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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Del av kv Sirius,
Kristinehamns kommun, Värmlands län
Hur processen har bedrivits
• Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under tiden 19 maj – 30
juni 2020.
• Samrådet har anslagits på kommunens anslagstavla. Meddelande om
samråd har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning,
myndigheter, organisationer och andra berörda. Samtliga
planhandlingar har funnits tillgängliga på stadsbiblioteket, i
kommunhuset samt på kommunens webbplats.
Yttranden med synpunkter:

Inkomna yttranden utan erinran:

Länsstyrelsen i Värmland

Lantmäteriet

Tekniska nämnden

Kulturnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Bergslagens räddningstjänst

Föreningen för byggnadskultur

Förändringar av planen efter samrådet:
Efter samrådet har byggrätten flyttats in så att oxelallén längs
Västerlånggatan kan stå kvar vid en eventuell byggnation. Byggrätten
har fått ett antal utformningsbestämmelser. I övrigt har planhandlingen
utvecklats och resonemanget rörande strandskydd, geoteknik och
förorenad mark har förtydligats.
Ställningstagande:
• Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för
granskning.
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Länsstyrelsens yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

Se nästa sida.

Länsstyrelsens yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer
•

Naturmiljö

Alléträden längs Västerlånggatan omfattas av biotopskydd. Kristinehamns
kommun väljer inför granskningen att dra in byggrätten och låta befintlig allé stå
orörd.
•

Gestaltning av bebyggelse

Kristinehamns kommun delar åsikten att bebyggelsen på kvarteret Sirius kräver
en omsorgsfull gestaltning. Bebyggelsen i de omkringliggande kvarteren är
varierande och speglar bebyggelseideal från en rad olika epoker. De byggnader
som blir mest betydelsefulla att ta hänsyn till i kommande utformning och
gestaltning menar kommunen är de byggnader som kommer att kunna ses i
samma blickfång som den kommande bebyggelsen på Sirius 6, 8 och 11. En
planbestämmelse om att hög arkitektonisk kvalitet och hänsyn till
omkringliggande bebyggelse är ett krav för byggnation införs på plankartan.
•

Geotekniska frågor

Markarbeten i form av pålning kan upplevas störande för omkringliggande
grannar orsaka skador på omkringliggande bebyggelse. Vilka delar av den
omkringliggande bebyggelsen som kommer att behöva sprickbesiktigas kommer
att klargöras i den kommande, kompletterande geotekniska undersökningen i
detaljprojekteringsskedet. Detta förtydligas i planhandlingen.
•

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Detta förtydligas i planhandlingen.

Länsstyrelsens yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

• Strandskydd
Motivet till strandskyddsupphävandet utvecklas i planhandlingen.
• Förorenad mark
Samtliga förorenade massor kommer att avlägsnas och ersättas med nya
massor. Planhandlingen korrigeras så att detta blir tydligt.

Miljö- och byggnadsnämnden yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer
1. Detaljplanen föreslår ett antal planbestämmelser för att säkra platsens lämplighet för bostäder i
närheten av en vältrafikerad väg. Dessa är:
- Minst hälften av bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida.
- Ensidiga lägenheter mot gatumark ska vara mindre än 35 m2.
- Bullerskyddad uteplats ska anordnas.
- För att säkerställa möjligheten till bullerskyddad uteplats läggs en bestämmelse om att husen ska
vara sammanbyggda till på plankartan.
Utöver detta har byggrätten till granskningen flyttats inåt på gården för att lämna allén längs
Västerlånggatan orörd vid exploatering vilket flyttar byggrätten bort från bullerkällan.
2. Detta förtydligas i planhandlingen.
3. En bestämmelse om att husen ska vara sammanbyggda införs på plankartan.
4. Planförslaget innebär att samtliga förorenade utfyllnadsmassor på platsen ska grävas och fraktas
bort och tas om hand enligt rutiner för hantering av förorenade massor och att nya
utfyllnadsmassor tillförs som uppfyller kriterierna för känslig markanvändning.
5. Planeringsavdelningen har utrett möjligheten att ta med Sirius 5 i planarbetet och häva
utfartsförbudet men kommit fram till att Västerlånggatan, som är en genomfartsgata med relativt
hög frekvens av trafik i ett centralt läge, inte bör ha fler in- och utfarter kopplade till sig.
6. Planeringsavdelningen delar åsikten att bebyggelsen på kvarteret Sirius kräver en omsorgsfull
gestaltning. Bebyggelsen i de omkringliggande kvarteren är varierande och speglar bebyggelseideal
från en rad olika epoker. De byggnader som blir mest betydelsefulla att ta hänsyn till i kommande
utformning och gestaltning menar kommunen är de byggnader som kommer att kunna ses i
samma blickfång som den kommande bebyggelsen på Sirius 6, 8 och 11.
- En planbestämmelse om att byggnadens färgsättning och materialval ska utformas med hög
arkitektonisk kvalité med hänsyn till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i närområdet och särskilt
på fastigheterna Sirius 5, Capella 2 och 12 införs på plankartan.

Parkering:
2018 antogs en trafikplan för Kristinehamn. En genomförd beläggningsstudie av parkeringen i
Kristinehamn visar att det finns ett stort överskott av parkering i centrum och att de platser som
finns är utspridda på många platser som inte är avsedda för parkering eller som skulle kunna
användas till annat för att skapa en levande stadskärna med folkliv.
Platsen för planområdet har en lång historia av att vara bebyggd och att återgå till detta är ett
sätt att återskapa den historiska stadsbilden.
Källare och dagvatten:
Planområdet är en del i ett större område där dagvattensystemet och dagvattenfrågan bör
utredas i sin helhet. Åtgärder till följd av detta arbete behöver hamna längre uppströms för att
avlasta systemet i stadens centrala delar. Planområdet är beläget i närheten av recipient och är
inte stort nog att rymma någon stor dagvattenfördröjning. Planhandlingarna kompletteras dock
med skrivelser om hur fastighetsägaren fördröja sitt dagvatten.
Om källare ska anläggas på platsen ska den översvämningssäkras. Detta ställer höga krav på
konstruktionen, men då det inte är omöjligt är det inget som bör beläggas med förbud i
detaljplanen. Däremot ges resonemanget stöd och tyngd i detaljplanen genom
planbestämmelserna:
• Källare ska översvämningssäkras
• Tekniska installationer under +46.30 (RH2000) ska översvämningssäkras.

Föreningen för byggnadskultur yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

Planeringsavdelningen delar synpunkten och har infört följande
planbestämmelse på plankartan:
- Byggnadens färgsättning och materialval ska utformas med hög arkitektonisk
kvalité med hänsyn till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i närområdet och
särskilt på fastigheterna Sirius 5, Capella 2 och 12 införs på plankartan.

