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Antagande av ändring av detaljplan för kv. Bandet, 
Bergmästare och Kranen m.m 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick år 2018 i uppdrag att arbeta fram ett 
nytt planförslag för kvarteret Kranen i Karlskoga. Planförslaget syftade 
till att möjliggöra för bostäder och har varit ute på samråd men stannade 
av till följd av bullerproblematik från Villingsbergs skjutfält.  

Under hösten 2021 önskar Egeryds fastigheter AB bygga radhus inom 
kvarterets nordöstra del vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. För 
att inte behöva pröva bullerproblematiken föreslås istället att gällande 
detaljplan ändras. Ändringen föreslår att markanvändningen i gällande 
detaljplan för garage ersätts med bostäder. Dessa nya bostäder kommer 
kunna uppföras med en maximal byggrätt om 3047 kvm med en 
nockhöjd om 9 meter vilket i praktiken innebär två våningstal. Ändring 
av detaljplanen kommer att leda till att exploatörer återuppbygger del av 
kvarteret Kranen igen vilket kommer öka bostadsbeståndet i Karlskoga. 
Detta går i linje med översiktsplanen och övriga kommunala strategiska 
dokument. 

Planförslaget har varit ute på samråd men inga inkomna synpunkter har 
föranlett några betydelsefulla justeringar av planförslaget.  

Samhälle och Serviceförvaltningen förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 
2021 

• Fastighetsförteckning 23 augusti 2021 
• Samrådsredogörelse 29 september 2021 
• AH - Plankarta den 29 september 2021 
• AH - Planbeskrivning 29 september 2021  
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Bakgrund 

 
Planområdets läge inom kvarteret Kranen söder om Österledskolan 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick år 2018 i uppdrag från 
Samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett nytt planförslag för 
kvarteret Kranen i Karlskoga kommun. Kvarteret är beläget i stadsdelen 
Sandviken söder om Österledsskolan. Planförslaget syftade till att 
möjliggöra för bostäder inom hela kvarteret Kranen och var ute på 
samråd men stannade av till följd av bullerproblematik från Villingsbergs 
skjutfält.  

Under hösten 2021 önskar Egeryds fastigheter AB bygga bostäder inom 
kvarterets nordöstra del vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. För 
att möjliggöra för önskad bebyggelse utan att behöva ersätta gällande 
detaljplan föreslås en ändring av den gällande detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller antagande av ändring av detaljplan vilket inrymmer en 
beslutspunkt, beslut att anta ändring av detaljplan. Syftet med ändring 
av detaljplanen för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m. är att 
möjliggöra för bostadsbebyggelse i kvarteret Kranens nordöstra del. 
Inom denna del medger gällande detaljplan markanvändningen bostäder 
och garage. Om beslut om ändring av detaljplan genomförs kommer 
markanvändningen garage att ersättas med bostäder. Dessa bostäder 
kommer kunna uppföras med en maximal byggrätt om 3047 kvm med en 
nockhöjd om 9 meter vilket innebär två våningstal, detta är ett våningstal 
mindre än vad gällande detaljplan medger. 

Planförslaget har varit ute på samråd men inga inkomna synpunkter har 
föranlett några betydelsefulla justeringar av planförslaget.  
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Överväganden samt konsekvenser 
Kvarteret Kranen är i behov av ny bebyggelse. För att möjliggöra detta 
har en ändring av detaljplan tagits fram. Ändringen kommer att leda till 
en mer flexibel detaljplan som uppfyller dagens behov på 
boendestandard. Bedömningen är att exploatörer kommer att 
återuppbygga del av kvarteret Kranen igen vilket kommer öka 
bostadsbeståndet i Karlskoga. Återuppbyggnaden kommer även stärka 
kopplingen mellan kvarteren och öka det sociala utbytet samt minska 
barriärerna mellan de olika stadsdelarna. Istället för tomma obebyggda 
ytor kommer det finnas människor i området under dag- och kvällstid, 
vilket är positivt ur både en social- och trygghetsaspekt. Detta går i linje 
med kommunens översiktsplan, bostadsplaneringsprogamet och det 
övergripande målet att bli 32 000 invånare fram till 2025. Vidare innebär 
den redan befintliga infrastrukturen och den tillgängliga servicen i 
närområdet att de nya bostäderna bidrar till ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. 

Om ändringen av detaljplanen inte genomförs finns det risk att kvarteret 
inte återuppbyggs. Detta innebär att delar av kvarteret fortsätter att bestå 
av tomma och anonyma ytor vilket är resursineffektivt för en sådan 
relativt central fastighet i Karlskoga tätort. Kommunens mål om 32 000 
invånare riskerar då att inte bli uppfyllt. 

Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
 

Daniel Ränkedal 
Planarkitekt 
 
Expedieras till 
Planarkitekt 



Område där prickmark och bestämmelsegränser 
upphör att gälla

Användningen garage upphör att gälla och ersätts 
med mark som inte får förses med byggnad

Genomförandetiden för ändring av detaljplanen är 5 år

Mark får inte förses med byggnad

Användningsgräns

Egenskapsgräns 

Största byggnadsarea i procent av ändringsområdet.  
Ändringsområdet är 10155 kvm stort 

Högsta nockhöjd är 9 meter

Utfartsförbud

Ändring av detaljplan
Denna plankarta redovisar med rött ändringar till en gällande stadsplan och ska läsas 
tillsammans med gällande stadsplan.

Utöver ändringar som angers med rött gäller laga kraftvunnen stadsplan: 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m, akt. 1883K-4398. Laga kraft 1965-05-13.

Planändringen upprättad 2018-08-17
Planändringen antagen 20xx-xx-xx
Planändringen laga kraft 20xx-xx-xx

Antagandehandling
Begränsat förfarande
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Inzoomning av de föreslagna ändringarna i detaljplanen. 
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Ändring av detaljplan 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m (ÄDP) 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 
Denna handling beskriver ändringar och tillägg till en tidigare gällande detaljplan samt väntade 
konsekvenser av ett genomförande. För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för 
gällande detaljplan. 
 
