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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut
1. Tilldelning av mark inom Västra Eriksberg sker i två alternativt tre 

steg. Först via markanvisningstävling (steg 1) och senare via 
intresseanmälningar (steg 2). Om mark återstår efter steg 1 och 2 
tilldelas mark löpande efter förfrågan (steg 3). 

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
erforderliga avtal med de intressenter som tilldelas mark.

3. Avdelningschef för markavdelningen får i uppdrag att underteckna 
markanvisningsavtal och genomförandeavtal samt eventuella tillägg 
till dessa. Övriga avtal tecknas enligt delegeringsordning.

4. Tilldelad mark fastighetsbildas och kommande fastigheter säljs eller 
upplåts med tomträtt.

5. Byggnadsskyldighet på minst 30 % inom varje fastighet gäller för 
den södra delen av detaljplanen (område D i bild 2) som omfattas av 
markanvisningstävling. Övrig mark har byggnadsskyldighet på 20 % 
av fastighetens storlek.

6. Teknik-och fastighetsnämnden ska informeras innan 
markanvisningstävlingen och innan starten för intresseanmälningarna 
enligt steg 2. Kriterier för anvisning och bedömning för vem som tilldelas 
mark ska beslutas i teknik- och fastighetsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för Västra Eriksberg vann laga kraft den 2 maj 2022. Planen 
medger verksamheter av olika slag, så som industriverksamhet med 
produktion, lager, verkstäder, serviceverksamhet, kontor, partihandel och 
handel med skrymmande varor. 
Den sammanlagda arealen mark för verksamhetsetableringar inom 
detaljplanen är cirka 24 hektar.
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Nämnden har nu att ta ställning till hur verksamhetsmarken ska tilldelas.

Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2022.
Detaljplan för Västra Eriksberg (plankarta och planbeskrivning).

Ärende
Gällande detaljplan
Detaljplan för Västra Eriksberg vann laga kraft den 2 maj 2022. Planen 
medger verksamheter av olika slag, så som industriverksamhet med 
produktion, lager, verkstäder, serviceverksamhet, partihandel och handel 
med skrymmande varor. Kontor kan också förekomma. Den sammanlagda 
arealen mark för verksamhetsetableringar inom detaljplanen är cirka 24 
hektar.

Detaljplanen är flexibel i både antalet och storleken på kommande 
fastigheter vilket innebär att områdets utformning kan styras av efterfrågan. 
Inom varje tomt ska det finnas tillräckligt med utrymme för logistik, 
parkering och dagvattenhantering. Byggnader regleras med bestämmelse om 
högsta byggnadshöjd i meter, samt avstånd till fastighetsgräns.  

Den södra delen av detaljplanen är avsedd för verksamheter och handel med 
skrymmande varor. För övrig verksamhetsmark får även industri 
förekomma. Detaljplanens tillhörande illustration visar en möjlig utbyggnad 
av området. 

Bild 1-  Illustrationsplan

Önskad utveckling 
Målbilden för Eriksbergs verksamhetsområde är att det ska bli ett område 
med olika typer av verksamheter där det rör sig mycket människor, detta för 
att få bra underlag till både restauranger och service. Enbart stora varulager, 
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byggnader för förvaring och uppställningsytor innebär ofta ett mer öde 
område, vilket är negativt för trygghetskänslan för den som vistas i eller 
besöker området. Önskvärt är om någon form av enklare restaurang-
/kioskverksamhet kan etableras inom området som kan bidra till att fler 
besöker Eriksberg.

För att undvika stora ytor för uppställning och upplag föreslås 
byggnadsskyldighet inom området. För den södra delen av planområdet 
(område för markanvisningstävling) som har skyltläge och användningen 
verksamheter (Z) föreslås en byggnadsskyldighet på minst 30% inom varje 
fastighet. För den mer norra delen av området där detaljplanen anger 
användningen industri (J) och verksamheter (Z) föreslås en något lägre 
byggnadsskyldighet på 20 % inom varje fastighet. Motiveringen till de olika 
procenttalen är att det i skyltläget önskas mer byggnation och mindre 
uppställningsytor. 

Urval och tilldelning
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att tilldela mark för Västra 
Eriksberg i två, eventuellt tre steg beroende på hur efterfrågan ser ut. Först 
via markanvisningstävling (steg 1) och senare via intresseanmälningar (steg 
2). Om mark återstår efter steg 1 och 2 kommer tilldelningar att ske löpande 
efter efterfrågan enligt steg 3. En markreservation åt gången per intressent 
gäller för hela området. Först när intressenten byggt klart finns chans att 
reservera ytterligare mark om det återstår någon.

