
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för Yngen 1 m fl (Rudsängens förskola)

inom Rud, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detaljplan föregåtts av ett planprogram förs 
eventuella kvarstående synpunkter vidare in i detaljplaneskedet.

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900 SFS 
2014:900). Där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 27 november och 
20 december 2017. Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i sam-
rådsredogörelsen 2018-02-01). Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 6 februari - 26 
februari 2018, enligt plan- och bygglagens 5 kap 18§. Efter granskningstiden har handlingarna 
kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remiss-
instanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Boende och hyresgäster i närområdet 
har också fått ta del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet på Bibliotekshuset och på kommunens hemsida under 
samråds- och granskningstiderna. Under samrådstiden, den 6 december 2017, bjöd stadsbyggnads-
förvaltningen in till Öppet hus i Karlstadsrummet med anledning av planförslaget. Syftet med Öp-
pet hus var att ge möjlighet för intresserade att ställa frågor och lämna synpunkter. Inga kom under 
utsatt tid.  

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Totalt har 10 yttranden inkommit under granskningstiden, varav 7 stycken är utan erinringar eller 
av upplysningskaraktär.  En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket 
har resulterat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen är 
klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §. 

Inkomna synpunkter föranleder inga ändringar av planförslaget inför antagandet, se nedan. Det 
finns inga kvarstående synpunkter på förslaget från samrådet och granskningen som inte har tillgo-
dosetts inför antagandet.



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

Planbeskrivningen i genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor står meningen 
”Fastigheten Rud 2:1 regleras till förmån för Yngen 1” , den har ändrats till ”Del av Rud 2:1  
regleras till Yngen 1”

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Det finns inga kvarstående synpunkter efter samråd och granskning.  

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras med kursiv stil nedan. Vissa yttranden återges i sin helhet. 

Länsstyrelsen
Karlstads El och Stadsnät 
Värmlands museum 
Privatperson (Boende på Mossgatan)
Privatperson (Boende på Fadderortsgatan) 
Teknik- och fastighetsförvaltningen .
Miljönämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Trafikverket
Lantmäterimyndigheten

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Värmlands museum har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommunala remissinstanser

Teknik - och fastighetsnämnden
Teknik - och fastighetsnämndenförvaltningen har ingen erinran mot förslaget och tillstyrker det-
samma 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden tycker i likhet med några andra remissinstanser att det är av största vikt 
att förskolan inom Yngen 1 med flera utformas och placeras på ett sådant sätt att den inte påverkar 
upplevelsen av grönstråket Rudsdalen. Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter 
på detaljplan för Yngen 1 med flera. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingarna och har följande synpunkt: 
I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor står meningen ”Fastigheten Rud 2:1 
regleras till förmån för Yngen 1” ändras till ”Del av Rud 2:1regleras till Yngen 1”
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.

Kommentar: Synpunkten har noterats och texten i planbeskrivningen om fastighetsrättliga frågor har 
ändrats. 

Miljöförvaltningen
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När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med 
ett antal synpunkter. Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen till största 
delen beaktat synpunkterna. 
Miljöförvaltningen anser fortfarande att friytan per barn är för liten och att den avsevärt skulle för-
bättras om den föreslagna ytan fram till gång- och· cykelvägen även tas i anspråk. Miljöförvaltning-
en kan dock acceptera förslaget då det finns möjlighet även nyttja kringliggande parkytor för lek. 
I övrigt har miljöförvaltningen inget att erinra. 

Karlstads El- och stadsnät 
Karlstads El & Stadsnät AB har inga övriga synpunkter än de redan redovisade 2017-12-11. 

Kommentar: Synpunkten har bemötts i samrådsredogörelsen. Planbeskrivningen har kompletterats till 
följd av synpunkten inför granskningen.  

Statliga remissinstanser

Länsstyrelsen
Ärende 
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 15 november 2017, 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 1 mars 2018. 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka befintlig förskola med en större byggrätt 
och en större förskolegård. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 
av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgär-
derna kommer att föranleda någon prövning. Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 

Trafikverket 
Trafikverket har inga synpunkter på granskningshandlingarna.

Yttranden från övriga

Privatperson (boende på Mossgatan)
Är orolig att gång- och cykelvägen mellan servicehuset, Ruds centrum och kyrkan ska försvinna.

Kommentar: Planförslaget innebär inga ändringar på befintliga gång- och cykelvägar. 

Privatperson (boende på Fadderortsgatan) 
Hur är det tänkt att personalparkeringen skall lösas? Idag ser det ut som personalen parkerar utan-
för entredörrarna till förskolan. De parkeringsplatser som finns på stora planen är oftast upptagna 
från tidig morgon till sen kväll förmodligen av personal till serviceboendet samt butikspersonal på 
Ruds centrum. Det är ont om p-platser för föräldrar som lämnar och hämtar barn. Idag händer det 
att bilar kör in på gång-och cykelvägen och lämnar bilen på ledig yta vid parkleken. Vissa tider är det 
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även väldigt trångt på stora planen, där varutransporter till livsmedelsbutiken skall lossa sina varor. 
Coops varutransporter sker sedan en tid tillbaka med bil och släp(24 meters ekipage) sedan Coop 
lagt ner sin lagercentral på Orrholmen, de stora fordonen gör idag att det ofta är svårt att ta sig in 
på planen och fram till förskolan.

Kommentar:  Idag finns det allmänna p-platser intill vändzonen utanför förskolans tomt och en större 
kommunal parkering ett antal meter bort som med fördel kan nyttjas. Eftersom planområdet är centralt 
beläget, med god tillgång till både bussförbindelser och gång- och cykelvägar samt då det finns gott om 
parkeringsplatser i närområdet bedöms parkeringsplatserna intill vändzonen räcka till för förskolans behov 
i samband med lämning och hämtning. Möjlighet till cykelparkering inom fastigheten ska främja hämtning 
och lämning via cykel. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Granskningsutlåtande är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-03-27 av 
planassistent Lena Prieditis.


