
then change the plan to remove or adjust the current plan 
provision to plan better meet the needs and what the 
municipality considers appropriate in the area. 
Lovhanteringen future becomes easier. However,  a 
change should not be used to legalize deviations for 
construction measures at individual properties.” 

“Ibland kan det vara lämpligt att använda ändring för att 
ta bort eller justera planbestämmelser som inte längre anses 
nödvändiga eller relevanta. Det kan till exempel handla om 

ett område där kommunen upprepade gånger medgett 
avvikelser mot en viss planbestämmelse vid 

bygglovhandläggning. Kommunen kan då ändra planen 
genom att ta bort eller justera den aktuella 

planbestämmelsen så att planen bättre svarar mot behov 
och vad kommunen anser är lämpligt i området. 

Lovhanteringen framöver blir då enklare. Däremot bör 
ändring inte användas för att legalisera avvikelser för 

byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter.”  
 

Comment: Which I may be so bold to comment on: is 
exactly the situation we are facing. We should follow 
Boverket’s advice and simply remove the provision from 
the first amendment that allows handel as a land use. 
Because the proposal is too vague and would allow known 
violations to continue the forvaltningen with its current 
proposal would be legalising past violations concerning the 
land use and building permits that were awarded to the 
owner of Skaldens gata 2. Because of those permits we are 
in a very difficult situation legally speaking. 

Page 5 of 27 
 

Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
79/126



Sebastian  Schulze  / SBN2016-20  / Yttrande – Synpunker / 07.11.2016 / early draft 

The owner is very well protected by the building law. 
Nobody can force him to deconstruct the workshop and 
garage (even if it violates the zoning). For the neighbours 
however that is an untenable situation. We must now come 
to an agreement with the owner for a mistake the 
forvaltnignen did when awarding him a building permit for 
garages! 

Som jag får vara så djärv att kommentera: är exakt den 
situation vi står inför. Vi bör följa Boverkets råd och helt 

enkelt ta bort bestämmelsen från den första ändringen som 
tillåter handel som markanvändning. Eftersom förslaget är 

alltför vagt och skulle tillåta kända brott att fortsätta 
Förvaltningen med sitt nuvarande förslag skulle legalisera 

tidigare brott som rör markanvändning och bygglov som 
tilldelades till ägaren av Skaldens gata 2. På grund av dessa 
tillstånd vi befinner oss i en mycket svår situation juridiskt 

sett. Ägaren är mycket väl skyddade av PBL. Ingen kan 
tvinga honom att dekonstruera verkstaden och garage (även 
om det bryter mot zonindelning). För grannarna men det är 

en ohållbar situation. Vi måste nu komma överens med 
ägaren för ett misstag forvaltnignen gjorde när tilldela 

honom ett bygglov för garage! 
 
“It is possible for the municipality to make minor 

changes to the usage rules provided that the intent of the 
original plan's basic structure is preserved and that the 
change is consistent with the plan's purpose.” 

“Det är möjligt för kommunen att göra mindre 
ändringar av användningsbestämmelser under 

förutsättning att avsikten med den ursprungliga 
planens grundstruktur bevaras och att ändringen är 

förenlig med planens syfte.”  
 
Comment: The changes that are proposed are not minor! A 
living area increase from 200m2 to 1500m2 is not minor! A 
property area expansion from 1600m2 to 2400m2 is not 
minor. A change from handel to bostad and 
centrumverksamhet is not minor. Neither 
centrumverksamhet nor handel can actually be found in the 
original plan. 
Han förändringar som föreslås är inte mindre! En ytaökning 

från 200m2 till 1500m2 är inte mindre! En utbyggnad 
fastigheten området från 1600m2 till 2400m2 inte är ringa. 

En förändring från handel till bostad och 
centrumverksamhet inte är ringa. Varken 

centrumverksamhet eller handel kan faktiskt hittas i den 
ursprungliga planen. 

 
“It is therefore not possible to make major changes in 

the planned use of land by amending zoning. It would need 
to be done through a new planning with a new fitness 
test.” 

“Det är därför inte möjligt att göra större 
förändringar av den planlagda markanvändningen genom 
ändring av detaljplan. Det behöver i så fall göras genom en 

ny planläggning med en ny lämplighetsprövning.” 
 
Comment: No major changes to the land use without a new 
fitness test! Either drop those major changes or do the 

expanded procedure for the whole living 4 A / 4 B area 
including fitness test and EIA. 

Inga större förändringar i markanvändningen utan ett nytt 
konditionstest! Antingen släppa dessa stora förändringar 

eller göra den utökade proceduren för hela levande 4 A / 4 
B området inklusive lämplighetsprövning och EIA. 

 
“The municipality may take the initiative to change the 

zoning. It may also be initiated by any other player who 
wants to take an action that requires a zoning change.” 

“Kommunen kan själv ta initiativ till att ändra en 
detaljplan. Det kan även vara på initiativ av någon annan 

aktör som vill vidta en åtgärd som förutsätter att en 
detaljplan ändras.”  

 
Comment: Here we come directly to the topic of the current 
owner of Skladens gata 2 who is the applicant for the 
zoning change. Very little reliable information is available. 
One fact is that he applied on 22.01.2016 for: “bygga 
bostadshus brevid befintligt garage”. Further a signed 
document is available: Karlstads kommun – Bilaga 1 – 
15.01.2016 – “Ansökan om andring av detailjplan för 
Suffloren 1 fran handel till bostad” with the proposal to 
build one (1) additional villa house one storey not more 
than 116 m2. That is a proposal none of the neighbours 
would principally object to. Then however it gets murky. 
The stadsbyygnandsforvaltningen informed the neighbours 
on 21.10.2016 about the Sufflören 1, SBN2016-20 
proposal: 1500m2, 32 small hyres bostäder or 
centrumverksamhet. 

What happened in between, why during those 9 months 
the proposed project has grown so big and what 
justification is provided for that - nobody knows. What is 
communicated to the neighbours by the   
stadsbyygnandsforvaltningen is that the owner wants to 
sell his the property and move away. If that is true than his 
application was not entirely forthcoming or changed his 
mind shortly after, in any case he would have no valid 
reason to apply for a zoning change because selling your 
property does not require a new zoning so there is no 
“action that requires a zoning change”. “En åtgärd som 
förutsätter att en detaljplan ändras” he would not have - 
and therefore his application for amendment must be 
denied. Talking to me he said he wants to stay and build 
that proposed apartment building (Contradicting 
information supplied to the neighbours and the 
stadsbyygnandsforvaltningen). A second possibility is 
(still speculation) that it was he himself who submitted the 
plans for the big 1500m2 development and wants to be 
part of a company to actually build that monster. Then 
again the reason for his application would have changed 
and he must apply again completely disclosing his plans 
and this time in his capacity and function of the company 
(not as a private person). 

The stadsbyggnandsforvaltningen has expressed a 
different view point. No matter if there is no or was no 
proper reason for an application (to be eligible for being 
considered),  no matter if the owner and the forvaltningen 
do not know seller, buyer, business plan: the procedure 
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must go ahead. And so we find ourselves in a situation 
where no reliable information is available, where a 
procedure was started that would lead to a result that the 
boverket considers unsuitable (svåröverskådliga).  

If you actually carry on as if this of no concern to you, I 
am rather sure there would be many neighbours that will in 
such a case uphold their legal rights. Proper procedure and 
basic legality must always be a concern of those who make 
plans and those who carry the decisions.  

 
The process was started wrongly. It is the wrong 

process. And if continued would lead surely to the wrong 
result. 

 
3.2.2 PBL / planning process and legal requirements 
detailed considerations 
 
PBL Chapter 5 governs the planning process: 
 
§ 2 “intends to carry out a measure” which I cannot see 
given all the conflicting information, “which requires … 
development plan”, sale of property does not require a 
change in the plan. 
 
§ 4 Planning notification to be issued within 4 months. In 
our case from application until the public was notified 
about 9 months passed. (Or does this concern the 
planbesked only then all is ok). 
 
§ 5 the planbesked must state the estimated time it takes to 
finish the planning. The current planbesked (Dnr SBN-
2016-20 Dpl 80) does not give any estimated date. 
 
§ 7 I uphold that all reasons for an extended planning 
procedure are fulfilled. An extended planning procedure 
must immediately be entered. There is significant public 
interest (response rate, petition, signatures, facebook, 
samrad participation). It is not compatible with the 
comprehensive plan. It is a part of a larger redevelopment 
of the whole area with significant potential environmental 
impact. 
 
§ 8 the draft of SBN2016-20 did not include a property list. 
it was only distributed on request. 
 
§ 10 goals and assumptions are not specified in a separate 
programme. I do uphold that it is necessary to know what 
are our goals and assumptions for this area to be 
redeveloped. I find it necessary to prepare a separate 
programme after PBL § 10. 
 
§ 11 EIA must be carried out as a separate process. 
 
§ 11 a - The SBN 2016-20 draft was faulty and did not 
include and name the proper currently effective plans for 
the area. A small writing error only - however because of it 
concerned citizens were not able to form their opinion on 
the basis of the existing valid plans. Citizens surely would 
have arrived predominantly at a negative opinion about 

SBN20616-20 knowing that the proposal contradicts the 
currently valid planning documents. 
 
After the draft is corrected a full 3 weeks consultation and a 
new samrad period must be repeated. 
 
§ 11 b - a public notice / news paper notice should be 
prepared in an such a procedure planning. 
 
§ 11 c – also see  § 11 a -  Existing valid plans were not 
kept available, the actual archive number remained 
unknown for the whole period of public participation. The 
stadsbyggnandsforvatlningen did not inform all citizens 
about the writing mistake that was made. 
 
§ 12 transparency and influence with respect to why 
exactly the planning has grow from a single house of 115 
m2 into 1500m2 apartment proposal was not given. 
Transparency and influence issues remain for several other 
points. 
 
§ 13 The knowledge of reasons why this planning proposal 
was started are manifestly necessary, but they were not 
given to the citizens. The city plans to sell land (allocation 
of land). The principle content of contracts does not exist 
yet (and therefore was not made available). Neighbours 
cannot arrive at proper conclusion about things that are not 
know or disclosed. If the city itself does not possess such 
information it must compel the applicant to release it. 
 
§ 14 Advice on the application of chapter 2 was not given?  
 
§ 15 cadastral authority advice. I have never seen it. 
 
§  16 a building permit will be required § 16 applies. 
 
§ 17 opinions must be reported, EIA is necessary a fully 
EIA must be carried out. 
 
§ 18 + 18 a - it should become clear that this is a project 
after § 7, to be reviewed after § 11 b following. 
 
§ 19 notice requirements after 18 a 
 
§ 20 known affected parties 
 
§ 38 b repeal of a plan  
 
3.2.3 Miljölagen considerations 
 
[standards and EIA requirements omitted, will be 
considered after the first review or when a full EIA is 
conducted] 
 
Stricter sound protection standards (lower dB(a) values) 
can be required in the building permit if health concerns 
make that necessary. It is health concerns for my child that 
make this necessary. 
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“5 a § Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av 5 § 
meddela skärpta villkor i fråga om omgivningsbuller enbart 
på grund av att det sedan tillståndet gavs eller senast 
ändrades har tillkommit en ny bostad i omgivningen, om 

1. bostaden ingår i ett område med detaljplan eller 
omfattas av ett bygglov enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och det i planbeskrivningen till planen eller i 
lovet har angetts beräknade bullervärden, och 

2. omgivningsbullret från verksamheten inte överskrider 
dessa värden. 

 
Trots första stycket får skärpta villkor meddelas om det 
med hänsyn till de boendes hälsa finns synnerliga skäl 
för det. 

 
Sådana komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
plan- och bygglagen får aldrig föranleda skärpta villkor i 
fråga om omgivningsbuller. Lag (2015:670).” 

 
MB + 9 a § + 2 b § 
 

3.3.  Legal Review of existing basic plans and its 
amendment 

 
The currently valid land use plan is the detaljplan 1780K-
106/1974. This is the original plan from when the living 
area was first constructed in 1974. It is old but still good 
and accurate. (Old things are not necessarily bad). The 
original plan of 1974 is the only legally binding basic plan 
on which all further decision and amendments must be 
based on and must conform to  (that is unless it is repealed 
and a new basic plan for the area is drawn up).  
 
Den nu gällande planen är den detaljplan 1780K-106/1974. 
Detta är den ursprungliga planen från när område byggdes 

1974. Det är gamla men fortfarande bra och korrekt. 
(Gamla saker är inte nödvändigtvis dåligt). Den 

ursprungliga planen från 1974 är det enda rättsligt bindande 
grundläggande plan som alla ytterligare beslut och 

ändringar måste grundas på och måste överensstämma med 
(det vill säga om det inte upphävas och en ny 

grundläggande plan för området utarbetas). 
 
The original plan stipulates: 

 
“I dispositionsplanen för Kronoparken, senast reviderad 
den 22 april 1974, ingår delområde 4 som 
småhusområde.” […] 
 
“Delområde 4 planeras fullt utbyggt innehålla ca 380 
småhus, vilket motsvarar ca 1200 invånare. Det beräknas 
vara för litet för att ge möjlighet till skola och barnstuga 
inom området. Eleverna kommer därför att hänvisas till 
motsvarande anläggningar i delområde 1. Detta gäller 
även handel och liknande. Dock har ett reservområde för 
framtida serviceanläggning inlagts centralt i planområdet.” 

[…] 
 

“Området bildar två nord-sydligt riktade dalar, vars 
markgrund består av lera med torvpartier. Djupet till fast 
botten uppgår i den västra till mellan 2 och 6 meter. Den 
östra dalens lera bar max 10 meter mäktighet och har 
bedömts lösare än i den västra. Dessutom finns berg i 
dagen eller täckt av fasta jordarter. Fristående småhus 
kan grundläggas på marken om små sättningar kan 
tolereras och det lösa lerlagrets tjocklek inte varierar 
för mycket under de enskilda byggnaderna. (Översiktlig 
grundundersökning av Bjurströms Geotekniska Byrå, 1969-
1974). 
 
Växtligheten består huvudsakligen av 80- respektive 40-
årig barrskog som i vissa delar är värd att bevara.” 

  
So the basic original plan we have to work with makes it 
very clear that Kronoparken “partial area 4” is classified as 
a “småhusområde”, small single detached houses area. 
The plan considers there is not enough space for a school 
and that this assessment even applies to handel and 
similar. If service buildings are to be located in the 
planning area those buildings are to be located in the 
reserved area: center of the planning area (not in the 
south west area of Skaldens gata / Ingalills väg, see 
picture). That is important because its first amendment later 
deviates from that decision. 
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Figure 2 Detail from the original plankarta of 1974, 
showing reserved area 
 
Concerning soil stability the report of Bjurströms 
Geotekniska Byrå comes to the conclusion that small villas 
(Fristående småhus) can be supported where the loose soil 
aggregates do not vary too much. Larger buildings 
(apartment houses) were never considered to find enough 
geological stability. 
 
Concerning the vegetation cover the original plan comes to 
the conclusion that the forest consists of old growth trees 
(40 to 80 years) that are worth preserving. 
 
In comparison to that the proposed new plan amendment 
(SBN2016-20) deviates from the classification of the area 
as a “småhusområde” for exclusively small single 
detached houses. The proposal shortly mentions that the 
predominant aggregate is post glacial sands but it does not 
consider soil stability issues that usually come with that 
kind of aggregate (ever heard the expression: “it was built 
on sand”?). That geological situation is especially 
noteworthy because there is a storm water trench going 
though that part of the public land that is supposed to be 
sold and used to make such large apartment building 
possible in first place. (Beware: “water always find its 
way”, especially through loose sand) 
 

The vegetation cover is classified as “birches only” there is 
no mention of old trees to be considered valuable. The 
proposal therefore neglects and contradicts the points made 
in the original plan. But as an amendment it may not do 
so (according to the Boverket). 

 
The area that was original reserved for “service” nowadays 
is a tennis court. For which no plan amendment or new plan 
was ever drawn up. This still active and valid reservation 
for “service” would also prevent any housing to be built in 
that area (if the city wishes to do so). Which is another 
supporting argument for drawing up a completely new 
basic plan for the whole area. 
 
The first amendment to the original plan of 1974 is the plan 
amendment 1780K-7/1980 of 1980 (good and accurate it is 
not). It stipulates: 
 
“Området ligger inan delområde 4 i stadsdelen 
Kronoparken (se fig 1) . Det gränsar i väster till Skaldens 
gata, i norr till gang och cykelvägen längs Anna Leks väg, i 
väster och söder till parkmark.” 
 
So the first amendment locates the planned närbutik in the 
south-east of the Kronoparken 4 A / 4 B area. Not in the 
center as the original plan of 1974 had reserved for. That is 
the first mistake and the first contradiction to its basic 
plan.  

 
“Ett informations- och samrådsmöte med de närboende 
hölls 1978-04-20. Vid detta framkan att de närboende var 
negativa till etablering av butik i tilltänkt område. Deras 
inställning konfinrerades i en skrivelse till 
stadsplanekontoret 1978-05-18. Efter information i 
byggnadsnämnden beslöt densanna att låta ärendet vila 
tills inflyttning i de norra delarna skett. Vid 
byggnadsnämndens sammanträde 1978-11-14 redogjorde 
vik. stadsplanearkitekten för inkomna synpunkter på 
butiksetableringen. Nämnden beslöt att uppdraga åt 
stadsplane kontoret att fortsätta planarbet med 
placering av närbutik vid en inan området befintlig 
bussvändplats (§ 825 E).” 
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Figure 3 First anmendment plankarta of 1980, putting 
the närbutik in an completely unsuitable place 
 
 
Now this information is very troublesome as it suggests the 
whole area for the närbutik was established against the 
will of the neighbours. The neighbours opposed the 
proposal to establish a närbutik. The old council let the 
matter rest a few months then went ahead with the 
planning anyway? That is not how it should be done. I do 
hope we will not face a similar situation with the new 
amendment proposal.  
 
Would be nice to see that letter that is mentioned if it still 
can be found in the archives. 

 
“Det ianspråktagna området består, förutan av en f d 
bussvändplats, av ett bevarat skogsparti. Trädslaget är 
till största delen gran och tall. […] 
Nyuppförda enfamiljsvillor finns längs Ingalills väg på ca. 
50 m avstånd från tilltänkt område.” 

 
The first amendment considers the area around the 
development a preserved forest area of spruce and pine 
(birch is not mentioned).  
 
Another troublesome information is given when the 
distance between the houses on Ingalills väg and the 
proposed development is overstated about 2 times the 
distance in reality.  
 
Together with the information that the citizens were against 
a “närbutik” to be established in the first place  
(but the council of old went ahead anyway) it appears that 

the council justified its position legally by overstating the 
distance of the “område” (property border) to the 
houses on Ingalills väg or was supplied with wrong 
information by an administration that just wanted to be  
helpful.  
 