Samrådstid 23 augusti – 6 september 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karlskoga kommun, Örebro län 
 Upprättad 2018-08-17 

SBN 2018-00308 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
Begränsat förfarande 

PLANBESKRIVNING 
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Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 
syften och förutsättningar ändring av detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan 
det är plankartan som fastställs och är juridiskt bindande. Planbeskrivningen redogör för 
planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar som föreslås och effekter som kan väntas 
vid genomförande av detaljplanen. 
 
Plankartan är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och vattenområden får eller ska 
användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan medför både rättigheter och 
skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt 
sätt.  En detaljplan tas fram genom en planprocess, som kan föras med olika planförfaranden, 
metoder, baserat på hur omfattande och betydande detaljplanens syfte är för allmänheten och 
miljön. Planförslaget som följer handläggs med ett begränsat förfarande. 
 
Planförslaget utgörs av: 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Miljöundersökning 
• Samrådsredogörelse 
• Fastighetsförteckning 

 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförslaget handläggs med ett begränsat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 
18 § om samtliga sakägare godkänner planförslaget vid samråd. Synpunkter på planförslaget lämnas 
då endast vid det första och enda kommunikationssteget vilket är samrådet. Efter samrådet redovisas 
och besvaras de framförda synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter antas planförslaget av 
samhällsbyggnadsnämnden och tre veckor efter att beslutet tillkännagetts laga det kraft under 
förutsättning att beslutet inte överklagas. Begränsat förfarande tillämpats då planändringen bedöms 
sakna ett allmänt intresse, ha en begränsad betydelse samt att den är förenlig med kommunens 
översiktsplan. Förslag till ändringen bedöms inte heller föra med sig en betydande miljöpåverkan 
eller avvika från syftet i ursprungliga detaljplanen. Om någon sakägare inte godkänner planförslaget 
vid samrådet så kommer detaljplanen att granskas och förfarandet växlas således till ett 
standardförfarande. 
 

 
  

PLANBESKRIVNING 
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DETALJPLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  
När en kommun eller myndighet upprättar eller ändrar en detaljplan ska enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken 
(SFS 1998:808) en miljöundersökning göras om genomförandet av planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (Plan- och bygglagen 4 kap. 34 §, SFS 2010:900). En miljöundersökning 
anger de huvudsakliga förutsättningar för planarbetet och görs i tidigt skede för att avgöra om en 
detaljplan ska miljöbedömmas. Enligt utförd miljöundersökning bedöms planförslaget inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan eller överskrida några miljökvalitetsnormer, en 
miljökonsekvensbeskrivning är i sin tur inte nödvändig. Detaljplanen motverkar inte kommunens, 
länets eller de nationella miljökvalitetsmålen och bedöms i övrigt vara förenlig med MB 3, 4 och 5 
kap.  

ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP)  
Ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny detaljplan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom 
ramen för en ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet och 
rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är 
lämpligt att ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas. 
Kommunen kan använda sig av ändring av detaljplan (ÄDP) när det finns en detaljplan med ett syfte 
som fortfarande är aktuellt men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer användbar 
och funktionell.  

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN  
Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med och konsekvensen av ändringen till 
underliggande detaljplan. Planändringen genomförs genom att rita på underliggande plankarta, 
vilket resulterar i att det därefter finns en gällande plankarta samt en ändringskarta, d.v.s. en separat 
plankarta som redovisar ändringar till den underliggande detaljplanen. Kartorna ska vid plantolkning 
läsas tillsammans. Därav begreppet ändring av detaljplan. Det område som ändras benämns som 
ändringsområdet. 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND  
En exploatör önskar bygga tre flerbostadshus i kvarteret Kranens nordöstra delar men den 
nuvarande stadsplanen tillåter inte detta. Om bebyggelsen ska tillåtas måste stadsplanen ändras så 
att kvarteret Kranen på ett bättre sätt tillmötesgår det aktuella behovet av nya bostäder i Karlskoga 
kommun. 

Kvarteret Kranen har genomgått många faser de senaste 50 åren. Fram till andra delen av 1960-talet 
användes marken för jordbruk. Kvarteret utgjorde en oexploaterad del av Karlskoga tillsammans 
med ytterligare ett större parti jordbruksmark som vidsträckte sig ända till Svartälven. I samband 
med att Miljonprogrammet kom även detta område att bli intressant för exploatering och år 1975 
var kvarteret Kranen exploaterat med 12 flerbostadshus. Under 2000-talet revs succesivt 
flerbostadshusen till följd av den utflyttning som förekom i Karlskoga kommun. Kvarteret var 
obebyggt mellan ett flertal år för att sedan återigen bebyggas med två gruppboenden och ett 
flerbostadshus. Det senaste blev färdigställt under våren 2019. 
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SYFTE  
Syftet med planförslaget är att ändra detaljplanen för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m. 
för att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse i enlighet med rådande förutsättningar och 
efterfrågan.  

OMFATTNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  
Ändringsområdet är 10155 kvm omfattar del av fastigheterna Kranen 1 och Kranen 3. Kranen 1 ägs 
av Karlskoga kommun och Kranen 3 ägs av privat aktör. Ändringsområdet består av en grusad 
parkering, grönyta och ett flerbostadshus.  

LÄGE   
Ändringsområdet är beläget i den östra delen av Karlskoga tätort drygt 2 kilometer från centrum i 
stadsdelen Sandviken. Söderut löper Örebrovägen (E18) och norrut på andra sidan av Solhagsvägen 
finns Österledskolan. Ändringsområdet avgränsas av Solhagsvägen i norr, befintlig 
flerbostadsbebyggelse i sydlig och östlig riktning samt en grönyta i väst. Ändringsområdet är i sin 
helhet belägen inom kvarteret Kranen som till större delen består av grönyta, flerbostadshus och  
rusad parkering. 
 

 
Ändringsområdets läge inringat i rött 
 

 
Ändringsområdets är beläget inom kvarteret Kranen och är markerat med röd streckad linje 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN  
I översiktsplanen från 2011 står det skrivet att ny flerbostadsbebyggelse ska främst uppföras genom 
förtätning i centrala lägen med närhet till stadskärnan och vatten. Kvarteret Kranen är beläget 
centralt i stadsdelen Sandviken med relativt god närhet till både sjön Möckeln och stadskärnan. Ny 
bebyggelse inom kvarteret Kranen går således i linje med översiktsplanens ställningstagande om 
placering av ny flerbostadsbebyggelse. 
 
