
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Yngen 1 m fl (Rudsängens förskola)

inom Rud, 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 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. där samråd, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 27 november och 20 december 2017. Förslag till 
ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare 
enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått ta del av planför-
slaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i biblio-
tekshuset (Karlstadsrummet) och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

Den 6 december 2017 bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till Öppet hus i Karlstadsrummet med 
anledning av planförslaget. Syftet med Öppet hus var att ge möjlighet för intresserade att ställa 
frågor och lämna synpunkter. Inga kom under utsatt tid.  

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Synpunkter samt stadsbyggnadsförvalt-
ningens ställningstagande och kommentarer till dessa, återges nedan. Inför granskning har följande 
ändringar/tillägg gjorts:

-Planbeskrivningen har kompletterats/redigerats vad gäller fastighetsrättsliga frågor, parkering mm
-Prickmarken har utökats och andelen kryssmark har begränsats inom planområdet 
-Byggnadshöjden för eventuella komplementbyggnader inom området har reglerats till 3,0 meter. 

INKOMNA YTTRANDEN

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Trafikverket, teknik- och fastighetsförvaltningen samt teknik-och fastighetsnämnden har inget att 
erinra mot planförslaget. 



Kommunala remissinstanser

Miljönämnden/Miljöförvaltningen
Förskolegård
Då gårdsmiljöns yta inte når upp till Boverkets allmänna råd om rekommenderad friyta bör frågan 
om hela ytan österut fram till cykelvägen också kan tas i anspråk utredas.
Kommentar: Rudsdalen utgör ett viktigt grönstråk genom Rud. För att bevara grönstråkets karaktär 
har stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med natur- och parkenheten varit väldigt måna om att inte ta mer 
markyta i anspråk än nödvändigt. Den totala storleken på friyta uppnår Boverkets rekommendationer. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen bedömt att även friyta per 
barn bör vara acceptabel med tanke på kringliggande kvaliteér med Rudsleken och Rudsdalen och då alla 
barn inte kommer att vistas ute samtidigt. 

Miljöförvaltningen vill särskilt poängtera att det är viktigt att det på förskolegården finns tillräckligt 
många skuggiga platser, för att ge barnen skydd under dagens varmaste timmar.
Kommentar: I planbeskrivningen tas upp Boverkets rekommendationer vad gäller friytor för försko-
legårdar bland annat att förskolegårdar ska ha goda sol- och ljusförhållanden och varierande terräng-och 
vegetationsförhållanden. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar att inom den 
föreslagna ytan för skolgården skapa en lekmiljö med varierande terräng- och vegetationsförhållande samt 
goda sol- och ljusförhållanden. Inom förskolegården planeras det för olika funktionsytor med mer vegetation. 
Frågan regleras inte närmare i en detaljplan, då en detaljplan ska inte göras mer detaljerad än vad som är 
nödvändigt för att uppnå syftet med planläggningen. 

Parkering
Miljöförvaltningen verkar för att alternativa färdmedel används i så hög grad som möjligt, vilket det 
finns bra förutsättningar för med bra gång- och cykelvägar till förskolan samt kollektivtrafik som 
under vardagar trafikerar busslinjen var 10:e minut med hållplats 200 m från förskolan. Det finns 
gott om parkeringsplatser i närområdet. Utifrån rådande förutsättningar bör behovet av personal-
parkering inom förskolans område vara litet. Cykelparkeringen bör förses med laddningsmöjlighe-
ter, liksom parkeringsplatser för servicepersonal, handikappfordon samt besöksparkering. De senare 
bör även utrustas med motorvärmare. 
Kommentar: Synpunkten har noterats och lyfts upp i planbeskrivningen. 

Avfallshantering
Förskolan har idag ett eget återvinningshus som ska flyttas något för att möjliggöra den nya vänd-
zonen. Miljöförvaltningen vill påpeka att eftersom den nya förskolan kommer att rymma fler 
avdelningar, samt att den kommer att inrymma ett produktionskök som ska förse övriga skolor och 
förskolor i området med mat, kommer betydligt större avfallsmängder att alstras. Det innebär att 
det kommer att krävas stora utrymmen för återvinning. Är det befintliga återvinningsrummet
verkligen stort nog för detta utökade behov, och även för framtida behov med eventuell utökad 
källsortering?
Kommentar: I anslutning till återvinningshuset planeras det för en underjordsbehållare. Utrymme för 
återvinning bedöms därför räcka till för det utökade behovet. Det är även möjligt enligt planförslaget att 
bygga ett större återvinningshus vid behov. 