We do not know what is the reason for or why the project 
was established in this area. After all it was the center area 
that was reserved for it by the original plan (see 
respective figure of the original plan karta). It must have 
appeared more economical to simply replace what was a 
“bussvändplats” bus turning station with something else 
rather than to actually develop the area that was originally 
intended for service (and today is a tennis court). The facts 
remain: the distance between the property borders is 
wrong and the neighbours were against it. 
 
The whole trouble we are in today should not exist if the 
old council had not established this närbutik in the first 
place on that unsuitable plot of land but rather established it 
in the place that was reserved for it. Given that the numbers 
are wrong, that the place contradicts the original plan of 
1974 and that the project was established against the 
neighbours wishes I think the current 
stadsbyggnandsnämnden has a very strong mandate to 
correct the error and repeal the first amendment (1780K-
7/1980) completely. 

 
This repeal must be done or else the current 
stadsbyggnandsnämnden would place the new proposal 
(SBM-2016-20) on top of it confounding its illegality. 

 
“Planförslaget medger en bebyggelse på 300 m2 samt får 
bebyggas med 1 st enplansbyggnad max 200 m2 
byggnadsyta. Byggnaden bör placeras så att en kortsida 
vetter mot de närliggande bostadshusen” 

+ 
“4 §. Exploatering av tomt 

På tomt san anfattar med H betecknat område får endast 
en byggnad uppföras. Bebyggelse på tomt som omfattar 
rred H betecknat område får icke uppta större byggnadsyta 
än 200 m2. 
5 §. Byggnads utforming 

På rred siffra i rarrb betecknat område får byggnad 
uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.” 

[the number on plan map indicates 3.5 meters] 
 

This is the only part of the first amendment that I find 
reasonable: A limitation of the byggnadsyta to  200m2 
and a limitation to 3.5 meters, limited to one house. 
 
The current proposal (which must be based and conform 
with this troublesome first amendment - if not repealed) 
however deviates from that number and establishes about 
780 m2 total building area, no maximum building height, 
and removing the limitation of one building only. Again 
the current proposal would be in gross violation of the 
currently valid amendment: allowing 4 to 5 times the 
building size (byggnadsyta) and removing any height 
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limitation (to be fair it proposes a 2 storey height, but no 
meter limit, which would be more safe). 

 
We must either repeal the first amendment (which I favour) 
or strictly base the new amendment on its limitations 
(200m2 + only one house).  

 
Even a very good new amendment based on top of a bad 
amendment (that is already violating the original plan) 
will lose its legal justification. 

 
Given the intentions of the city to redevelop the whole area 
["Planförslaget innebär att området kan kompletteras 
med fler bostäder och/eller centrumverksamhet i form av 
butik, föreningslokal mm." ] the best solution (as suggested 
by the boverket and favoured by me) would be to draw up 
a new basic plan for the whole area. 
 
4. Discussion of the plan proposal SBN2016-20 

4.1. Planbeskrivning, Inledning, etc., page 4 

 
The point “Arbetsgrupp & medverkande tjänstemän” is in 
my opinon not complete. Mrs. Öhrn is named as the person 
in charge – that is right. However more persons are 
involved which are not mentioned but which should be: 

- Marie Eddeborn, plan- och byggchef  
-  Jonas Zetterberg, who initially received the   
application for zoning change from the current owner. 
 

4.2. Tidigare ställningstagande, etc., page 5 

 
“An attractive city that is growing, a city for all, a good 
green city and a municipality in good condition.” 
 
Comment: …is something everyone can agree on but the 
current detaljplan proposal will not help creating such 
conditions as it will sanction past violations and result in 
the sale of public land / forest to be converted into building 
land (clear cutting). 
 
“The strategic plan - which is also an integral part of the 
municipal budget bill process - contains three sustainability 
strategies:” 
 
1. “Growth strategy - will help the municipality to control 
and prioritize in order to grow and develop sustainably.”  
 
Comment: The current situation is the result of giving up 
priorities and control. The proposed plan is so vague it will 
allow for commercial and housing development at the same 
time. That is no control or priority setting at all. If the 
strategic plan is for control and priorities in growth then the 
plan proposal is violating that principle. 
 
2. “Public health strategy - the public health strategy, there 
is a special section on healthy urban planning. It states the 

following: The priority area healthy urban planning is about 
our environment, the physical design and its impact on our 
health. How we use supportive local environments can 
encourage people to travel (walking, biking or walking, 
etc.) and strengthen the conditions for good social relations 
and integration in our neighbourhoods. Proximity, 
accessibility and usability are key for enabling 
environments and encourages active transportation and 
physical activity.” 
 
Comment: The proposed plan proposes to build parking 
spaces for cars, not to encourage biking. The usability and 
traffic situation will not be made more safe or healthy. We 
will have a situation with 4 to 5 different roads and exits all 
intersecting close the pedestrian “zebra” crossing of 
Skaldens gata. Also the existing bike road is on a steep 
slope bikes go naturally fast there. Skladens gata itself is 
very straight and flat tempting many cars to go faster than 
allowed. Traffic slowing measures (for the cars) are of 
course welcome. The proposal however would add another 
high traffic exit to an already congested traffic knot on a 
high speed road. 
 
3. “Environment and climate strategy” is the last point of 
the strategic plan. This topic remains completely neglected 
by the proposal.  
 
Conclusion: “This zoning is deemed to be consistent with 
the above vision and strategies.”  
 
Comment: I think I have given and will give enough points 
that contradict that positive assessment. As we have seen 
the proposed project is not in accordance with the 
interpretation of the boverket concerning the purpose of the 
application of an amendment (see chapter 3.2.1). Policy 
papers on the other hand express political ideas and visions 
and therefore would not necessarily have to be in 
compliance with the legal requirements mentioned earlier 
(but I am not going to double check it - I would trust the 
long standing governmental practice that if a policy violates 
existing law it cannot be implemented). 
 
4.2.1. Gällande detaljplan 
 

As of 04.11.2016 it has come to our attention that the 
proposal (SBN-2016-20) as available to all concerned 
parties listed as the basic valid plan for this area with the 
number: “1780K-40/1983” which is an archive number 
that does not exist. 
 
Concerned neighbours seeking to inform themselves and 
prepare their opinion towards this proposal on the basis 
of the existing valid plan would have been unable to do so 
(because the proposal lists the wrong number of plan).  
 
Furthermore the proposal does not name the actual valid 
detaljplan (1780K-106/1974) nor distinguishes between 
that basic detaljplan and its first amendment (detaljplan: 
1780K-7/1980). 
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So even if that error did not occur the proposal 
(SBN2016-20) would have listed the first amendment only 
and not given the opportunity to concerned parties to find 
the (good old) original basic plan which classifies the area 
as a “småhusområde”. 
 
This mistake only came to our attention one week before 
the deadline to hand in our comments expired (11.11.2016). 
So it is the case that most concerned parties have submitted 
their opinion without knowing about the proper legal basis. 
They might have arrived at different opinions knowing 
about it. The error will be corrected surely, but who will 
know about it if not informed that it took place in the first 
place? Except me none of the citizens was informed about 
the mistake, not on the website, nor directly. 
 
4.2.2. Beslut om planläggning 
 
“Plan-Pm Sufflören” was presented to the 
stadsbaggnadsnämnden 17.02.2016. The council approved 
to go ahead with the planning. As available and presented 
to the stadsbaggnadsnämnden the “Plan-Pm Sufflören” 
document is as incomplete and inaccurate as the later 
proposed detaljplan (SBN2016-20). 
 
Gällande planer 
The document presented to the stadsbyggnadsnämnden 
does not properly mention the legal basis of existing plans 
(1780K-106/1974 and 1780K-7/1980). Most important it 
does not mention the classification as a small detached 
house living area. 
 
Tidigare ställningstaganden 
It is mentioned that a similar request (förfrågan) for 
conversion into housing was rejected in 2008. This 
reasoning is in accordance with the first amendment (1980) 
which itself is in contradiction to the existing original plan 
(1974). But actually it was the applicant that called and 
withdrew his request for an official preliminary question 
because of “too high fees”. Fee for that project were 
estimated at about SEK 9000 and in comparison the fees 
for the current application are estimated at SEK 63000.  
 
Nuvarande förhållanden 
“då det uppstod ett behov av en närlivs”. This information 
is contradicting the first amendment (1980), as I have 
shown the citizens were actually against a shop being 
established but the old council went ahead anyway. 
 
“Idag är fastigheten privatägd och nyttjas som 
uppställningsplats och garage för bland annat bussar.” 
Again the activities currently conducted at the property are 
understated and all of them are in violation of the first 
amendment of 1980 and the basic plan (1974). This is a 
situation primarily created by a building permit that was 
awarded to the current owner in violation of the existing 
plan (handel! not: rented out garage / workshop, 
däckservice, hyrslap, machinery, etc.). I do think the 
stadsbyggnadsnämnden should have been properly briefed 

about what is going on in reality on that property and about 
the many complaints the neighbours living on Ingalills väg 
have voiced against the current situation in the past.  
 
Förslag 
“Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för i huvudsak bostäder.” for Sufflören 1. It is 
my opnion given all information available at the moment 
that a new detaljplan for the whole area of Kronoparken  4 
A / 4 B (not just for Sufflören 1) must be drawn up in order 
to fully comply with the PBL and its interpretation 
presented by the boverket. This however is not covered by 
what the current owner has applied for. The current 
amendment process must be stopped and the application for 
zoning change rejected. Then a new basic detailjplan 
process for the whole area must be started and the city must 
bear the costs of it. It would seem unfair to make the 
current owner pay for that? However he has applied for a 
change in the zoning which can only be done by drawing 
up a completely new detaljplan. So he did know what he 
was getting himself into. So legally speaking the 
Stadsbyggnadsförvaltningen can make him pay for it 
instead of the general tax payers,. 
 
Frågor att behandla i planarbetet 
Those questions to be investigated are not covered by the 
basic plan nor by its amendment. Following the existing 
plans the answer must be: no, to any kind of apartment or 
centrumverksamhet. You cannot investigate questions that 
the basic plan already answered clearly and then answer 
them differently (because that would require a new basic 
plan). 
 

4.3. Förutsättningar och planförslag, etc., page 6ff 

Markanvändning  
The readers of the proposal (as the 
stadsbyggnandsforvaltningen before) are not properly 
informed about what is actually going on, which business 
activities are conducted currently at the property (rented out 
garage / workshop, däckservice, hyrslap, machinery, etc.). 
Neither are the readers informed that this is a situation 
primarily created by a building permit that was awarded to 
the current owner in violation of the existing plan. 
“Syftet med gällande detaljplan var att förse området med 
en närservicebutik. Fastigheten har dock inte innehållit 
närservice på ett antal år. Idag nyttjas fastigheten av ett 
mindre transportföretag som ägs och drivs av 
fastighetsägaren”  
 
The conclusion of this paragraph is that a transport business 
is conducted in an area reserved for handel. So the 
stadsbyggnandsforvaltningen knows about at least that 
violation of the current plan. Admitting a violation is 
known the Stadsbyggnadsförvaltningen must now act. 
 
Planförslag (Markanvändning) 
Not covered  by existing plans mandate. Sale of additional 
land to unknown buyer or company: completely 
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unwarranted and not requested by the initial application for 
change. Also not covered by the planning mandate that the 
nänmden gave: (“Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att upprätta ny detaljplan för i huvudsak bostäder.” no 
mention that this should include the extension of the 
property or the additional sale of municipal land). Proposed 
extension would allow the developer to build closer to 
currently existing villas on Ingalills väg. Calcuation of 
maximum building area is not sound or reproducible (I 
probably have bad math skills). Building area is limited to 
200m2 by first plan amendment. 
… 
 
Planförslag (Stadsbild) 
The original plan (1974) limits the stadsbild to 
“småhusområde”. Proposal is too wide to be reasonably 
called planning. Bostad eller cuntrumverksamhet + shop + 
club room + etc. all of that would be in violation of current 
plans. 
 
Planförslag (Bebyggelse) 
1500m2 apartment building, 32 tenants, small room. 
Absolutely out the question. Visibility and noise issues. 
Too close to my house and that of the other neighbours on 
Ingalills väg. All reasons mentioned before and hereafter 
directly oppose that project. What the previous owner and 
the current owner proposed in their own original 
application and förfrågan respectively: totally maximum 2 
small houses might be reasonable, but the garages must be 
closed (physically deconstructed to end current violations). 
Building permits shall not be given in violation of the 
active zoning and the city may not make plans or 
amendments legalising past violations. 
 
This legal disaster will not go away until a solution is 
found that is in accordance with the basic plan and the 
rightful objections and concerns of the direct neighbours 
are addressed to their satisfaction. 
 
Planförslag (Grönstruktur) 
“naturmark med diken för dagvattenhantering” otherwise 
only birches and uncultivated land. The previous plans 
came to a different assessment concerning the value and 
composition of the tree area (see chapter 3.3.). Relocating 
the storm water trench might  be a complicated and costly 
endeavour. Given the soil composition and location of the 
trench after a slope I do not think a relocation will be 
practical. Extending the land area into community land will 
destroy the same trees that the proposal claims “Grönska 
kan fungera som ett bra skydd mot gata och buller”. 
Contradiction in itself. 
 
Planförslag (Lek och rekreation) 
“Beroende av utformning och nyttjande av fastigheten 
skulle lekutrustning kunna tillföras inom kvartersmarken.” 
The proposal is for a corridor house with 32 tenants in 
small rooms. It is unlikely that play equipment will be 
located there because the rooms are too small for families. 
 

Planförslag (Kommersiell sevice):  
“Välsvikens handelsområdet ligger cirka 1,5 kilometer 
söder om området” That is why very few businesses could 
be economically viable in the proposed place. 
 
Planförslag (Trafik) 
See before, racing, congestion, safety, etc.  
 
Because of nightly racing on the roads and through the 
forest by quad and motorbike owners (starting at Skaldens 
gata 2) small fences must be build denying quad or 
motorbike entry to park or forest areas. 
 
A direct bicycle road to Valsviken is missing. I do not like 
the detour the current path forces me to take. Traffic 
calming measures + automatic speed camera that is actually 
a good idea.  
 
Bus does not go as regular as the proposal claims, if 
frequency is increased (also on the weekend) more persons 
might use the bus. But 30 minutes waiting time on the 
weekend, people rather take the car (I do not have one).  
Direct bus connection to the city (to slow) or Välsviken is 
missing entirely. 
 
The proposal’s parking space idea of 8 cars is physically 
impossible, considering play equipment, patios, greenery, 
waste containers, safety railing, not half of what is 
proposed would actually physically fit even into an 
extended property of double the proposed size. The 
architects proposal maximizes building size with the 
result of proposing a “bee hive” without any greenery 
or utilities around it. 
 
Also it must be noted that the situation is very much 
different from when the area was first constructed. Many 
more houses have been built. Some families own up to 3 
cars. I do not consider the estimated value of about 1000 
cars per day passing Skaldens gata to be very accurate 
[multiply the number of houses x 2.1 (average number of 
cars) x 2.5 (average number of in and out per car, shopping, 
kindergarten, school, sport, etc.) I easily reach over 2000 
passing cars per day]. Trafik calculations should be based 
on realistic data. 
 
Geotekniska förhållanden 
The proposal does not consider soil stability (post-glacial, 
loose aggregate) issues as mentioned before and in the 
original plan. 
 
Buller 
The noise chapter irritatingly only speaks about the effects 
of the road on the proposed building but not of those effects 
of the building on their neighbours. An unacceptable 
exclusion! If any kind of apartment building is built it must 
be built according to “ljudklass C standarden” or better. 
(Because it cannot be avoided that students will move in. 
Not all students are bad. I am one myself).  
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And because it cannot be avoided that windows are opened 
during parties, neighbouring residents houses must be 
retrofitted at the cost of the developer (before construction 
of any new housing starts) to also fulfil at least the class C 
standard or better.  
 
Futhermore I do propose a sound and visibility barrier to be 
constructed on the Skaldens gata 2 property itself (at least 
the same height as the highest point of any proposed 
building at least 200 mm thickness, brick wall or reinforced 
concrete structure). It should be a proper wall spanning 
from the western-most point of the Skaldens gata property 
to its north-eastern-most point (shielding all eastern 
neighbours’ properties from visibility and potential noise 
disturbances). 

 
“För att uppfylla ljudklass C ska alltså Boverkets allmänna 
råd uppfyllas, tillsammans med Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ljudnivå inomhus, FoHMFS 2014:13. Att 
även uppfylla kraven i FoHMFS 2014:13 innebär två saker 
utöver BBR: krav på ljudnivå vid låga frekvenser i 
vardagsrum, gräns för ljud med tonala komponenter, även 
om ljudet kommer utifrån.”  
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2015/septe
mber/ny-ljudstandard-for-bostader/ 

 
Basically I do propose that any housing where students 
might just be free to move in must be sound isolated like 
discothek (because that is what certain individuals will do 
regularily): 
 

 
Figure 4 Uppleved sound isolation (cited from link 
below) 

http://ra.goteborg.se/dokument/RA-
1898_Milj%C3%B6_-
_Ljudkrav_f%C3%B6r_BmSS_(bost%C3%A4der_med_s
%C3%A4rskild_service).pdf 
 
Räddningstjänstfrågor 
The building must have a distance large enough for a fire 
car or recue car (fire engine, latter car) to go around it (in 
case of fire, accident -somebody falling from a window, 
etc.) currently that space is not provided by the plan. 
 

4.4. Genomförandebeskrivning, etc., page 14ff 

 

[excluded] 
 

4.5. Konsekvenser av planförslaget, etc., page 16 

 
“En miljö- bedömning (MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL 
erfordras ej. Bedömningen gjordes att 
konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen.”  
 
I do disagree: The city wants to re-develop the whole area. 
It is not permissible to cut up a larger development project 
(which would require and EIA) into smaller parts which 
taken for themselves and alone do not require one. I think 
we must first talk about the redevelopment plans for the 
whole area, draw up a new basic plan with fitness test and 
EIA all properly conducted. I would not agree to the city 
trying to sneak by “many small projects” trying to avoid 
their legal responsibility, trying to avoid proper citizen 
involvement and participation in the decision of the 
redevelopment of this area. 
 
Same applies to the standard procedure which I do think 
must be changed into an extended planning procedure (if 
the process is not stopped). This is warranted because of 
the size and significance of public interest we have seen at 
the samrad meeting, in the response rate of citizens living a 
little more far away and in the over 100 facebook posts, 
plus the participation in the online petition against this 
proposal. 
 
That all constitutes significant public interest. 
 
5. Objections, Comments and Suggestions 
 

5.1. Sub-urban living area 

This area was planned as a sub-urban living area, not as a 
high density city block with different types of buildings.  
All kinds of persons live here academic, professional, 
singles and families, many cultures and many different 
backgrounds. We like this living area because of its 
friendly neighbours and because it is so close to the forest 
(essentially located in a forest). We do not like to see that 
changed. Mixing in apartment buildings without showing 
examples where that has worked before and not 
completely destroyed the character of the setting, 
without providing a proper plan, with a vision, 
assumptions and achievements, is a very sad idea. Trying 
to do so without first discussing it with all who live here is 
even worse. 
 