BOSTADSPLANERINGSPROGRAM  
Översiktsplanen tar ställning att det kan bli aktuellt att avveckla flerfamiljshus i bland annat området 
Sandviken vilket kvarteret Kranen är belägen inom. Till följd av den ökade inflyttningen i Karlskoga 
kommun har ställningstagandet i översiktsplanen med tiden blivit inaktuellt. Kommunens 
bostadsplaneringsprogram från 2017 konstaterar att det inte längre finns behov att riva 
flerbostadshus genom ställningstagandet: Inga ytterligare rivningar av flerfamiljshus eller 
omställningar från bostäder till kontor eller liknande bör genomföras under programperioden. Det är 
därmed bedömt att nya flerbostadshus inom kvarteret Kranen går i linje med 
Bostadsplaneringsprogrammet och att ställningstagandet angående rivning av flerbostadshus i 
översiktsplanen inte längre är aktuellt. 
 
GÄLLANDE DETALJPLAN 
Detaljplanen som ändras är Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m, akt. 1883K-4398 (Laga kraft 
1965-05-13). Detaljplanen omfattar i huvudsak kvarteret Kranen, Montören och Österledskolan 
tillsammans med dess närområde. Den del av detaljplanen som ändras är den nordöstra delen av 
kvarteret Kranen. Inom kvarteret tillåts bostadsbebyggelse i tre våningar till en höjd om 10 meter, 
inred vind får inte förekomma. I kvarterets nordöstra hörn tillåts garage för boende inom kvarteret, 
ingen servicestation eller dylikt får förekomma. I övrigt består kvarteret av prickad mark som inte får 
bebyggas samt ett markreservat för underjordiska ledningar som löper mellan Sandviksvägen och 
Solhagsvägen. 

 
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plankarta för stadsplan Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.  
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RÄTTIGHETER OCH SERVITUT  
• Offecialservitut 1883K-4175.1 

Officialservitut gällande vatten och avloppsledning. Strax utanför ändringsområdet inom fastigheten 
Kranan 1 löper ett servitut för ändamålet vatten och avloppsledning. Det är inte tillåtet att uppföra 
bebyggelse eller annan fast anordning inom officialservitutets avgränsning.   
 

• Offecialservitut 1883K-4264.1 
Officialservitut för vattenledning. Strax utanför ändringsområdet inom fastigheten Kranen 1 löper ett 
servitut för vattenledning. Det är inte tillåtet att uppföra bebyggelse eller annan fast anordning inom 
officialservitutets avgränsning.   

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-14 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta förslag till detaljplan för Kranen 1 m. fl, Sandviken.  

BESLUT OM STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-17 att en strategisk miljöbedömning eller 
miljökonsekvensbeskrivning för planområdet inte behöver tas fram eftersom ändring av detaljplanen 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

RIKSINTRESSEN  
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret Villingsbergs skjutfält, område särskilt behov av 
hinderfrihet. Den planerade markanvändningen bedöms inte innebära någon konflikt med nämnt 
riksintresse. Inom eller angränsande planområdet finns idag inga kända fornlämningar eller 
kulturmiljöer. 
 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

MARKOMRÅDET 
I närheten av ändringsområdet inom Kvarteret kranens södra del finns två flerbostadshus som 
fungerar som gruppboende. Byggnaderna är uppförda under 2010-talet av Karlskoga kommun och 
bedrivs i socialförvaltningens regi. I direkt anslutning till ändringsområdets östra del har under 2019 
ett tredje flerbostadshus uppförts i två våningar. Resterande delar av kvarteret Kranen är till största 
del gräs- och trädbevuxen. Exempelvis genom de bersåformerade parkpilarna centralt i kvarteret 
eller den biotopskyddade ensidiga allén av parkpil i kvarteret sydöstra del. De öppna gräsytorna 
som inte är trädbevuxna vittnar om en tid då kvarteret var exploaterat med upp till 12 flerbostadshus. 
Inom ändringsområdet vilket är kvarterets nordöstra delar består marken i huvudsak av en 
grusparkering och en grönyta med tillhörande träd som är planterade i cirkulär form väster om de 
befintliga kedjehusen. 
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TIDIGARE BEBYGGELSE  
Det finns tre stycken byggnadsgrunder/källarplan som blivit kvar sedan rivningen av 
flerbostadshusen på 2000-talet. På den östra delen av kvarteret stod två av byggnaderna placerade 
i nordsydlig riktning med ca 25 meters mellanrum, ca 13 respektive 85 meter norr om Sandviksvägen. 
I Kvarteret västra del finns en källargrund kvar i väst-östlig placering. Huvudbyggnaderna utgjorde 
ca 500-650 m2 byggnadsarea och byggdes tre våningar höga. De var sparsamt utsmyckade med vit 
puts, bruna balkonger och platta tak. Om ny bebyggelse ska uppföras på dessa platser bör 
byggnadsgrunderna/källarplanen studeras närmare innan planering och projektering då dessa 
förutsättningar eventuellt kan orsaka ekonomiska eller tidsmässiga konsekvenser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flygbild över kvarteret Kranen 
år 1975. Bebyggelsen bestod 
av 12 flerbostadshus som revs 
under 2000-talet. Kvar blev tre 
byggnadsgrunder/källarplan 
illustrerade med blå färg. 
Under 2010-talet bebyggdes 
kvarteret med tre stycken 
befintliga flerbostadshus 
markerade i ljusorange färg. 
Ändringsområdet markerat 
med röd streckad linje. 
 

 

Befintliga kedjehus inom ändringsområdet  Träden som är planterade i en cirkel inom ändringsområdet 
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Den tidigare bebyggelsen inom kvarteret Kranen. Foto från Boforsaktuellt nr 1, år 1968. Foto från Boforsaktuellt nr 1, 1968.  

