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Inledning 
Jonas Zetterberg hälsar alla välkomna och presenterar de närvarande från 
Stadsbyggnadsförvaltningen, förutom honom själv, Anastasia Mileoranskaya 
och Karolina Norlin.  

Presentation 
Anastasia, planförfattaren, tar vid och börjar med att visa dagordningen och 
talar om att mötet håller på fram till kl 19.30. 

Anastasia förklarar vad en detaljplan är och hur planprocessen ser ut för en 
detaljplan. Anastasia informerar om planuppdraget, att planarbetet 
påbörjades i november förra året och att kommunen hade ett tidigt 
samrådsmöte på Norrstrandsskolan (7 december).  

Anastasia tar upp planområdets förutsättningar; planområdets läge, 
försörjning med kollektivtrafik, närhet till grönområden, service mm, 
gällande detaljplan, befintlig bebyggelse inom området, omkringliggande 
bebyggelse mm.  
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Sedan återger Anastasia för samrådsförslaget och visar förslag till ny 
bebyggelse inom området.  

Inom området ges möjlighet att bygga 5 våningar med en indragen 
takvåning. Högsta byggnadshöjden regleras till 64,6 och total höjden till 69 
m över nollplanet. Viss reglering sker av gatu- och parkmark. Utfartsförbud 
fortsätter att gälla mot Lagmansgatan.  

Anastasia berättar om vilka frågor som har särskilts studerats/utretts under 
planarbetet bl a byggnadshöjder, påverkan på stadsbilden, parkeringsbehov 
för föreslagen byggnad, påverkan i form av skuggning på befintliga 
fastigheter, risken för markföroreningar och risker kopplade till 
transformatorstationen.  

Stadsbilden påverkas framförallt lokalt i närmiljön. Byggnadsytan kommer 
att vara ca 350 kvadratmeter och det nya huset kommer att vara cirka 10-12 
meter högre än omkringliggande bebyggelse. Tomten ligger dock något 
avskuret (fristående) från övrig bebyggelse och ingår inte i något slags 
sammanhang. Här finns möjlighet att skapa något som särskiljer sig från 
övrig bebyggelse.  

Med föreslagen byggnad kommer ca 12 bilparkeringar och ca 65 
cykelparkeringar att behöva anornas för bostadshuset. Bilparkeringar 
anordnas i anslutning till Alstergatan. 

Solstudien visar att lamellhusbebyggelsen kommer att påverkas på fm och 
radhusbebyggelsen på em.  

Då det troligen har funnits en bensinstation på fastigheten, har en 
markundersökning gjorts för området för att få en indikation på hur 
föroreningssituationen kan se ut på området. Överlag ser det bra ut. Med de 
resultat som har redovisats i markundersökningen behövs inga särskilda 
åtgärder vidtas såsom sanering. Men hittas markföroreningar under själva 
byggtiden ska det i sådana fall självklart undersökas och tillsynsmyndigheten 
ska kontaktas enligt Miljöbalken. 

Bullerfrågan prövas först i bygglovet. Ekvivalenta nivåer klaras av om man 
planerar för mindre lägenheter. Maximala ljudnivåer kan vara svåra att klara 
av för uteplatser. Enligt den nya bullerförordningen ställs inga krav på att 
man ska ha en uteplats. 

Anastasia informerar om att skriftliga synpunkter ska vara inlämnade senast 
den 2 maj 2017. Det går även bra att ta kontakt med mig (Anastasia) via mejl 
eller telefon för ev frågor.  

Frågor 
Frågor från de inbjudna står i normal stil och svaren från tjänstemännen i 
kursiv stil. 

-Hur har ni resonerat sen sist då 4-5 vån var på tal och 0,7 bilparkeringar per 
hushåll? Det är viktigt att våra synpunkter kommer fram. Hur har detta 
kommit in i processen!? Jag har inget emot att det ska byggas något, men 
huset är för högt. Det skulle harmoniera i området. Hur resonerar ni, då ni nu 
kommer med ett 6-vånings hus?  
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AM Vi har bedömt att platsen tål ett högre hus här, planområdet är avskuret 
av flera gator och ligger inte i något sammanhang. Här går det att ha något 
som särskiljer sig från övrig bebyggelse. 
 