Detta område var tänkt som en sub-urban område, inte som 
en hög densitet kvarter med olika typer av byggnader. 
Alla typer av personer bor här akademiska, professionella, 
singlar och familjer, många kulturer och många olika 
bakgrunder. Vi gillar den här levande område på grund av 
dess vänliga grannar och eftersom det är så nära till skogen 
(i huvudsak ligger i en skog). Vi tycker inte om att se att 
ändras. Blandning i flerbostadshus utan att visa exempel på 
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hur det har fungerat tidigare och inte helt förstört 
karaktären av inställningen utan att ge en ordentlig plan, 
med en vision, antaganden och resultat, är en mycket 
sorglig idé. Att försöka göra det utan att först ha diskuterat 
detta med alla som bor här är ännu värre. 
 
5.2. Current situation – need for change 
 
I do understand that actually quite some people are for the 
proposed project. They want something changed because 
the current situation is legally and safety wise untenable. 
The current owner is operating businesses in at Skaldens 
gata 2 (car work shop rented out, däckverkstad, hyresslap, 
machinery, etc.) in violation of the first amendment which 
stipulates (handel). A building permit to re-model the 
“närbutik” into garages was given in violation of the active 
zoning (Speculation). If so such permit must be repealed 
again.  
 
Current violations of the zoning and building permit cause 
tremendous disturbances to surrounding neighbours 
(repeatedly and at late hours, racing and engine sounds, 
heavy machinery, workshop noise, music form the garages 
and late night car visits). Even neighbours more far away 
behind an earthen wall (at Per Persas väg) have complaints 
about that nightly racing and test driving up and down 
Gustav Frödings gata and Skaldens gata. They do support a 
change of the zoning to bostad because they want the 
current activities to stop. To me such support would mean 
reaplacing a bad problem with one even worse.  
 
My biggest objection however is:  if the amendment and 
illegal building permit is not repealed those violations 
would be officially sanctioned and most likely will 
continue. The current proposal would allow 
“centrumverksamhet” and thereby would sanction the 
garage and workshop business to continue. It is not my 
understanding of the rule of law that when somebody 
continuously violates the rules (that everybody else must 
live by) to simply make exceptions or as in this case draw 
up amendments just because it seems convenient or 
expedient. Such procedure would allow and encourage 
violators to continue doing so. That is not my 
understanding how law should work (unless everybody gets 
an exception from the zoning and building permit laws and 
procedures). 
 
+ lots of new info in internal coms 
 
Owner was told he cannot operate a hyrslap or däckservice 
in that place. Yet did so anyway knowing it is illegal. 
stadsbyggnandsforvatlningen told him: It is not allowed! 
 

“Händelse 
Startdatum Rubrik Handläggare Typ, slag, utfall 

Riktning BeslutNr A. material 
2008-11-17 Anteckning- Diskuterat i SBB 
10 okt 0 
Anita Rask Intern 

Händelseanteckning 
“Diskuterat i SBB 10 okt 08: Lokalen är i planen 

betecknad med H, lika med handel. Fråga har ställts om att 
få ställa in 2-3 bussar där och samtidigt sälja bildäck. 
Planen gäller betr handel men övrig användning kan ej 
inrymmas i planbestämmelsen. Påpekas att handel med 
bildäck inte får inberäkna däckbyte på platsen eller annan 
verkstadsverksamhet. Meddelat mäklaren. Thord Tärnbrant 
på Teknik- o Fastighetsförvaltningen har också fått 
beskedet eftersom kommunen eventuellt är intresserade av 
att överta byggnaden./ARK Se också inscannat brev till 
Tärnbrant” 
 
A slam dunk legal case concerning the current violations. 

 
 

5.3. Older persons 

Some proponent proposed the property could be used as a 
place for older persons to live together “aldersboende”. I 
think taking demographic factors and developments into 
account is always a good idea. Some older persons really 
like to live in a serviced apartment setting, with nurses, 
recreational activities, meeting places, gardens, lots of 
gardens. The proposed project however is not that. The 
proposed property is completely unsuited for such kind of 
development (road location, traffic intersection, too 
small for gardens, too small rooms, no elevators 
proposed, etc.). It is further suggested by proponents that 
while the project is intended for older persons it will be an 
apartment for everyone to move in. And old persons will 
live happily ever after with their party student neighbours, 
right? That is not a good situation for either group. This 
would essential create a living situation characterised by: 
“the worst of both worlds”. 
 

5.4. Students 

I do fear when the developer (whoever that is) says old 
persons will move in he is not completely forthcoming. If it 
is a corridor apartment (which would violate the current 
zoning) it cannot be prevented that students move in. Given 
the “bostads garanti” of Karlstads University in recent 
years, the new LeCab student housing recently built, the 
student housing currently under construction (Lönen) I 
might go as far as speaking of an oversupply of student 
housing. Karlstad is one of very few cities in Sweden that 
took their responsibility to supply enough student housing 
very serious. Karlstad was rated continuously among the 
group of towns that were able to fulfil all legitimate 
requests. That is an achievement to be proud of. It is 
however not a good reason to overdo it now. Continue 
according to the growth of the university but use 
additional resources where they might be needed more 
(family housing).   
 

5.5. New neighbours 
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During the Samrad meeting some neighbour(s) have voiced 
concerns that refugees are going to be moved into those 
corridor rooms. If that be so I am sure they will be very 
welcome by whole neighbourhood. However I do not think 
it is a good idea to create islands of homogeneity without 
local neighbours. This country owes its new citizens 
proper family housing (not corridor and not temporary) 
and it should enable contact with local neighbours. The 
proposed apartment block would do the opposite (isolation 
in too small rooms, no community facilities or exchange). 
Sweden can do better. 
 

5.6. Economic impact (resale value) 

One opinion expressed on the “Miljönartorpet Facebook 
page” was that further apartment development in our area 
will have a positive economic impact on the property 
value of all houses here. I do not agree. It would be a 
simple point to understand that if demand of housing in a 
certain area exceeds supply then prices rise. I could make 
the academically accepted point that a market equilibrium 
would eventually form. Or I could argue that creating 
more supply does not necessarily increase property 
prices (quite the opposite normally). But I do not want to 
argue general economic theory because in reality things 
look different and work out differently. Even if you find a 
buyer that is initially willing to offer the “statistical” 
average value of your property (if against all theory it has 
increased) once he comes and can see an apartment 
building behind your garden or just behind a small patch of 
forest in the area he will run and never come back. Buyers 
who look for a small house will not buy a small house next 
to an apartment. It is as simple as that. Naturally small 
house properties close to apartment buildings will lose 
value drastically over time (especially if they are a little 
old already, like 1974 old). As a house owner who just 
fixed a mortgage I cannot sell and run away until the fixed 
period expires. I am very much concerned If I choose to 
leave later  my property next to such a large building where 
tenants can look directly into the garden and sleeping room 
windows, where you face possible parties from 32 tenants 
throughout the year will be impossible to sell to any other 
person. I am facing total economic loss. 
 

5.7. Statistical need for housing (1600) 

The Stadsbyggnandsforvaltningen is trying the create the 
appearance of the urgency of a positive decision for this 
building by citing a commissioned report of a private 
consultancy company (WSP Sverige). The number 
presented in the samrads meeting was 1600 housing units 
missing in Karlstad currently. The housing situation is 
tense, that is true. [do not worry I am not going to argue 
market equilibrium again, or that many persons do not rent 
out homes or rooms because there is no economic 
incentive]. The city and county may support ongoing 
urbanisation, but that is a policy choice and not a law of 
nature. 
 

The report basically compares the registration of persons in 
Karlstad (folkbokföring) with the number of new housing 
units under construction (and some other data points). 
Seeming reasonable at the first glance. I do hold that the 
scientific methodology used is flawed and therefore one 
cannot draw such conclusion statistically that housing is 
missing (from that data alone). There is correlation no 
question, but causation has not been proven by the report. It 
is in essence the old statistical joke of cigarette lighters in a 
household and the chance of getting cancer (correlation, 
no causation). As I seek to get this proposal turned down I 
can only cast doubt on those numbers that have been 
presented. Numbers are always clear - reality is always 
more complicated and often more different than expected. 
Decision makers must always be careful of reports that try 
to predict future developments based on (past) statistical 
data. Not least we should be aware of the fact that we are 
dealing with a consultancy whose primary customer is the 
construction industry. 
 
The city claims space for 3000 housing units not being used 
by the construction industry. Large scale developments are 
going in in Jakobsberg, Rudsberg, Välsviken.  
 
5.8. Möjlighet att bygga kvalitativt 
 
“Ökad möjlighet till att bygga kvalitativt”. The possibility 
to build qualitatively better does not make it necessary to 
increase the area (quantity) of land that will be built over. 
The idea to sell additional land of the municipality to an (as 
of now still) unknown developer is not supported or 
explained. I simply see not how the current plan increases 
building quality. One possible way to encourage better 
building stock is to mandate good building standards (zero 
energy housing to be built for example). I understand that 
the city rather likes “normal houses” that can be connected 
to Karlstadsenergi central heating. The whole land 
expansion idea will bring the final building closer to my 
house as would currently be possible. Naturally I must 
object.  
 

5.9. Economic viability – business risk 

The närbutik failed economically and any other business 
there failed, too. That might be because it was a bad 
location for those previous businesses or because the 
current owner (who is privately doing very well) was not 
really economically capable (though I doubt it, if you can 
manage your private finances so well usually you are a very 
savvy business man, too). 

 
Generally speaking businesses fail because they spend 
more money than they earn. One of the larger parts of any 
companies’ expenditure usually is the rent to be paid for 
land and shops. A certain kind of business man might see 
an opportunity there to rent out his own private land and 
house to a company that he controls (through wife or 
friends or directly as manager, or with shares and voting 
rights) or has a large interest otherwise (and so drain that 
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company of profits and accumulate wealth privately). If 
then the company goes bankrupt during bad times because 
it was not able to accumulate enough capital  the 
insolvency proceedings are paid for by the state and the 
Swedish law requires the state further to continue to pay the 
managers of the company their salary (or so I am told). So 
the basic business model of such persons is to rent out their 
own land basically to themselves and let the company go 
bust. Then those persons collect salary garanti for 
themselves and family and friends. 
 
Taking that model to the next level would be to follow a 
similar scheme and this time sell the land to your own 
company  then let that company go bust (keeping the initial 
sales price). 
 
Whoever the developer or the company might be in the end 
it is therefore of extreme importance that the municipality 
double checks before making any promises or contracts: 
 

 Who is in that company (owner, management, 
shareholders)? 

 Any associations to companies that went bust 
before? 

 Is the proposed business model sound? 
 Are the finances of the company stable enough for 

the proposed project (or is the company strongly 
borrowing)? 

 What are the liabilities if the project goes belly up 
mid-way? 

 And which politician will be named to have 
supported that decision? 

 
My personal opinion is that the business risk for the 
proposed project is far too high (given previous failures in 
that same place). The municipality must be very careful 
with which business men it enters any agreements with. 
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6. Commented documents 
 
6.1. Encroachment of public land 
 
This is an air picture or satellite picture taken from the samrads meeting presentation of the stadsbyggnandsforvaltningen. 
The picture shows the current property limits of the Skaldens gata 2 property.  
 
Clearly visible is I.) a sea container extending into municipal land. II.) hyresslap (trailers) and other machinery standing on 
public land. III.) roof extension of the main building too close the property limit. IV.) the owners yacht. 
 
The “40 feet” sea container is used as a permanent storage house. There is no building permit available for the container to be 
located at the property. There is no permit or contract available allowing it to stand on public land. The different machinery 
and trailers for renting out also do stand most of the time on public land. The roof extension while in itself likely does not 
require a building permit, would require a written consent of the municipality because it extends until the property border. An 
older neighbour at the samrads meeting noticed that situation and all those violations. The stadsbyggnandsforvaltningen 
confirmed that those violations must of course be corrected by the owner. Nothing has happened so far. 
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6.2. Online Petition Comments 
 
As of 07.11.2016, 13 persons have signed an online petition at Gopetition.com 
“Mot detaljplan Sufflören (2016/09/28)”:  “Jag är helt emot den föreslagna nya markanvändningsplan Sufflören 1 
(2016/09/28). Den nuvarande planen måste fortsätta och lagligt verkställas.” 
 
https://www.gopetition.com/petitions/mot-detaljplan-suffl%C3%B6ren-20160928.html 
 

 
 
 
Comments that were left by the signatories include: 
 

“vi vill att ni löser in denna fastighet och diskutera fram en lösning med de boende” 
 
“Vi bor på område o är helt emot studentboende! Vill inte ha massa festande folk i närheten. Det här är ett lugnt område så 

ett alternativ är äldreboende. För de som inte orkar ha hus.längre men vill bo kvar på mjölnargården” 
 
“Är emot ett bygge av smålägenheter inom detta villaområde. Gärna en kommunal verksamhet som bedrivs på dagtid.” 
 
“Överklagar detta förslag till fullo! 
Ej studentbostäder i området! 
Vi vill att ni löser in denna fastighet och diskuterar fram en lösning med de boende.” 
 
 
"We want you to redeem this property and thrash out a solution with the residents' 
 
"We live in the area and are totally against students! Do not have lot of partying people near. This is a quiet area so one 

option is retirement home. For those who cannot have a house longer but want to stay on Mjölnargården " 
 
"Is receiving a building of small apartments in this residential area. Like a communal activity carried out in the daytime. " 
 
"Complains Over this proposal to the full! 
Not student housing in the area! 
We want you to redeem this property and discuss a solution with the residents. " 
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6.3. Facebook Comments 
 

In order to reach more neighbours in our living area a friendly person informed me about the Facebook online group:  
“Vi som bor på Mjölnartorpet/Mjölnargården”. I have uploaded all links to the detailjplan proposal at Karlstad.se and also the 
online comment for of Karlstad and links that were on the flyer that was distributed. Here are some comments by the “Vi som 
bor på Mjölnartorpet/Mjölnargården” group (my posts and comments were translated by Google translate): 
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… 
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6.4. The owners Facebook page 
 
owners yacht:      

 
 
owner: foreigners get too much money from government 

 
 
 
just a small selection of his usual comments 
and worldview. wanted to add another screenshot of the  
Mercedes husbil-truck he mentioned to buy, but the he had  
already changed the settings to private (now only “friends”  
can see his page) 

owner: against police 

owner against prisoners rights: 
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6.5. Failed businesses  
at this locations (and their owners) 
 
Businesses located & registered at Skaldensgata 2: 
 

 
 
The current owner of Skaldesn gata 2 was holding the 
following positions in those companies: 
 

 
 
 
Further investigation is necessary as not all company and 
financial data is available for free. The Kommun would 
have better data too, I assume. A prudent investigation 
would most likely reveal: A. the owners wife in key 
position(s) in the failed business, B. former (other) business 
partners associated with similar failing endeavours. 
It is further rumoured that those business partners from the 
byggtjänst/värmerpump service do not speak with the 
owner anymore (because they were actually interested in 
preserving the business). 
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6.6 Current business zoning and building permit violation 
 
After the sale of the land to the current owner that owner 
established businesses (see Chapter 6.5 Failed businesses) 
all of them in violation of the zoning and any bygglov that 
is in effect (1780K-7/1980 mandates handel and närbutik, 
Bygglov: Ärendenr BL 2010-0841 only authorises the 
remodelling of the närbutik into two garages for taxi-bilar).  
 
In 2008 the stadsbyggandsforvalningen told the current 
owner that any kind of däck-service, hyrsläp or verkstad 
activity would be in vioilation of the currently valid plan 
amendment: 1780K-7/1980: 
 

Diarienummer: KL 2008-000077 
“Diskuterat i SBB 10 okt 08: Lokalen är i planen 
betecknad med H, lika med handel. Fråga har ställts om 
att få ställa in 2-3 bussar där och samtidigt sälja bildäck. 
Planen gäller betr handel men övrig användning kan ej 
inrymmas i planbestämmelsen. 
Påpekas att handel med bildäck inte får inberäkna 
däckbyte på platsen eller annan verkstadsverksamhet. 
Meddelat mäklaren. Thord Tärnbrant på Teknik- o 
Fastighetsförvaltningen har också fått beskedet 
eftersom kommunen eventuellt är intresserade av att 
överta byggnaden./ARK” 

 
The given bygglov did not change or overrule that opinion.  

 
BL 2010-0841: “Åtgärden innebär avvikelse från 
detaljplanen. Avvikelsen bedöms vara mindre och 
förenlig med planens syfte. Områdets karaktär kommer 
inte att påverkas negativt av projektet” 

 
But how the  BL 2010-0841 final permit could have arrived 
at the conclusion that the proposed transport business next 
to small houses would be small and compatible with the 
1780K-7/1980 is entirely inexplicable especially as 2 years 
earlier the exact opposite opinion was expressed. 
 
Current business activities conducted at the Skaldens gata 2 
property include: 
 

 hyrsläp 
 däck-service 
 black verkstad 
 heavy machinery rental 

 
All of those activities are causing extreme distress and 
disturbances to its neighbours at late hours. 
Furthermore the owner has proven unwilling to address 
those issues. 
 
All those activities are contradicting the valid plan 
amendment (not small and not compatible at all). None of 
those activities were applied for in the BL 2010-0841 
building permit process. 
 

What was disclosed and applied for during the BL 2010-
0841 permit process by the owner and applicant was to put 
“taxi-bilar” into the garages (which never happened). All 
his busses and cars were ever since standing outside. It is 
assumed the owner never intended the garages for that 
purpose but as the Diarienummer: KL 2008-000077 shows, 
always wanted to operate hyrsläp, däck-service, verkstad. It 
is therefore a likely conclusion (given prior 
communication) that the applicant lied about the real 
purpose of the re-construction during the building permit 
process. The current building permit must therefore be 
repealed. 
 
When asked today all neighbours on Ingalills väg (diretly 
opposite to the Skaldens gata 2 property) do not recall ever 
having received the public participation notice as shown in 
document: Diarienummer: BL 2010-000841. It is 6 out of 9 
participants that were supposedly informed, but do not 
confirm it (the other 3 I have not asked yet). 
 
All that information is very troublesome. The building 
permit and owner intention is irrefutably documented by 
the stadsbyggnandsforvaltingen itself. The earliest 
knowledge of business activity in violation of current plans 
can be established with the publishing of the new detaljplan 
proposal SBN 2016-20 of 28.09.2016 which lists the 
transportation business as current business activity and 
names the detaljplan (that does not permit that kind of 
usage) as the valid legal basis. Based on the points and 
legal reasoning presented in this chapter the 
stadsbyggnandsforvaltingen must now be aware that the 
current owner is also knowingly (intentionally) operating 
businesses in violation of existing plans and building 
permits.  
 