TRAFIK   
Trafik till och från ändringsområdet sker via det kommunala vägnätet genom avtagsvägen från 
Österledsvägen in på lokalgatan Solhagsvägen. Inom ändringsområdet finns det enbart mindre 
asfalterade vägar avsedda för boende inom fastigheten Kranen 3, inga vägar för allmän biltrafik 
förekommer. I övrigt består större delen av ändringsområdet av en grusad yta avsedd för 
bilparkering. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Till följd av att hela planområdet varit exploaterat sedan tidigare finns all nödvändig teknisk 
infrastruktur såsom vatten och avlopp-, el-, fiber- och fjärrvärmeledningar framdraget inom eller i 
anslutning till planområdet. Karlskoga Energi och Miljö AB informerar att det finns två äldre 
fjärrvärmeledningar kvar i marken från den tidigare bebyggelsen som funnits på platsen. 
Ledningarna är tagna ur drift och kan grävas upp om behov uppstår. 

AVFALL 
Avfall hanteras av respektive fastighetsägare inom planområdet. För flerbostadsbebyggelse föreslås 
en samlokaliserad lösning för hanteringen av hushållsavfall.  
 

PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Det område som ändras i detaljplanen kallas för ändringsområde och omges av en röd 
ändringsområdesgräns på tillhörande ändringskarta. Ändringarna syftar till att möjliggöra 
flerbostadsbebyggelse inom del av kvarteret Kranen i enlighet med rådande förutsättningar och 
efterfrågan.    

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 
Bostad – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL 
Markanvändning för bostäder utökas och omfattar hela ändringsområdet. Markanvändningen för 
garage upphör och ersätts med bostad.  
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER INOM KVARTERSMARK 
Nockhöjd - 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL 
Ny egenskapsbestämmelse som anger att bebyggelsens nockhöjd får vara högst 9 meter. 
 
Utnyttjandegrad – 4 kap. 11 § 1 och 30 § PBL 
Ny egenskapsbestämmelse som anger att bebyggelsen maximalt får uppta 30% av 
ändringsområdet. Ändringsområdet är 10155 kvm stort vilket innebär en maximala byggrätt om 
3047 kvm.  
 
Utfartsförbud – 4 kap. 9 och 30 § PBL   
Ny egenskapsbestämmelse som anger att utfart inte får finnas mot allmän gata. 
 
PLANBESTÄMMELSER SOM UPPHÄVS INOM ÄNDRINGSOMRÅDET 
Upphävande av användningen Garage  
Markanvändningen för garage upphör att gälla inom ändringsområdet. Detta illustreras genom 
rött streck över bokstaven G samt blå skrafferad yta över del av garageområdet. 
 
Upphävande av Begränsning av markens utnyttjande  
Prickmark upphör att gälla inom del av ändringsområdet. Detta illustreras genom att upphäva 
prickmarken och bestämmelsegränserna mot användningen bostad och garage inom den 
skrafferade röda ytan. 
 
Upphävande av byggnadshöjd, våningsantal och bruttovåningsyta. 
Egenskapsbestämmelserna för byggnadshöjd, våningsantal och högst tillåtna bruttovåningsyta 
upphävs inom ändringsområdet. Detta illustreras genom röda streck över symbolerna för 
egenskapsbestämmelserna. 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid  
Genomförandetiden för ändringen av detaljplanen är 5 år efter den har vunnit laga kraft. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration över föreslagna ändringar. 
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MOTIVERING TILL METODEN ÄDP  
Om en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats från bland annat buller, 
dagvatten eller risksynpunkt, och om en byggrätt finns så gäller den. Länsstyrelsens prövning är 
därför avgränsad till att omfatta enbart det som ändringen avser. Vid en ändring av detaljplan, liksom 
vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan och Bygglagen, PBL. 
Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. 
Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka byggrätten för att 
bättre möta dagens behov av standard eller ta bort alternativt lägga till planbestämmelser.  

Syftet med gällande stadsplan är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom kvarteret Kranen varför 
större delen av kvarteret är planlagt för användningen bostadsändamål. Den del av fastigheten som 
är planlagd för användningen garageändamål syftar enligt dåvarande planbestämmelser till 
fordonsuppställning för boende inom nyare bostadsområden1. När flerbostadsbebyggelsen stod 
färdig under den senare delen av 60-talet fungerade markanvändningen för garage som parkering 
till boende inom det nya bostadskvarteret, ingen servicestation eller dylikt fick anordnas. Mot dagens 
planbestämmelser skulle garage för parkering till boende falla under begreppet bostadskomplement 
och vara en del av användningen för bostad. Ett sådant bostadskomplement kan ligga i eller i 
anslutning till bostaden och är till för de boendes behov. Eftersom gällande detaljplan fastslagit att 
garage skulle placeras inom angett område för att tillhandahålla parkering för de numera rivna 
flerbostadshusen anses markanvändningen även utifrån dagens planbestämmelser vara ett 
komplement till bostäderna.  

Mot den här bakgrunden är det uppenbart att användningen för garage syftar till att komplettera 
användningen för bostad. Att del av kvarteret är planlagt för garage innebär inte att denna del av 
kvarteret är olämplig för bostäder. Stadsplanen hade för avsikt att kvarteret Kranen skulle bestå av 
bostäder och att parkeringen i det här enskilda fallet enbart kompletterar bostadskvarteret. Det har 
därmed en försumbar betydelse att markanvändningen ändras från garage till bostad och det är ett 
rimligt antagande att gällande stadsplan redan har lämplighetsprövat hela kvarteret Kranen för 
bostadsändamål mot 2 kap. i PBL. En fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning är således 
inte nödvändig. Aktuell ändring av detaljplanen bedöms falla inom ramarna för vad som enligt 
Boverket är rimligt att genomföra som ändring av detaljplan.  

Bofors Testcenter (BTC) har tagit del av kommunens planer att ändra detaljplanen och meddelar att 
deras verksamhet inte påverkas negativt av att nya bostäder uppförs inom kvarteret Kranen. Vidare 
är det viktigt att poängtera att ändringen av detaljplanen minskar största tillåtna våningsantal från 
tre till motsvarande två våningar. Om ändringen inte genomförs kommer denna del av kvarteret 
kunna bebyggas i högre våningsantal än vad ändringen medger. Ändringen utökar visserligen 
användningsområdet för bostad, vilket möjliggör nödvändig flexibilitet för placering av bebyggelse, 
men byggnadshöjden utökas inte, istället reduceras den.   