-Men detta är vårt närområde. Ok med bostadsområde och att det passar in i 
området. Vi har svårt att se att ett 6-vån hus passar in. Och att det är för få p-
platser planerade. 

 

AM Kommunen har en ny parkeringsnorm, enligt den normen uppfylls 
kraven på p-platser. Vad gäller huset så har den en spännande arkitektur 
och form och det är detta förslag som kommunen nu vill testa och skicka ut 
på samråd. Sedan får vi se vilka synpunkter som kommer in. 
 

-Men de 600 namnunder skrifter då?! 

 

AM Politikerna har även fått information, de känner till era farhågor. 
 

-Detta känns provocerande, att ni nu kommer med ett förslag och så höjer ni 
det. Om du tittar på bilden ser det inte ut som om huset är 12 m högre. Då ni 
skickar ut bilder, då skickar ni ut något som ska ge en visuell effekt. För mig 
ser det nästan ut som att det bara är en våning högre (än det befintliga huset 
som är med i bilden). Gör som i kvarteret Almen. Politikerna kommer se det 
jag ser, det ser ut som att det bara är en våning högre, gör den skalenlig. 

AM Vi bedömer att det underlaget som vi har fått från exploatören är 
korrekt.  
-Ni ska veta! Jag blir förbannad! 

JZ Detta är ett digitaliserat underlag, vi kan göra ett bättre underlag till 
nästa möte. 
-Men det ser inte så ut på gångvägen. Ser ut som en autostrada. Detta gör 
mig upprörd att detta inte är korrekta bilder. 

JZ Detta är korrekta ritningar.  

 

Diskussion om hushöjderna i området följer. Björken stämmer som står i 
bilden. Gula huset 22 meter högt. 

 

-Gör som i kvarteret Almen, den är mer rättvis för ögat än vad denna är. 

 

AM Vi tar fram bättre bilder till nästa skede. 
 

-Det står i ditt underlag om 2-3-våningshus. Var finns de (3 våningshusen) 
och hur resonerar ni kring våningsantalet!?  
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AM Att jag har skrivit så beror på att vissa vinds- och källarvåningar skulle 
kunna rent formellt ses som våningstal. Men jag kan ändra på den 
formuleringen. Det är inte så principiellt. Det finns flera bilder i 
planbeskrivningen där det framgår hur omkringliggande bebyggelse ser ut.  
-Vilken adress står trevåningshuset på?  

Anastasia pekar på ett hus i presentationen.  

-Det ligger långt från området 

AM I planbeskrivningen refereras det till omkringliggande på 
Lagmansgatan. Men jag kan ändra på den formuleringen.  
 

-Ni talar om att det ska bli ett spännande och trevligt hus! Vi som bor nära 
då!? Är det bättre att lyssna på de som bor långt ifrån oss än från oss som bor 
i närheten? Det finns många som vill ha en lägenhet. Men ni sa förra gången 
att ni ska ta hänsyn till oss som bor nära. Det sa du flera gånger vid förra 
mötet. 

JZ Vi har gjort en bedömning utifrån PBL (Plan och bygglagen) och vi 
lyssnar ju självklart på era synpunkter och sen väger vi de allmänna 
synpunkterna mot de enskilda synpunkterna, därefter gör vi en avvägning. Vi 
försöker lyssna till er, grannar, så mycket det går. Skulle vi göra precis som 
ni – och andra grannar, på andra platser säger, skulle det inte byggas ett 
enda hus i den här staden! 
 

-Vi har påtalat flera gånger att vi inte är emot att det byggs utan det är 
höjden det är fel på! 

 
Det här med parkeringar, hur många lägenheter är det tänkt bli? 

AM Cirka 24 små lägenheter.  
 