The stadsbyggnandsforvaltingen is therefore forced to 
apply all means necessary to stop those illegal activities 
and bring the owner into compliance with the current valid 
law, plans and permits.  
 
As the owner is in intentional violation of the law for 
several years it is recommended to:  
 

A. Close any violating business immediately,  
B. Confiscate any hyrsläp, däck-service, verkstad, 
heavy machinery equipment,  
C. Levy a fine proportional to the duration  
and extend of the violation,  
D.Start a financial and administrative 
investigation into the business practice of the owner,  
E. Investigate why no public participation was 
carried out,  
F. Repeal the faulty building permit. 

 
If this is not done swiftly the owner might claim 
legalisation by inaction or sanction via lack of enforcement  
after 10 years. (If such law exists in Sweden)

Page 24 of 27 
 

Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
98/126

wamei
Sticky Note
well, it turns out what happened was that Ö. was talking to the neighbours, telling them a nice story, they (being lied to) had no objections and in turn ignored the byglov granskning documents the kommun sent them. Later when they found out what was built, they were furious that Ö. cheated them. Since he is called "the tomten". Furthermore he had stake in a company in Arvika that actually constructed those garage doors and then suddenly went bankrupt. [all rumors]



Sebastian  Schulze  / SBN2016-20  / Yttrande – Synpunker / 07.11.2016 / early draft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 25 of 27 
 

Sebastian Schulze - SBN2016-20 - Granskning 
99/126



Sebastian  Schulze  / SBN2016-20  / Yttrande – Synpunker / 07.11.2016 / early draft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business activity advertisements, trailers standing  
on / over public land 
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8. Comments on the Plan karta med 

Bestämmelser, “pk-181024-a3.pdf” 
 

The revised map “pk-181024-a3.pdf” is commented 2 times. 

First comment is that neither the plan proposal nor the map give proper numbers for the square meter 

size of the different sub-area, which is necessary for the neighbors to understand the extent and size of 

the area and development. Those numbers were not disclosed to everyone. 

Second comment is that the plankarta must be clear enough with respect to its boundaries. The map is 

in effect not sufficiently clear enough as demonstrated thick lines run over thin lines making it 

impossible for the neighbors to clearly understand what is being planned. 

Första kommentar är att varken planförslaget eller kartan ger rätt antal för kvadratmeter storlek för de 

olika delområdena, vilket är nödvändigt för grannarna att förstå omfattningen och storleken på området 

och utvecklingen. Dessa nummer avslöjades inte för alla. 

Den andra kommentaren är att plankarta måste vara tydlig nog med avseende på dess gränser. Kartan 

är i praktiken inte tillräckligt tillräckligt tydlig eftersom det visat sig att tjocka linjer går över tunna linjer 

vilket gör det omöjligt för grannarna att tydligt förstå vad som planeras. 
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9. Original basic detaljplan and ammendment 
 

 

Please note several comments and highlighted stipulations. 

Please note that the existence of those two plans was not mentioned properly in the SBN2016-20 (both 

versions). 

Without the knowledge about the legal basis (both existing detaljplans) neighbors could not inform 

themselves about the consequences and changes of the new proposal. 

 

Observera flera kommentarer och markerade bestämmelser. 

Observera att förekomsten av dessa två planer inte nämndes korrekt i SBN2016-20 (båda versionerna). 

Utan kunskap om rättslig grund (båda befintliga detaljplaner) kunde grannar inte informera sig om 

konsekvenserna och ändringar av det nya förslaget SBN2016-20. 
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Tillhör Byggnadsnämnden i Karlstads 
kommun protokoll den 10 september 1974 

betygar '

s

� § 615; 

/' �
n

lr�� �s Wieslander !"------------
FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR 
K R 0 N 0 P A R K E N 
(delområde 4 A och 4 B) 

/ J.l. O.PJ., • ./J-;}7' - ?y 

I 7', os 30. 

L L/-1·'"" .... -�1·� 1;1er 1n:�:.dv�cln111�\ � � 
_____ :_ __ _J 

I KARLSTADS KOMMUN 

(Se karta upprättad den 2o maj 1974 
j ämte tillhörande bestämmelser) 

B E S K R I V N I N G 

För området och angränsande delar gäller stadsplan fastställd 
den 2 j uni 1972 och utomplansbestämmelser fastställda den 
21 augusti 1964. Landskapsskydd enligt § 19 naturvårdslagen är 
förordnat för Alsterdalen den 7 oktober 1971. 

Byggnadsnämnden har den 29 j uni 1973, § 372, på framställning 
av kommunstyrelsen uppdragit åt stadsplanekontoret att verk
ställa planutredning för Kronoparken, etapp 4, med beaktande av 
att området skall bebyggas med friliggande egnahem. 

I dispositionsplanen för Kronoparken, senast reviderad den 
22 april 1974, ingår delområde 4 som småhusområde. Föreliggande 
stadsplaneförslag utgör ungefär halva detta område. Söder om 
planområdet inryms ett område för arbetsplatser (handel, 
serviceindustri etc). 

Planförslaget är upprättat i samarbete med de av kommunstyrelsen 
utsedda exploatörerna, Svenska Riksbyggen för delområde 4 A 
med ca 140 tomter om 500-600 m2 och Karlstads Bostads AB för 
delområde 4 B med ca 85 tomter om 600-750 m2. 

Delområde 4 planeras fullt utbyggt innehålla ca 380 småhus, 
vilket motsvarar ca 1200 invånare. Det beräknas vara för litet 
för att ge möj lighet till skola och barnstuga inom området. 
Eleverna kommer därför att hänvisas till motsvarande anläggning
ar i delområde 1. Detta gäller även handel och liknande. Dock 
har ett reservområde för framtida serviceanläggning inlagts 
centralt i planområdet. 

Körtrafiksystemet föreslås uppbyggt så, att alla fastigheter 
ges direkt anslutning till allmänna gator. Dessa leder till 
en nord-sydlig sekundärled i områdets mitt, som förbindes med 
en väg ca 150 meter ·�från E 18 och parallellt med denna. Den 
anslutes provisoriskt till Sommargatan - Vårgatan i avvaktan 
på en framtida utbyggnad av Sommargatan med anslutning till 
E 18, antydd på stadsplanekartan. Parallellvägen kommer enligt 
dispositionsplanen att byggas vidare mot öster och förbindas 
till vägen mot Gunnerud respektive Frödingdungen och utfarten 
mot öster till E 18. 
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Delar av befintliga vägar bar infogats i förslaget medan övriga 
delar förutsätts bli upprivna, j ordtäckta och planterade. Gång
och··cykelvägar bar föreslagits främst inriktade mellan bostäderna 
i delområde 4 och servicemålen i delområde l samt utmed de större 
vägarna. 

En gångtunnel har förutsatts under Sommargatan för gång- och 
_cykelvägen mot skolan och barnstugan. Det är av synnerlig vikt 

för trafiksäkerheten att den utförs. 

Busstrafiken föreslås få möj lighet till vändplats i områdets mitt 
med linj esträckning i sekundärlederna. 

Söder om högskolans område föreslås parkering för de studerandes 
ytterligare behov med i första hand ca 130 bilplatser. Samråd härom 
bar skett med byggnadsstyrelsen. 

Kommunen är enda markägare inom planområdet - utom för det statliga 
högskoleområdet. 

Området bildar två nord-sydligt riktade dalar, vars markgrund består 
av lera med torvpartier. Dj upet .till.fast botten uppgår i den västra 
till mellan 2 och 6 meter• Den östra dalens lera bar max 10 meter 
mäktighet och har bedömts lösar.e än i den västra. Dessutom finns 
berg i dagen eller täckt av fasta j ordarter. Fristående småhus kan 
grundläggas på marken om små sättningar kan tolereras och det lösa 
lerlagrets tj ocklek inte varierar för mycket under de enskilda bygg
naderna. (Översiktlig grundundersökning av Bj urströms Geotekniska 
Byrå, 1969-1974). 

Växtligheten består huvudsakligen av 80- respektive 40-årig barrskog 
som i vissa delar är värd att bevara. 

Va-frågor har lösts så att den nyligen anlagda vattenledningen mot 
Skattkärr passerar norr om planområdet och har försetts med avsätt
ningar för den aktue�la småhusbebyggelsen." Även avloppsledningen från 
Skattkärr, som är under byggnad, kommer att passera genom delområde 4 
och förses med anslutningar· därifrån. 

Värme ·avses att levereras från den befintliga värmecentralen i del
område 1. 
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Bitr. stadsplanearkitekt 

Tillhör länsstyrelsens I Värmlands 

lån beslut .e 9. I'/. 19 71" 

_PA� vagnar 
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• l mom 

a) 

b) 

2 mom 

a) 

b) 

c) 

• 

• l mom 

2 mom 

Tillhör Byggnadsnämnden i Karlstads 
kommun protokoll den 10 september 1974 
§ 615; betygar 

---------------

FÖRSLAG TILL .STADSPLAN FÖR 
.K R 0 N 0 P A R K E N 

(delområdei4 A och 4 B) 
I KARLSTADS KOMMUN 

(Se karta upprättad den 20 maj 1974) 

7.'; oc 30 ' . 

PIJnc11n�.::iavdeln1 n .. �2ii 

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

l §.  STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING 

Byggnads kvarter 

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. 

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Specialområden 

Med Tp betecknat område får användas endast fö� parkeringsändamål 

Med Es betecknat område får användas endast f Ör transformator
station och därmed samhörigt ändamål. 

Med Je betecknat område får användas endast för värmeunder
central och därmed samhörigt ändamål. 

2 §.  MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas • 

3 § .  SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR OCH 
FOR ALLMAN TRAFIK 

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar 
framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

Med xt betecknad del av gata skall hållas tillgänglig för 
korsande allmän cykel- och gångtrafik i tunnel under gatan med 
en fri höjd av minst 2,5 meter. 

4 §. BYGGNADSSÄTT 

På med F betecknat område skall huvudbyggnad uppföras fristående. 
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5 §.  DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS 

l mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en 
huvudbyggnad och en gårdsbyggnad uppföras. 

2 mom På med F betecknat område får huvudbyggnad och gårdsbyggnad 
tillsammans icke uppta större areal än 160 m2 på tomter mindre 
än 700 m2 och ej större än 180 m2 för tomtstorlekar därutöver. 

6 §.  VÅNINGSANTAL 

På med I respektive II betecknat område får byggnad uppföras 
med högst en respektive två våningar. 

1 § • BYGGNADS HÖJD 

l mom På med I respektive II betecknat område får byggnad icke upp
föras till större höjd än 3,6 ·�espektive 6,0 meter. 

2 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till 
högst den höj d i meter som siffran anger. 

8 § • ANTAL LÄGENHETER 

På med F betecknat område får huvudbyggnad icke.inrymma mera än 
en bostadslägenhet. 

/e.�3btr73 
Bitr. stadsplanearkitekt 

Tiiihör länsstyrelsens 1 Värmlands 

län beslut .l"i. //. 19 7� 
vägnar 

• 

• 

• 

• 
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Draft development plan for
Kronoparken
(Sub-4A / 4B)
in the municipality of Karlstad

1780K-106/1974

Description
For the area and neighboring parts valid urban plan approved
2 J une 1972 and beyond planning regulations established the
21 August 1964. Landscape Protection in accordance with § 19 of the Nature Conservation Act
ordained for the Alster valley October 7, 1971.
Planning on 29 J une 1973, § 372, in preparation
by the municipal government asked the town planning office to execute
Plan inquiry Kronoparken, stage 4, with regard to
that the area be developed with detached private houses.
The outline plan for Kronoparken, last revised on
April 22, 1974, includes four sub-area that houses the area. The present
city plan proposal constitutes about half this area. South of
planning area contained an area of work (commerce,
service industry, etc.).
The plan proposal is drawn up in cooperation with the municipal government
appointed exploiters, Swedish Riksbyggen for Subarea 4 A
with about 140 plots of 500-600 m2 and Karlstad Bostad AB
Subarea 4 B with about 85 plots of 600-750 m2.
Subarea 4 is planned fully developed contain about 380 single-family homes,
which represents about 1200 residents. It is expected to be too small
to provide for the possibility of school and kindergarten in the area.
Students will therefore be referred to the corresponding facilities
in Sub-Area 1. This also applies to trading and the like. Though
has a reserved area for future service facility been inserted
central planning area.
Driving Rafik system proposed structured so that all properties
given directly adjacent to public streets. These results
a north-south sekundärled in my area, which is connected to
a road about 150 meters · från E 18 and parallel to it. The
connected provisionally to Summer Street - Spring Street pending
on the future expansion of Summer Street with connection to
E 18, hinted at the town planning map. Parallel road going under
allocation plan will be built on the east and connected
the road to Gunnerud respective FrÃ¶ding Grove and exit
east to E 18

parts are assumed to be upset, the ground covered and planted. Walking and cycling paths bar proposed 
mainly focus between dwellings
in Subarea 4 and service objectives of the sub-area l and along the major
roads.
Once the tunnel has been assumed in Summer Street for pedestrians and
Bike path to the school and the playhouse. It is of particular importance
to road safety that it is carried out.
Bus services proposed to have no possibility to turning space in my area
with linear esträckning secondary joints.
South of the university area proposed parking for students
further needs primarily with about 130 parking spaces. consultation about this
bar made of construction board.
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The municipality is the only landowners in the planning area - except for the State
higher education.
The area forms two north-south directional valleys, whose land because consists
of clay with peat areas. The depth to the bottom is in the western
between 2 and 6 meters, the eastern valley's clay bar max 10 meters
powerfulness and is deemed looser than in the west. In addition, there
outcrop or covered with solid earth. Detached houses can
be founded on the ground of small settlements can be tolerated and the loose
lerlagrets thickness does not vary too much in the individual buildings.
(Brief probing Bj urströms Geotechnical
Bureau, 1969-1974).
The vegetation consisting essentially of 80- and 40-year-old coniferous
which in some parts is worth preserving.
Va issues have been resolved so that the newly constructed water supply to
Skattkärr passing north of the planning area and provided with provisions
the aktuela single-family buildings. "Even from the sewer
Skattkärr, which is under construction, will pass through the subarea 4
and provided with connections · from there.
· Heat to be delivered from the existing heating plant in subdivision

city plan PROVISIONS
§ l. STADSPLANEOMRÄDETS USE
Building blocks
With A designated area may only be used for general purposes.
With B designated area shall be used only for residential purposes.
special Areas
With Tp designated area may only be used for parking purposes
With Es designated area may only be used for substation
and thus samhörigt purposes.
With Je designated area may only be used for heating in the central
and thus samhörigt purposes.
§ 2. MARK which must not be built on
With point pricking designated land must not be built on •
§ 3. SPECIAL PRECAUTIONS FOR AREAS AND LINES
To public traffic
On u designated land must not be taken provided to prevent
until withdrawal or maintenance of underground public pipelines.
With xt designated part of the street must be kept available for
intersecting public bicycle and pedestrian traffic in the tunnel under the street with
a free height of at least 2.5 meters.
§ 4. construction method
On the F designated area, the main building erected freestanding
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Akt nr: 

1780K-7/1980 

• AU$1780K-7 /1980• 
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Förslag till ändrad stadsplan för del av 
stg 3514 (Närbutik) inom 
Kronoparken 4 
Karlstads kommun 

Fastställt av KB 1980-03-05 
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Qnfattning 

Tillhör Byggnadsnämndens i Karlstads · / 
kcmnun protokoll den 26 juni 1979 CJ.'-r =;;tr'"° 1�-,, 

§ 402; be·�� ..... 

f van Dalen 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN FÖR DEL AV 
S T G 3 5 1 4 (NÄRBU TIK )  
INOM K�ONO PARKEN 4 
KARLSTADS KOMMUN 
VÄRM LANDS LÄN 

(Se karta upprättad av Karlstads 
stadsplanekontor den 20 11Brs 1979 
jämte tillhörande bestämrelser) 

B E S K R I V N I N G 

STADSPLANEFÖRSLAGET OMFATTAR 

1. Denna beskrivning 
2. Stadsplanekarta med tillhörande bestämrelser 
3. Separat grundkarta 

PLANDATA 

Qnrådet ligger inan delområde 4 i stadsdelen Kronoparken ( se fig 
1) . Det gränsar i väster till Skaldens gata, i norr till gång
och cykelvägen längs Anna Leks väg, i väster och söder till pai:k
ll'ai:k. 

Stadsplaneförslaget omfattar en yta av 1. 600 m2• 
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• 

Befintliga 
planer 

Kc:mnunala 
ställnirigs
tagande 

Vegetation 

Bebyggelse 

Trafik 

PLANERING.SFÖRIJTSÄTININGAR 

Qiirådet är tidigare detaljplanerat rred stadsplan fastställd 
1974-11-29. 

2. 

Ett informations- och sarnrådsrröte rred de näJ:boende hölls 1978-04-20. 
Vid detta framkan att de närl:loende var negativa till etablering 
av butik i tilltänkt område. Deras inställning konfinrerades i en 
skrivelse till stadsplanekontoret 1978-05-18. Efter information 
i byggna't!snämnden beslöt densanna tt låta ärendet vila tills in
flyttning i de norra delarna skett. Vid byggnadsnämndens sannan
träde 1978-11-14 redogjorde vik .  stadsplanearkitekten för inkomna 
synpunkter på butiksetableringen. N ärrmden beslöt att uppdraga åt 
stadsplanekontoret att fortsätta planarl:ietet ned placering av när
butik vid en inan anrådet befintlig bussvändplats (§ 825 E) • 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN (se fig 2) 

Det ianspråktagna området består, förutan av en f d bussvändplats, 
av ett bevarat skogsparti. Trädslaget är till största delen gran 
och tall. Dessa träd bedöms inte kunna kvarstå i ett längre tids
perspektiv. Höstens 1978 kraftiga blåsväder med ett flertal 
vindfällen understryker detta. 

Nyuppförda enfamiljsvillor finns längs Ingalills väg på ca 50 m 
avstånd från tilltänkt område. 

anrådet gränsar till Skaldens gata i väster och till förlängning 
av befintlig gång- och cykelväg längs Anna Leks väg i norr. 
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• 

• 

• 

Mark.ägo för
hållanden 

Syfte 

Beb�else
omrade 

Trafik 

Parkering 

Det ianspråktagna parkområdet ägs av Karlstads korrrnun och de 
intilliggande bostadshusen ägs av enskilda privatpersoner. 

PLANFÖR>LAG (se fig 3) 

. . 

. . . . . . . .. 

0 
·• • • . . . . • . • "J._G... -

,A.!4KÅ �·: ........ . ' ) 
. . . 

3. 

Avsikten med planändringen är att ge rröjlighet till etablering av 
en närbutik in:Jm rimligt gångavstånd för de boende inom Krono
park.en 4 • 

Planförslaget rredger en bebyggelse� på 300 m2 sam får bebyggas 
med 1 st enplansbyggnad am max 200 m2 byggnadsyta. Byggnaden bör 
placeras så att en kortsida vetter mot de närliggande bostads
husen • 

Biltrafik angöres från Skaldens gata, via en fyrvägskorsning rred 
Olas väg. 

