
 

PLAN-PM  

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TOFFELN 1  
Inom Södra Kroppkärr, Karlstads kommun, Värmlands län 

Dnr SBN-2019-255 

Bakgrund 

Fastigheten Toffeln 1 som äges av Mäbese AB är planlagd för 
drivmedelförsäljning och tidigare använts av Statoil som bensinstation. Sedan 
knappt tio år tillbaka lades drivmedelsverksamheten ner och försäljning av 
drivmedel bedrivs inte längre. I bensinstationsbygganden, som tidigare genom 
mindre avvikelse från detaljplan byggts om, pågår verksamheter i form av 
restaurang, frisör och biltvätt. Pågående verksamheter är i kontinuerlig expansion 
och i behov av mer utrymme som inte går att lösa genom en ytterligare avvikelse 
från gällande detaljplan. Av denna anledning har fastighetsägaren lämnat in 
ansökan om planändring för den delen av gällande detaljplan som berör fastigheten 
Toffeln 1. 

Planområde 

Området ligger inom stadsdelen Södra Kroppkärr, direkt söder om E18. 
Planområdet omfattas av fastigheten Toffeln 1 och kan även komma att inbegripa 
intilliggande fastigheten Södra Kroppkärr 1:1 om det visar sig nödvändigt eller 
fördelaktigt av annat skäl. Det aktuella planområdet begränsas av Östra infarten i 
söder, Inkörsvägen i öster och skogsmark i både norr och väster.  

 
Ungefärligt planområde med kringliggande fastigheter  

Gällande planer 

Gällande detaljplan, detaljplan för Södra Kroppkärr (Arkivnr. 1780K-11-1967), är 
från 1967 och anger bensinstationsändamål för den aktuella fastigheten. 
Planområdet ligger i direkt anslutning till planlagd mark för gata och natur. Planen 
strider inte mot översiktsplanen. 



 
Områdets belägenhet i förhållande till gällande detaljplan för Södra Kroppkärr 

Nuvarande förhållanden 

Den utpekade tomten består av en bensinstationsbyggnad som uppfördes under 
första halvan av 1990-talet. Resterande delar av fastigheten utgörs av asfalterad yta 
som används för parkering och transport. Planen berör inte direkt något 
riksintresse. Utanför planen på ett avstånd av ca 75 meter norrut, passerar E18 som 
är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.  

 
Det aktuella området i förhållande till stadsdelen Södra Kroppkärr och E18 

Viktiga frågor att behandla i planarbetet 

Markföroreningar 
Med tanke på tidigare verksamhet i form av drivmedelförsäljning på fastigheten 
Toffeln 1 ska markföroreningar beaktas i det fortsatta detaljplanarbetet. 



Översyn och helhetsgrepp 
Ett helhetsgrepp ska tas fram om planändring inbegriper intilliggande skogsmarken 
på fastigheten Södra Kroppkärr 1:1.  

Natur och dagvatten 
Inom planområdets norra resp. västra del finns en skogsmark med inslag av gran 
och björk som är intressant och bör beaktas vid fortsatt planarbete om 
planändringen ingriper skogsmarken. 

Transport av miljöfarligt gods 
Vid fortsatt detaljplanearbete ska transport av miljöfarligt gods på E18 beaktas. 

Bedömning och förslag 

En prövning av planändring bedöms vara möjlig att genomföra. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att upprätta detaljplan för det aktuella 
området. 

Planförfarande 

Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. 

Planarbetsavtal som bl. a. reglerar ansvar för utredningar samt planavgift ska 
tecknas med ägare till fastigheten Toffeln 1. Planavgift enligt Plan- och bygglagens 
11 kap 5 § beräknas för detta planarbete uppgå till 180 000 (hundraåttio tusen) 
kronor exkl. moms. 

Tidplan 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas 3 - 4 kv. 2020 och kunna färdigställas 3 - 4 kv. 
2021. 

________________________________________________________________ 

Detta Plan-PM har sammanställts av planhandläggare Ossman Sharif den 28 
januari 2020. 