-Bara hälften kan ha bil?  

 

AM Kommunens parkeringsnorm har antagits av kommunstyrelsen och det 
är den vi följer en parkeringsnormen.  
 

-I det här området har alla 2 bilar per hushåll. (1 bil enl någon annan i 
rummet.) År 2016, hade svensken 0.96 bil per person och 2012 något lägre. 
Alltså trenden visar att vårt bilinnehav ökar från år till år, inte minskar… 

JZ Vart har du fått dina uppgifter ifrån…? 
-Statistiska byrån  

JZ Intressant.  
-Hur är det med ordningen, jag har en fråga? 

JZ. Räck upp handen ni som vill ställa frågor! 
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-Varje våningsplan är 350 kvm, totalt blir det 1750 plus vindsvåning. Ska det 
bo någon uppe på vindsvåningen där? 

AM Ja. 
-Hur många våningar är det egentligen?! Är det 5 eller 6 våningar!? 

 

JZ Det är samma frågas som tidigare då vi diskuterade om huset var 2 eller 
3 våningar. Samma resonemang, det beror på hur man ser på det. 
 

-Det har nämnts att stor omsorg ska läggas på gestaltning. Det håller jag inte 
med om. Bör infogas ett foto på huset med omgivningarna. Och så visar du 
en planbild på långt håll som man inte ser var den är ifrån. Infoga en kartbild 
så man ser var bilden är tagen ifrån. 

AM Jag förstår inte riktigt vad du menar!? 
-Se sid 10 i planbeskrivningen! 

-Svårtolkat enl någon i lokalen. Visa i en karta var bilden är taget ifrån! 

-Det är med en massa foton från idag, det ger ju inget. Utan man vill ju ser 
hur det nya kommer att se ut! 

 

-I handlingen står att en smärre förändring mellan Norrstrand och Träffen 1 
ska göras. Var är detta?  

AM Var står det!? 
-Se sid 18… 

AM Så som fastigheten ser ut idag är det ett runt hörn. Ur skötselperspektiv 
finns den en önskan från kommunens sida att räta ut fastigheten något. 
Träffen 1 blir ungefär detsamma, något större. Ingen vinner eller förlorar 
egentligen något på detta. 
 

-Följdfråga ang park. Kommer det att finnas lekplats och utevistelse-
möjligheter.  

AM Det är svårt att få plats med bra utevistelseyta inom fastigheten. Enligt 
plan- och bygglagen krävs det inte att det ska finnas en utevistelseyta inom 
fastigheten. Däremot så krävs att det finns en friyta i anslutning till 
föreslagen byggnad. Friyta behöver den inte ligga på kvartersmark. 
-Det står inte hänvisat hur stor ytan är!? 

 

-Möjlighet att rasta hunden och leka på, står det. Men sen när snön kommer 
då blir det inte mycket kvar av ytan! 

 

-Svårt att se parkeringsplatserna i den bilden, för mig är detta en 
solstudiebild. Vill gärna ha en ändring av den bilden. Var ligger stationen? 
Det syns ju inte på bilden. Ni måste ha ett bättre underlag! 
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AM Detta är bara ett förslag som kommit från exploatörerna. Skissen har 
som syfte att visa att det ryms 12 p-plaster. 
 

-Vad händer på Alstersgatan? Och vad händer med de övriga gatorna. Jag 
tror att det är för många bilar som kommer att parkera i området intill. 
Kommer bilplatserna att bli avgiftsbelagda där? 

JZ Ja, det pågår sådana tankar… 
 

-Kartåsgatan är gatan 7 meter bred, det är stora problem idag när bilar 
parkerar på båda sidor. Och det kommer ju inte bli bättre. 

 

-Vi som bor på Alstersgatan och Sunnegatan, vi kommer få kraftig insyn i 
badrum och sovrum samt skuggning på tomt. Våra hus kommer vara 
skuggfria 4 veckor på året! Hur tänker ni här? Det är viktigt med hälsa i sitt 
boende och att man inte har insyn. 