En busshållplats föreslås strax norr om denna korsning. 

Gmg-- och cykeltrafik angöres från gång- och cykelvägen längs 
butikstorntens oorra gräns. Befintlig gång- och cykelväg längs 
Skaldens gata bör förlängas ungefär från Bollas väg till Olas väg. 

Ett område i tomtens nordvästra hörn ska hållas tillgängligt för 
allmän gångtrafik rrellan gångvägen och busshållplatsen. 

Parkering skall aoordnas på tomten . 
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• 

Plantering och 
stängsel 

M=d hänsyn till de näl'.boende skall största nöjliga hänsyn tas 
till den befintliga vegetationen. 

4. 

Längs butikstantens östra gräns och kring ev sopcontainer skall 
skyddsanordningar, planteringar och ev stängsel anordnas. Vid 
utfonnning av dessa skall samråd rred de närboende ske. 

Under planarbetet har samråd skett rred berörda förvaltningar inom 
kommunen, vägförvaltningen och länsstyrelsens planenhet samt rred 
de näl'.boende. 

GRIJNDKARI'A 

Mätklass II 
Skala 1:1000 
Koordinatsystem i plan: Karlstad, regk blad 90 
Koordinatsystem i höjd: RH 00 
Grundkartan upprättad 1978-03-10 av stadsingenjör G Jakobsson 
Grundkartan ajour 1979-01-09 

Planarbete: Planingenjör Ulla Kjellberg 
Uppritning: Kartassistent Brita N enzen 
Ebnrell handläggning: Kanslist Anita Axelsson 

Karlstad �1979 

OlrlJLlad t� ��dsplanearki tekt 

Tillhör länsstyrelsen I Värmlands 

län beslut 5.3. 1980 
p vägnar 

eldt 
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• 
1 m:rn 

2 m:rn 

• 

1 m:::rn 

2 llPm 

Tillhör Byggnadsnä!mdens i Karlstads 
kcmm.m protokoll den 26 juni 1979 
§ 402; be�rM-..... 

�
�·ån'!T' 

s::, )t�---
Rol van Dalen 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN FÖR DEL AV 
S T G 3 5 1 4 (NÄRBUTIK) 
INOM KRONOPARKEN 4 
KARLSTADS KOMMUN 
VÄRMLANDS LÄN 

(Se karta upprättad av Karlstads 
stadsplanekontor den 20 mars 1979) 

B E S T Ä M M E L S E R 

1 §. PLANJMRÅDEI'S ANVÄNJ:NING 

Byggnadskvarter 

M:d H betecknat område får användas endast för handelsändamål. 

2 §. MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

M:d punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

3 §. SÄffiKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄN TRAFIK 
CXli FöR ALLMl\NNA LEJ:NINGAR 

I nom med x betecknad del av byggnadskvarter får icke vidtas 
anordningar san hindrar att anrådet används för allrrän gångtrafik. 

På med u betecknad I!'ark får icke vidtas anordningar som hindrar 
framdragande och unde:rhåll av underjordiska allrränna ledningar • 

4 §. EXPLOATERING AV 'IDMI' 

På tomt san anfattar rred H betecknat område får endast en byggnad 
uppföras. 

Bebyggelse på tomt som omfattar rred H betecknat område får icke 
uppta större byggnadsyta än 200 m2. 

5 §. BYGGNADS urFOJMUNG 

På rred siffra i rarrb betecknat område får byggnad uppföras till 
högst den höjd i rreter som siffran anger. 
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• 

6 §. Ul'FARrSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över ornrådesgräns sam även betecknats 
rred ofyllda cirklar. 

Karlstad � 1979 
lliil!lad ��:�planearkitekt 

Tillhör lansstyrelsen I Värmlands 

län beslut 5. 3. 19 80 
P tjä vägnar 
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1780K-7/1980

Amended draft urban plan for part of
stb 3514 (Convenience store) within
Kronoparken 4
Karlstad municipality

(See map drawn up by Karlstad
town planning office March 20, 1979
and related bestämrelser)
DESCRIPTION
City plan proposal includes
1. This description
2. Town-planning map with related bestämrelser
3. Separate base map
PLAN DATA
Qnrådet is input Subdivision 4 in the district Kronoparken (see Figure
1). It is bordered in the west to Poet's Street, in the north to time and
the bike path along Anna Leks road, west and south to the park land
City plan proposal covers an area of 1 600 m2 

(See map drawn up by Karlstad
town planning office March 20, 1979
and related bestämrelser)
DESCRIPTION
City plan proposal includes
1. This description
2. Town-planning map with related bestämrelser
3. Separate base map
PLAN DATA
The area is input Subdivision 4 in the district Kronoparken (see Figure
1). It is bordered in the west to Poet's Street, in the north to time and
the bike path along Anna Leks road, west and south to the park land
City plan proposal covers an area of 1 600 m2 •

PLANERINGSFÖRTUTSÄTININGAR
The area is previously planned Rred detailed urban plan approved
1974-11-29.
2nd
An information and samrådsrröte with local residents was held 1978-04-20.
At this framkan that local residents were negative to the establishment
the store in the intended area. Their attitude konfinrerades in a
letter to the town planning office 1978-05-18. After information
in the construction approval committee decided to let the matter rest until occupancy
in the north occurred. In the Building sannanträde
1978-11-14 outlined the bay. town plan architect for the proposed
comments on store openings. N ärrmden decided to instruct
town planning office to continue the planning work down position when
store in an input field existing bus turning place (§ 825 E) •
Existing Conditions (see Figure 2)
The claimed area consists, without it by a bus turning place,
a preserved woodland. Specie is predominantly spruce
and pine. These trees are not expected to persist for a longer time.
Autumn 1978 heavy windy weather with a plurality
windfalls underlines this.
Newly built single-family homes are along Ingalills road on about 50 m
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distance from the intended area.
area adjacent to the poet's street in the west and to the extension
of the existing pedestrian and bike path along Anna Leks way north.
It claimed parkland owned by Karlstad korrrnun and
adjacent residential buildings owned by private individuals.
Planning proposal (see Figure 3)

The purpose of the plan amendment is to allow for the establishment of
a convenience store in reasonable walking distance for residents in Kronopark.en
4 •
The plan proposal allows for a bebyggelseyta of 300 m2 sam get plots
with 1 single storey building am max 200 m2 building. The building should
placed so that a short side facing the neighboring residential buildings
•
Road services Makes port only from Skaldens street, through a four-way intersection Rred
Ola road.
A proposed bus stop just north of this junction.
pedestrian and cycle traffic Makes port only by footpaths and cycle path along
shop's large northern border. Existing pedestrian and bike path along

In view of the nearby residents, the greatest possible consideration
to the existing vegetation.
4th
Along store town's eastern border and about possible garbage container must be
protection devices, plants and possibly fencing organized. At
the design of these should be consultation with the local residents occur.
During the planning process has been consultation with the concerned administrations in
the municipality, the Road Administration and the County Administrative Board's plan unit and local 
residents.
Basic map
measuring class II
Scale 1: 1000
Coordinate systems in plane: Karlstad, BrineAdvanceRegP leaves 90
Coordinate height: RH 00
Base map prepared by the city engineer 1978-03-10 G Jakobsson
Basic map updated 1979-01-09
Work Plan: Plan engineer Ulla Kjellberg
Plotting: Map Assistant Brita Nenzén
Formal process: Chancery Officer Anita Axelsson
Poet's street should be extended roughly from Bollas way to Olas way.

PROPOSED CHANGE Town Plan PART OF
STG 3514 (N ÄRBUTIK)
IN Kronoparken 4
Karlstad municipality
Värmland County
(See map drawn up by Karlstad
town planning office March 20, 1979)
PROVISIONS
§ 1. Planning area OPERATIONW
Building Blocks
M d H designated area may only be used for commercial purposes.
§ 2. MARK which must not be built on
With point pricking designated land can not be built upon.
§ 3. SPECIAL PRECAUTIONS FOR AREAS OF PUBLIC TRAFFIC
and the General wiring
I n the x designated part of the building blocks must not be taken
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devices san prevent anrådet used allrrän pedestrian traffic.
On u designated land must not be taken provided to prevent
until hauling and maintenance of underground pipes • allrränna
§ 4. Exploitation of land
On the plot san anfattar H designated area, only one building
erected.
Buildings on land covering with H designated area shall not
resume building larger than 200 m2.
§ 5. BUILDING LAYOUT
On Rred figure in rarrb designated area must be built to the building
the maximum height of rreter as the number indicates.

§ 6. Outbound Prohibition
Outbound will not arranged over the area of border cooperation also designated
with hollow circles
One area in Santa's (Tomten = proerty area) northwestern corner will be available for
general pedestrian traffic between the walkway and the bus stop.
Parking will be organized in the grounds.
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Ursprungligt meddelande 
Från: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se <stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se>  
Skickat: den 27 november 2018 21:29 
Till: Stadsbyggnadsförvaltningen <stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se> 
Ämne: Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Namn: sebastian schulze 
Mejladress: sebastian_schulze@hotmail.com 
Telefonnummer: 0700 
Adress: ingalills väg 8 
Detaljplan: sbn 201620, sufflören 1 
Synpunkt: I would thank the administration and the responsible planing staff for their 
work. 

But I continue to be opposed to the planning proposal. 
Godkän inte alls. 

Please know that in my comments on the project I do strongly object at every 
possibility. 
You know I must do so for the sake of my child and family. 

However strong my objection may sound please know that it is my opnion towards the 
project proposal and not against the kommun or an formal errors that were made. 

I understand it is your job to prepare those documents to allow the neighbours to 
inform themselves. 

Please find attached my comments on the proposal and procedural documents that I have 
already submitted on 22.11.2018 by email. 

Additionally I resubmit a selection of the comments of the 100 neighbors that have 
sent in their synpunkter. 
I have highlighted certain aspects of those and resubmit them because I believe they 
deserve to be read and taken into account. 
I cannot see evidence of that in the redogörelse document  (original nor latest 
"tilläg"). 

Thank you very much. 

please load the documents here: 

https://www.dropbox.com/s/hd5ssmepzior27z/Sebastian%20Schulze%20SBN2016
20%20synpunkter%20for%20granskningen%20objection2.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/d5u2pxxtzzi6ot8/commented%20sr
suffloren_tillagg%20only181116%20ocr.pdf?dl=0 

short urls: 

https://bit.ly/2r41OMu 
https://bit.ly/2OXsGY7 



Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejla dress 
Telefonnummer: 
Adress: l 
Detaljplan: Sufflören l 
Synpunkt: Godkänns inte! 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

den 11 november 2016 17:22 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 
- _....,._ ... _ ... __ 4 - .... ... .,,. ...... ..., ..,.. rQ '<.'""'' . ··1 J'-1' ,, ... f .. �r ·�'.....�· � Pu..1·::> ' Ui';'1V ! �"� i 
8t?dsbyggnc.'!dsiörvz;ltningen '. 

. �""" .................. 'CWN> • r.· - --.._ ......... , !:i!'lr '• .,, . . l DµI 
·., . 

� .. -���.Z:-...t--. --....... .................... 

Passar inte in i vårt bostadsområde. Kotnmer dessutom förstöra utsikten för de som bor gatan bakom.

1 

Passar inte.
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Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 30 oktober 2016 10:31 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

- ·. ' : : .. •·--

Mejladress: ' 
Telefonnummer: 01 :,.,__,..,_�

Adress: 1 

Detaljplan: Detaljplan Suttloren 1, �öN Lu:i.G·;.J 

KARLSTADS KO'lViMUN 
Stadsbyggnadsnåmnden 

2016-i 0-31 

Onr 
SBN 2016-20 

!O
pl 

80 

Synpunkt: Jag är helt emot en ändring av markanvändningsplanen för Sufflören 1. Byggande av ett 
flerbostadshus i form av små rum förstör det fina bostadsområdet jag bor i. Mina barn är trygga och 
sover bra om nätterna. Detta kommer att förändras om det byggs ett studentboende som det föreslås. 
Jag vill inte att att det byggs ett studentboende vid Sufflören 1. 
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:<ARLST.�.os KOiV�iVIUi'-! 
Stadsbyggnadsnämnden 

Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 27 oktober 2016 21:17 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Mejladress:l� ·"': 
Telefonnummer: 
Adress: 
Detaljplan: Sufflören 1 

2016-i0-28 

Ont 
SBN 2016-20 !

Opl 

Synpunkt: Förstår inte ens tanken på att bygga lägenheter mitt i ett villaområde. Det här är ett otroligt 
bra barnområde, och äldreområde. Så varför förstöra detta med ett troligtvis studentboende, eller 
vanliga lägenheter? Ingen på närområdet tycker detta är bra. Så ge mig/oss en bra förklaring varför? 
Finns så många andra ställen att bygga på! Vi är totalt emot detta! 

80 
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KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: 
Detaljplan: Skaldens väg 2 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 31 oktober 2016 12:38 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

2016-10-31 

Dnr SBN 2016-20 I
Dpl 

synpunkt: Vi flyttade till ett lugnt villaområde och vill fortsatta bo på ett lugnt villaområde. 
Studentlägenheter kan man bygga på andra ställen. Ett villaområde skall förbli ett vlllaområde. Så Nej till 
studentlägenheter på skaldens väg 2, mjölnartorpet kronoparken. 

80 

Redogorelse tillag - Comments - Page 4 of 48 - Cite: RT1-48

wamei
Typewritten Text
lugnt villaområde

wamei
Typewritten Text
bygga på andra ställen



t\AHL� IAU� t\UMMU 
Stadsbyggnadsnämnden 

2016-11-03 
Från: 
Skickat: 
Till: 

Hej, 

den 2 november 2016 09:40 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Dnr 
SBN 2016-20 

I egenskap av boende i Kronoparkens villaområde har jag nåtts av en petition gällande 
planförslag för Sufflören 1. Dock tycks vissa detaljer av vikt ännu oklara. Gäller planen 
kommunalt byggande av allmännyttiga studentbostäder, att hyra ut till hederliga människor och 
till ·rimligt pris? Eller handlar det om att någon privatperson ska ges rätt att exploatera marken, ta 
in vad för hyresgäster hen vill och tjäna storkovan samtidigt som värdet på de befintliga 
fastigheterna sjunker? 

Säkert finns det många boende i området som är rädda för studentikost busliv, andra av oss tycker 
att varenda träd som huggs ner är en miljömässig förlust, men om vi åtminstone får en klarhet i 
vem som ska v:inna vad på det planerade bygget blir det lättare att ta ställning i frågan. 

Mvh 

Dpl 
80 
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Kfl .. RLST:--.os KOMMUi,! 
S�byggnadsnärilnden 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: ! 
Telefonnummer: 
Adress: 
Karlstad 
Detaljplan: .Sufflören i 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 4 november 2016 14:35 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Onr 
SBN 2016-20 

Synpunkt: Godkänner inte den föreslagna ändringen a\i detaljplan för Sufflören 1 

Enligt nuvarande detaljplan är området Sufflören 1 planlagt för handel och park. Den handel som 
förekommer är uthyrning av släp och någon form av garageverksamhet. 
Boende på villaområdet Mjölnartorpet vill att nuvarande detaljplan ska gälla även i fortsättningen. 

lei\ll . 80 

Om detaljplanen ändras kommer markägaren att använda den till vad han vill. Något flerfamiljshus med 
32 lgh fördelat på c:a 1500 kvm kan bara innebära att det kommer bli studentboende eller 
flyktingförläggning. 
Inget av dessa boenden lämpar sig i vårt villaområde. 
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Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: 
656 38 KARLSTAD 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 7 november 2016 19:31 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

6 

Detaljplan: SBN 2016-20. Sufflören 1; Kronoparken, Karlstad 

KARLSTADS KO!vi�1i!J�'! , 
Stadsbyggnadsnäi11nden 

2016--i ·1-08 

Onr 
SBN 2016-20 IDp! so 

Synpunkt: Den föreslagna detaljplanen för Sufflören 1 verkar inte vara helt genomarbetad och Innehåller 
många oklarheter. 
Att bygga ett tvåvånings flerbostadshus på den föreslagna fastigheten skulle förstöra det fina 
villaområdet och hela dess karaktär. En sådan byggnad passar helt enkelt inte in. 
Med hänvisning till ovanstående, tycker vi att den föreslagna detaljplanen inte ska antas utan att den nu 
gällande detaljplanen skall fortsätta att gälla. 
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Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejla dress: , 
Telefonnummer 
Adress: ' 
656 38 KARLSTAD 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 7 november 2016 19:23 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Detaljplan: SBN 2016-20. Sufflören 1. Kronoparken. Karlstad 

!.C.A OI QTt i'<S !-<Q· ii.1;i\flu·. · r,.' , J: \.., ... & 1. -t...:... ,I · '-'- " \.  • 1. 1" '- • l 
Stadsbyggnadsrrämnden 

2.0•i 6-i 1-08 

Unr 
SBN 2016-20 IOpr so 

Synpunkt: Den föreslagna detaljplanen för Sufflören 1 verkar inte vara helt genomarbetad och innehåller 
många oklarheter. 
Att bygga ett tvåvånings flerbostadshus på den föreslagna fastigheten skulle förstöra det fina 
villaområdet och hela dess karaktär. En sådan byggnad passar helt enkelt inte In. 
Med hänvisning till ovanstående, tycker vi att den föreslagna detaljplanen inte ska antas utan att den nu 
gällande detaljplanen skall fortsätta att gälla. 
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Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress· · 

Telefonnur . . . 11tir· 
Adress:� 
656 38 Karlstad 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 6 november 2016 12:32 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

"/ /, RLQ·- · o· c::: "o· · ·ru· · ' h.A i ....., l :.:-,r .._. ·"" MM I',! ! 
Stadsbyggnadsnämnden i r f t I 

Onr 
SBN 2016-20 80 

Synpunkt: Har bott här sedan det var nybyggt och trivs mycket bra, det är lungt och trivsamt. 
Om det byggs ett hyreshus är risken stor att det byggs flera. 
Tycker istället att det är bra med b�ra villor på vårt område m. a. o. inga hyreshus på detta område. 
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Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer 
Adress: 
656 38 Karlstad 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 6 november 2016 12:21 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Synpunkt: Det är' idag ett renodlat villaområde lugnt och trivsamt. 
Börjar det byggas hyresrätter i området så förlorar det sin prägel. 

K,i.\RLSTP.CS KOivt1V!LJr,J , 
Stadsbyggnadsnämnden 

2016-i ·i-07 

Onr 
SBN 2016-20 IOp

l 
80 

Byggs det ett så kanske det byggs fler och då är vitsen med att flytta till ett sånt här område borta. 

