
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Välsviken bygghandel inom Välsviken, Karlstads kommun

2021-01-11

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 21 september och  12 oktober 2020. Planen 
har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare med flera 
enligt fastighetsförteckningen. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhälls-
byggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet 
reviderades planhandlingarna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 9 november till 2 december 2020, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats kommunala och statliga 
remissinstanser, samtliga Värmlands kommuner samt fastighetsägare med flera enligt fastighets-
förteckning. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i 
Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har hand-
lingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING 
Femton skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav sex stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. Synpunkterna berör bland annat riksintresset för kommunikationer, 
frågor om dagvatten och skyfall, möjlighet att lokalisera en återvinningsstation, oro för trafiklös-
ningar under projektets genomförandetid och att aktuell detaljplan kommer att begränsa ett företags 
framtida expansion. En utredning rörande mer detaljerade uppgifter om skyfall har tagits fram efter 
granskningen. Planhandlingarna har justerats med anledning av inkomna synpunkter efter gransk-
ningen. Det finns kvarstående synpunkter från samrådet och granskningen som inte har kunnat 
tillgodosetts.  

Dnr SBN 2019-202



ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

Utredningar 
- Dagvattenutredningen (Dämningsverket) har kompletterats med en bilaga PM Skyfallsmodelle-
ring, daterad 2021-01-11. 
- PM Dagvatten och skyfall (Karlstads kommun) har ändrats efter granskningen och tar nu enbart 
upp dagvattenfrågor, eftersom Dämningsverket beskriver skyfallsfrågorna i sin bilaga till dagvatten-
utredningen. Kommunens PM heter nu PM Dagvatten, daterad 2021-01-11.

På plankartan
 - Ny administrativ planbestämmelse för markreservat för gemensamhetsanläggning (g) har införts 
på plankartan. Detta för att underlätta framtida fastighetsindelning i flera tomter som stöd för att 
bilda gemensamhetsanläggning av parkeringar, in-/utfarter etcetera.

 -Kompletterande uppgifter rörande skala samt i vilken storlek kartans originalet är.

- Baskartan är uppdaterad.

I planbeskrivningen 
Planbeskrivningen justerats utifrån ovan nämnda ändringar och kompletteringar (plankartan) samt 
komplettering under stycket om parkeringar avseende text om parkeringar för rörelsehindrade.

Ett nytt stycke om skyfall är inlagt i planbeskrivningen, efter det nya utredningsmaterial som tagits 
fram till antagandet. De skyfallsåtgärder som krävs, utanför planomårdet, kommer att säkras upp 
genom en skyfallslösning som Dämningsverket presenterar i sitt material. 

I övrigt endast redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
Det finns kvarstående synpunkter från Miljöförvaltningen samt Teknik- och fastighetsförvaltningen 
som inte kunnat tillgodosetts i denna planen. Synpunkten berör en återvinningsstation (miljöför-
valtningen) som inte kunnat tillgodosetts inom detaljplanens område. Även teknik och fastighets-
förvaltningens synpunkt om att anpassa planförslaget efter den värdefulla naturen i skogsbranten 
har inte tillgodosetts. 

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 §. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

1. Länsstyrelsen  
2. Trafikverket 
3. Försvarsmakten 
4. Luftfartsverket   
5. Lantmäterimyndigheten 
6. Eda kommun
7. Kristinehamns kommun 
8. Kultur och fritidsförvaltningen
9. Miljönämnden 
10. Teknik- och fastighetsnämnden  
11. Region Värmland kollektivtrafik
12. Carlstads-Gillet 
13. Handikappsföreningen 
14. ICA Fastigheter AB 
15. Kaffehuset i Karlstad AB 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Försvarsmakten, Luftfartsverket, Region Värmland Kollektivtrafik, Eda kommun, Kultur och fri-
tidsförvaltningen, Carlstads-Gillet har inget att inget att erinra i ärendet. 

Statliga remissinstanser och myndigheter 
Länsstyrelsen
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 4 november 2020, har 
översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har 
behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 
planberedning den 3 december 2020. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av han-
del inom bygg samt för idrott.