JZ Det finns rättsfall just vad gäller insyn. Där har man resonerat att ”När 
man bor centralt så får man acceptera att det blir en viss insyn”. 
 

Någon läser upp något som Ulf Nykvist (kommunens vice ordförande) 
skickat ut nyligen. -…”Värna om stadens själ och planera hus på bästa 
sätt….” Och då är det konstigt att tillåta att man får bygga så man inte kan 
sitta i solen efter jobbet. Är det livskvalitet det?! 

 

Någon läser upp ett till citat som Jonas Zetterberg (planchef på 
stadsbyggnadsförvaltnignen) skrivit i NWT 27 nov 2016 …”estetik är viktigt 
för att skapa…” 

JZ Jag ställer upp på det!  
 

-I normala fall brukar p-platser redovisas var på tomten/fastigheten ska 
placeras. Det är inte gjort så här.  

 

-Enligt plankartan är inte p-platser markerade! 

 

AM Vi gör inte alltid det på plankartan. 
 

-Nej, men här behövs det. 

 

-Det kommer ju även besökare hit. Redan idag är det svårt att få parkering. 
Och större problem blir det ju. 
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AM Inom ramen av det här projektet så kan vi dock inte lösa de 
trafikproblem med bilparkeringar som finns i området idag. Vi uppfyller det 
parkeringsbehov som det här projektet genererar.  
 

-Jag köper inte det som du säger… 

 

Diskussion om parkeringsnorm. 

 

-Förtydliga angående p-normen. Redovisa angående cykelparkeringar, bör 
inte det också visas var de ska finnas? 

 

JZ: Vi tar fram bättre skissunderlag. Vi bedömer dock att det ryms inom 
fastigheten.  
 

-Vid förra samrådsmötet den 7 dec, pratade ni om att de tre husen (på 
Tolvmansgatan) hade 60 parkeringsplatser och att det fungerade bra, enl Jan 
Gustavsson (exploatör) som inte längre äger husen. Parkeringarna vid 
Potatishuset är fyllda idag. Ser man på Tolvmansgatan så är det fullt där 
också. Och så säger ni att ni följer reglerna. Men verkligheten ser annorlunda 
ut! Hur harmoniserar verkligheten med regler? 

 

JZ I grunden är detta inte en kommunal fråga utan det är den enskilde 
fastighetsägarens ansvar. Kommunen kan ordna plats men då kommer man 
att ta ut avgift för det. Den som äger en bil får också betala för det. Idag tar 
kommunen inga avgifter för parkering på Norrstrand och bilarna får stå 
gratis på kommunens mark. 
 

-Så du menar att kommunen inte behöver lösa detta? 

JZ Man kan inte räkna med att få stå parkerad gratis på kommunens mark. 
 

Varför finns då en parkeringsnorm!? 

 

På Kartåsgatan parkeras det på båda sidor. Ett utryckningsfordon eller sopbil 
kommer inte fram när bilar står parkerade på båda sidor, vems ansvar är 
det?! 

 

JZ Vi tar med denna fråga. 
 

AM Jag har kollat upp den frågan med trafik – och gata men de har inte fått 
in något klagomål om detta varken från räddningstjänsten eller Karlstads 
Energi. Samrådshandlingarna har skickats ut till både Karlstads Energi och 
Räddningstjänsten, så vi får se vad vi får för synpunkter om det.  
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-Och då får vi hoppas att det inte brinner! 

JZ Men säger du att det är så, så får vi kolla detta! 
 

-På sid 15, står det att backning bör undvikas (gäller sopbilen tror jag). Var 
har ni tänkt ha sopsortering? 

AM Vi har inte studerat det så noga.  

JZ – antagligen kan man ha sopsortering längs Sunnegatan.  
-Där står ofta bilar parkerade. 

 

-Parkeringsnormen, hur ser den ut. Den är lite olika och den är baserad på 
någonting…har det något att göra med storleken på lägenheter!? 

AM Ja, det krävs färre p-platser för mindre lägenheter. Parkeringsfrågan 
prövas dock först i bygglovet. Vi bedömer att vi får plats med de parkeringar 
som krävs för föreslagen byggnad. 
-Går det att ändra på planlösningen …? 

AM Gör man större ändringar vad gäller planlösningen så krävs det bygglov 
och då prövas den frågan igen. Parkeringsbehovet prövas i bygglovet, dvs 
om det går att lösas inom fastigheten. 
-Om det bara blir stora lägenheter då!? Hur blir det då?  

JZ Grundkrav är att parkering ska lösas inom fastigheten. 
 

Hur många kvadratmeter (kvm) är den befintliga byggnaden idag, 135 kvm!? 

AM Kan inte svara på det just nu. 
-Kanske ska vi ha kvar den detaljplanen som finns idag!? 
 

-Hur ska cykelparkeringar få plats? P-platserna för cyklar finns inte 
medritade. Har ni bättre skisser med p-platser. Det är svårt att se i befintlig 
skissen! 

 

JZ Vi ska komma med förtydligar. 
 

-Var ska alla cyklarna få plats då?! 

AM Hälften av cykelparkeringarna ska stå inomhus. 
 

-Finns det regler för om insyn i folks lägenheter!? 
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JZ Det finns rättsfall om detta. I de fall som varit uppe i rätten har dessa 
argument inte vägt tungt. De har resonerat som så att man får tåla detta då 
man bor i stan. 
 
-Vad finns det för regler gällande solen då?  

JZ Det finns inga särskilda regler. Det får bedömas från fall till fall. Det 
finns fall då hela huset kommit i skugga. Det har bedömts som för hårt. 
 

- 48 veckor utan sol, det är hårt! 

 

-Hur långt är det mellan tomtgräns och egenskapsgräns? Ser ut som att det är 
4 meter! Tror inte att bilparkeringar får plats.  

 

-Kommunen kommer se över parkeringssituationen. Då kommer det väl 
antagligen bli betalning för gatuparkeringarna. Därför är det viktigt för oss 
att det blir parkeringar planerade i planförslaget.  
AM Parkeringsfrågan prövas först i bygglovet. I detaljplanen görs en 
bedömning att parkeringsbehovet kan uppfyllas inom fastigheten.  
 

-Jag såg var ni tagit markföroreningsprover. Smörjgropen ligger mellan 1 
och 6 vid skjulet (enligt kartan i presentationen), där har ni ju inte tagit 
prover. 

AM Prover har tagits utifrån den historiska inventeringen. Bra om vi får det 
underlaget så kanske vi kan ta ytterligare prover i området.   
JZ Vi förbättrar våra utredningsunderlag allt eftersom planarbetet 
framskrider. 
 

Vad händer om det blir ett skyfall?! Det kommer bli ett helsikes tryck där jag 
bor. Hur hanterar ni det!? Hur sväljs dagvattnet undan?  

 
AM Fastigheten klarar sig från skyfall, enligt vår skyfallskartering. 
 

-Nej det stämmer inte enligt de närboende. 

 

-Vattnet går bort till andra sidan, i dag jätte mycket vatten i korsningarna, 
blir det bättre?! Vattenpelare vid en hög kåk, ett högt tryck vid ett högt tak… 

AM Gatorna översvämmas vid skyfall, men fastigheten klarar sig undan.  
 
JZ Det går att bromsa vattnet vid huset, finns en massa lösningar på detta. 
Det låter som att denna frågan kan hanteras. 
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-Det kommer ju inte regna mer men kraftigare tag och tryck i 
tryckledningen. Viktigt att åtgärda. Det kommer drabba området söder om 
detta. Men i planhandlingen bör det ställas krav på ”grönt tak” (dvs sk 
sedumtak, mosstak) ska användas. Varför ställer ni inte krav på det här?  

JZ Vet inte. Vi tar till oss det.  
 