Vill alltså inte ha någon sån byggnation. 
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KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: 

stadsbyggnadsforva ltni ngen@karlstad.se 
den 3 november 2016 18:06 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Detaljplan: Sufflören 1 {SBN LU'.l.IJ-LUJ 

20i6-i i-04 

Dnr 
SBN 2016-20 I

Opl 

Synpunkt: Jag vill inte att planen godkänns. Den typen av bebyggelse (två-våningshus med 
korridorboende) som är planerad passar inte in i befintlig villabebyggelse. Byggnationen kommer att få 
en stor negativ inverkan för boende på Ingalills väg. Hela området (Mjölnargården) kommer att förfulas 
av detta. 

80 
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KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggn adsnämnden 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforva ltn ingen@karistad.se 
den 2 november 2016 14:58 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

l 

Synpunkt: Synpunkter på föreslagen detaljplan 

2016-11-03 

Dnr 
SBN 2016-20 IDpl 

Skuggning: Jag delar inte detaljplanens slutsats att närliggande fastigheter inte skulle påverkas negativt 
av skuggning. Då fastigheterna som är suterränghus har den huvudsakliga delen av trädgården på den 
sida ( i suterängplanet) som vetter mot tilltänkt tvåvåningshus så kommer trädgårdarna att skuggas 
avsevärt av uppförd byggnad. Förslaget är därför att antal våningsplan begränsas till ett. 

Närhet till intilllggande bebyggelse: 

80 

Min åsikt är att en placering, som närmast 30 meter från befintlig villa, skulle påverka de fastigheter som 
ligger närmast föreslagen detaljplan i för stor utsträckning. Förslag att detaljplanen ska ange att det skall 
finnas kvar träd som en avgränsning mellan befintliga fastigheter och nybyggnation, samt att avståndet 
utökas till minst 50 meter. Jag tycker även att det i bedömningen av avstånd skall tas i beaktande att det 
rör sig om olika "slags" byggnation. Befintliga villor tned i huvudsak familjer samt smålägenheter för i 
huvudsak hushåll bestående av en person. 

Redogorelse tillag - Comments - Page 12 of 48 - Cite: RT1-48

wamei
Typewritten Text
- Skuggning: delar inte detaljplanens slutsats

wamei
Typewritten Text
- Förslaget är därför att antal våningsplan begränsas till ett.

wamei
Typewritten Text
- avståndet utökas till minst 50 meter

wamei
Typewritten Text
- påverka de fastigheter som ligger närmast föreslagen detaljplan i för stor utsträckning



Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: 
6.56 38 Karlstad 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 2 november 2016 16:47 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbygg nadsnämnden 

20H3-11�03 

Dnr 
I
D pi 

SBN 2016-20 80 

Synpunkt: Godkänner inte den föreslagna detaljplanen för sufflören 1 1  dag är tomten sufflören 1 
planlagt för hahdel och park. om planen ändras enligt Karlstads kommuns förslag innebär detta att 
markägaren kan bygga vad han vill vilket skulle förfula vårt villaområde. 
Om det byggs ett flerfamiljshus för 32 hyresgäster innebär detta att det blir små lägenheter för tex 
studenter eller flyktingförläggning vllket innebär en ökad trafik i vårt område Idag är det inte längre 
någon handel sotn bedrivs på tomten sufflören 1 utan någon slags garageverksamhet 
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KARLSTADS KOMMUM 
Stadsbyggnadsnämnden 

Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: .. "�e: 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 26 oktober 2016 22:28 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Onr 
SBN 2016-20 I

Opl 

Syhpunkt: Jag förstår att bristen på studentbostäder eller lägenheter i övrigt är en bristvara. Men att 
bygga detta på mjölnartorpet är att förstöra hela idyllen. Ett lägenhetskomplex i ett villaområdet är ett 
tjänstefel att bygga. För det första så passar det inte in. Och för det andra borde det finnas tomter runt 
omkring välsviken som borde vara mer intressanta och passande! De som har tagit detta beslut ser 
enbart till intäkter och inte närområde och natur. Skärpning I 

80 
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Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 29 oktober 2016 18:19 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Adress: �-- ���-� . .... .. .. 

Detaljplan: Sufflören 1 

��ARLST,i.DS KOiVuV i U r J 
Stadsbyggnadsnämnden 

Synpunkt: Vi har valt att bo i ett vill·aområde och inte ett hyresområde. När vissa fastighetsägare knappt 
fått byta färg på fasaden så är ni villiga att ge bygglov till för detaljplanen helt regelvidriga skapelser. N i  
borde ta en titt på nuvarande verksamhet och se hur väl man sköter sig med avseende på tillstånd. 
Detta kommer Vi att bestrida hela vägen till Bryssel 
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- inte ett hyresområde. - helt regelvidriga skapelser. - nuvarande verksamhet När vissa fastighetsägare knappt fått byta färg på fasaden så är ni villiga att ge bygglov till för detaljplanen helt regelvidriga skapelser. Ni borde ta en titt på nuvarande verksamhet och se hur väl man sköter sig med avseende på tillstånd.Detta kommer Vi att bestrida hela vägen till Bryssel



Namn: 
Mejladress 
r elefonnummer: 
Adress: 
65638 Karlstad 
Detaljplan: Sufflöreh 1, SBN 2016-20 
Synpunkt: Hej. 

KARLST p,DS KOiVhv1U1'' 
Stads byggnadsnämnden 

2016-11-02 

Onr 
SBN 2016-20 IOpl 80 

Jag tycker INTE att den byggnaden gynnar vårt område. Att bygga små lägenheter med kokvrå och korridor kommer 
generera studenter och unga människor som flyttar hemifrån. 

Har inget emot att det bygga på marken men man kan väll bygga någon form av radhus som pensionärer eller 
barnfamiljer söker. Eller ett so+ boende. Vore tråkigt att. Få massa stök och ev bök i vårt lugna fina område med all 
fin natur! 

Mvh 

1 
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- INTE att den byggnaden gynnar vårt område
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- Få massa stök och ev bök i vårt lugna fina område med allfin natur!



Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn· 
Mejladress: 
Telefonnummer: r 

Adress: 
65638 Karlstad 
Detaljplan: Sufflören 1 

:' . 

stadsbyggnadsforva ltn i ngen@ka ristad .se 
den 31 oktober 2016 18:13 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbygg nadsnämnden 

2016-11-01 

Dnr 
SBN 2016-20 I

Dpl 
80 

Synpunkt: Jag är EMOT förslaget att bygga de föreslagna studentbostäderna på fastigheten Sufflören 1. 
Detta är ett lugnt och tryggt område med långtidsboenden. Studenter och andra eventuella hyresgäster i 
det föreslagna lägenhetskomplexet har kanske inte samma värderingar kring lugn och ro. Gångtrafik till 
och från universitetet nattetid kan störa nattsömnen, studenter är ofta mer festbenägna även utanför 
helger. 
Det är först nu som det verkar blivit accepterat som ett bra område att bo i av de som köper hus. En 
motsvarande "Sverige-villa" i Hultsberg har länge varit värderad hundratusentals kronot högre än likadan 
i Kronoparkens villaområde. Förstör nu inte det genom att bjuda in presumtiva orosmoment till att bo 
här. Tillåts detta dröjer det kanske inte länge innan fler ser möjligheter att profitera på dagens trånga 
bostadsmarknad för studenter och vi kanske får fler likadana komplex i området. Vad händer med detta 
boende när bostadssituationen för studenterna inte längre är lika svår? 
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- lugnt och tryggt område med långtidsboenden- Gångtrafik till och från universitetet nattetid kan störa nattsömnen, - ofta mer festbenägna även utanför helger- Villa i Hultsberg har länge varit värderad hundratusentals kronot högre. Förstör nu inte det genom att bjuda in presumtiva orosmoment till att bo här. Tillåts detta dröjer det kanske inte länge innan fler ser möjligheter att profitera på dagens trånga bostadsmarknad för studenter och vi kanske får fler likadana komplex i området. Vad händer med detta boende när bostadssituationen för studenterna inte längre är lika svår?



Från: 
Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer:· 
Adress: 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 31 oktober 2016 18:09 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Detaljplan: Sufflören 1, SBN 2016�20 

KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

2016-11-01 

Dnr 
SBN 2016-20 I

D pi 
80 

synpunkt: Jag är EMOT förslaget att bygga de föreslagna studentbostäderna på fastigheten Sufflören 1. 
Detta är ett lugnt och tryggt område med långtidsboenden. Studenter och andra eventuella hyresgäster i 
det föreslagna lägenhetskotnplexet har kanske inte samma värderingar kring lugn och ro. Gångtrafik till 
och från universitetet nattetid kan störa nattsömnen, studenter är ofta mer festbenägna äveh utanför 
helger. 
Det är först nu som det verkar blivit accepterat som ett bra område att bo i av de som köper hus. En 
motsvarande "Sverige-villa" i Hultsberg har länge varit värderad hundratusentals kronor högre än likadan 
i Kronoparkens villaområde. Förstör nu inte det genotn att bjuda in presumtiva orosmoment till att bo 
här. Tillåts detta dröjer det kanske inte länge innan fler ser möjligheter att profitera på dagens trånga 
bostadsmarknad för studenter och vi kanske får fler likadana komplex i området. Vad händer med detta 
boende när bostadssituationen för studenterna inte längre är lika svår? 
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- lugnt och tryggt område med långtidsboenden- Gångtrafik till och från universitetet nattetid kan störa - ofta mer festbenägna även utanför helger- profitera på dagens trånga bostadsmarknad - fler likadana komplex i området. Vad händer med detta boende när bostadssituationen för studenterna inte längre är lika svår?



\ 

Från: 
Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: I 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress: 
656 38 Karlstad 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 31 oktober 2016 18:08 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

l 

Detaljplan: Detaljplan Sufflören 1, SBN 2016-20 
Synpunkt: Jag motsätter mig byggplanen av "Sufflörenl" av följande skäl. 

KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

2016-11-01 

Dnr 
SBN 2016-20 I

Dpl 
80 

- Ett hyreskomplex av den här storleken och placeringen, passar inte in i det befintliga vlllaornrådet. 
Förfulande! 
- Den ökade biltrafiken som de boende i de 32 lägenheterna medför, kommer att påverka oss negativt 
genom ökat buller, avgaser och trafikfara för främst våra barn. 
-Jag är orolig inför vilka hyresgäster som en fastighet med så många små, billiga lägenheter kommer att 
dra till sig i framtiden -Det finns absolut ingen anledning att bygga ett hyreskomplex på detta 
villaområde. Ehligt detaljplanen för Välsviken så är det projekterat för ett stort antal lägenheter. Det 
borde räcka med det. 
-Ehligt nuvarande detaljplan är området planlagt för handel och park. 
-Skall man tillföra nybyggnation till ett redan befintligt område, så skall det medföra en förbättring till de 
boende och området i stort. 

Jag motsätter mig byggplanen av "Sufflören1" 

Annika H Sandberg 
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- hyreskomplex passar inte in villaområdet.Förfulande!- ökade biltrafiken kommer att påverka oss negativt- ökat buller, avgaser och trafikfara för främst våra barn.- finns absolut ingen anledning att bygga ett hyreskomplex på detta villaområde. - detaljplanen för Välsviken, borde räka med det



KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

Från: 

Skickat: 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 31 oktober 2016 18:03 

2016-11-01 
Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress 
656 38 
Karlstad 

Sta dsbyggna dsförva ltn ingen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Detdljplan: Detaljplan Sufflören 1, SBN 2016-20 
Synpunkt: Jag motsätter mig byggplanen av "Sufflörenl" av följande skäl. 

Dnr 
SBN 2016-20 

- Ett hyreskomplex av den här storleken och placeringen, passar inte in i det befintliga villaområdet. 
Förfulande. 

I
Dpl 

- Den ökade biltrafiken som de boende i de 32 lägenheterna medför, kommer att påverka oss negativt 
genom ökat buller; avgaser och trafikfara för främst våra barn. 
-Jag är orolig ihför vilka hyresgäster som en fastighet med så många små, billiga lägenheter kommer att 
dra till sig i framtiden -Det finns absolut ingen anledning att bygga ett hyreskomplex på detta 
villciområde. Enligt detaljplanen för Välsviken så är det projekterat för ett stort antal lägenheter. Det 
borde räcka med det. 
-Enligt nuvarande detaljplan är området planlagt för handel och park. 
-Skall man tillföra nybyggnation till ett redan befintligt område, så skall det medföra en förbättring till de 
boende och området i stort. 

Jag motsätter mig byggplanen av "Sufflöten1" 

Erland Sandberg 

80 
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Skall man tillföra nybyggnation till ett redan befintligt område, så skall det medföra en förbättring till deboende och området i stort.



Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer:. 
Adress: 
Detaljplan: Sufflören 1 
Synpunkt: Hej! 

stadsbygg nadsforva ltningen@karistad.se 
den 10 november 2016 18:51 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se __ __...... ..... --:�:.·1J·-:·;--\ ---.. - ·-. �f )r"' tr.r-..�VU\'! 1': 

1 .,.,.� !�I ',1 0 '.V• . 

. St���byggnadslörvallmng:?-n \ 
t 
. 

.. _.;-....;··-·. 
_____ ,,.. __ _....----r[ifi ..... ll. 
�onr · --' " � . , I f \ ....,.,,.rw.o ' "'·� .... :...-.�;...�-

Jag är starkt emot förslaget till flerbostadshus på sufflören 1 och hoppas verkligen att kommunen tänker längre än 
att se till en eller två privatpersoners ekonomiska intressen när ni bearbetar förslaget om ny detaljplan. 

Området är (än så länge) lugnt och fridfullt och det vore synd att riskera att förstöra detta. Om det finns behov av 
studentlägenheter eller andra typer av flerbostadshus så måste det finnas väldigt många andra ställen att låta bygga 
det än just här. 

Mvh, 

1 
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- starkt emot förslaget - att kommunen tänker längre än att se till en eller två privatpersoners ekonomiska intressen när ni bearbetar förslaget om ny detaljplan.- Området är lugnt och fridfullt och det vore synd att riskera att förstöra detta. - flerbostadshus: så måste det finnas väldigt många andra ställen att låta bygga det än just här.



Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer 
Adress: 
656 38 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 10 november 2016 20: 36 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaijplan från karlstad.se 

,..,, .· ; , . · ·.' · !-; •. , •• �- • • - i l' ' f . 't 

'"· �--... � .......... ----=.... - : Dnr -
· ""'\·--·�-• 

_r 
' 

I 1 J _.. .. ,... : l.)��1 , .. (' ! . .... i 
J •.. : .... � ...... -" • j • . � ' 

--___,.,,_.·�..._ .... � .. ..f 

Synpunkt: Planer med studentbostäder i detta område är ej genomtänkt då folk i denna livsera tenderar att 
konsumera stora mängder alkohol och festa ofta. Men grannarna som blir är till största delen barnfamiljer med 
tidiga läggtider. Tonåringar som jag själv har börjar få vara ute lite längre på kvällarna under förutsättning att de 
håller sig inom detta bostadsområde. Poängen med det försvinner eftersom det kommer befinna sig mycket folk på 
kvällarna som kommer från hela kommunen för att gå på fest i studentlägenheterna. Vi kan då lika gärna skicka våra 
ungdomar till centrum fredag och lördag kväll! Större andelen studenter i Sverige äger ej ett fordon vilket medför att 
de går för att transportera sig. Verkligheten är så här. Gångvägen man tar för att komma till busshållplatsen på 
klarinettgatan medför att de går på en dåligt upplyst cykelväg. Vilket för mig tillbaka till våra större barn i området. 
Vägen man tar för att gå till välsviken där det nämligen dyker inom snar framtid upp ett systembolag viket är "väldigt 
lämpligt" för de framtida studenterna. I mitten av denna väg hat vi mjölnargårdens mest använda lekpark där våra 
minsta ieker och även ungdomarna sittet och umgås i gungorna på kvällen. Jag vill avsluta med att detta brev säger 
inte att studenter är bovar i samhället. Det jag säger är att deras levende inte på något vis är detsamma som 
barnfamiljers. Och jag vill inte behöva ha mina barn bredvid högljudda grupper, alkohol som florerar, flaskor som 
krossats och ligget i sanden vid våra gungor. 
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Planer med studentbostäder i detta område är ej genomtänkt då folk i denna livsera tenderar att konsumera stora mängder alkohol och festa ofta. Men grannarna som blir är till största delen barnfamiljer med tidiga läggtider. - folk på kvällarna som kommer från hela kommunen för att gå på fest i studentlägenheterna- Gångvägen man tar för att komma till busshållplatsen på klarinettgatan medför att de går på en dåligt upplyst cykelväg- deras levende inte på något vis är detsamma som barnfamiljers- mina barn bredvid högljudda grupper, alkohol som florerar, flaskor som krossats och ligget i sanden
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Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: i 
Telefonnummer 
Adress: J 
Karlstad 

stads bygg nadsfoNaltningen@karlstad.se 
den 11 november 2016 18:22 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaUplan från karlstad.se 

Detaljplan: Sufflören 1 (SBN 2016-20) 

. � . 
.. , . ..... .. 

q �·.�f1�:)•t�1': 1•J -t.;'r' � �";t;.-'' I ,,.lf};.J \ 0 f:�. j �·r. 

Synpunkt: - Detaljplan är inte tillräckligt detaljerad och det betyder att den som köper tomten i framtiden kan bygga 
nästan vad som helst. De som bor i områden oroar sig för att få många lägenheter i mitten av villaområde. Det är en 
ingen bra idee att försöka klernma in en stor bostdadsrätt mellan villor. Det kan påverka negativt livskvaliten av 
invånare. Tänk på att där bor många äldre par som behöver lung och ro. Fet finns tillräckligt mycket plats i andra 
delar av stan för att bygga större bostäder, t ex nörr om KAU. 
- Än så länge finns det inga hus i område som har 2 våningar. Om detaljplan granskas som den är det kommer 
inducera en stor förändring i områdens utseende. Det borde vara klokare att skriva i detaljplan att det finns 
möjlighet att bygga bara villor med max 1,5 våningar. Då granarna kommer inte märka en stor skillnad och kanske de 
nya villorna kommer försköna området. Alla förstår att det behövs plats för nya villor i Karlstad och Sufflören kan ge 
en stor möjlighet för några familjer att få ett nytt hus i en lugn del av Kronoparken. 
- Om man tillåter i detaljplan att bygga 30 lägenheter, vi kan gissa att det kommer ske i framtiden. Det kommer 
förändra negativt trafiken i området. Dessutom, det kommer inte finnas plats för bilar för alla nya invånare. Dessto 
är det bättre att satsa på att bygga småhus. 

Jag bor ganska nära Sufflören och kan inte tänka mig se att se ett stort antal bostäder där. Det kommer se ut fult och 
kan också påverka negativt huspris i området. Det borde bara sorligt. 

Jag hoppas att mina synpunkter kommer hjälpa att hitta en bra lösning för detaljplanering för Sufflören 1. 

