
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Välsviken bygghandel, 
inom Välsviken, 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 Välsviken bygghandel inom Välsviken har upprättas med standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen 5 kap. Samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 21 
september och den 12 oktober 2020. Förslag till detaljplan skickades ut till kommunala och statliga 
remissinstanser samt berörda fastighetsägare med flera enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen 
har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kom-
munens hemsida under samrådstiden.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Elva yttranden inkom under samrådstiden, varav fyra är av upplysningskaraktär eller har inget att 
erinra om. Trafikverket väntar till nästa skede med att lämna yttrande då de vill invänta trafikut-
redningen först. Kristinehamns kommun skriver att de behöver förlängd svarstid för att beslut om 
yttrandet ska kunna fattas av deras kommunstyrelse. Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsam-
mans med Stadsyggnadsförvaltningens ställningstagande eller kommentarer till dessa. 

Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:
- Plangränsen mot norr har justerats i enlighet med nytt projekteringsmaterial från trafikutredning    
..en.
- Ett E-område för transformatorstation har lagts till i områdets norra del.
- Nya textstycken har lagts till om mellankommunala frågor och handel.
- Planbestämmelse n4, avseende dagvatten har ändrats. 
- Utredningar samt PM har tagits fram som presenteras till granskningen nämligen; Trafikanalys,  
...PM över dagvatten och skyfall samt PM Bildmontage Välsviken handel. Artanalysen har komplet-
terats med marksvampar.
- På grund av nytt utredningsmaterial har även det inneburit nya textstycken i planbeskrivning över 
...dessa.
- Mindre justeringar och redaktionella ändringar har gjorts.
- Till granskningsutskicket har stadsbyggnadsförvaltningen valt att även skicka planen till alla kom-
.  munerna i Värmland.
- Ökat flexibiletet angående byggnadens placering.



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§.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Kvarstående synpunkter finns inte.

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena redogörs för nedan. 
Yttranden sammanfattats och kommenterats med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket 
3. Försvarsmakten
4.  Lantmäterimyndigheten 
5. Region Värmland kollektivtrafik
6. Kristinehamns kommun
7.  Kultur- och fritidsnämnden
8. Miljönämnden
9. Teknik- och fastighetsnämnden 
10  Karlstads El och stadsnät AB
11.  Postnord
  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Försvarsmakten, Region Värmland Kollektivtrafik, Kultur- och fritidsnämnden och Postnord har 
inget att erinra i ärendet.

Statliga verksamheter

Länsstyrelsen 

Sammanfattning
Flera utredningar saknas i samrådsskedet och Länsstyrelsens granskningsmöjligheter försvåras där-
med i flera avseenden. Planbeskrivningen är inte uppdaterad och komplett. Av den framgår bl.a. att 
en bergsteknisk utredning kommer att bli klar efter sommaren, att en dagvattenutredning är beställd 
och kommer bli klar under hösten, att marken ska höjdsättas så att dagvatten från ett 100-årsregn 
kan ytavledas fritt på marken mot en punkt i planområdets gräns där det får rinna ut och att kom-
munen inväntar lösningar om detta i den beställda dagvattenutredningen. Vidare står att en trafikut-
redning förväntas vara klar under hösten.

Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Planbestämmelser
Kommunen har reglerat utfartsförbud på plankartan, bestämmelsen saknas dock i bestämmelselis-
tan.

Kommentar: Detta justeras till granskningen.



3

Bestämmelsen [n3], skylt om max 35 meters höjd får finnas, införs i en begränsad del av plankar-
tan. Kommunens avsikt är att samla skyltning till en plats. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen 
uppmärksamma att kommunen valt att med prickmark endast reglera att viss mark inte får förses 
med byggnader. Andra anläggningar än byggnader exempelvis fristående skyltar och ljusanord-
ningar är därmed tillåtna på prickmark. Detta innebär att kommunens intention att styra höjd och 
placering av skyltning, inte uppnås med planbestämmelsen [n3].

Kommentar: Planbestämmelsen är oförändrad däremot har n2 förtydligats och den lyder nu ”Mindre byggnader för 
kundvagnar o dyl får uppföras. Skyltar får ej vara högre än 10 meter”. 

Naturmiljö
Enligt planbeskrivningen kommer den utförda inventeringen i blockbranten att kompletteras med 
inventering av marksvampar under hösten 2020. Länsstyrelsen inväntar ett sådant underlag och 
kommer med ett ställningstagande gällande naturvärden i granskningsskedet.

Planbeskrivningen kan med fördel kompletteras med en karta som redovisar naturvärden och pla-
nerad exploatering inom området, detta för att underlätta granskningen av planens påverkan på de 
utpekade naturvärdena.