Länsstyrelsens roll
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om 
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera   
    kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller  
    säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser, naturmiljö, kulturmiljö, 
miljömål, riksintressen för kommunikation, mellan- kommunala frågor samt hälsa och säkerhet 
gällande geoteknik och dag- vatten. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens 
synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående kommentarer angående 
riksintressen för kommunikation samt dagvatten och skyfall.
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Riksintressen
Länsstyrelsen konstaterar att avtal mellan kommunen och Trafikverket angående trafiklösningen 
finns framtaget. Avtalet bör vara undertecknat innan detaljplanen antas.

Kommentar: Avtalet kommer vara undertecknat innan detaljplanens antagande.

Dagvatten
Länsstyrelsen har i samrådsskedet lyft frågan kring dagvatten och planbeskrivningen har komplet-
terats inför granskningsskedet. 

Av dagvattenutredningen framgår att kommunen sannolikt kommer att behöva göra åtgärder på 
Banvaktarvägen för att förhindra att vatten når lägre liggande fastigheter och banvallsområdet. 
Utifrån denna information har kommunen tagit fram ”PM dagvatten och skyfall, Välsviken”. Av 
PM framgår att ett L-stöd kan placeras i kurvan längst ner på Banvaktarvägen för att skydda järn-
vägsbanken mot skador vid skyfall. Med hjälp av L-stödet styrs vattenflödet bort från järnvägen och 
mot ett skogsområde strax norr om banvallen. Vidare anges att Trafikverket nyligen har bytt och 
ökat dimensionen på de trummor som ansluter till bäcken, vilket innebär att trummorna bedöms 
klara ett större flöde.

Trafikverket påpekar i sitt yttrande att de nya trummorna vid järnvägen har åtgärdats i samband 
med arbetet för en ny mötesstation och är inte avsedda att ta hand om tillkommande dagvatten 
från det nu föreslagna planområdet. Detta är en aspekt som kommunen behöver ta hänsyn till samt 
förtydliga i planhandlingarna.

Länsstyrelsen anser, likt Trafikverket, att kommunens ställningstagande kring påverkan på järn-
vägsbanken behöver underbyggas med mer detaljerad redovisning av de åtgärder som nämns, 
L-stöd samt t.ex. vilken kapacitet det skogsområde som nämns har för att ta hand om vatten för att 
ovannämnda trummorna inte ska belastas med dagvatten/skyfall från planområdet. Planen behö-
ver komplettares inför antagandet så att tveksamheter gällande påverkan på järnvägsbanken kan 
undanröjas.

Kommentar: Till antagandet har kommunen låtit ta fram nytt utredningsmaterial ang dagvattens påverkan 
nedströms exploateringsområdet vid extrema skyfall. I utredningen har detaljerade beräkningar avseeende flöden och 
vattennivåer för området gjorts. Lösningen som föreslås för planområdets (och även delvis intilliggande områdens) 
påverkan nedströms planområdet, vid extrema skyfall, är följande åtgärd som består av tre delar;  
A) Strypning samt modifierad bräddningslösning.
B) L-stöd utmed Banvaktarvägen och/eller höjdsättning.
C) Kantsten eller annan enkel barriärlösning för att förhindra att vatten avleds in på Lagret 10. Alternativt utökad 
kapacitet i diket vid vägens släntfot. 

Mer ingående beskrivs åtgärden i PM Skyfallsmodelleringen tillhörande dagvattenutredningen.

Kommunen har därmed en lösning för skyfallsförfarandet för den tänkta planeringen. Ett nytt stycke om skyfall är 
inlagt i planbeskrivningen, efter det nya utredningsmaterial som tagits fram till antagandet. Åtgärderna för skyfall 
som krävs för detaljplanen, skrivs in i genomförandeavtalet mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och exploatö-
ren. Det skrivs även in ett stycke om detta i planbeskrivningen, under Skyfall. Se även svar till Trafikverket. 

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
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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.

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat planunderlag som avser pröva möjligheten att kunna etablera 
handel inom byggsektorn samt idrottsverksamhet. Trafikverket har i samrådsskedet inväntat kom-
pletterande utredningar innan samlat yttrande lämnas.