Med vänliga hälsningar, 

l 
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- är inte tillräckligt detaljera (vad som helst)- ingen bra idee ( klernma in hyresrätt mellan villor)- påverka negativt livskvaliten av invånare- finns mycket plats i andra delar (t ex nörr om KAU)- stor förändring i områdens utseende- tillåter detaljplan, vi kan gissa att det kommer ske i framtiden- förändra negativt trafiken i området- också påverka negativt huspris (villa) i området



Från: 

Skickat: 

Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress 
Telefonnummer. 
Adress: 

stadsbygg nadsforva ltningen@ka ristad .se 
den 10 november 2016 16:17 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Detaljplan: Sufflören 1 {sbn 2016-20) 

__ ._.. ...... _. .... 04 

�·�ARLSTP.DS-!-�oi'11iv:u!\! ; \ stadsby9gnadsförva!H1innen i 
�.f'i3 �· ·; -� � • i \ 

Synpunkt: Efter samrådsmötet 2016-11-02 är vi helt emot det förslag till ny detaljplan som presenterades. En 
byggnation av ett tvåvåningshus passar inte in i villaområdet, samt ger stora olägenheter för de närliggande 
fastigheterna. Att påstå att det är en utveckling av området och att det skulle ha betydande inverkan på behovet av 
bostäder känns helt felaktigt. Med anledning av att kommunen även skulle utöka tomten söderut för att ge mer 
plats verkar endast va ta något som gagnar "ägaren" vid avyttringen. Han avser att flytta från sin fastighet inom kort 
och bryr sig inte om de olägenheter som uppkommer. Det är anmärkningsvärt att han har nyttjat fastigheten för helt 
annan verksamhet än vad som gäller för planen tex placering av en stor container samt att det pågått omfattande 
"garage" - verksamhet; tvätt av bussar mm. Han har nyligen även etablerat en däckverkstad. Fastigheten har även 
nyttjats av andra med helt regelvidriga fordon, som varit mycket störande. Vad jag förstår så känner 
Stadsbyggnadskontoret till att fel verksamhet pågår, utan ngn åtgärd?! Det enda rättvisa i det här ärendet är att 
. ..... nuvarande Plan ska il fortsätta att gälla, hand·el och kontor, samt att inte fastigheten utökas. Det enda som kan 
accepteras ät att det inte uppkommer ngn form av byggrätt. 

MVH 

1 
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- Efter samrådsmötet => helt emot det förslag- passar inte in i villaområdet, stora olägenheter- bostäder känns helt felaktigt- Han avser att flytta från sin fastighet inom kortoch bryr sig inte om de olägenheter som uppkommer. - nyttjat fastigheten för helt annan verksamhet än vad som gäller för planen (tex placering av en stor container, "garage" - verksamhet; tvätt av bussar mm. däckverkstad, helt regelvidriga fordon, som varit mycket störande). Vad jag förstår så känner Stadsbyggnadskontoret till att fel verksamhet pågår, utan ngn åtgärd?! Det enda rättvisa i det här ärendet är att nuvarande Plan ska il fortsätta att gälla



. .. 

Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 1 

Adress: ' 

Detaljplan: Suttlören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 11 november 2016 23:02 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

....... _ ... ··�·--·---·'-'"-----

. :�.� .. i�L31:t,r,.1s ;:.:crvtn11:jri 
Stadsbyggna(sförv;; Ilningen 

I ,• • ,'J' ,...., 
. ; , 

Synpunkt: Jag motsätter mig förslaget av anledningen att jag anser inte att 25 - 30 små lägenheter tillför något 
positivt till området. 
Hela området är idag ett lugnt villaområde som känns tryggt för oss barnfamiljer. Utformningen av området bör 
bestå med inriktning mot familjer med antingen villor, parhus eller radhus. 

Större lägenheter med inriktning mot barnfamiljer anser jag ej heller lämplig i den form som förslaget är utformat 
med tanke på närheten till den mest trafikerade gatan i området. Busstrafik var 15e minut samt in-och utfartsled för 
drygt hälften av de 400 villorna inom kronoparkens villaområde. 

Med vänlig hälsning 

1 
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- Hela området är idag ett lugnt villaområde som känns tryggt för oss barnfamiljer. Utformningen av området bör bestå med inriktning mot familjer med antingen villor, parhus eller radhus-på närheten till den mest trafikerade gatan i området- Busstrafik var 15e minut samt in-och utfartsled fördrygt hälften av de 400 villorna inom kronoparkens villaområde



Angående förslag till ny detaljplan för Sufflören 1 (SBN 2016-20) 

Bakgrund 

Området och gällande detaljplan för Skaldersgata 2 skapades vid 1980 för att kunna 
erbjuda en närlivsbutik för villaområdet i östra Kronoparken. Marken användes också 
till just detta i över 20 år, dvs fram till början av 2000-talet, då en ny ägare tillträdde. 
Efter det så har den ursprungliga, och fortfarande gällande, detaljplanen successivt 
frångåtts alltmer och området har hyser nu en garage verksamhet och vad som verkar 
vara en motorföreningsverksamhet på kvällar och helger. I dagsläget ansöker nuvarande 
ägare om att göra förändringar i detaljplanen för att få en mycket friare detaljplan och 
även kunna hysa bostäder mm. 

Kommentarer 

Den nuvarande markägaren har sedan förvärvandet systematiskt avvikit alltmer ifrån 
den ursprungliga planen för området samt den gällande detaljplanen som endast tillåter 
handelsve.rksamhet. Istället så har området nu blivit ett tillhåll för motorförenings
verksamheter och med det följer stora störningar i området. Det innebär bland annat en 
kraftigt ökad ljudnivå under kvällar och helger på grund av buskörningar längs Skalders 
gata med trimmade bilar, samt även allmän vårdslös körning i området med 
terränggående fordon såsom fyrhjulingar etc. 

Jag anser att en förändring av detaljplanen; som dessutom söks och betalas av 
markägaren själv, definitivt inte kan behandlas förrän de nuvarande problemen år lösta. 
Det faktum att markägare·n systemmatiskt bryter emot gällande detaljplan bör istället 
omedelbart bli ett polisärende. Om markägaren inte har för avsikt att driva 
handelsverksamhet på området så bör denne istället snarast avyttra marken och låta 
andra aktörer uppfylla den ursprungliga planen för området. 

Slutsatser 

Förslagen till förändringar i detaljplanen bör omgående bordläggas till dess att de 
nuvarande problemen i området är lösta. Att bevilja nuvarande markägare tillstånd för 
att upprätta bostäder på marken kan annars få katastrofala följder. Man får inte ifrån 
kömmunens sida vara så naiv att man tillåter denna typ av motorföreningsverksamhet 
att etäblera stg mitt i ett tidigare välfungerande viilaomräde. Det finns flertalet 
värhirtgsexempel på detta inom Karlstads kommun, som exempel kan nämnas otnrå.det 
kring Sjöstad (mitt emot reningsverket). 

vänligen anhålla om att få vara anonym. 
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Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Namn· 
Mejladress: 
lelefonnummer: 
Adress: 
656 38 Karlstad 

stadsbyggnadsforva ltn inge n@karistad.se 
den 7 november 2016 19:45 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljplan fråh karlstad.se 

Detaljplan: Sufflören 1 dnr SBN 2016-20 

1 " 1 R . ..... - · DS 'KO .. · u·.i 1'\r. . L;:) f ,e._ . , MM N j 
Stadsbyggnadsnämnden · 

2016-i i-08 

Onr 
SBN 2016-20 IOpl 80 

Synpunkt: Den föreslagna ändringen omfattar så vitt skilda fastighetstyper att det är omöjligt att ta 
ställning till denna. Vad är det vi ska godkänna egentligen? 

I Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 32 §står ang. ändring av detaljplan "Ändringen ska dock uppfylla 
plan- och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen." 
Där står även "Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas eftersom det nya 
markområdets lämplighet inte har prövats tidigare". 

I samrådshandlingen står att ny bebyggelse kan placeras som närmast 30 meter från befintlig villa öster 
om planområdet men om ritningen är skalenlig är avståndet inte mer än 10 meter. 

Med andra ord detaljplanen: Godkänns inte 
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Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 
Adress 
Detaljplan: Sufflören 1. 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 8 november 2016 16:29 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaijplan från karlstad.se 

-----· ..........----�-- 0 .. · 1 1··-1 ' 
. 1.,- , • .-:;:1 c;TA CS ;�. 1'.ill>il:.JI ·. 

. • , ..... { ,,L......, • • ' 

l sl;dsbyllgnadsförvaliningen ·� 
/\ ..... � .. "'- . { 

. .  '·I\''\ •'• 1 ,,, V� 
, ... � ... L. • l 

. ..,_-\.--...... -"�-t 
_.......,._..._ Dpl . •onr : . ,' . - � 
'�------� _..,,_-, ...... �. , .. 

Synpunkt: Jag Vill absolut inte ha flerfamiljshus, lägenheter eller studentboende på den platsen. Så här långt är jag 
glad att våra kvarter får vara så pass lugna som de är, detta v111 jag inte tå förstört! 

Jag hoppas verkligen att kommunen kan se till de många boendes intresse och inte till någon enstaka ekonomiska 
vinning vilket är det uppenbara fallet i detta. Jag känner ingen Inblandad personligen så detta är ett genuint 
opartiskt och objektivt NEJ TACK till förslaget. Går det igenom så vet jag många som överväger att flytta och det kan 
väl inte vara O K  på något sätt..!? 

1 
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Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Namn: Louise Silo 
Mejladress: 
Telefonnummer: · 
Adress: 
Detaljplan: Sufflören 1 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
den 10 november 2016 07:19 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Synpunkt om detaljp lan från karlstad.se j KARLSTADS KOivhv1UM l 

I Stadsbyggnadsförvaltningen \ 
I . 

i 21"J16 �-rl... 'I G I L . . _ ______ 1 
\Dfr - I Dpl: j 
·--� _.,;,..;...._ .. . . -�\ 

Synpunkt: Vi ställer oss emot förslaget att bygga flerfamiljshus på fastigheten Sufflören 1. Fastighetens placering gör 
att ett flerfamiljshus (studentboende, vanliga lägenheter etc.) betydligt skulle försämra upplevelsen och känslan av 
det lugna och fina villaområde det är idag. Ett par villor skulle passa bättre, men då måste lösningen med utfarter 
mot den mycket trafikerade Skaldens gata göras säker. En samlingslokal som man skulle kunna hyra vid ex. Kalas 
skulle också fungera. 

l 
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Vi a nser  att studentbostäder i nte ä r  lämpl iga i ett vi l laområde, 

d it fol k  flyttar b l . a .  för att u nd komma den stä m n i ng som 

studentbostäder  tendera r  att medfölja .  Dessutom sä nker  det 

kva l iteten på området. 
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Detaljplan SUFFLÖREN 1 SBN 2016-20 

Bevara bostadsområ dena som det var tä n kt och gen omtänkt 

Jag läser reklam från kommunen på loka lbusse n  att Karlstad 

skal l  bygga ett helt nytt bostadsområde på gamla flygfältet 

SOMMAR RO . BRA. Gör d et först, så får man se h u r  många fle r  

bostäde r  som behövs. Det har  a ldrig börjat s å  många på högskolor 

som nu, men det betyd er inte att man får planera hur  som helst 

VAR NÄR H U R  OCH VAD som skall byggas d iskuteras nu . 

Och vi som bor har  vaknat t o m i Stockhol m  u nd ra r  m a n  om 

d et får gå till  h u r  som helst. 

U ppe vid U n iversitetet är det nu byggts ä nd a  ut i vägen .  OCH högt upp 

i skyn nya hus efter de två skyskraporna som kom för några år seda n .  

N u  ä r  d et helt  tätt o c h  täckt m e d  h u s .  Och även m o t  norr 

ha r det byggts oh byggs. 

Så d etta är ä nn u  en protest mot att förstöra ett befintligt område 

Ka rlstad den 15 februari 2017 

( 

- -· 

KARLSTADS KOMMUN 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

2017 -02- 1 5 
Dnr 

J " 
·"?t . .. ...... 

Redogorelse tillag - Comments - Page 38 of 48 - Cite: RT1-48

wamei
Typewritten Text
- Bevara bostadsområde- helt nytt bostadsområde på gamla flygfältetSOMMARRO, Välsviken.- Gör det först, så får man se hur många flerbostäder som behövs.-  uppe vid Universitetet är det nu byggts änd a ut i vägen . OCH högt upp i skyn nya hus efter de två skyskraporna som kom för några år sedan.



DN.STHLM 
ONSDAG.8FEBRUARl2017 SVERIGES -roRSTAMORGONTIDNJNG GRUlllOAD l864 

KARLSlAD-S KOMMUN 
Slaclst\)'ggn�s<tiMlllningen 

2017 . 2- 1 s 

St · 
· i ·· 

Efte . -� 111 b · affisen aldrig hö � 

talas om gatan jags · a till va · - , Jag att chansa 

på vi vilkenhållp atsjags · åv. Någotj ginte 

bo de ha gjort. SofiaEdgrenomatt rannasigvilsen,sid2 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 

Ka rlstad diar.ienr SBN2016-20 

Sufflören 1 

Bifoga r här till min tidigare skrivelse att jag ej godkänner 

de ändringar, byggnader ni vill göra. Planen skulle innebära 

Igen en nedtagning av natur, skog grönområden. 

------,--:-:::-:--:·----i 
KARLSTADS KOMMUN \ 

1 Stadsbyg��adsförvaitningen I 1 201b -1 1- 1 n l 
.i 

·--rr--·l 
'\Dnr lDpl,, ., ! . .. J -� . •  / - '/ '·· '°J'" j �' t� !:�i\' i�� � �) :. �� ,. .. ;, ,,_.. ..... 

Här ett hett tips. Se nedan, för alla som inte hört, med kunskap om 

trädens betydelse i stadsmiljön och dess nytta : skydd för vindar, 

sol, ljud, insyn, klimatet, luften och trivseln. 

Programmet var en repris från september men i denna 

digitala tid hittar ni det väl på sverigesradios hemsida eller 

någon a nnanstans. 

DAGENS N't'IOOER... TORSDAG 3 NOVEMBI 

Karlstad den 8 november 2016 
........... 

I .'  

TV·& :Radi 

SR P1 

5.29 Pl-rtiorgon. 
5.30-5.35 Ekorivheter. 
5.35 Ring Pl. MeäTomas 
Tengby. 
5.4S Morgonahdakt. 
S.SS-5.59 Sjöväder. 

S.59-9.30 P1 ·niör-gon . 
6.00-5,15 Morgoneko. 
6.3(1 E:konyheter, 
iU\2 Ekonomieko. 
!5.M-§.39 Nyheter från 
vetenskapsradion. 
6.50 T�nl<artör .dagen. 
6Jl5 Landväder. 
1.00-7.18 Morgonel<o. 
7,30 Ekonyheter. 
7,32 Ekohtlmfeko. 
7,36-7.39 Nvheterfrln 
vetenskapsra

.
dlon. 

1.46 IMtUrnytt. 
1,SS Land- och sjöväder. 
8.00-8.15 Morgoneko. 
8,30 �konyheter. 
8.::12 Ekonomieko. 
il.3Ei•8.41 Nyheter från 
vetenskaps radion. 
8.54 l<ulturnytt. 
9.00-9.i4 Morgoneko. 

··1:'..-iHllele.flfsh&"8c1ftlllffi� ' . ' 
· 11.00 Ekonyheter. 

11.04 Radiopsykologen. 
Med Allan Linner. Ulf känner 
ingen mening med sitt liv. 
Livsgnistan har försvunnit, 
Han är pensionär sen några år 
cchöverlconsurnerartekniska 
prylar. 
11.33 Ekonyheter. 

20.00 Ekonyheter. 
20.03 Radlopsykolo9en. 
Med Allan Lin ner. 
20.35 Vetandets värld. 
20.55 Klartext - nyheter på 
ett enklare sätt. 
21.00 Ekonyheter. 
21.03 Lärarrumme•t· 
21.35 Ring Pl. Med Emmy 
Rasper. 

P219.03. Hor cello
solisten Alisa Weiler
stein i "P2 live". 

· 21.45 lankarför d.agen. 

12.10 Vetandets värld. 
12.30 Luncheko. 
u.ss Lan!!- och Sjö\i�der. 
13.00 Pl Kultur. 
i4.oo Ekonyheter. 
14.03 Människor och tro. 
15.00 Ekonyheter. 
:1:5.03 Radiosporten. 
15.04 Nordegren och 
Epsteln i Pl. Med Thomas 
Nordegren och Louise 
Epsteln. 
15.4S l<ulturnytt. 

Pengar är kung med språket 
ilr qUeen. Navid Modiri är 
kommunikatör, entrepte· 
nör och artist. Han föreläser 
om kreativitet, Integration 
och m�ngfald. Navid älskar 
ett ställa nyfikna fiågoi vch 
sätta lgå'ng männislcors fan
tasi. 
21.50 land- och·sjöVäder. 
22.00 Ekonyheter. 
22.10 Radiosporten. 

22.1 2-23.55 Studio ett. 
22.ss· t<ulturnytt. · "' 

23.00-23.07 Ekonyheter. 
23.55 Dagens dikt. 
0.00 Ekonyheter. 

·U:å§li.\S\�B?Rtn�· 
1B.14Pl l<ultur. Med.Mona 
Masrl, 

. . .  f�f�.N9.r<!ll9!Sfl oslJ.J::P.s�I!) i . 

2.00 Ekonyheter. 

, 19.00 Ekonyheter. J 19.03 Veienskapsradion klo
tet. Träd kan spela en viktig 

" roll i _stadsrniYö. De ger i;kug
ga, skyddar mot blåst och kan j 
mildra 'effel<terna från sky- ·! J f::11l fu1on ..I ... + �- .. n-"' - '  1 ' 

2.02 Plånboken. 
2.55 Radiofynd: iunnelras 
med lycl�ligtslut 1965. 
3.00 Ekonyheter. 
i.02 Ur arkivet: Er död - vår 
trygghet - Om den svenska va penhandeln. 
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DETALI P LAN SUFFLÖREN 1 

SBN 201620 

H EJ 

ANSVARIG HANDLÄGGARE I KOMMUNEN 

Jag har tidigare yttrat m ig före utsatt datum. 

Vill hä r skicka in en a rtikel som belyser samma problem. 

Varför förstöra ett villaområde som är planerat utifrån en helhetssyn? 

KARLSTADS KOMMUN 
Sta sbyggoadsförvaltningen 

2017 -01- 1 1  
Dnr 

Sjä lv tycker jag det är till räckligt spretigt med a lla tillbyggnader, b landarle färger 

Om man ser ti l l  h ur va1 t Of!l rade ser ut, vackert format ,men en ta nke, 

så finns här stora likheter med dessa villaägares o ro,  o ckså hos oss. 

