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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.  

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.   

• 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.  

• 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. 
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• Exploatera parkområdet nordväst om Sufflören 1 istället, där skulle ingen stö-
ras av nybygge. 

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.  

• 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.  

• 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.  

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

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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.  

 

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. 
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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.  

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. 
 

Yttranden från övriga 
En stor del av synpunkterna består av protestbrev, se bilaga.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-10-
24 (rev. 2018-10-31) av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield, Karlstads kommun. 



Minnesanteckningar 2016-11-02 

Samrådsmöte Sufflören 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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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. 
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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 (that of my wife) 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 by the owner, 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). 

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 kränkningar av ägaren, 
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 left 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). 

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. 
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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 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 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. 

After the draft is corrected a full 3 weeks consultation 
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 until 2 of 3 weeks of public participation had 
passed. 

§ 12 transparency and influence with respect to why 
exactly the planning has grow from a single house of 115 
m2 into 1500m2 proposal was not given. transparency and 
influence issues remain for several other points. 

§ 13 given the reasons for the planning proposal is 
manifestly necessary, but they were not given. The city 
plans to sell land (allocation of land). The principle content 
of contracts does not exist yet and therefore was not made 
available.

§ 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. 

§ 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] 

Stricter sound protection standards (lower dB(a) values) 
can be required in the building permit if health concerns 
make that necessary. 

“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. 
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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. 

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. 
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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 though 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).” 

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.
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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 
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 
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 /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. 
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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. 
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). 

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? 

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). 

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. The 
city turns a deaf ear? Does not like to be reminded they 
created this situation? 

Förslag
“Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för i huvudsak bostäder.” for Sufflören 1. It is 
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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. You cannot make the current owner pay 
for that. 

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 
transportbusiness is conducted in an area reserved for 
handel. So the stadsbyggnandsforvaltningen knows about at 
least that violation of the current plan. 

Planförslag (Markanvändning) 
Not covered  by existing plans mandate. Sale of additional 
land to unknown buyer or company: completely 
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. 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). The 



Sebastian  Schulze  / SBN2016-20  / Yttrande – Synpunker / 07.11.2016 

Page 13 of 25

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 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).  

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 to go around it (fire, 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 want s 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 
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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 vardagsrum, 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 
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). 

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. 

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 
(families).   
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5.5. New neighbours 

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.

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. One possible ways 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 
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 
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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. Proposed building plans 

Proposal  A (57 hyres gäster, 3 x 700m2) 

(Fasad facing my house) 
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Proposal B (32 hyresgäster, 2x780 m2) 

(Fasad facing my house)
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6.6. 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: 
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7. Counter proposal

� Deconstruction of the current building (garages and car workshop). 
� Division of the plot of 1600 m2 into two plots of 800 m2 each. 
� Changing the zoning from handel to bostad only (strictly no other use). 
� Limiting the height to one floor. 
� Mandating a visibility and sound protection wall on the southern and eastern sides of the property 
� Limiting boyta to a maximum of 150 m2 each. 
� Mandating shorter side of the building face eastern. 

� No sale of public land! 
� No big apartment development! 

Motförslag 

� Dekonstruktion av den nuvarande byggnaden och garage. 
� Avdelningen för tomten på 1600 m2 i två tomter på 800 m2 vardera. 
� Ändra zonindelning från handel till bostad bara (strikt ingen annan användning). 
� Begränsa höjden till en våning. 
� Beordrat en synlighet och ljudskyddsvägg på södra och östra sidor av fastigheten 
� Att begränsa boyta till högst 150 m2 vardera. 
� Beordrat kortare sidan av byggnaden ansikte östra. 

� Ingen försäljning av kommunal mark! 
� Ingen stor lägenhet utveckling! 



Bilaga (Lyrikern 5)





Vi vill inte h-a någon studentbostad I vårt område! 

Godkänns inte! 
-

Detaijplan Sufflören 1
(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 m2

• 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 

.. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. ,. . .  _ .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. ..  ..

tejp eller lim här 

Bilaga (Protestbrev)
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