
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Toffeln 1 m fl, 

inom Södra Kroppkärr, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Toffeln 1 m fl upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 25 januari till 16 februari 2021. 
Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fast-
ighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa redogörs för nedan. 
Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär har inkommit från PostNord, Handikapp-
föreningen, Lantmäterimyndigheten i Karlstad och Kultur- och fritidsnämnden.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18 §. 

Följande ändringar har gjorts inför granskningen av detaljplanen:
• Markanvändning för kontorsverksamhet (K) tas bort inom planområdets, med anled-

ning av eventuella risker med närheten till farligt gods-led.
• Bestämmelse om dagvattenfördröjning har tagits bort (b1).
• 4 meters zon prickmark (mark som ej får bebyggas) har införts även i planområdets 

östra del. 
• Mindre justering av planområdes gräns i sydvästra hörnet.
• Komplettering av planens konsekvenser för barn och övriga redaktionella ändringar i 

både plankarta och planbeskrivning.

INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls den 12 oktober 2020 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 



betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

Hälsa och säkerhet  
Farligt gods  
Planområdet ligger ca 40 meter från E18 som är utpekad väg för farligt gods. Kommunen hänvisar 
till de riktlinjer som angetts i översiktsplanen avseende olika markanvändningars rekommenderade 
minsta avstånd från farligt gods-led och bedömer att centrumverksamhet och kontor är lämpliga 
inom planområdet, dock inte hotell/vandrarhem. Kommunen anger att inom 30-70 meter från far-
ligt gods-led är till exempel handel, industri, bilservice och lager lämpliga markanvändningar, vilket 
stämmer överens med riktlinjerna enligt Länsstyrelsen Dalarnas vägledning Farligt gods - riskhante-
ring i fysisk planering. Kontorsändamål är dock en markanvändning som inte bör placeras inom 70 
meter från farligt gods-led enligt vägledningen. Den befintliga exploaterade ytan inom planområdet 
har ett avstånd till E18 på ca 70 meter. Det är Länsstyrelsens bedömning att kontorsändamål kan 
möjlig-göras inom den nuvarande exploaterade ytan utan särskild riskhantering. Om kommunen 
önskar möjliggöra för kontorsändamål på ett avstånd mindre än 70 meter från E18 bedömer Läns-
styrelsen att detta är att frångå rekommendationerna, vilket innebär att en riskanalys behöver tas 
fram.

 Kommentar: Markanvädning för kontor tas bort från hela planområdet.

Trafikverket
Farligt gods 
Trafikverket vill framhålla att väg E18 är transportled för farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska 
beaktas för exploatering enligt rekommendationer berörd länsstyrelse anger. Då bebyggelse för 
verksamhet föreslås inom 70 meter från farligt-gods-led bör en riskutredning utföras med förslag 
till skyddsåtgärder, exempelvis placering av utrymningsvägar och ventilation. Då vägen ligger högre 
än omgivande marknivå bör det även utredas om det behövs ett förstärkt avkörningsskydd.  
Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd 
av kommunal planering i första hand inte ska placeras inom vägområdet. En dialog behöver i så fall 
ske inom ramen för den handlingsplan om samverkan E18 som gemensamt tagits fram av Tra-
fikverket och Karlstads kommun. 

Sammantagen bedömning 
Trafikverket anser att en utförligare bedömning av riskerna med avseende på närheten till transport-
led för farligt gods, med förslag till eventuella skyddsåtgärder, behöver utföras.  I övrigt har Tra-
fikverket inga synpunkter.

 Kommentar: Enligt Karlstads kommuns vägledning och Länsstyrelsens Dalarnas vägledning (som Länssy 
 trelsen Värmland hänvisar till) kan ett område inom 30-70 meter bebyggas och nyttjas för t ex mindre  
 handel, dock ej kontor. Inför granskningen har därför markanvändning för kontorverksamhet tagits bort  
 från hela planområdet.

Miljönämnden
Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget och flera av de idéer som beskrivs. Miljöförvalt-
ningen anser att borttagandet av möjlighet till drivmedelsförsäljning inte bör förhindra en eventuell 
verksamhet för laddning av elfordon. Laddning nämns inom ramen för parkeringsplatser, vilket är 
bra. Om det däremot i framtiden skulle finnas behov av att sälja drivmedel i form av el till elfordon 
är det önskvärt att den möjligheten finns.
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Miljöförvaltningen känner till att det finns en tvätthall i byggnaden med tillhörande oljeavskiljare, 
som är i bruk. Här kan markföroreningar finnas som behöver utredas vid en eventuell rivning av 
dessa delar.

 Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömmer att föräljning av el till laddfordon ryms inom centrum- 
 verksamhet och inte bör hindras för att markanvädning för drivmedelsförsäljning tas bort. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra förutom nedanstående kommentar:

Markanvisning kommer att ske i enlighet med kommunens markpolicy och ett separat avtal ska 
tecknas när det blir aktuellt.

På grund av svårigheter att både bygga och underhålla byggnad utan att påverka kommunens natur-
mark bör ingen byggnation tillåtas närmare än fem meter i gränsen mot naturmark. Befintlig bygg-
nad ligger till viss del närmare naturmark än 5 meter, och det syns tydligt hur det påverkar befintlig 
naturmark. Vårt förslag är att prickmark kan gå fram till befintlig byggnad och för att sedan utökas 
till 5 meter utmed resten av fastighetsgränsen mot naturmark. 

 Kommentar: Inför granskning har en 4 meter bred bebyggelsefri zon införts längs hela planområdersgrän- 
	 sen.	Ytan	är	anpassad	efter	befintlig	bebyggelse	och	behovet	av	byggrättsyta.	Fyra	meters	zon	bedöms	här		
 vara tillräckligt för att möjliggöra skötsel sin fastighet utan att påverka omgivning.

Karlstads El- och stadsnät AB
Vi har fiberkabel och kanalisation som passerar Södra Kroppkärr 1:1 i nordsydlig riktning och lig-
ger längs med norra och västra tomtgränsen på Toffeln 1. Denna sträckning behöver det tas hänsyn 
till i planarbetet, behövs det flyttas eller kan det ligga kvar. Stråket passerar alltså genom nya tomten 
i södra delen. 

Behöver vi flytta det så kommer vi ta ut en kostnad för det.

 Kommentar: Noteras.

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 7 april 2021 av stads-
byggnadsplanerare Emelie Dronsfield.


