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Diarienummer: Ks/2014:187
Handläggare: Petra Hallberg Rudsvik

Hur processen har bedrivits

• Detaljplanen har varit utställd för en andra granskning under tiden 18 februari – 13 

april 2022.

• Granskningen har anslagits på kommunens anslagstavla. Meddelande om 

granskningssamråd har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning, myndigheter, 

organisationer och andra berörda. Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga 

på stadsbiblioteket, i kommunhuset samt på kommunens webbplats.

Inkomna yttranden utan erinran (redovisas inte i granskningsutlåtandet, finns 
hos planeringsavdelningen):

Bergslagens Räddningstjänst

Vattenfall

Kulturnämnden

Bergslagens räddningstjänst

Yttranden med synpunkter:

Länsstyrelsen i Värmland

Lantmäteriet

Tekniska nämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Skanova

Boende Nebulosan 8

Föreningen för byggnadskultur

Förändringar av planen efter granskning:

• Bryggområdena där strandskyddet upphävs utökas.

• Bestämmelser om byggrätt, markhöjd och dagvattenhantering utvecklas och förtydligas.

• Högsta tillåtna byggnadshöjd på Nebulosan 10 sänks från 14 till 12,5 meter för att 

säkerställa att högst hus med 4 våningar blir möjligt att bygga inom fastigheten. 

Kvarstående synpunkter efter granskning:

• Fastighetsägare till Nebulosan 8’s och Föreningen för byggnadskulturs synpunkt att 

byggnadshöjd och nockhöjd på Nebulosan 10 bör sänkas så att byggnader med max tre 

våningar tillåts tillgodoses ej. 

Ställningstagande:

• Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för antagande. 

2022-05-17

Petra Hallberg Rudsvik

Planarkitekt



Se nästa kommentarer nästa sida.

Länsstyrelsens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Länsstyrelsens yttrande forts. Planeringsavdelningens kommentarer

• Brygganläggningarna ges planstöd och strandskyddsupphävandet 

motiveras. 

• Lägsta golvnivå inom fastigheten Nebulosan 10 är + 46,80 (RH2000) 

vilket är 3 cm över beräknat högsta flöde enligt SMHI:s beräkningar för 

Vänern. Pga den omkringliggande bebyggelsestrukturen är det dock 

olämpligt att reglera marken till den höjden. Planbeskrivningen 

kompletteras med uppgifter om kommunens planering vid en 

krissituation. 



Kommunen bedömer att grundkartans kvalitét i det aktuella området är tillräcklig och att eventuella 

förändringar i fastighetsindelningar eller fastighetsgränsen vid genomförandet av detaljplanen inte 

försvåras av befintlig grundkarta.

Flertalet av gränserna mellan kvartersmark och allmän platsmark i området är befintliga och avses 

inte förändras inom ramen för detaljplaneringen. Syftet med detaljplanen bedöms därmed kunna 

uppfyllas, trots de mindre osäkerheter som finns i den befintliga grundkartan”.

Lantmäteriets yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Kombination enskild + allmän kvartersmark

Då planerna för den aktuella fastigheten i dagsläget är okänd vill kommunen 

möjliggöra en flexibel användning. Kombinationen av enskild och allmän 

kvartersmark kvarstår men bedömningen motiveras i planhandlingen. 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna

Ett förtydligande om ledningsrätt och servitut läggs till i planbeskrivningen. 

Lantmäteriets yttrande forts. Planeringsavdelningens kommentarer



Hur påverkas befintliga planer?

Planbeskrivningen kompletteras enligt Lantmäteriets förslag.

Påverkan på befintliga ledningsrätter

Planbeskrivningen kompletteras enligt Lantmäteriets förslag.

Fast antal kvm exploatering angiven per fastighet.

Planbestämmelsen ändas så att den beskrivna situationen inte kan uppstå.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Texten i planbeskrivningen ändras till att marken planläggs för 

ändamålen istället för att den regleras över.

Lantmäteriets yttrande forts. Planeringsavdelningens kommentarer



• Egenskapsbestämmelsen ersätts av andra bestämmelser.

• Egenskapsbestämmelsen utgår.