Anmälan och tillstånd för förskoleverksamhet
När man ska starta en förskoleverksamhet finns det två saker att tänka på innan man sätter igång:
1. Själva förskoleverksamheten ska anmälas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan uppstart. 
2. Anmälan om registrering av förskolans livsmedelshantering ska göras till miljöförvaltningen 
senast två veckor innan uppstart. 
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Kommentar: Synpunkten har noterats och upplysts i planbeskrivningen.

Kultur- och fritidsnämnden/Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är olyckligt att grönytor tas i anspråk vid nybyggnation 
men har förståelse för att ytorna behövs för en utökad gårdsmiljö på förskolan. Kultur- och fritids-
nämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplan för Yngen 1 med flera. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. I genomför-
andebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor skall meningen ”Fastigheten Rud 2:1 avstyckas 
till förmån för Yngen 1” bort. Fastighetsbildningen är inte avstyckning utan fastighetsreglering då 
ingen ny fastighet bildas. I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registre-
ringssynpunkt inget att erinra.
Kommentar: Synpunkten har noterats och texten i planbeskrivningen om fastighetsrättliga frågor har 
redigerats. 

Statliga remissinstanser

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Rudsdalen utgör ett viktigt grönstråk i Karlstads bebyggelsestruktur. Kommunen pekar också på 
behovet av varierande terräng- och vegetationsförhållande inom skolgården. Enligt planförslaget 
kan komplementbyggnader uppföras på merparten av skolgården. Länsstyrelsen ser goda möjlighe-
ter att med planbestämmelser begränsa andelen kryssmarkerade yta inom skolgården samt ytterliga-
re reglera markens anordnande och vegetation. Detta skulle bidra till att bibehålla Rudsdalens grön 
karaktär. Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar: Till granskningen har andelen kryssmarkerad yta begränsats i planen och byggnadshöj-
den för eventuella komplementbyggnader reglerats till 3,0 meter. Frågan gällande markens anordnande och 
vegetation har inte styrts upp närmare annat än att ytan i östra delar av planområdet får inte bebyggas 
och ska huvudsakligen vara genomsläpplig för dagvatten. Inom förskolegården planeras det för en lekmiljö 
med varierande funktionsytor med mer vegetation. Stadsbyggnadsförvaltningen vill dock inte i detaljplanen 
reglera mer än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med planläggningen. 

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.

Yttranden från övriga
Värmlands museum
Värmlands Museum har av Karlstads kommun inbjudits att lämna synpunkter på förslag till rubri-
cerad detaljplan. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka byggrätten för befintlig 
förskola och möjliggöra för en större förskolegård.
Länsmuseet har inga synpunkter på den föreslagna planen. Vi vill dock understyka vikten av att
komplementbyggnader i planens östra del inte tillåts utformas eller placeras på ett sådan sättt att
de påverkar upplevelsen av grönstråket Rudsdalen.
Kommentar: Gränsen för ej byggbar mark (prickmark) utökats och byggnadshöjden för eventuella 
komplementbyggnader regleras till 3,0 i detaljplanen. 
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Karlstads El- och stadsnät 
Karlstads El & Stadsnät AB har kablar (el och fiber) inom det område som detta projekt avser. Ev. 
flytt av kablar kommer Karlstads El & Stadsnät att ta ut en avgift för.

Kommentar: Synpunkten har noterats och tagits upp i planbeskrivningen.  

TeliaSonera Skanova 
Skanova har teleanläggningar inom detaljplaneområdet,se bifogad karta. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt 
skall noteras i planhandlingarna. Önskemål om upprättande av prickområde över våra anläggningar.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-

Bifogat karta med yttrandet 

Bifogat karta med yttrandet 
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ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den och tar hänsyn till de 
arbeten som måste utföras i samband med detta samt i god tid informerar Skanova.
Kommentar: Synpunkten har noterats och tagits upp i planbeskrivningen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-02-01 av 
stadsbyggnadsplaneraren Anastasia Mileoranskaya.


