
Detaljplan för Svinvallen
Kristinehamns kommun, Värmlands län

Hur processen har bedrivits

• Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 19 april till 17 maj 
2017. Granskningen 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.

• Efter granskningen har omarbetningar gjorts, varför detaljplanen bedöms 
behöva en ytterligare granskningsomgång. 

Inkomna yttranden utan erinran:

Trafikverket

Socialnämnden

Yttranden med synpunkter:

Länsstyrelsen Räddningstjänsten

Lantmäteriet Värmlands museum

Miljö- och byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Kulturnämnden

Värmevärden

Kvarstående synpunkter efter granskning:

• Värmlands museums synpunkt att mer preciserade utformningskrav på 
Nebulosa 10 krävs. 

• Föreningen för byggnadskulturs synpunkt att Nebulosan 8 ska ingå i 
planområdet och få en utökad byggrätt.

Ställningstagande:

• Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för en andra granskning.
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Revidering efter granskning 1

Planområdet

• Området som berörs av planläggningen har förändrats sedan detaljplanen var på 
granskning under 2017.  Byggandet av park och bro över Varnan har 
genomförts och de etableringar som skett har bedömts ha stöd av gällande 
detaljplan. 

• Avsikten är dock att genom denna planläggning ersätta de äldre detaljplanerna. I 
de tidigare planerna finns byggrätter för ändamål och på platser som inte längre 
är aktuellt att genomföra. 

• Planområdets geografiska utbredning har anpassats till att ersätta äldre planer. 

• Kunskapen om områdets förorenade mark har fördjupats genom en 
miljöundersökning och åtgärder för att hantera, och planbestämmelser för att 
reglera, detta har inarbetas i förslaget.

• Resonemanget kring områdets förutsättningar vid en översvämning eller ett 
skyfall har fördjupats och åtgärder för att hantera, och planbestämmelser för att 
reglera, detta har inarbetas i förslaget. 

• En bullerutredning har tagits fram för att säkerställa att tillkommande byggrätt 
på Nebulosan 10 uppfyller kraven i förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 2015:216.



Länsstyrelsens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Strandskydd

Frågan om strandskyddsupphävande har förtydligats i den förnyade granskningshandlingen. 

Översvämning

Med hjälp av SMHI:s beräkningar av höga nivåer i Vänern har Kristinehamns kommun tagit 
ställning i frågan om översvämning och jobbat fram ställningstaganden som redovisas i den 
nyligen antagna översiktsplanen. Framför allt: 

- Kristinehamns kommun tillämpar Boverkets avstegsprinciper för komplettering och 
utveckling av befintliga tätorter.

- Fysisk planering och lovgivning ska säkerställa att inga tillkommande bostadsytor utsätts 
för direkta översvämningsrisker vid nederbörd motsvarande ett 100-årsregn.

- Fysisk planering och lovgivning ska alltid analysera konsekvenserna av en vattennivå i 
Vänern som motsvarar en 200-årshändelse.

- Fysisk planering och lovgivning för känslig verksamhet ska alltid analysera 
konsekvenserna av en vattennivå i Vänern motsvarande en 1000-årshändelse. 

Dessa resonemang har arbetats in i planbeskrivningen. På plankartan har det gett upphov till 
en lägsta golvnivå på +46,8 m (RH2000) (10 000-årsnivå), att tekniska installationer under 
46,8 m (RH2000) ska översvämningssäkras och en planbestämmelse om att källare ska 
översvämningsskyddas och en minsta marknivå på +46.60m (RH2000). Avsnittet om 
översvämning har fördjupats i granskningshandlingen. 

Kommunen anser med avseende på ovanstående, att den aktuella detaljplanen och dess 
reglering är tillräcklig för planens syfte. Och för att genom planarbetet och beskrivningen av 
översvämningsfrågan, på ansvarsfullt sätt hantera samhällets resurser för riskreduktion och 
avvägning om vilka risker som är acceptabla. 



Förorenad mark

- Området inom stadsparken där det förekommit markföroreringar är nu åtgärdat.

- Under 2021 genomfördes en kompletterande miljötekniska undersökning på 
fastigheten Nebulosan 10. Samtliga förorenade utfyllnadsmassor på platsen ska 
grävas och fraktas bort och tas om hand enligt rutiner för hantering av 
förorenade massor. Alla nya utfyllnadsmassor som tillförs ska uppfylla 
kriterierna för känslig markanvändning. En planbestämmelse om att innan 
startbesked för byggnad ges ska markföroreningar avlägsnas har införts på 
plankartan. 

Länsstyrelsens yttrande (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer



Länsstyrelsens yttrande (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Plankartan

Plankartan har ritats om och förhoppningsvis har tidigare oklarhet därmed 
förtydligats. Avsikten är inte att bilda egen fastighet för Parkmagasinet, varför 
anslutande väg inte regleras separat på plankartan.



Lantmäteriets yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Plankartan har ritats om och bestämmelserna förtydligats. 



Kommentarer på nästa sida.

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Miljö- och byggnadsnämndens yttrande (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Byggrätten för Nebulosan 10 är justerad. 

Anslutande väg för parkmagasinet planregleras inte. 

Förekommande markföroreningar har eller kommer att åtgärdas. 



Tekniska nämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Planbeskrivningen har förtydligats med att parkeringsbehov för kvartersmark ska 
lösas inom den egna fastigheten. 



Kulturnämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentar

Uppförandet av en fast scen ryms inom användningen PARK och har därmed redan 
stöd i detaljplanen. 



Räddningstjänstens yttrande Planeringsavdelningens kommentar

• Besöksparkeringen som det syftas till i yttrandet finns inte längre kvar då 
området har omvandlats till stadspark. Uppstrukturering av parkeringsyta och 
uppfräschning av utemiljön är inte planfrågor som hanteras inom ramen för 
detta detaljplanearbete. Bergslagens räddningstjänst uppmanas att ta kontakt 
med tekniska förvaltningen för vidare hantering av dessa önskemål. Mail: 
tekniska@kristinehamn.se

• En häck är sedan detta yttrande planterad men kommer att skötas på ett sådant 
sätt att sikten inte försämras för trafikanter och fotgängare.



Fjärrvärmebolagets yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Yttrandet föranleder inga kommentarer från kommunen.



Värmlands museums yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Detaljplanen är bearbetad i flera av dessa avseenden och avsikten är att förtydliga en 
del tidigare oklarheter. 

En planbestämmelse om att fönster till form, material, indelning och proportioner 
ska bevaras har införts på plankartan.

Parkmagasinets användning har i den andra granskningen breddats till C –
centrumändamål. Inom detta område medges en byggrätt på 500 m2. 
Utformningsbestämmelserna gäller hela användningsområdet och byggrätten som är 
kopplad till den. 



Värmlands museums yttrande (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Kommunen anser att bestämmelsen om att ”ny bebyggelse ska förhålla sig 
arkitektoniskt till byggnadsminnet Nordenfeldtska huset på ett sådant sätt att 
upplevelsen av byggnadsminnet värden inte förminskas” ger en möjlighet att ställa 
krav på utformning men samtidigt en flexibilitet och anser därför att det är en 
tillräcklig utformningsreglering.

Kommunen anser att den skötsel med återplantering och annat som användningen 
PARK innebär är en tillräcklig reglering.



Föreningen för byggnadskulturs yttrande Planeringsavdelningens kommentar

• Nebulosan 8 är inte en del av planområdet och kommer därför inte att 
planregleras. 

• Planbestämmelserna för Nebulosan 10 anpassas efter den framtida 
användningen.

• Gång- och cykelväg ryms inom användningen PARK. 
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