Steg 1- Markanvisningstävling 
Den södra delen av området med sitt läge intill E18 anses mest attraktiv och 
tilldelning här föreslås ske via en markanvisningstävling. Innan 
markanvisningstävlingen annonseras kommer kriterier för bedömning av 
tävlingen att redovisas och beslutas av teknik- och fastighetsnämnden. 
Aspekter som gestaltning och företagets art kommer att vara viktiga kriterier 
eftersom området kan ses som en "port" in till Karlstads centrum.

Efter tävlingens slut kommer en grupp med tjänstemän från olika 
förvaltningar (TFF, KLK, SBF) att välja ut vilket eller vilka företag som 
erbjuds mark i skyltläget. Markanvisningstävlingen omfattar cirka 41700 
kvm och visas i bild 1 nedan. Tävlingen kommer att hanteras via E- avrop. 
Om det efter tävlingens slut finns mark kvar inom markanvisningsområdet 
för tävlingen kommer den att hanteras i steg 2- tilldelning via 
intresseanmälan.

De tävlande i markanvisningstävlingen som inte tilldelats någon mark efter 
tävlings slut kommer att hanteras som en inkommen intresseanmälan enligt 
steg 2. Information om detta kommer att lämnas till intressenterna i 
samband med meddelande om att de inte tilldelats någon mark.
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Steg 2- Tilldelning via intresseanmälan
När markanvisningstävlingen är avgjord och mark tilldelats kommer resten 
av området att tilldelas via intresseanmälningar. För att få en enklare 
hantering kommer de som är intresserade att få skicka in sin anmälan inom 
en angiven tid från det att kommunen går ut med information att det är dags 
för ytterligare tilldelning. Intresseanmälan fylls i på kommunens hemsida 
för Eriksberg.
Innan kommunen annonserar om tilldelning enligt steg 2 kommer teknik- 
och fastighetsnämnden att informeras om hur bedömningen/urvalet går till 
för vem som tilldelas mark och besluta om vilka kriterier som gäller. 
Intresseanmälningarna kommer hanteras av en grupp tjänstemän från olika 
förvaltningar (TFF, KLK, SBF) inom kommunen. 

Steg 3 (eventuellt)- löpande tilldelning 
Om det efter tilldelningarna enligt steg 1 och 2 fortfarande finns mark kvar i 
området är det den som är ”först till kvarn” som uppfyller de fastställda 
kriterierna, följer detaljplan och byggnadsskyldighet som erbjuds 
marktilldelning.

Bild 2
Markanvisningstävlingen omfattar område D. Område A, B, C, G tilldelas via 
intresseanmälan. Område F och H är privatägd mark. Område E är kommunal mark men 
omfattas av ett arrende.

Friköp/Tomträtt
Teknik- och fastighetsförvaltningen har gjort bedömningen att marken är 
strategiskt och ekonomiskt värdefull och att området kan komma att 
påverkas av stadsutveckling i framtiden. Därav är området ett sådant som 
Markpolicyn pekar ut som med huvudregel ska upplåtas och inte överlåtas. 
Efter samtal med teknik- och fastighetsförvaltningens arbetsutskott och med 
Tillväxtutskottet har det framkommit önskemål om att marken även ska gå 
att friköpa. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag är därför att 
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kommande fastigheter får säljas eller upplåtas med tomträtt och att 
alternativen blir valbara för intressenten. 

Områdets utbyggnad
För att möjliggöra detaljplanens flexibilitet gällande antalet och storleken på 
kommande fastigheter kommer projektering och tilldelningar att ske omlott. 
Efter en grovprojektering påbörjas markanvisningstävlingen och därefter 
intresseanmälningar. Detaljprojektering påbörjas när förutsättningarna finns 
på plats efter tilldelningarna och hänsyn till intressenternas önskemål 
kommer att tas i den omfattning det är möjligt. Utbyggnaden av området 
kommer därför att delvis kunna anpassas efter efterfrågan. Det kan innebära 
att intressenter reserverats mark innan infrastruktur är på plats.

Visa intresse för mark
Idag finns möjlighet att anmäla intresse för markanvisning på Karlstads 
kommuns hemsida. Alla som registrerat sig kommer att informeras via mejl 
när tilldelning är på gång och hur de gör för att medverka. Information 
kommer att skickas ut i två omgångar, först inför steg 1- 
markanvisningstävlingen och sedan inför steg 2-intresseanmälningar. 

På hemsidan för Eriksberg som hittas på ”Karlstad växer” 
(https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/eriksberg/) kommer information 
löpande att läggas ut. För att göra det enkelt för intressenten kommer samma 
hemsida att användas för information under hela tilldelningsprocessen. 

Per- Anders Bergman
teknik- och fastighetsdirektör

Johanna Bjällfalk
mark- och exploateringsingenjör

Beslutet skickas till

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/eriksberg/
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