Planområdet ingår i FÖP för Välsviken. Trafikfrågorna har här utretts gemensamt för angränsande 
detaljplan ”del av Välsviken vid Universitetsmotet”.

Ärendet berör Europaväg 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för kommunika-
tioner enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. E 18 utgör en 
viktig del i TEN-T stråket. Berört avsnitt har utretts senast inom ÅVS ”E 18 genom Karlstad”.

Trafikpåverkan
I angränsande detaljplan ”del av Välsviken vid Universitetsmotet” planeras en större cirkulations-
plats som omfattar nya anslutningar till de båda detaljplanerna på östra sidan av Välsviksleden.
Innevarande detaljplan är därmed beroende av att angränsande detaljplan genomförs.

Aktuell detaljplan beräknas innebära en omfattande trafikalstring och påverkan av denna har utretts 
i ”Trafikanalys Välsviken” WSP 2020-10-20. Trafikverket har underhand haft samråd med Karlstad 
kommun angående trafikfrågorna och Trafikanalysen. Trafikanalysen resulterar i en rad åtgärder 
som krävs för att undvika köbildning på E 18 och Trafikverket konstaterar att dessa utgör villkor 
för att detaljplanen ska kunna genomföras.

En av åtgärderna rör avfartsramp från E 18 väst. Denna behöver breddas med ytterligare ett körfält 
från ny cirkulation och en bit upp i rampen i syfte att öka kapacitet och få en bättre geometri. Avtal 
krävs för genomförande med bevakande projektledare från Trafikverket. Längden på detta körfält 
behöver framgå i avtalet. I nuläget finns avtal framme för påtecknande och det behöver vara under-
tecknat innan detaljplanen antas.

Kommentar: De nya trafikprojekten kommer utföras i enligt med de förslag som föresklås i Trafikanalys Välsvi-
ken WSP 2020-10-20. Kommunen är medveten om att avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen kan antas. 

Kommunen har i sin analys gjort antagande att endast cirka 100 f/h kommer att trafikera en ny pa-
rallellväg mot Alster. Vägen är inte genomförd. När genomförande av parallellvägen mot väster, dvs 
förlängning av Rävbergsvägen kan ske är också oklart. Sammantaget har därför en känslighetsanalys 
tagits fram för att se effekterna på trafiksituationen i de fall dessa vägar inte genomförs i planerad 
tid. Analysen visar enligt kommunen att påverkan på E 18 inte uppstår. Analysen visar också i vilken 
ordning åtgärder behöver genomföras.
 

Kommentar: Noterat

Kollektivtrafik
En viktig aspekt av utvecklingen av Välsviken rör möjligheten att resa kollektivt med buss. Karlstad 
kommun planerar att lägga flera hållplatslägen för Karlstadsstråket i närområdet till detaljplanen. I 
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nuläget pågår arbetet med att planera för genomförande av dessa där en hållplats/bytespunkt place-
ras intill påfartsramp till E 18.

Dagvatten och skyfall
Det avvattningssystem, trummor och diken etc, som finns längs järnväg och statlig väg är generellt 
inte avsett för att kunna ta emot vatten från annan verksamhet i omgivande planområde. De uppdi-
mensionerande trummorna längs järnvägen har åtgärdats i samband med arbetet av ny mötesstation 
och är inte avsedda att ta hand om tillkommande dagvatten från planområdet.

Trafikverket ser att en mer utförlig skyfallsutredning, med exempelvis en skyfallssimulering som 
visar samtliga riskpunkter, behövs för att säkerställa funktionen för järnvägen (trummor/diken) upp 
till ett 200-års regn. Planunderlaget redovisar att ett L-stöd kan placeras i kurvan vid Banvaktarvä-
gen för att leda skyfall norrut. Åtgärden behöver redovisas mer i detalj. Vidare önskar Trafikverket 
en beskrivning av eventuella konsekvenser vid trumma punkt f, om den skulle få minskad kapacitet.

Kommentar: Dämningsverket har efter granskningen tagit fram en PM Skyfallmodellering, tillhörande den dag-
vattenutredning som de tidigare tagit fram. PM Skyfallmodellering innehåller tekniska beskrivningar och beräk-
ningsmodeller samt hur antagnaden är utförda. I denna PM beskrivs föreslagna skyfallsåtgärder i detalj, på sidorna 
14-17. Ett nytt stycke om skyfall är inlagt i planbeskrivningen om detta. De skyfallsåtgärder som krävs, utanför 
planomårdet, kan säkras upp genom en skyfallslösning som Dämningsverket presenterar i sitt material. Åtgärderna 
för skyfall som krävs för detaljplanens genomförande, skrivs in i genomförandeavtalet mellan teknik- och fastighets-
förvaltningen och exploatören. Det skrivs även in ett stycke om detta i planbeskrivningen, under Skyfall. Se även 
svar till Länsstyrelsen, ovan.

Sammantagen bedömning
Avtal behöver tecknas för åtgärder i ramp på E 18 innan detaljplanen antas. Förtydliganden avse-
ende skyfall vid 200-årsregn behövs. Åtgärder enligt trafikanalys Välsviken krävs för genomförande 
av planen.

Kommentar: Frågorna har noterats ovan under respektive textstycken. 

Luftfartsverket
LFV har fått remiss i ert ärende Dnr: SBN-2019-202. I denna detaljplan är maximalt tillåten bygg-
höjd 14 m. ENDAST detaljplaner med en bygghöjd överstigande 20 m över omgivande marknivå 
skall remitteras till LFV. Vänligen tillse att LFV ENDAST får sådana remisser. LFV avskriver ären-
det, svar utgår ej.

Kommentar: Detaljplan har skicktas till LFV då höjden på den föreslagna skylten föreslås till 35 meter. 

Lantmäterimyndigheten
På plankartan saknas skala i text (ex vis 1:1000) samt i vilken storlek originalet är (ex vis A2).

Baskartan bör uppdateras inför beslut.

Lantmäterimyndighetens övriga synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda.

Kommentar: Uppgifter om skala och på plankartan och i vilken storlek originalet är ritat i har kompletterats. 
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Kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsförvaltningen/Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort men har 
nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden.

- Planbestämmelserna bör kompletteras med ett g för att underlätta framtida fastighetsindelning i 
flera tomter som stöd för att bilda gemensamhetsanläggning av parkeringar, in-/utfarter etcetera.

 - Den naturinventering som genomförts i området under planarbetets gång visade att blockbranten 
i planområdets östra del hyser höga naturvärden, motsvarande klass 2 i en naturvärdesinventering 
enligt svensk standard. Det skulle därför vara önskvärt att planområdet anpassas bättre till naturvär-
dena i området för att möjliggöra att blockbranten i öster kan bevaras.

I samrådsredogörelsen har denna synpunkt endast bemötts genom en notering gjorts. Ingen för-
ändring eller argumentation har utförts i detaljplanen för att ta bemöta synpunkten.

Teknik- och fastighetsnämndens beslut 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till granskningsyttrandet över detaljplanen Välsviken 
bygghandel godkänns.

Protokollsanteckning 
Håkan Olsson (V) lämnar en protokollsanteckning med texten: När det gäller skyltning i området, 
så anser Vänsterpartiet att den planerade pylonen på 35 meter är för hög. Pylonen bör vara maxi-
malt 25 meter hög.

Yrkanden
Håkan Olsson (V) yrkar en kompletterande text under rubriken granskningsyttrande detaljplan, sista 
sidan: ”Gällande skyltning i området så bör den planerade pylonen vara maximalt 25 meter hög”.

Henrik Lander (C) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att teknik- och fastighetsnämnden 
beslutar enligt Henrik Landers (C) yrkande.

Kommentar: Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag om att lägga till Planbestämmelse g har tillgodosetts. Ett 
nytt stycke har införts under Markanvändning i Planbeskrivningen. 

För den storskaliga byggnad som planeras i området går det tyvärr inte att placera den på annat sätt än att block-
branten behöver ianspråktas. Olika intressen ställs mot varandra. Här väljer stadsbyggnadsförvaltningen att låta ett 
enskilt intresse gå före ett allmänt. 

Miljöförvaltningen
När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med 
endast en synpunkt. Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen delvis 
beaktat denna synpunkt. Miljönämnden vill dock trycka lite extra på följande: 
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Stadsbyggnadsförvaltningen anser att återvinningsstationen bör ligga så nära Välsvikens handel som 
möjligt. Detta har även miljönämnden påpekat, i både FÖP samt i detaljplanearbetet efter det, men 
det har visat sig vara svårt att hitta en lämplig plats för en återvinningstation inom handelsområdet. 
Miljönämnden vill därför särskilt trycka på att det är viktig att det avsätts en tillräckligt stor yta för 
en återvinningsstation inom Välsvikenområdet företrädesvis inom nuvarande handelsområde väster 
om Välsviksleden. Det är dock viktigt att det även reserveras en motsvarande yta inom aktuell de-
taljplan för handel i Välsviken alternativt i detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet ifall 
det visar sig att det inte är möjligt att anlägga en återvinningsstation i anslutning till handelsområdet 
väster om Välsviksleden.

Kommentar: I den nu aktuella detaljplanen finns det inte möjlighet för en återvinningsstation. Stadsbyggnadförvalt-
ningen fortsätter att se över möjlig/a placering/ar för återvinningsstation/er för området i den fortsatta planeringen 
för både den östra och den västra sidan av Välsviken.  

Yttranden från övriga

Region Värmland Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken har varit delaktiga i arbetet med förslaget till den nya detaljplanen och i samband 
med detta lämnat våra synpunkter kring behovet av kollektivtrafikutvecklingen i området. Behovet 
bedöms vara tillgodosett och väl beskrivet i planhandlingarna. I övrigt har vi inget ytterligare att 
tillägga. 

Kommentar: Noterat

Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun noterar med besvikelse att Karlstads kommun har bortsett från Kristine-
hamns önskan om förlängd svarstid. Samrådsredogörelsen har sammanställts och granskningsske-
det har inletts, utan att Kristinehamns kommun hunnit yttra sig över planen. Som jag skrev i mailet 
13 oktober angående önskad ytterligare svarstid, så beror detta önskemål på att yttrandet behöver 
beslutas i kommunstyrelsen. Den aktuella detaljplanens remisstid i samråd och granskning tar inte 
hänsyn till den politiska beredningstid som krävs för att Kristinehamns kommunstyrelse ska kunna 
fatta beslut om yttrande. På detta sätt förloras en del av det syfte som remissförfaranden under 
planprocessen utgör, när mellankommunala synpunkter inte inväntas och därmed riskerar att inte 
kunna bemötas och/eller tillgodoses. Och i det här läget är det svårt att dra andra slutsatser än att 
mellankommunala intressen inte är prioriterade för Karlstads kommun i detta ärende.

Dessa synpunkter, om bristande hänsyn i planprocessen, vill Kristinehamns kommun även delge 
Länsstyrelsen. Frågan om mellankommunal samordning finns beskriven i samrådsredogörelsens 
referat till Länsstyrelsens samrådsyttrande. Kristinehamns kommun anser att detta mail samt det 
samrådsyttrande som Kristinehamns kommunstyrelse förväntas besluta om 1 december, bör utgöra 
underlag för Länsstyrelsens vidare bedömning och hantering av ärendet.

Kommentar: Planen hanteras enligt de regler som PBL innehåller angående samrådstider. Karlstads kommun ar-
betar med en plan som kräver en hantering som inte kan fördröjas och de är de uppsatta samråds- respektive gransk-
ningtiderna som kommunen arbetat utifrån. Karlstads kommun tar upp det yttrande som Kristinehamns kommun 
skickat avseeende samrådet, dvs i tidigare skede än vad detta granskningsutlåtande i övrigt behandlar, se nedan. 
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Synpunkter på samrådsförslaget
Samrådsförfarande
När den nu aktuella remissen om detaljplan för Välsviken bygghandel kom till Kristinehamns kom-
mun, var samrådstiden satt till tre veckor. Denna samrådsperiod omöjliggör beredning och förank-
ring i en politiskt styrd verksamhet som en kommun. Därav väljer Kristinehamns kommun att yttra 
sig, efter att den formella samrådstiden har passerat.

Handelsutredningen
Samrådshandlingen hänvisar vad gäller handel, till den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen 
för Välsviken. Som del i planhandlingarna för denna FÖP finns en handelsutredning från 2016.
Handelsutredningen är inte specifik för Välsviken, utan beskriver förutsättningar för handelsutveck-
ling i Karlstad kommun. Påverkan på grannkommunerna beskrivs främst i termer av påverkan på 
köpcentrum och inte handelsetableringar generellt. Slutsatsen i underlaget är att Karlstads kommun 
bedömer att det finns utrymme i köpkraft inom regionen och att det aktuella planarbetet syftar till 
att tillvarata de marknadsandelar som finns tillgängliga. Detta utan att egentligen bemöta det faktum 
att handelsutveckling som ryms inom tillgängliga marknadsandelar skulle kunna lokaliseras till andra 
delar av regionen.

Handelsutredningen som ligger till grund för FÖPen för Välsviken, pekar inte entydigt ut Karlstads 
kommun som lokalisering av den framräknade handelsutvecklingen. Inför granskningsskedet bör 
därför frågan om handelsutveckling hanteras i ett regionalt sammanhang.

Kristinehamns kommuns samlade synpunkt
Kristinehamns kommun bedömer inte att Karlstad i underliggande fördjupad översiktsplan eller i 
den nu aktuella samrådshandlingen har belyst frågan om den nu föreslagna etableringen i ett regio-
nalt perspektiv. Påverkan på angränsande kommuners handelsindex till följd av planförslaget bör 
beskrivas.

Kristinehamns kommun har i egna utredningar belagt att det för många företag finns etablerings- 
och lokaliseringsstrategier som innebär att etableringar inte lokaliserar sig närmare än t.ex. 30 min 
från sin närmaste butik. I det sammanhanget ser Kristinehamn att en etablering i Karlstad/Välsvi-
ken kan komma att verka avhållande för etablering av handel i Kristinehamn, vilket naturligtvis är 
negativt för Kristinehamn.

Kristinehamn bedömer att om samrådsförslaget går vidare och genomförs kommer det försvårar 
Kristinehamns och andra angränsande kommuners möjligheter till handelsutveckling. Effekten av 
att handeln ytterligare koncentreras till Karlstad blir ökat transportbehov och negativ påverkan på 
Kristinehamns näringsliv vad gäller handel. Om handelsetableringar sker närmare konsumenterna 
minskar transportarbetet i samband med inköp av sällanköpsvaror och därmed tas ett större ansvar 
för klimatpåverkan.

Det är med stöd av detaljplan svårt att reglera vilken handel som kommer att etableras, alltså om det 
kommer att bli butiker som inte konkurrerar med grannkommunerna eller inte. Sammantaget ser 
Kristinehamns kommun en risk för att ytterligare arbetstillfällen som skulle kunnat uppstå i Kristi-
nehamn istället hamnar i Karlstad.

Kommentar: Syftet med etableringen är att etablera en större bygghandel. Det är svårt att styra exakt vilken 
etablering som är möjlig enligt detaljplanen. I detta fall äger också kommunen marken och kan på så sätt också styra 
att det verkligen blir den bygghandel som förväntas. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygghandel är en handel 
som kräver stora ytor och lämpligen etablerar i ett externt läge. Denna aktörs etablering bedöms inte konkurera med 
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Kristinehamn, även om kunder kan tänkas lockas även från Kristinehamn. I dagsläget finns planerad bygghandel i 
Örebro. En etablering kan minska bilresandet i och med att verksamheten kommer finns närmare eventuella kunder 
i Värmland.

Handikappsföreningen
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av 
förslaget till detaljplan för bygghandel i Välsviken. 

Varför tas inte behovet/kravet på parkering för personer med särskilt tillstånd upp i planen när 
både normenliga parkeringar och cykelparkeringar gör det?

För övrigt har vi inga synpunkter på ovanstående detaljplan.

Kommentar: Synpunkten har tillgodosetts. Ett kortare textstycke har kompletterats i texten under parkering i 
planbeskrivningen. Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. Frågan tas upp i samband med bygglov.

ICA Fastigheter AB   
Med anledning av att ”Detaljplan för bygghandel i Välsviken, Karlstad kommun”, dnr: SBN-2019-
202, är utställd för granskning återkopplar vi som angränsande fastighetsägare.

Vi, ICA Fastigheter, är i grunden positiva till utveckling och förbättring av handelsområden och 
trafiklösningar. För att förändringarna ska bli lyckade är det mycket viktigt att även genomförandet 
sker på ett sätt som tar hänsyn till befintlig verksamhet för att ev negativ påverkan ska minimeras. 
Dialog i tidigt skede med befintlig verksamhet och förståelse för varandra är två faktorer som är en 
god grund för ett bra genomförande.

Välsvikens handelsområde har under några år vuxit kraftigt och blivit en väl etablerad handelsplats 
med många butiker. Befintlig trafiklösning är redan idag ansträngd, framför allt torsdag och fredag 
eftermiddag/kväll samt helger. För inte så länge sedan gjordes en förbättrande åtgärd med ytterliga-
re en infart till området söder ifrån. Den utökade handel som planeras är vi positiva till, men samti-
digt oroliga för hur genomförandeskedet kommer att hanteras. Det är av yttersta vikt att tillgänglig-
heten till handelsområdet bibehålls. Vi har inte sett någon presentation av planerat genomförande. 
Vad vi uppfattat kommer förberedande markarbete starta redan under nästa år vilket medför ett 
antal sprängningar av berg och som i sin tur skapar tung byggtrafik.

Vi känner oro för att det nu stressas fram ett genomförande där dialog med befintlig verksamhet 
inte startat och till följd finns risk för att genomförandet får stora konsekvenser för handelsområdet 
då vi inte upplever att det är samplanerat.

Ser fram emot er återkoppling.

Kommentar: Kommunen har låtit ta fram en Trafikanalys Välsviken WSP 2020-10-20. I denna har nya 
trafiklösningar studerats för de framtida planerna som finns för området, både för de nu två aktuella detaljplanerna 
men även för den framida planeringen som föreslås i FÖP Välsviken. Karlstads kommun är väl medveten om de 
trafikproblem som tidigare funnits i Välsviken och har genom den nya trafikanalysen planerat för att det inte ska 
uppstå några nya. Framkomligheten under genomförandetiden kommer troligtvis att vara något begränsad. Exakt 
hur trafiken kommer att ledas om under genomförandetiden studeras först efter förprojekteringen som beräknas bli 
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klar till sommaren 2021. Berörda fastighetsägarna kommer att informeras om detta framöver. Kommunen har 
förståelse för er oro. Att förbättra trafiksituationen till området är dock nödvändigt och kommer troligtvis efter 
genomförande att gynna området i stort. 

 

Kaffehuset i Karlstad AB
Med hänsyn till detaljplanen för bygghandel i Välsviken (DNR:SBN-2019-202) vill vi yttra oss om 
följande.

I dokumentationen på er hemsida står det att Löfbergs endast har ett lager i Välsviken, och vi vill 
därför påtala att vi under våren 2021 kommer att starta upp en produktion. Produktionen kan 
komma att köras även nattetid. Detta medför vissa utsläpp (lukt), till viss del buller, ökat antal trans-
porter, hantering av brandfarlig vara samt transport av denna på lastbil.

Vi vill att våra intressen tas i beaktning när detaljplanen läggs så att inte vi blir begränsade i företa-
gets framtida expansion. Vi ser inte just denna del som handlar om handel och idrott som en risk 
för att störning mellan parter kan uppstå, men vill reservera oss för ytterligare nya detaljplaner för 
t.ex. bostäder så att de inte beläggs för nära vår verksamhet.

Kaffehuset i Karlstad AB vill gärna vara med i diskussioner i ett tidigt läge för att kunna göra det så 
bra som möjligt för alla parter.

Kommentar: Detta noteras. I samband med planarbetet för detaljplanen för Välsviken 2:1 (där Löfbergs pro-
duktion finns) behandlades bl a dessa frågor och era intressen kommer att tas hänsyn till i nu aktuell detaljplan. 
Bostäder är inte aktuellt i detta planarbetet men i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Välsviken, föreslås 
bostäder åt nordöst, men de har föreslagits på ett betydande avstånd från Löfbergs produktionsområde, så det ska 
inte förhindra Löfbergs möjligheter till sin framtida exploatering. 

Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 11 januari - 
ber 2021 av stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