Kommentar: Noterat.

Kulturmiljö
I området finns ett flertal stridsvärn som utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Länsstyrelsen ser 
positivt på att kommunen avser dokumentera dessa före avlägsnande.
 
Länsstyrelsen anser att planhandlingar bör tydligare redovisa placeringen av stridsvärn för att höja 
läsbarheten av planen.

Kommentar: Noterat.

Miljömål
En ytterligare utbyggnad av handel i Välsviken kommer att öka de privata handelsresorna, både 
inom Karlstad men även från övriga delar av länet. Kollektivtrafiken är visserligen god till området, 
men den absoluta majoriteten av transporterna till dessa typer av handelsområden görs med egen 
bil.

Fler handelsresor, leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Det går tvärt emot Sveriges uppställda 
miljömål om Begränsad klimatpåverkan och etappmålet som säger att utsläppen från inrikes transpor-
ter ska minska med minst 70 procents senast år 2030.

Det leder även till ökade utsläpp av andra luftföroreningar, som kväveoxider och partiklar, som 
påverkar människors hälsa och miljön. Ökad vägtrafik innebär därmed att vi rör oss bort ifrån, och 
inte närmare, miljömålet Frisk luft.

Kommentar: Det är svårt att placera en byggvaruhandel i ett centralt läge dit man lättare kan ta sig med buss, cykel 
eller ta sig till fots. En byggvauhandel med försäljning av mestadels skrymmande varor anser stadsbyggnadsförvalt-
ningen bör ligga i ett externt handelsområde och med det tillkommer oundvikligen ökade transporter. Planområdet 
förses med två nya busshållplatser på Banvaktarvägen i södra delen av planområdet som får en bra koppling till de 
nya verksamheterna vid GC-vägen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 3 juni 2020 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.
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Riksintressen
Planhandlingar saknar upplysning om riksintresse för kommunikation, E18, som ligger i närheten 
av planområdet. Denna väg ska enligt 3 kap 8§ MB skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av den.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett nytt stycke ”Riksintressen” där riksintresset för kommu-
nikationer beskrivs.

Vid tidigare möte med kommunen framgick det att några anslutande vägar till planområdet föreslås, 
en infart i syd och en utfart i norr. Trafiklösningen är beroende av intilliggande, ej antagen, plan i 
norr, detaljplan för cirkulationsplats och bensinstation. Kommunen upplyste om att dessa två planer 
kommer att tas fram i nära samarbete. Länsstyrelsens har år 2016 yttrat sig i samrådsskedet i planen 
för cirkulationsplats och bensinstation. Granskning för denna plan har ännu inte genomförts.

Det aktuella planförslaget innehåller nu tre anslutningar, två i syd och en i norr. Någon trafikutred-
ning finns inte i planhandlingar och enligt planbeskrivningen förväntas trafikutredningen vara klar 
under hösten. Länsstyrelsen inväntar utredningen och kommunens resonemang och slutsatser i 
granskningsskedet innan ett ställningstagande gällande trafikfrågan kan tas.
 
Kommentar: Trafikutredningen är framtagen och bifogas planhandlingarna. I planbeskrivningen presenteras hur 
dessa trafikfrågorna löses i både denna aktuella plan samt den som ligger norr om planen, dvs ”detaljplanen vid 
Universitetsmotet ”för cirkulationsplats och bensinstation. Båda planerna går ut på granskning samtidigt och har 
synkat trafiklösningarna sinsemellan. 

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet för detaljplan Bergvik 1:37 (Månsberget) skrivit följande: 
”Handelsutredningen som kommunen tagit fram visar att det finns möjlighet att tillföra mellan ca 
30 000 m2 och 37 000 m2 handelsyta för detaljhandel i Karlstads kommun fram till år 2030.
Planförslaget möjliggör 27 000 m2 handel (dock ej livsmedelshandel). Vid full utbyggnad enligt 
planförslaget kvarstår ca 10 000 m2 innan påverkan på befintlig handel blir negativ. Det lämnar 
förvisso en större marginal till andra kommande projekt att också inhysa detaljhandel, jämfört 
samrådsförslaget, men är trots det en mycket liten marginal för ett helt decennium av okända pro-
jekt…”