Med hänsyn till hur markanvändningen för garage tillämpades och syftade till under framtagande 
och genomförande av gällande stadsplan, medgivandet från BTC samt att ändringen är begränsad 
i sin omfattning anses det vara lämpligt att ändra detaljplanen i syfte att anpassa den till rådande 
förutsättningar och efterfrågan.  

 
1 Planbestämmelsekatalogen, garageändamål mellan åren 1949–1969. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
Kommunen har konstaterat att det i kvarteret Kranen finns större intresse för flexibel placering av 
nya bostäder i stället för att bostäderna ska vara monumentala. Ändringen medger därmed en lägre 
byggnadshöjd i förhållande till gällande detaljplan men samtidigt blir placering av ny bebyggelse 
mer flexibel. Planförslaget föreslår en nockhöjd om 9 meter vilket i praktiken innebär bebyggelse om 
två våningar istället för tre våningar som detaljplanen i dagsläget medger. Prickade ytor och mark 
för garagesändamål i gällande detaljplan omfattar ungefär 54% av ändringsområdets area vilket 
försvårar förutsättningarna för placering av ny bebyggelse. Större delen av prickmarken upphävs så 
att denna del av kvarteret Kranen kan exploateras på ett så flexibelt sätt som möjligt. Dessa ändringar 
kommer leda till att exploatörer attraheras att återuppbygga del av kvarteret Kranen igen. 
Återuppbyggnaden kommer stärka kopplingen mellan kvarteren och öka det sociala utbytet samt 
minska barriärerna mellan de olika stadsdelarna. Istället för tomma obebyggda ytor kommer det 
finnas människor i området under dag- och kvällstid, vilket är positivt ur både en social- och 
trygghetsaspekt. 

Om ändringen av detaljplanen genomförs kommer det öka bostadsbeståndet i Karlskoga vilket går 
i linje med kommunens översiktsplan, bostadsplaneringsprogamet och det övergripande målet att 
bli 32 000 invånare fram till 2025. Vidare innebär den redan befintliga infrastrukturen och servicen i 
närområdet att den nya bebyggelsen blir både är ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar. 

Om ändringen av detaljplanen inte genomförs finns det risk att kvarteret inte återuppbyggs. Detta 
innebär att delar av kvarteret fortsätter att bestå av tomma och anonyma ytor vilket är 
resursineffektivt för en sådan relativt central fastighet i Karlskoga tätort. Kommunens mål om 32 000 
invånare riskerar då att inte bli uppfyllt. 

 
BARNPERSPEKTIVET 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga. Hur staden i stort 
och bostadsmiljöer i synnerhet utformas påverkar alla som bor och rör sig där. Barnperspektivet är 
viktigt att bevaka i planeringen. Detta rör till exempel tillgång till skola, lekmiljöer, samt trygga 
möjligheter att röra sig till fots och cykel mellan olika målpunkter. 

I dagsläget består ändringsområdet av ett flerbostadshus, en grusad parkeringsyta och en friväxande 
grönyta. Till följd av att grönytan inte sköts är det tveksamt om den har något för lek- eller 
rekreationsvärde. Det är bedömt att ny bebyggelse inom ändringsområdet inte försämrar 
barnperspektivet. I närheten av planområdet finns det två skolor med tillhörande lekytor samt en 
fotbollsplan som inbjuder till lek inom och utanför skoltid Vidare finns det ett flertal gång- och 
cykelvägar i närområdet som bidrar till god trafiksäkerhet för både barn, ungdomar och vuxna. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.  

HANDLÄGGNING OCH TIDSPLAN 
Ändring av detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande, vilket innebär att 
standardförfarandet begränsas till att endast innehålla ett kommunikationssteg – samrådsskedet. 
Samrådskretsen har begränsats till de som bedöms beröras av själva ändringen. Förfarandet 
tillämpas i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är förenligt 
med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. Förslag till 
ändring av detaljplan bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse, eller kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Karlskoga kommun äger fastigheten Kranen 1 och Egeryds Fastigheter Karlskoga AB äger fastigheten 
Kranen 3 inom ändringsområdet. Fastighetsägare ansvarar för arbete, skötsel och övrig förvaltning 
inom kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för åtgärder inom kvartersmark på den egna 
fastigheten, samt de utredningar och undersökningar sådana åtgärder kräver så som 
fastighetsbildning, anslutningsavgifter för VA, el, tele etc. samt andra avgifter såsom bygglov, 
nybyggnadskarta m.m.  

Ledningar i mark som eventuellt påverkas av planens genomförande kan behöva flyttas. Detsamma 
gäller byggnadsgrunder/källarplan. Detta bekostas av exploatören om inget annat avtalas. 
Exploatören initierar och bekostar även eventuella lantmäteriförrättningar. Ledningshavare ansvarar 
för och bekostar utbyggnad samt drift och underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, 
tele- och bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive 
ändamål av ledningsägare och operatörer. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Om kvarteret Kranen ska bebyggas enligt planförslaget behöver en fastighetsreglering genomföras. 
De åtgärder som krävs för fastighetsreglering initieras och bekostas av exploatören om inget annat 
avtalas.  

• Cirka 6174 kvm ska överföras från Kranen 1 till Kranen 3 för ändamålet bostad.  

AVTAL OCH PLANEKONOMI 
Ändring av detaljplanen bekostas av Karlskoga kommun. Planavgift ska inte tas ut i samband med 
bygglovsprövning inom det område som utgör ändringsområde.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
En exploatör önskar bygga tre flerbostadshus i kvarteret Kranens nordöstra delar men den 
nuvarande stadsplanen tillåter inte detta. Om bebyggelsen ska tillåtas måste stadsplanen ändras så 
att kvarteret Kranen på ett bättre sätt tillmötesgår det aktuella behovet av nya bostäder i Karlskoga 
kommun.  

Kvarteret Kranen har genomgått många faser de senaste 50 åren. Fram till andra delen av 1960-
talet användes marken för jordbruk. Kvarteret utgjorde en oexploaterad del av Karlskoga 
tillsammans med ytterligare större parti jordbruksmark som vidsträckte sig ända till Svartälven. I 
samband med att Miljonprogrammet kom även detta område att bli intressant för exploatering 
och år 1975 var kvarteret Kranen exploaterat med 12 flerbostadshus. Under 2000-talet revs 
succesivt flerbostadshusen till följd av den utflyttning som förekom i Karlskoga kommun. Kvarteret 
var obebyggt mellan ett flertal år för att sedan återigen bebyggas med två gruppboenden och ett 
flerbostadshus. Det senaste blev färdigställt under våren 2019. 