• En kompletterande bestämmelse införs.

• Egenskapsbestämmelsen a3 - villkor för startbesked omformuleras så att så att hela 

Nebulosan 10 omfattas. Den nya formuleringen lyder; a3 - Startbesked får inte ges för 

byggnation förens fastigheten har sanerats från markföroreningar.

• Att en eventuell skoletablering stundtals skulle ge upphov till höga ljudnivåer under dagtid på 

vardagar är naturligt och i det närmast ofrånkomligt och får anses utgöra en omständighet av 

sådant slag som omgivningen får acceptera. 

• De fem björkarna på platsen uppnår inte biotopskydd men utgör ett trevligt inslag i miljön 

där bebyggelse övergår i stadspark. De hjälper också till att markera stråket längs med 

Albinvägen. Det finns möjlighet att låta björkarna stå kvar men det anses inte motiverat med 

en planbestämmelse som säkerställer detta. 

Miljö-och byggnadsnämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Miljö-och byggnadsnämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

• Sälgen är placerad på ett ställe som inte påverkas av parkens utbyggnad i form av 
ökade lekytor etc och anses därför ha tillräckligt skydd.

• Strandskyddet upphävs inom centrumändamål på Sirius 1.



• Planbestämmelsen omformulera för att ge bättre möjligheter till anpassning 
utifrån platsen.

• Plankartan kompletteras med bryggområden.

• Komplement som behövs för parkens skötsel och bruk ingår i användningen 
PARK. Som komplement räknas till exempel förvaringsmöjligheter kopplat till 
parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre 
lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. 

• 46,80 är lägsta nivå för färdigt golv. Det är möjligt att ha högre nivåer men 
planen ska säkerställa att inga färdigt golvnivåer blir lägre än så.

• Bestämmelsen att källare ska översvämningssäkras finns för att säkerställa att en 
eventuell källare byggs på ett sådant sätt som inte förorsakar de problem som 
tekniska förvaltningen befarar. 

• Byggrätten e2 syftar till att möjliggöra en mindre komplementbyggnad. 
Byggrätten ökas upp till 150 kvm. 

• En planbestämmelse om att kravet på dagvattenfördröjning är att 10 millimeter 
regn per kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas inom fastigheten. 

Tekniska nämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Eventuell flytt av ledningar med ledningsrätter initieras och bekostas av den som 
initierar åtgärden. Flytt av allmänna genomgående ledningar utan ledningsrätt 
bekostas av respektive ledningsägare. Flytt av servisledningar bekostas av den som 
initierar åtgärden.

Skanova yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Övriga yttranden Planeringsavdelningens kommentarer

• Vid denna andra granskning har sakägarna möjlighet att lämna synpunkter på 
detaljplaneförslaget, kommunen anser att detta andra granskningstillfälle 
uppfyller kravet på samråd.

• Kommunen håller med om att 5 våningar är ett för högt våningsantal på platsen 
och byggnadshöjden sänks till 12,5 meter för att säkerställa att endast 4 våningar 
blir möjligt. Anledningen till att kommunen väljer att låta möjligheten till att 
bygga 4 våningar på fastigheten kvarstå är att befintlig gällande plan tillåter 4 
våningar över stora delar av fastigheten vilket innebär att det redan idag möjligt 
att bygga så pass höga byggnader. Kommunen anser att fastigheten Nebulosan 
10 är en del av en kvartersstruktur som på fastigheterna öster ut har börjat lösas 
upp men som i gällande planer medger upp till mellan 3 och 5 våningar. Även 
om kommunen sänker byggnadshöjden till 12,5 meter tillåts även fortsatt 16 
meters nockhöjd. Detta för att kunna utnyttja vinden för förråd. Även om husen  
i praktiken tillåts bli lika höga som tidigare blir intrycket lägre när det endast 
möjliggörs 4 våningar. 

• Illustrationen av byggnaden i bullerutredningen syftar endast till att visa på var 
en byggnad behöver stå för att fastigheten ska klara bullerkraven. Anledningen 
till att byggrätten inte hamnar där illustrationen visar beror på andra hänsyn 
såsom allén och sophantering i i anslutning till Albinvägen.