Byggherrar styr. Affä rsägare styr. Vi enskilda boende har inte mycket 

att  komma med . Nu tycker att vi inte bara ta lar i egen sak utan också, 

som dessa här i a rtikel, tänker på omradet pa längre sikt 

Vad be yde r det för trivsel? Vem \ dit flytta h it efter föränd ringar med 

höghus ökad trafik, avgaser och 'iä m re miljö etc 

Läs artikel tä .  1k ti l l  tänk pa lite lär  gre sikt Och alla måste i.1te bo i 

Karlstad. Det kan inte vara ett 1;ial i sig. 

Och som jag skrev i mitt yttra11de ni har redan tagit sa mycket 

av vå r närm i ljö till stora hemska fu1a byggnau er \ affä rsorn rådet 

V"lsv i ken . Hur kan någon få sätta up.:i e n  pelare i skyn med tre 

bokstäver för hamburgare? Viiken slags reklam för stan är detta? 

Hör gärna av er, dig, med vad som händer 1 ärendet-Kunde inte 

p g a arbete h inna till mötet n: haJe kl 18 förra a re t  

Karlstad den 8 ja nua ri 2017 

656 38 Karlstad 
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ÅND G 9 J  NUARl 2017 

"Vi sam bor h�r får knappt 
sätta in el" takkupa men det 
här bygglovi!t stank igenom 
direkt", s-ge. Ull Andersen. 
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I Stadsbyggnad. 
- I . 

! 
I 

: Etair två och ett halvt its lcamp 
-�I Ensla!d!a_gård. Det byggholag som ville riva. en 
villa och ersätta den med 5eX 
lägenheter I tre radhus lörior..U 
ISvi!ahovdtt. 

Mia Totsmar. t"'.r 
Mampus And'ersson�fom 

• · ve1 är en oerhört viktig dom, 
s.'i#r J<iran 'J'yllström, ·fjjre detta 
ardliir.mde för Ensl;ede g;uxisvilla· 
förening. Dl" Sli>cl<hol'm har vid flera tlllfäl
len !!krMt om hur generösa '""-* 
planer fr:ln biltjan av rorra scl:let 
tillåter omllittande nybyggen l sta
dell!i vlll1mmraden. I Aspudden, 
Äksjö,�Yiltcn tl<:b Stureby har 
..-tl 20·t�hlllor rM11: för att ge plalS 
�I llcr005tad'<iius. Oco reglering 
som tkliJ!are fanm i tomtrlitts.1..,_ 
talen förs,·ann när villaägarna fcöp· 
uolossrnart....n. 

lloskede gard är �tod:ho\ms 

.· 

M�NO� 9 JANUARr2017 Il�� \YlltTtl. 

mc'St <e11trala vlllaomrddc, ih'<'r 90 
at ganunalt ot:h <:Il ll\' de förnn "1<· . !.'!är stationen empkn pa 1rädgardssta<l. där l:y;ar- · Enskede gård teren !öijer' narur<ms vindlingar. · fö_.._ __ 
Den aktuella s:adspJ-dnen är ritad ' • <>Y lllliel' 
av Stockholms förste stads;plane- blir det ännu 
direktör Per OlofHnllinan. ' viktigare att 'ar ti>:man gr.IVs ner och .;w· 
tioneo E:.tllllredE<gårdR\rsvinnerblir bevara och 
<1e1 ännu vil.i:ig'.tre al� bev.lrn och ' värna om, 
vllmaomräda. Det �er på fran : rådet. Det alla håll, när dei första buset m> : · · 

gårdet fort,daärområdm fö<loo1L tränger p:i 
säger-LtU Andersen. ; fi"ån·alla håll, 

när det första Det &yggherten villP uppföra 11'! . huset rivs ....&
viDawmren med stöd av Stod- i;cu 
hohns stad ·· wr ue.=m•nir.ow . det furt. då 
lade byggnad�'T; Vilf O<:h en med l<�I är OJDrådef. lägenheter och ett trapphus. : förlorat. Grannarna anser au de nya by� ' 
nad<:rna skulle ge en enonnt neg:i- liU 
liv hc!Mrsverkan, med blandannat Andersen. 
en cir�'a 4.0 meter lång ·å# me.d . granne 
vändplafi inne På gården. � l Enskede 

Swckholms-stldsbyggl1adskontor : gård. 
�d.'ircmotall "byggnaden är 
l!tt mycket &Pil exempel pä anpa»-
ningn• ett samtida1111odcmt tliläggl 
ett äldre bebyl)gelseomrdde". 

Besluret ntt ge bnmlo• "'!!> P" 
, tld.;gatlon, det i;ick aldrig upp 1111 : politikerna I s1mlii�adsn�mn 
: deu. Vi som bor här får kndpnr 
; sätta In en tru:kupa nten der lur 

sla:n); igdlom direkt, säger Ull An 
! dersen. 

Grannarna �agcde. De fick 
· rätt av l.äusstyrelsen. men 11'ista 
' instfilJS =-Märl:.:·-ix:h tnilJödomst.:>· 

len - hävdade an d.� pruiclper om 
anp;i,.,ntng och !Brvansknlng som ' grannarna hänvi""-dc till inte var 
tillämpbara. 

Grannarna ÖVt!rlclag-dde igen, till 
' \furk-<icil miljöövenfomstolen. 
· · "Ett slmg\ltigr beslut •.im byggliw 

g�r prejudkerandemöjlighet för de 
llcsta fastl;_lhetsägare I området m 

, g�11omllira liknande projcl.1 m�d 
' rtvning oclt u�trJ.inde w bygJ 
: rfut utan nnpa.<Sniogslrra• för ;.u 
. m'1.'<'.ntnll exploatera fastlglle1ernas 

ekonOlllisl1:1. potential", skrev i.le tlll 
domstolen. 

fYen dei av Emkedegard·där md· husen skulle b)l(!l3$ är liten, vlll 
. avgräusad och pafullande homo· 

gen. A.v Sk>cl:holms srausmuset1111s 
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$1!X ligenltl!teT I b'e radhusfllrlor.1delSvea hovritt. "DeUren aerhlirtvlktlg dom•, s.llger Jöran Tyllstrllm.. 

s 

"Staden blir 
• omsprungen 
�T byggbolag'' 

: Stockholms.stad miste bli mer 
' aktiv nJr det gliller aldre villa· 

områden. det finns slittatt Jll)ld· 
da dam, menar Skönhetsrådets 
sekreterare Henrik Nerlund. 

l Stadsh;·nr.;ids
i>ori<arrådet l\oger 
\fogert (5) är mera, .. 
-.1ktmcle 

-!Jet är eri prin-
cipiellt spänn.1mle Henrik 
dom me11 vi är för· Nerlund 
silcriga med att <lra 
någt:l gcnerella slut· 
s;;tse" Dels 'el vi 

, inte hur vanli)n d"t 
· >r med krav pa öp· ' I''" byg,,-..iads;.ii1t I Roger 

detal,f11lanema - dels Magert 
de.linter:ir u•t husets 
form odt inte hur mnrtf;a som bor 
det, siiger han. 

Tidigare bar dus:igt l 111< ntt ingen 
! l stadsby!llJ!ladsnämndcn t� ci:er 
: om den har sortens a11!oaterln�. 
' Ändu argumenrernr stndsb1 �J'· 
i nadskontoret I dont'itllleo för 1n 
: bygget !'ka godl:iinna�. 

Gör tf,instemänntin Inte som ni 
. säger? 

- Kontoret,: ana ly$ var att uyby�
' nmioaen •-nr planenllj> och '°"rs"m 

och att dt?t Inte tånns rrug.m nmr.11 
ali.ernotiv än att säga ja till u),;� 
lo1et. l).-,mscolen bar lnft ett helt 

'. annmruigrcppssätt.Omdetärs .. att 
: vihorfl�r;punlademljp!nnt!r2\ don 
. Mr typen w n;r vi''" n;- rr•x\$. s;i' ger Roger Mogen. 

- villaområdet bevaras 

Henrik Ncrlund tyck'tt<ltt dom<•n 
' firt)•dlig. 

-!Jcn vism:iurdetinteg;iron t:in· 
ja c� stadsplan till oigenl;ännli!'h�r. 

. det lir !'<l"ltit't. Domen ucgar fr,m 
, �lan�Ji. �w; och ger e.'l 

väldigt tydlig dcl\ni1.ion<1\'\<ld öppe! 
by�adssätt betyder. säger ll;ui. 
� den större frigan kvarn4r 
ändå. menar flenrik NerlUlld: finns 
det llknanc.fo omrjden med lfknan 
de bestiimmelser i �t.adsplanen: 

kukurhi5Wrisb im-ente.ring ,.Ytter· 
wu:tsproje111at' f'rfut 20!0 framgår 
att tomten ingar l ett kultllrhisto· 
risJ..'t sån;kllr värdefullt område. StAd.�byggnadslronrorct hävdade 
i domstcilen aq riktiinjerna om att 
tillbyggnader i omr.ider ska vara 
undetorduade inre äJ bindande, 
De irdmhöll ock..<ä att "byggnads· 
ordrJngen i Srockholm är upphävd 
od1har i vart fall endast haft en rad
<Ji\'aude •'erb.n. Hur m.\ng;i l>osrn· 
der som fär byggas på en tomt reg· 
ler.is inte i planen". 

Men grannarna vann. Svea hot.-rätt 
slog fäst att de sammankopplade 
byggnmkrna inte µppfyller stad.�
P!anens kra\• pa öppet byggn>ds
:sätt. 

•Avvllrels�n kan inte anses vara ll· 
ten eller förenlig med plan"'"ssyftc. 
llyggkwet ska därför upphäv:is och 
;msökan 3\o'Slåstl. står det i dnmen. 
som inte kan överklagas. 

D<!t är �n kortfattad dom som far 
stora Implikationer, menar gr;.ut• 
narna. det handlar i.11te bar.1 om En;kede�. 
mi.a'.t.otunar#dn,ft 

lllustntloncr av hur ett •vde tre nya husen skulle se ut fr.lli gatan och fr�n 
bakSida� •vwmten. 

- Men -öppet byggnad�sätt" .'ir 
t:n \--:tnlig b�tärnmcti;e I µJan er LTan 
den här tiden och 'i bi!f g>nska 
lllalJ[la 'm;ihus(mltåden I �tOd: 
holm fr-Jtt tiden före and!;) ''årld>
krigel.) säge.r lian. 

Stodholms >tad bör, enligt lll:n
rik Nerlund, ha en r.aatei;I för hur 
d<ön här ryp.:n liv omraden $ka h:in· 
rems, och tala om \ilka <.1mrndun 
som inte kan utveckla• hipp som 
liapp. och ,'i)ka omriiden där del 
kan vnr.t n.11��j!igt. 

!Jet är bar� tre av Stnckholm•· -St.lden !ir villdlgt pns;lv i den 
. stadssmåhusomr.ld<!nsomärsJqd- här fr.igan ocb blir hela tldeu om· 

dade. För Södr ä Äng by och Enskede- sprang"'" .,. bygghemtr och - I del 
· fältet finns bevarandeplaner:filr ' hår fallet -n•· dom._<tolen.>lilrer hau. 
: Norra Ängby en ti!tliggsplan so1n Det g:lr �ll i;öra tilläggsbes.:äm· 
' anger 'särskild ml!jl!hänsyn" · melser för omradcn man vill fi\:da, 
. iidlgarereglerades byggrätten på papel:ar Henrik Nerlund. Staden 
; tomterna dels i detaljpLi!len, som dö kan exempeM• gR tillbaka dil reg-

liette st.ad5ptan, delsl tomträi:-..sav· lerillg>!O i tomträttsavralen. Där 
Uilet d:irdetoft.l var inskrlvetattder · Wxl atr det bar. lär finnas en eld

' bara fick finnas en a!dstad på tomten. stnd p• Villje romt, med modei:nt ' Men när tomterna fril<liptes <priikbruk mot"·arar dcr en familj 
ffirsv<1nn enn halvan ov re-gle- pa vat:ii! tomt. 
ringen. 1999 beslöt cien d�varam1e - Nfir <tadet't ''"'"' �å l..r.tl\Jgt 

· borgerlig• majoriteten i St.adshusel rtrdste det finnas en balans mellan 
att �nka priSl!t till halva maw- det nya och det "'1ffila stlm i;er sia-

. taxeringsvä.-det, dås�too nasran den karaktJir, säirer han. 

. 75 procent av stadens drlra 25000 Mia Tottmar 
småhustomträtter. 

�;..1 
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ITTRANDE i byggnadsärende: Detaljplan för Sufflören 1 

Sam rådshandling 

Diarienummer: SBN 201620 

Jag som yttrar m ig äger fastigheten Poeten 15, 

Jag är starkt negativ till en byggnation av alla slag utöver redan befintlig 

i vårt område Mjölna rtorpet, och i Kronoparken Östra KARISTAD. 

Förändringar h a r  skett s edan 1977 då jag flyttade in til ls  n u av samma slag 

Det går inte att göra mer inskränkningar i vår boendemiljö, 

utan att vi som bott där  sedan 1977 får en oerhört försä mrad närmiljö. 

Jag h a r  yttrat mig tidigare på stadsplaner som ni hängt ut. Bett om synpunkter. 

Ingen gå ng har det haft någon betydelse a l ls. Jag vill nu bli lyssnad på nu. 

Al la de  förä ndringars om jag skriver här, är  av det slag som påverkar vår hä lsa 

I ol ika rap porter som handlat om stad- boendemiljöer har detta framgått. 

Det fa nns redan på -70 talet när jag läste till Socionom och 

höll på med stadsplanering, rapporter underlag, som pekade på att en  kommun 

hade en storlek lagom för balans mellan kostnader- intäkter för vatten avlopp, skolor etc 

Och även för de delar som berör den sociala miljön dvs en för stor kommun kostar för mycket, 

någon betalar  priset. Jag hål ler a l ltså inte med om ·�tt KARLSTAD TILL VARJE PRIS SKALL BLI 100 000 

El ler att a l l miljö skall förtätas .Vårt område villaområdet har en balans struktur ett tänk, där man 

räknat in e n  naturlig mi ljö som en faktor för området. Man serdetta om man tittar på bi lder från 

ovan.  

Och före jag ser på det senaste förslaget om ny stor byggnad, mitt i vil laområdet, 

och kommer til l  de a rgument som talar emot detta ; vil l  jag visa på a l l  annan förändring: 

som nedtagning av träd, förändring av områdets struktur, balans mellan grönområden -asfalt, 

som ökad täthet av byggnader, vägar, trafik dvs bu l ler avgaser, försämrad rekreation 

dvs jag vi l l  peka på a l lt som förstörts i närmiljön. Vi som valt ett boende h ä r, i alla fal l  jag, 
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.> 

I det nya förslaget finns inte rim och reson.  Att bygga ett hus där som enligt er 

t. 
skulle bli 806 istället för 245 m säger bara det att än mer skog skall bort. Flerfamiljshus 

betyder trafik buller skräp och trängsel. Jag tror inte ett dugg på vad ni säger, att några björkar kan 

påverkas. Allt som står där betyder en stor försämring av samma slag som ni genomfört enligt 

ovan hela tiden sedan 1977. Det har inte varit stilla någon gång och det har tagits bort natur 

hela tiden. Och jag hoppas att ni att ni ser detta på era stadskartor och räknar oss, även om vi inte 

bor i city, som kommunmedlemmar. Vi betalar ju skatt. Alla skall trivas också vi som redan bor tiär. 

Ni  planterar blommor pysslar enormt i centra la delar. Men låt oss ha kva r vår naturliga natur. 

Den sköter sig alldelsles utomordentligt själv om den får vara i fred. Snart är ingen kvar. 

En vacker björkalle går upp från SKALDEN�TA som nu växt sig hög. Det är en trivselfaktor 

En välkomnande del som gör att man känner sig hemma. En inbjudan till området, när jag 

Svänger upp till ELSA ÖRNS VÄG. Ni har en skrivning, ett sätt i ert planförslag som om ni 

Inte al ls förstår dessa faktorer. Vad gör ett område trivsamt? Vad gör att folk bor kvar e ller 

vill flytta dit? 

Ni bagatelliserar al la tänka förändringar i er skrivning. Karlstad har förändrats till fördel för 

trafik och konsumtion. Förra veckan påtalade VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN just detta, 

att vi Sverige försämrats i det hänseendet, dvs det behövs 4,2 jordklot om vi fortsätter så här. 

Jag protesterat med hänvisning till ovan till all bebyggelse borttagning av naturen i 

vårt område, då det måste få vara kvar för vår hälsas skulle som det är. Vi har redan 

til lgodosett alla slags behov av förändring, så kom inte med argumentet att al lt inte 

kan få vara som 1977 .Det är det verkligen inte. Jag kommer att överklaga till nästa 

instans om dessa planer inte stoppas reda n  nu. 

Karlstad den 1 november 2016 
I'> 
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26 

Han år marinen som lockat hundratusef')tals 
tyskar att ge sig ut I skogar för att bekanta 
sig med trädens okända varld. DN har träffat 
skogvaktaren Peter Wohlleben som m�nar 
att träden faktiskt kan kånna en· sorts smärta. 

KARLSTADS KOMMUN 

2016 -11- fi 2 

TISDAG 4 OKTOBER 2016 •· llMBl!l·N'nlnll. 
Råktllrftirlnlklln< M1Un Nordgren, 08-7381980 

t;.post: lnsldan@dn.se 

. e  ' 
.. 
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+ lllMIMNllll'ID. TISDAG 4 0KTOBER 2016 

Dciftll' .... wdvlldipll' 

1'·· 
. ..... 

+ 

o N1rvl k11-rdaftenavsiittågl1ar"'dubb!lt�mydetuppmiltcsamheUtsl\Yttarmedka1'produkter. V!Qloattkl!pa "6lrar med 40 JllOCl!l'll, men bar.i nirblcle doft-och smakslnnetstlmul.eras, enllgtfotslming fdn IWlstads mlwrsltat. 

27 

! Cltat.Saltomtrid 1 o��bok"Tridllns ·} hamOgdv" lar slits I n:l5tan l �000_,.,llrilYsklnl.Oet i somJr nytt med babn• od1 som 
' � mngltt!ll1&sil)lings-:,.suco6n, 1rtanssat .. lf;prewrt.-� kunslrapwna. sknw E'R-1..otti Hiltten plONJWltur�·r� •F&fltwin-nlirwslktllgtonl 

och begnlPp somvlftlrlal� med 
. �n\41dvatandi!oduadala 

' filnnJgl-odlsiGapwpl.$1vtsldent!· I. fibtlon med �En gruppboltar 
killlu ftadc. trldiln Jr '4nne!' med · i. varalllh, qe iildre lndividemå 'upp- · 

l ll:lstnl' de� °"1 'lmmlr' clelTI 
· 1 och trld I st.aden·k,alt.aS gatubarn. 03r 
· jag tldlgare lbt om blo!qglska pro• 

cesser �jag nu I stallet l.1A an< 
sottat.. Peter Wdllleban framstlUer 
trlden !IOll'tnimlast minskllga •• 

,.,. .... 
i�- � 

· :. 
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