-Vi vill ha utökade solstudier!  

-Varför har ni valt dessa tre tillfällen? 

AM Det är höst - och vårdagsjämning och sommar.  
-Går det att få något mittemellan och vintertid? 

AM Ja, vi kan visa detta. Så ni ser hur det ser ut. 
 

-Blir det en försämring av ljudnivån för villabebyggelsen på andra sidan av 
gatan när huset kommer till. Finns det risk att ljudet kommer att reflekteras 
från den nya husväggen som det kan hända med ett bullerplank? Bullerplank 
är bra men vad händer på andra sidan – då uppstår eko, kommer det bli så 
här också!?  

AM Bra vi tar med oss den frågan. 
 

-När mättes bullret? 

JZ Vi mäter inte buller utan vi beräknar det. Det utgår enligt referensmått 
och en teoretisk modell. Det går inte att mäta på ett bra sätt. Beräkningar är 
bl a baserad på antal bilar och hur fort man kör. 
 

Men kombinationen av luft och annat ljud plus trafiken är det med?  
JZ Nej. 
Hur är detta i verkligheten? Det bullrar ju från annat också. Tas inte det 
övriga bullret med i beräkningen?  

 JZ Man kan räkna på flera bullerkällor. Om man känner till att det finns till 
exempel industrier som bullrar eller ta in buller från andra gator längre 
ifrån området, men man kan inte få med allt ljud.  
 

-En del av vägen på Lagmansgatan där ner är lite mörkare i bullerkartan, 
varför? Betyder det att det bullrar mer där? Är det accelerering som ni tagit 
hänsyn till eller vad är det!? Hur ska man avläsa det röda!?  50 m därifrån är 
nämligen en accelerationssträcka, det ligger ett fartgupp där, kan det 
påverka? Bussen brukar accelerera där. 

AM Vet inte riktigt om det har med fartguppen att göra.  
 

-Planförslaget ska öka till mer stadsliv, jag tror det kommer öka även med 
lägre bebyggelse. 
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-Vad krävs för att vi ska kunna sänka huset!? Kontentan är att just att det är 
för högt. Jag tror det går att få ekonomi även på en tvåvåningsbyggnad. Det 
är för högt och egentligen för stort för tomten, om man ska vara krass. 

 

-Fartbegränsningen är på 30 km på Norra allén, tycker det ska fortsätta så. 
Somliga väljer andra gator. På Sunnegatan har trafiken minskat från 900 till 
700 enligt planbeskrivningen. Men vi upplever att trafiken har ökat. Det bör 
ni kolla upp.  

 

-Trafiken har flyttats över till Sunnegatan från Norra allén, som är skyltad 30 
km/h. Sunnegatan har egentligen hastigheten 50 km/h. Polisen står ofta på 
Norra allén därför väljer flera att ta Sunnegatan i stället.  

 

JZ Vi kan uppdatera mätningen med slangar. Men hur mycket det påverka 
en beräkning är svårt att säga. 
 

-Lastbilar har ökat i området de senaste åren. De dundrar fram.  

 

-Från den 7 december fram till idag har vi framfört en massa synpunkter. 
Hur har ni tagit hänsyn och beaktat allt det som kommit in från oss? Det är 
detta som gör mig upprörd. Tycker att det är en massa skitprat från er. Ni är 
företrädare för kommunen och vi är företrädare för samhället. 

-Ni har fått mycket input från oss. Och ni har sagt att det har ni inte beaktat, 
det är inte kommunens sak. Ni har alltså inte tagit hänsyn till det vi sagt. 
Detta är ett bevis på att ni inte tagit till er det vi sagt. Samma sak, att du sa 
att ni skulle ta tillvara en massa synpunkter av det vi sa. Och du sa att du 
skulle bemöta våra intressen. 

JZ Vi lyssnar på er och ta in era synpunkter men vi kan inte alltid göra som 
ni vill.  
 

-Bygg gärna, men bygg lägre ta hänsyn till den bild av parkeringarna som vi 
känner till, det är vårt närområde. Om ni inte gör det blir området kört för 
vår del. 

 

-Ni, Janne med flera skulle ju också ta hänsyn till detta. Istället la ni på en 
våning till. 

 

-En hypotetisk fråga, ni planerar villaområden, exempelvis Edsgatan. Varför 
förtätar ni inte där!? 

 

JZ Det vi bygger på Edsgatan är inte förtätning. 
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-Om kommunens (mål livskvalitet) 100 000 (invånare)ska följas då ska ni 
göra detaljplaneändringar för 6-vån hus. Varför tänker ni inte förtätningar i 
villaområden tidigt i planeringen? Vad är det som gjort att ni inte tänkt bättre 
tidigare? Hur bygger ni och tänker kring förtätning? 

 

-Vi som flyttat till ett område med 1 ½ plans hus vill inte bo med ett 6 vån 
hus. 

AM Nu har vi en sådan situation med bostadsbrist och då måste vi hitta 
lämpliga lägen för förtätning. Det här är ett bra läge med tanke på att det är 
nära till service och har bra kollektivtrafik. Många vill bo centralt. 
 

-Inte bara bostadsbrist. Vi uppfattar att du gått på fastighetsägarens intressen. 
Vi har ju sagt att vi inte vill ha högre än 2 -3 våningshus! Och så föreslår ni 
ett 6 våningshus?  

AM Vi har inte haft något konkret förslag tidigare (mötet den 7 december 
var ett tidigt samrådsmöte). Nu har vi fått in ett förslag som vi tycker ser bra 
ut och som vi vill testa och skicka ut på samråd.  
-Det finns väl inget utpekat krav från kommunen att bygga högt just här? 
Kan inte ni och vi komma fram till något bra här!? 

 

-Ta fram tre olika förslag och fram med alla förslag. Vi vill ha fler än bara 
ett förslag. 

 

-Skit i Janne Gustavsson, det kan ju bli någon annan som bygger här än han. 

 
-Vad är det för test ni ska göra? Är vi försökskaniner!? 

AM Nej! Men ett förslag till detaljplan testas/prövas under hela 
planprocessen.  
 

-Vi vill att byggnaden ska harmoniera med omgivningen. 

 

-Jag gör en sammanfattning av det ni sagt och vad som kommit fram ikväll. 
Vi bor i en relativt central del, vi ska tåla en del. Rätt mycket är inte färdigt, t 
ex ang bilar, höjd, skugga, insyn men det har vi inget rättsligt att säga till 
om. Det finns anledning att titta på detta. Mycket talar för att det är för högt. 
Lite rätt får ni, i det ni sa –”Om man skulle ta hänsyn till alla skulle inget bli 
byggt.   

 

Vad är grejen med att husen måste upp i höjd enligt kommunens sida? 

AM Vi har bostadsbrist är här ser vi möjligheten att bygga ett högre hus. 
Sedan har vi ju inget emot att det byggs lägre.  
JZ Skriv ner och lämna in era synpunkter! 
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-Hur ser tidsplanen ut? 

AM 2 maj är sista dagen att lämna synpunkter. Därefter gör vi en 
bedömning av de inkomna synpunkterna och eventuellt kan utredningar 
behöva uppdateras. Till hösten har vi antagligen en granskningshandling 
klar. (AM visar planprocessen samt tidsplanen, från presentationen). 
 

-Blir vi inbjudna till fler möten och får vi en till handling? 

AM Ni får information om handlingar men det blir inte fler möten. 
 

-Men det (processen) kan dra ut, vid överklaganden. 

JZ Överklagandeprocess brukar ta cirka ett år.  
Är inte detta standard med överklagan? 

JZ Nej så är det faktiskt inte. De senaste åren har ungefär 2 av 20 
detaljplaner överklagats. 
 

JZ Det verkar vara slut med frågor. Tack för idag! 
 

 

 

Antecknat av Karolina Norlin 
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