• Då användningen på Nebulosan 10 är förhållandevis bred, Centrum, Bostäder 
eller skola väljer kommunen att begränsa utformningen sparsamt för att inte 
skapa en detaljplan som blir knepig att genomföra. När det kommer till 
utformning så ges fastigheten ett fast område för byggrätten, ett fast området för 
komplementbyggnad, våningsantalet begränsas och utformningen på kommande 
bebyggelse styrs genom att planbestämmelsen från gällande detaljplan överförs 
till den nya planen; f1 - ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till 
omgivningens kulturhistoriska värden. 



Övriga yttranden forts. Planeringsavdelningens kommentarer

Utformningsbestämmelser av det slag som föreslås tas alltid fram i dialog med 
stadsarkitekten för att på det sättet fånga upp värden i omgivningen och formulera 
planbestämmelser som ger kommunen en möjlighet att ställa krav vid markanvisning 
och bygglovsgivning. Då kommande bebyggelse på Nebulosan 10 ska förhålla sig till 
kulturmiljön kopplad till Nordenfeldtska huset, Nedre stationshuset och 
godsmagasinet väljer kommunen att behålla planbestämmelsen från gällande 
detaljplan; f1 - ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens 
kulturhistoriska värden. 

Byggrättens placering på fastigheten motiveras av att behålla kvartersstrukturen och 
skapa en bullerskyddad innergård. Släppet ska utgöra en garanterad passage för bilar 
in till fastigheten. 

De fem björkarna på platsen uppnår inte biotopskydd men utgör ett trevligt inslag i 
miljön där bebyggelse övergår i stadspark. De hjälper också till att markera stråket 
längs med Albinvägen. Det finns möjlighet att låta björkarna stå kvar men det anses 
inte motiverat med en planbestämmelse som säkerställer detta. I kvarteret Sirius 
längs Västerlånggatan rådgjorde kommunen med länsstyrelsen som ansåg att oxeln 
på platsen utgjorde en biotopskyddad allé. 

Kommunen håller med om att ett sånt här central läge kräver byggnader med hög 
arkitektonisk kvalitét och anser att detta uppnås med den sänkta byggnadshöjden 
och den omformulerade utformningsbestämmelsen. En sådan öppen 
utformningsbestämmelse ger kommunen möjlighet att i markanvisning- och 
bygglovsgivning ställa höga krav på arkitektonisk utformning utan att i förväg 
identifiera och därmed begränsa vad sådana krav består av. 



Övriga yttranden Planeringsavdelningens kommentarer

Komplement som behövs för parkens skötsel och bruk ingår i användningen PARK. 
Som komplement räknas till exempel förvaringsmöjligheter kopplat till parkens 
service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser, 
mindre ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. 

Kommunen håller med om att 5 våningar är ett för högt våningsantal på platsen. 
Byggnadshöjden sänks till 12,5 meter för att säkerställa att endast 4 våningar blir 
möjligt att bygga på platsen. Anledningen till att kommunen väljer att låta 
möjligheten till att bygga 4 våningar på fastigheten kvarstå är att befintlig gällande 
plan tillåter 4 våningar över stora delar av fastigheten vilket innebär att det redan 
idag möjligt att bygga så pass höga byggnader. Kommunen anser att fastigheten 
Nebulosan 10 är en del av en kvartersstruktur som på fastigheterna öster ut har 
börjat lösas upp men som i gällande planer medger upp till mellan 3 och 5 våningar. 
Även om kommunen sänker byggnadshöjden till 12,5 meter tillåts även fortsatt 16 
meters nockhöjd. Detta för att kunna utnyttja vinden för förråd. Även om husen  i 
praktiken tillåts bli lika höga som tidigare blir intrycket lägre när det endast 
möjliggörs 4 våningar. 

Då kommande bebyggelse på Nebulosan 10 ska förhålla sig till kulturmiljön kopplad 
till Nordenfeldtska huset, Nedre stationshuset och godsmagasinet väljer kommunen 
att behålla planbestämmelsen från gällande detaljplan; f1 - ny bebyggelse ska 
utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värden. 