Länsstyrelsen konstaterar att resonemang kring mellankommunala frågor saknas helt i planbeskriv-
ningen och anser att kommunen behöver beskriva planens inverkan på mellankommunala frågor 
och med beaktande av kommunens egen handelsutredning och pågående detaljplanering för handel 
bl.a. vid Bergvik 1:37. Kommunen behöver förtydliga sitt förhållningssätt till handelsutredningen 
och belysa planförslagets effekter på befintliga handelsområden samt nya etableringsmöjligheter.
Länsstyrelsen inväntar en sådan komplettering för att kunna bedöma planens eventuella mellankom-
munala frågor som planförslagets påverkan på handel i andra värmländska kommuner.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med nya textstycken. Under kapitlet Tidigare ställningstaganden 
finns nu ett stycke om ”Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för FÖP Välsviken” samt 
”Handelsutredning Karlstads kommun, 2016” där dessa frågor tas upp. Under konsekvenskapitlet tas vidare 
planens mellankommunala frågor upp, bl a under ett eget stycke med just den rubriken. Vidare görs ett beaktande 
av kommunens handelsutredningar och bland annat den för den pågående detaljplaneringen för handel Bergvik 1:37. 
Planförslagets effekter på handelsområden, stadskärnan mm tas även upp under Ekonomiska konsekvenser.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer även att skicka ut granskningshandlingen till samtliga kommuner i länet. 

Karlstad utgör Värmlands starkaste handelskommun. Det som är bra för Karlstad brukar ofta gynna resten av 
området. En fortsatt tillväxt och utveckling av handeln inom Karlstads tätort önskas både för stadskärnan och ex-
ternhandeln, för att Karlstad ska kunna fortsätta att fungera som en attraktiv handelsort och inte tappa marknads-
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andelar till andra städer utanför regionen. Handeln i Karlstad står precis som i de flesta andra kommunerna inför 
stora utmaningar som exempelvis förändrade konsumtionsvanor, ökad konkurrens från e-handeln och nu senaste, 
hotet från pandemier som den nu pågående Coronakrisen. Den styrka och potential som räknas finnas i Karlstad 
bör därför tas till vara för att kommunen och även länet inte ska tappa marknadsandelar. Det är därför viktigt att 
de befintliga handelsklustrerna kan fortsätta att utvecklas det vill säga Centrum, Bergvik och Välsviken. 

För den aktuella detaljplanen så är det byggvaruhandel som är aktuellt och med en handel av mestadels skrymmande 
varor och med stora volymer så ser stadsbyggnadsförvaltningen inte att vi har något annat alternativ än låta det ligga 
utanför stadskärnan, i ett externt handelscentrum som är planerat för detta ändamål. Det är en robust planering och 
påverkan av bygghandel är minimal på centrumhandeln.

Hälsa och säkerhet
Bergteknik
Kommunen anger i planbeskrivningen att en bergsteknisk utredning som kommer bli klar efter 
sommaren har beställts. Länsstyrelsen inväntar utredningen för att i granskningsskedet kunna yttra 
sig i frågan.

Kommentar: Planhandlingen kommer komplettera med bergsteknisk utredning. 

Dagvatten
En dagvattenutredning har bifogats planhandlingar. I planbeskrivningen står dock att en dagvatten-
utredning är beställd och kommer bli klar under hösten. Kommunen har infört planbestämmelsen 
[n4], för flödesfördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjningsmagasin anläggas 
motsvarande 200 m3 per 1000 m2 hårdgjord yta.

Kommentar: Texten i planbeskrivningen är nu uppdaterad med text där det framgår att dagvattenutredningen är 
framtagen. 

I granskningsyttrandet för detaljplan för Del av Välsviken 2:1 framförde Länsstyrelsen synpunkter 
och lyfte vikten av att de åtgärder som krävs för att fördröja utflödet av dagvatten från planområdet 
genomförs så att inte avrinning från området invid Värmlandsbanan hindras eftersom detta kan 
påverka järnvägsbankens funktion negativt. En påverkan på riksintressets bärighet, säkerhet och 
funktion är inte acceptabel.
Länsstyrelsen anser att planhandlingen på ett tydligt sätt ska redovisa hur slutsatserna i dagvatten-
utredningen har hanterats i planhandlingarnas utformning. Vidare behöver eventuell påverkan på 
dagvattenlösningen i detaljplanen för Del av Välsviken 2:1 redovisas.

Kommentar: Planhandlingen har förtydligats angående detta. Se nya textstycken med redovisningar under ”Teknisk 
försörjning” för ”Dagvatten” respektive ”Skyfall”. 

I den framtagna Dagvattenutredningen påpekas att kommunen sannolikt kommer att behöva göra åtgärder på 
Banvaktarvägen för att förhindra att vatten tar sig in på nedströms liggande fastigheter och banvallsområdet. Utifrån 
detta har kommunen tagit fram ett eget underlag - ”PM dagvatten och skyfall, Välsviken” - för hur vi tänker pla-
nera och hantera det dagvatten och skyfall som kommer bli aktuellt med den föreslagna markändringen i området och 
hur det påverka rintilligande områden såsom Värmlandsbanan och grannfastigheter längs Banvaktarvägen. ”PM 
dagvatten och skyfall, Välsviken”.  

