
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för Toffeln 1 m fl

inom Södra Kroppkärr, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 25 januari och 16 februari 2021. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 21 april till 24 maj 2021, enligt plan- och bygg-
lagens 5 kap 18 §. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remissinstan-
ser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter gransk-
ningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Sju skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav fyra stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. 

Övriga synpunkter handlar om säkerhet med anledning av farligt gods och lantmäterifrågor. Efter 
granskningen har följande ändringar gjorts:
• Bestämmeler om skyddsåtgärder har tillkommit (m1)
• Bestämmelse om upphävande av tomtindelning
• Övriga redaktionella ändringar

Kvarstående synpunkter
Inga kvarstående synpunkter.
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STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas eller återges i 
sin helhet och kommenteras med kursiv stil. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Karlstads el- och stadsnät AB, Miljöförvaltningen, kultur- och fritidsnämden, teknik- och fastighets-
förvaltningen och Region Värmland.

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet  
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om hälsa- och säkerhet angående farligt gods. Kom-
munen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. 
Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående farlig gods.

Hälsa och säkerhet   
Farligt gods   
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande skrivit att kommunens bedömning att till exempel handel, 
industri, bilservice och lager är lämpliga markanvändningar inom 30-70 meter från farligt godsled 
stämmer överens med riktlinjerna enligt Länsstyrelsen Dalarnas vägledning Farligt gods - riskhante-
ring i fysisk planering. Länsstyrelsen vill dock påpeka, likt Trafikverket, att planbestämmelsen [C1], 
centrumverksamhet (ej hotell/vandrarhem) ger möjlighet till en bred variation av verksamheter. 
Därför behöver en bestämmelse om utförande av fasad och ej öppningsbara fönster mot transport-
leden, samt att bestämmelse om att luftintag, utrymningsvägar och entréer ska vändas bort från 
transportleden införs på plankartan om ingen riskanalys utförs.  

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning under förutsättning att 
frågan angående farlig gods behandlas enligt ovan. 

 Kommentar: Efter granskningen har bestämmelser kopplat till farligt gods införts i plankartan. 
	 Bestämmeslerna	är	formade	utifrån	samråd	med	länsstyrelsen,	trafikverket	och	räddningstjänsten.	
	 Erfaranheter	från	tidgiare	gjorda	riskutredningar	i	liknande	fall	och	lägen	har	nyttjats.

Trafikverket
Farligt gods  
Med avseende på närheten till transportled för farligt gods är det positivt att markanvändning för 
kontor har tagits bort från planområdet. Enligt den vägledning som används kan området inom 
30-70 meter från transportled nyttjas för bland annat mindre handel, varvid markanvändning för 
Centrumverksamhet (ej hotell/vandrarhem) kvarstår. Användningen Centrum ger dock möjlighet 
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till en bred variation av verksamheter. Om en riskanalys inte avses utföras bör en bestämmelse om 
utförande av fasad och ej öppningsbara fönster mot transportleden, samt att luftintag, utrymnings-
vägar och entréer ska vändas bort från transportleden, införas i plankartan. 

Sammantagen bedömning 
Trafikverket anser att en bestämmelse enligt ovan behöver införas i plankartan. 
I övrigt har Trafikverket ingen erinran. 

 Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande.

Yttranden från övriga
Lantmäterimyndigheten i Karlstad
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande synpunkter. 

På plankartan saknas nordliga koordinater. 

I samrådsyttrandet var stycket om fastighets indelningsbestämmelserna en upplysning om att det 
finns en tomtindelning och att det är lämpligt att den tas bort i och med denna detaljplan. Det 
stycket bör omformuleras. I detaljplan för Sundsta torg har upphävande av tomtindelningen hante-
rats på plankartan och i genomförandebeskrivningen på ett tydligt sätt. 

Inför antagande ska baskartan uppdateras. 

I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade. 

 Kommentar: Notars. Plankartan ändras utifrån synpunkterna.

Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield för stadsbygg-
nadsförvaltningen i Karlstad 2021-06-22.