SAMRÅD 
Ändring av detaljplanen var ute på samråd mellan den 223 augusti till den 6 september juni 2021. 
Samrådshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga i samhällsbyggnadsförvaltningens 
entréhall och lokaler på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på kommunens hemsida, 
www.karlskoga.se. Digitala handlingar har skickats till sakägare och obligatoriska remissinstanser, 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida 
under hela samrådsperioden.  

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från: 

Länsstyrelsen i Örebro län (Bilaga 1) 
Postnord Sverige AB (Bilaga 2) 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från: 
Trafikverket (Bilaga 3) 
Kultur och föreningsförvaltningen  (Bilaga 4)
Socialförvaltningen (Bilaga 5) 
Karlskoga kommunbiolog (Bilaga 6) 
Lantmäteriet i Karlskoga kommun (Bilaga 7)
Bergslagens räddningstjänst (Bilaga 8) 
Tillväxt- och tillsynsförvaltning (Bilaga 9)
Skanova AB (Bilaga 10) 
Skolförvaltningen (Bilaga 11) 
KEMAB (Bilaga 12) 
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SÄNDLISTA 

Sakägare Till berörda av pågående planering enligt fastighetsförteckningen. 

Karlskoga kommun 
Karlskoga Energi- och miljö info@karlskogaenergi.se (Karlskoga Energi & Miljö) 

registrator@karlskogaenergi.se (registrator) 

Kommunstyrelsens ledningskontor kommunstyrelsen@karlskoga.se 
bo.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  
karl.selander@karlskoga.se (näringsliv och tillväxtschef) 
niklas.olsson@karlskoga.se (strategisk planerare) 
jörgen.skog@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 
bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & exploateringschef) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ronnie.erhard@karlskoga.se
Ungdomsfullmäktige ungdomsfullmäktige@karlskoga.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) ulrika.lundgren@karlskoga.se (förvaltningschef) 

SBF Verksamhetsstab robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 

SBF Miljösamordning miljosamordning@karlskoga.se 
SBF Stadsarkitekt ann.dakovic@karlskoga.se 
TTF Bygg- och miljökontoret ttn@karlskoga.se
SBF Teknik- och fastighetsavdelning teknikfastighet@karlskoga.se 

josephine.nilsson@karlskoga.se (trafikhandläggare) 
agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 
sonny.larsson@karlskoga.se (enhetschef) 
robert.brånn@karlskoga.se (fastighetschef) 
veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare)  

SBF Samhällsutveckling- och geodata avdelningen liv.hellquist@karlskoga.se (avd. chef samhällsutveckling- och geodata avd.)
johanna.hellsing@karlskoga.se (mätningsingenjör)
magnus.jordan@karlskoga.se (mätningsingenjör)
max.holmstrom@karlskoga.se (mätningsingenjör)
ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt)
daniel.rankedal@karlskoga.se (planarkitekt)
madeleine.eriksson@karlskoga.se (fysisk planerare)
georgios.apostolidis@karlskoga.se (fysisk planerare)
oscar.sawstrom@karlskoga.se (kommunbiolog)
daniel.berg@karlskoga.se (projektkoordinator)
malin.loow@karlskoga.se (projektledare)

Folkhälsoförvaltningen fkn@karlskoga.se
Skolförvaltningen bun@karlskoga.se

Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 
Socialförvaltningen sn@karlskoga.se
Intressenter 

Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 
Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 
Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se 
Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se

Karlskoga hembygdsförening karlskogahembygd@gmail.com 
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INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden har sammanfattats nedan. 

YYTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 
Inga privatpersoner eller sakägare har lämnat yttrande. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 
Inga synpunkter med erinran har inkommit från kommunala remissinstanser 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 
Inga synpunkter med erinran har inkommit från övriga remissinstanser 

STATLIGA REMISSINSTANSER 
Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av handlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns 
redovisat i sin helhet som Bilaga 1. 
Kommentar:  
Råd planbestämmelser
Gränserna i plankartan har ändrats från ny ändringsområdesgräns och ny egenskapsgräns till 
ändringsområdesgräns och egenskapsgräns. Romben för nockhöjd har blivit ersatt med 
beteckningen h.

Råd ÖP
Planhandläggaren har hört med ansvarig på kommunen och det är en felaktighet i kartan och detär 
mer ett konstaterande att området skulle avvecklas vid tidpunkten år 2011. Kommunens 
bostadsplaneringsprogram från år 2017 konstaterar att det inte längre finns behov att avveckla 
flerbostadshus genom ställningstagandet: Inga ytterligare rivningar av flerfamiljshus eller 
omställningar från bostäder till kontor eller liknande bör genomföras under programperioden. Det 
är därmed bedömt att planförslaget går i linje med kommunens strategiska planering.

Postnord Sverige AB har tagit del av handlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns 
redovisat i sin helhet som Bilaga 2. 

Kommentar:  
Det är dessvärre inte möjligt att styra placering av postlådor, lådsamlingar och fastighetsbox 
inom ramen av en detaljplan. Fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med Postnord för dialog 
kring lämplig placering av lådinsamling. 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA
Följande revideringar görs i antagandehandlingarna:  
Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

o Gränserna i plankartan har ändrats från ny ändringsområdesgräns och ny egenskapsgräns
till ändringsområdesgräns och egenskapsgräns.

o Romben för nockhöjd har blivit ersatt med beteckningen h
o Indexnumret för genskapsbestämmelsen för  byggnadsarea  (e1) har tagits

bort

Planbeskrivningen revideras enligt nedan: 
o Illustrationsbilden under planförslag och förändringar har justerats så de stämmer överens

med revideringarna i plankartan.



Yttrande
1(2)

Datum Diarienummer
2021-08-31 402-6800-2021

Karlskoga kommun,
Samhällsutveckling och geodataavdelningen
detaljplan@karlskoga.se  

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Ändring av detaljplan för Kv. Bandet, 
Bergmästaren och Kranen m.m., Karlskoga 
kommun
Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
11 § plan- och bygglagen (PBL), begränsat standardförfarande. Länsstyrelsen har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av ändringen av detaljplanen inte 
kommer att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
I kartbilagan till kommunens översiktsplan är planområdet angivet som 
”Hyresbostäder befintligt bestånd”. I närområdet anger kartbilagan 
”Avvecklingsområden för bostäder”. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Planbestämmelser
På plankartan redovisas två typer av gränser, ”Ändringsområdesgräns” och ”Ny 
egenskapsgräns”, som inte överensstämmer med de gränser som anges i 
Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. Den 
gräns som på plankartan redovisas som ”Ändringsområdesgräns” bör ersättas med 
en användningsgräns och ”Ny egenskapsgräns” bör ersättas med en 
egenskapsgräns. 
På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symbol betecknad som romb. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan kan bestämmelse om höjd på byggnadsverk 
betecknas h. 



Yttrande 2(2) 

2021-08-31 402-6800-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Camilla Lund som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Styrelsens säte 
Solna 

Org nr  
556711-5695 

postnord.se 

Till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsutveckling och geodataavd. 
Skrantahöjdsvägen 35 
691 83  KARLSKOGA 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 

Postutdelning för kvarteren Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m., i 
Karlskoga kommun 
ÄrendeNr: SBN 2018-00308 

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

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
och förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2021-09-03 

Sändlista 
Anna-Lena Wennström, Distributionsområdeschef Örebro 
Patrick Andersson, Produktionschef Karlskoga 
Karlskoga kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 



Från: elis.hoglind@trafikverket.se
Till: Karlskoga - Detaljplan
Kopia: orebro@lansstyrelsen.se
Ärende: SBN 2018-00308
Datum: den 30 augusti 2021 12:42:56

Karlskoga kommuns dnr: SBN 2018-00308
Trafikverkets dnr: TRV 2021/97155

Samråd gällande Detaljplan för Bandet, Bergmästaren och Kranen i Karlskoga kommun

Syftet är att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse.

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.

Med vänlig hälsning

Elis Höglind
Samhällsplanerare

elis.hoglind@trafikverket.se
Direkt: 010-123 05 46

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas  nedan 

Synpunkter: 

Kultur- och föreningsförvaltningen 2021-08-24  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 
Socialförvaltningen har inget att erinra på den föreslagna detaljplanen men i händelse av framtida 
förändringar i området vill socialförvaltningen bli inblandade i ett tidigt skede. Detta då 
tillsynsmyndigheter kan ha synpunkter på hur miljön ser ut runt, i det här fallet, gruppbostäder.  

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 



Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/)  Datum    
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Daniel Ränkedal

Från: Oscar Säwström
Skickat: den 23 augusti 2021 15:17
Till: Daniel Ränkedal
Ämne: Sv: Ändring av detaljplan på samråd - Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.

Inga nya ytterligare synpunkter från mig. Tror allt kom med när vi jobbade med Kranen.
/Oscar

Från: Daniel Ränkedal <daniel.rankedal@karlskoga.se>
Skickat: den 23 augusti 2021 08:03
Till: Agnetha Köhler <agnetha.kohler@karlskoga.se>; Ann Dakovic <ann.dakovic@karlskoga.se>; Bergslagens
räddningstjänst <bergslagens.rtj@brt.se>; Björn Winnberg Persson <bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se>; Bo
Björk <bo.bjork@karlskoga.se>; Diarium Bun <bun@karlskoga.se>; Daniel Berg <daniel.berg@karlskoga.se>; Diarium
TTN <ttn@karlskoga.se>; Diarium FHN <fkn@karlskoga.se>; Georgios Apostolidis
<georgios.apostolidis@karlskoga.se>; Diarium GN <gymnasienamnden@karlskoga.se>; Ida Englund
<ida.englund@karlskoga.se>; Johanna Hellsing <johanna.hellsing@karlskoga.se>; Josephine Nilsson
<josephine.nilsson@karlskoga.se>; Jörgen Skog <jorgen.skog@karlskoga.se>; Karl Selander
<karl.selander@karlskoga.se>; Karlskoga Miljösamordning <miljosamordning@karlskoga.se>; Karlskoga
Ungdomsfullmaktige <ungdomsfullmaktige@karlskoga.se>; Karlskoga Energi och Miljö service
<info@karlskogaenergi.se>; Karlskoga hembygdsförening <karlskogahembygd@gmail.com>; KARLSKOGA Lantmäteri
<lantmateri@karlskoga.se>; KARLSKOGA Teknikfastighet <teknikfastighet@karlskoga.se>; Diarium KFN
<kfn@karlskoga.se>; Diarium KS <kommunstyrelsen@karlskoga.se>; Liv Hellquist <liv.hellquist@karlskoga.se>;
Madeleine Eriksson <madeleine.eriksson@karlskoga.se>; Magnus Jordan <magnus.jordan@karlskoga.se>; Malin
Lööw <malin.loow@karlskoga.se>; Max Holmström <max.holmstrom@karlskoga.se>; Niklas Olsson
<niklas.olsson@karlskoga.se>; Oscar Säwström <oscar.sawstrom@karlskoga.se>; Regionen Örebro Län
<regionen@regionorebrolan.se>; registrator@karlskogaenergi. se (registrator@karlskogaenergi.se)
<registrator@karlskogaenergi.se>; Robert Brånn <robert.brann@karlskoga.se>; Robert Gustafsson
<robert.gustafsson@karlskoga.se>; Ronnie Erhard <ronnie.erhard@karlskoga.se>; Skanova <skanova remisser
orebro@skanova.se>; Diarium SN <sn@karlskoga.se>; Sonny Larsson <sonny.larsson@karlskoga.se>; Trafikverket
<eskilstuna@trafikverket.se>; Trafikverket (2) <Trafikverket@trafikverket.se>; Ulrika Lundgren
<ulrika.lundgren@karlskoga.se>; Veronica Holmén <veronica.holmen@karlskoga.se>
Ämne: Ändring av detaljplan på samråd Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN PÅ SAMRÅD
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m  

23 augusti – 6 september 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppgift att
upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Kranen vilket är beläget i stadsdelen Sandviken söder om Österledskolan.
Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheten Kranen 3 och del av
Kranen 1. Kvarteret har tidigare varit bebyggt med 12 flerbostadshus som med tiden rivits. I dagsläget består
kvarteret av två flerbostadsbyggnader och en radhusbyggnad. Om ändring av detaljplanen genomförs kan ny
bostadsbebyggelse uppföras inom kvarterets nordöstra del.

Planhandlingar: Ändring av detaljplan för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m.

Blankett för remissyttrande finns bifogat. Fyll i blanketten och skicka eller maila den till mig senast 6
september
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Planhandlingar:
 Informationsbrev
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Miljöundersökning

SAMRÅDSTID
Ändring av detaljplanen fallen inom ramen för och handläggs med begränsat standardförfarande i enlighet med PBL
5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att innehålla enbart ett kommunikationssteg,
samrådet. Samrådet syftar till att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet sammanställs de yttranden som inkommit tillsammans
med eventuella nya inkomna yttranden i antagandehandlingarna (samrådsredogörelsen).

Läs mer om planprocessen här: https://www.boverket.se/sv/PBL
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/begransning av
standardforfarande/

Vänliga hälsningar 
Daniel Ränkedal
Planarkitekt
Samhällsutveckling- och geodataavdelningen
Samhälle och Serviceförvaltningen
Telefon: 0586-61949 
E-post: daniel.rankedal@karlskoga.se 
www.karlskoga.se 

Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Lantmäterimyndigheten /Anders Jansson 2021-09-01  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 









SSAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Informationsbrev 

  Miljöundersökning 

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2021-09-03 

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



Från: Skanova-Remisser-Örebro /Telia Sverige AB /Örebro
Till: Daniel Ränkedal
Ärende: Samråd - Ändring av detaljplan på samråd - Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. [ErrandId: CSY02298716] [ResponseId:4135485]
Datum: den 3 september 2021 09:36:20
Bilagor: image001.png

Blankett för remissyttrande.doc
image001.png
TeliaSignatureLogo

2021-09-03

Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:

Yttrande

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se

För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00

Med vänlig hälsning

Mia Broström Kristensson

Mottagare:
agnetha.kohler@karlskoga.se;ann.dakovic@karlskoga.se;bergslagens.rtj@brt.se;bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se;bo.bjork@karlskoga.se;bun@karlskoga.se;daniel.berg@karlskoga.se;ttn@karlskoga.se;fkn@karlskoga.se;georgios.apostolidis@karlskoga.se;gymnasienamnden@karlskoga.se;ida.englund@karlskoga.se;johanna.hellsing@karlskoga.se;josephine.nilsson@karlskoga.se;jorgen.skog@karlskoga.se;karl.selander@karlskoga.se;miljosamordning@karlskoga.se;ungdomsfullmaktige@karlskoga.se;info@karlskogaenergi.se;karlskogahembygd@gmail.com;lantmateri@karlskoga.se;teknikfastighet@karlskoga.se;kfn@karlskoga.se;kommunstyrelsen@karlskoga.se;liv.hellquist@karlskoga.se;madeleine.eriksson@karlskoga.se;magnus.jordan@karlskoga.se;malin.loow@karlskoga.se;max.holmstrom@karlskoga.se;niklas.olsson@karlskoga.se;oscar.sawstrom@karlskoga.se;regionen@regionorebrolan.se;registrator@karlskogaenergi.se;robert.brann@karlskoga.se;robert.gustafsson@karlskoga.se;ronnie.erhard@karlskoga.se;skanova-
remisser-orebro@skanova.se;sn@karlskoga.se;sonny.larsson@karlskoga.se;eskilstuna@trafikverket.se;Trafikverket@trafikverket.se;ulrika.lundgren@karlskoga.se;veronica.holmen@karlskoga.se
Cc:
Prioritet: Normal
Kontaktperson: daniel.rankedal@karlskoga.se
Ämne: Samråd - Ändring av detaljplan på samråd - Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.
Information:

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN PÅ SAMRÅD

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m

23 augusti 6 september 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppgift att upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Kranen vilket är beläget i stadsdelen Sandviken söder om Österledskolan. Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheten Kranen 3 och del av Kranen 1. Kvarteret har tidigare varit bebyggt med 12 flerbostadshus som med tiden rivits. I dagsläget består kvarteret av två flerbostadsbyggnader och en radhusbyggnad. Om ändring av detaljplanen genomförs kan ny bostadsbebyggelse uppföras inom kvarterets nordöstra del. 

Planhandlingar: Ändring av detaljplan för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m.

Blankett för remissyttrande finns bifogat. Fyll i blanketten och skicka eller maila den till mig senast 6 september

Planhandlingar:

Informationsbrev
Plankarta
Planbeskrivning
Miljöundersökning

SAMRÅDSTID

Ändring av detaljplanen fallen inom ramen för och handläggs med begränsat standardförfarande i enlighet med PBL 5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att innehålla enbart ett kommunikationssteg, samrådet. Samrådet syftar till att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet sammanställs de yttranden som inkommit tillsammans med eventuella nya inkomna yttranden i antagandehandlingarna (samrådsredogörelsen).

Läs mer om planprocessen här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/begransning-av-standardforfarande/

Vänliga hälsningar

Daniel Ränkedal
Planarkitekt
Samhällsutveckling- och geodataavdelningen
Samhälle och Serviceförvaltningen
Telefon: 0586-61949

E-post: daniel.rankedal@karlskoga.se

www.karlskoga.se

Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4135485]' från ämnesraden då denna text används för automatisk inläsning.)



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2021-09-03  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: X Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Karlskoga Energi & Miljö AB har inget att erinra i saken. 

Karlskoga Energi & Miljö AB, David Ranström 2021-09-06  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



Från: David Ranström
Till: Daniel Ränkedal
Ärende: Komplettering remiss
Datum: den 6 september 2021 10:57:46

Hej Daniel!
 
För info så finns det två par gamla fjärrvärmeledningar kvar i marken sen tidigare bebyggelse.
Dessa är tagna ur drift så de går att gräva upp om det behövs.
 
 
Med vänliga hälsningar

David Ranström | Hållbarhetschef
Karlskoga Energi & Miljö AB   |   Box 42   |   691 21  Karlskoga
Tel: +46586750143   |   Mobil: +46736623814

 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Bygglov 2021-09-10 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m (ÄDP) 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

 
 
 