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

Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att påverkan på riksintressen E18, 
mellankommunala frågor, hälsa- och säkerhet avseende bergteknik behöver redovisas innan det att 
ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

 Kommentar: Frågorna har kommenterats under respektive avsnitt ovan. 
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Trafikverket
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. 

Trafikfrågor och trafikutredning
Samråd har inletts underhand mellan Karlstads kommun och Trafikverket avseende den trafikal-
string som uppstår till följd av genomförd detaljplan. Flera viktiga aspekter av detta utreds i en 
trafikutredning som är central för vår bedömning. Trafikverket vill invänta detta underlag som 
kommer bifogas planförslaget och ber att få återkomma med synpunkter då trafikutredningen finns 
tillgänglig. 

Kommentar: Noterat

Region Värmland kollektivtrafik
Region Värmland har tagit del av rubricerade handlingar. 

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

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter.

På plankartan saknas uppgifter om grundkartans beteckningar samt kartunderlag. När är baskartan 
upprättad?

På plankartan saknas skala samt vilken skala som är originalstorlek för utskrift?

Symbol för utfartsförbud saknas bland planbestämmelserna.

Fastighetsgränserna bör tonas ner för att inte förväxlas med planbestämmelser.

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.

Kommentar: Synpunkterna har rättats till och kartan har justerats med anledning av synpunkterna ovan.

Grannkommuner

Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun meddelar att de behöver förlängd svarstid till den 1 december för att be-
reda och låta kommunstyrelsen fatta beslut om yttrande.

Kommentar: Noterat.
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Kommunala verksamheter (förvaltningar, bolag och förbund)

Karlstads el och stadsnät AB
Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan Välsviken Bygghan-
del och önskar att en plats för ett E-område för nätstation tas med i detaljplanen, lämpligtvis i den 
norra delen. 

Karlstads El- och Stadsnät har kablar som går i ytterområdet av planen. Vid en eventuell flytt av 
dessa kommer en kostnad tas ut för det.

Kommentar: Plankartan har justerats i den norra delen med ett E-område. Stadsbyggnadsförvaltningen har även 
noterat att Karlstads El- och Stadsnät har kablar i ytterområdet av planen och om de kommer behöva flyttas kom-
mer de att ta ut kostnader vid eventuell flytt av dessa.  

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter.

Kommentar: Noterat.

Miljönämnden 
Miljöförvaltningen anser att planen tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna men vill särskilt trycka på 
följande:

Avfall
Då det inom hela Välsvikens handelsområde saknas en återvinningsstation är det mycket viktigt att 
detta kan tillgodoses inom planområdet, gärna i anslutning till den norra infarten för att undvika 
onödiga transporter i resten av planområdet.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen anser att återvinningstationen bör ligga så nära Välsvikens handelsområde 
som möjkligt, vilket även nämns i FÖP Välsviken. I samband med att folk åker och handlar livsmedel är det bra 
om de då även kan kombinera sina inköpsresor/transporter med att slänga sina sopor /åka till återvinningstationen 
med sina tomma förpackningar osv som ska slängas. Därmed anser stadsbyggnadsförvaltningen att det passar bäst 
om ÅVS ligger i handelsområdet, väster om Välsviksrondellen. 

Karlstads El och stadsnät ABs bifogade bilder. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort men har 
nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden.

Markanvändning
Under rubriken ”Ekonomi” så står det att det inte ska påverka ekonomin men kommunen kommer 
att upplåta den planlagda marken med tomträtt vilket innebär en intäkt för kommunen.

Kommentar: I Konsekvenskapitlet under Ekonomi har synpunkten ovan tillgodosetts genom ett kompletterande 
textstycke om detta. 

Gång- och cykeltrafik
För att göra cykel till ett mer attraktivt färdsätt är det viktigt att utrymme ges i form av bredare 
gång- och cykelbanor och säkra överfarter.

Kommentar: Noteras.

Dagvatten
I planbestämmelserna och genomförandebeskrivningen behöver det tydliggöras att det avskärande 
diket ska ligga inom kvartersmark och att det ska utföras och förvaltas av exploatören.

Kommentar: Synpunkten är tillgodosedd. 
Naturvärden
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.

Kommentar: Noterat. 

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Övriga

Post Nord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området.

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen SBN-2019-202.

Kommentar: Noterat.

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 3 november-  
ber 2020 av stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin


