
 

PLAN-PM TVÄTTEN 1 
Bostäder i befintlig byggnad, Romstad, Karlstads kommun 
Dnr SBN-2017-282   Dpl 80 
 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till fastighet Tvätten 1 har inkommit med begäran om planbesked 
för om- och påbyggnad för att möjliggöra bostäder i befintlig byggnad. 
 

Gällande planer 
Gällande detaljplan för området är från 1983 och medger småindustri samt i vissa 
fall handel (som ej vållar oangelägenhet för omgivningen). 

 
Förslaget bedöms vara förensligt med översiktsplanen. 
 

Området 
Tvätten 1 ligger på norra Romstad, cirka 1,5 km från stora torget. Mer bestämt 
ligger planområdet längs Romstadsvägen, söder om Tvätten 3 (Klaraviks 
trikåfabrik) och intill Klarälven (se bild nedan).   
 

 
Orienteringskiss med ungefärligt planområde inom den rödmarkerade ringen. 

 

Nuvarande förhållanden  
Fastigheten ägs av ECG, European Construction Group. Tegelbyggnaden på 
fastigheten är i två våningar med fasad av rött tegel, uppförd 1947. Det finns 
parkeringar på fastigheten. Fastigheten är 800 kvm varav byggnaden upptar knappt 
400 kvm.  
 
Fastigheten Tvätten 1 har fram tills nyligen använts som affärslokal av Elons varor 
för hem-, köks- och tvättprodukter.  
 



Granne med fastigheten i norr, är fastigheten Tvätten 3, fd Klaraviks trikåfabrik. 
Där pågår planarbete för bostäder.  
 

Kulturmiljövärden 
I kommunens kulturmiljöprogram finns byggnaden med som blå, dvs har visst 
värde. Byggnaden är den enda kvarvarande delen av ett större tvätteri som tidigare 
funnits på tomten. Även om den historiska funktionen är svår att utläsa idag så kan 
formspråket förmedla ursprunget i en småskalig industriverksamhet från mitten av 
1900-talet genom den lådformade, funktionalistiska byggnadskroppen och fasadens 
röda tegel. Det finns en bebyggelseantikvarisk utredning från 2012, gjord av 
Värmlands museum. 
 
Bedömning 
Fastighetsägaren önskar omvandla huset till bostäder genom om- och påbyggnad 
av befintlig byggnad. Det bör vara möjligt då grannfastigheten, fastigheten Tvätten 
3, genomför samma omvandling, från industri- till bostadsändamål. Området intill 
består även av bostäder samt ett visst inslag av affärsverksamheter. Med denna 
omvandling av verksamhetsinriktning kompletteras området således med fler 
bostäder längs Romstadsgatan. Byggnadens utformning, kulturmiljövärden och 
anpassning till stadsbilden utreds i planarbetet. Förslaget bedöms som positivt då 
det ligger i ett centralt läge av staden med närhet till Klarälven, har tillgång till 
goda kommunikationer samt närservice. 

 
Viktiga frågor att behandla i planarbetet 
Markföroreningar 
Översvämningsrisker 
Trafikbuller 
Markens förutsättningar vad gäller stabilitet, ras och skred 
Dagvatten 
Vatten och avlopp 
 

Planförfarande 
Detaljplanen föreslås följa standardförfarande och antas av stadsbyggnads-
nämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. Planavgiften för 
detaljplanen bedöms bli ca 100 000 kronor. 
 

Tidplan 
En detaljplan som upprättas med standardförfarande bedöms ta ca ett år att planlägga, 
sedan ett planarbetsavtal har tecknats med fastighetsägaren. Planarbetet beräknas kunna 
påbörjas under första kvartalet 2018 och färdigställas under senhösten 2018.  

 

Förslag 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för det aktuella 
området. 
____________ 
 
Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin den 
29 november 2017. 


	PLAN-pm tvätten 1
	Bostäder i befintlig byggnad, Romstad, Karlstads kommun
	Dnr SBN-2017-282   Dpl 80
	Bakgrund
	Gällande planer
	Området
	Nuvarande förhållanden
	Kulturmiljövärden
	Viktiga frågor att behandla i planarbetet
	Planförfarande
	Tidplan
	Förslag


