
ÖVERKLAGANDE 

Ombud 
Dan Eriksson, ordf. för föreningen 
Det Fria Sverige 
Västra Långgatan 29 

Klagande 
(flertal personer)

545 75 Älgarås 
+46 739 192 313
svegotdfs@gmail.com

Beslut som överklagas: 
Stadsbyggnadsnämndens beslut av den 11 november 2020, § 221 i 
protokollet, ”Bygglov för nybyggnad av samlingslokal och torn på 
fastigheten Rud 2:1 i Karlstads kommun, Dnr SBN/2019:158” 

Yrkande 
Det yrkas att Länsstyrelsen undanröjer Stadsbyggnadsnämndens beslut och 
avslår Rauf Ahmadis (Islamiska kulturföreningens) ansökan om bygglov. 

Grund 
Den tilltänkta bebyggelsen är inte ordnad på så sätt att det på tomten eller i 
närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering 
mot bakgrund av 8 kap. 9 § 4 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade den 17 juni 2017 att 
anta en ny detaljplan avseende en del av fastigheten Rud 2:1. Detaljplanen 
ikraftträdde den 30 november 2017. Dess syfte är att möjliggöra 
nybyggnation av en samlingslokal med moské. I detaljplanen fastslås att 
den planerade moskéverksamheten fordrar åtminstone 120 
parkeringsplatser.  

Den 17 juni 2020 beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov åt 
moskébyggnation på ansökan av Islamiska kulturföreningen. Efter att 
beslutet överklagats har Länsstyrelsen återförvisat ärendet till 
kommunfullmäktige för ny prövning.  Karlstad kommun tecknade därvid ett 
nytt parkeringsavtal med Islamiska kulturföreningen. Innehållet i avtalet är 
väsentligen detsamma som i det tidigare avtalet. Arrendetiden har 
emellertid förlängts från drygt två år till drygt tio år. 
Stadsbyggnadsnämnden beviljade den 11 november 2020 återigen bygglov 
för mosképrojektet. 



 
Utveckling av grunder 
Inledningsvis kan konstateras att det inte är mycket som har förändrats 
sedan Länsstyrelsen återförvisade ärendet till stadsbyggnadsnämnden. Det 
är fortfarande endast 19 av de nödvändiga 120 parkeringsplatserna som 
finns på den fastighet där moskén avses uppföras. Resterande 
parkeringsbehov om drygt 100 parkeringsplatser ska tillgodoses genom att 
besökare till moskén tillåts parkera på Nobelgymnasiets fastighet, Emsen 1. 
Avtalet som Karlstad kommun tecknat med Islamiska kulturföreningen ger 
moskébesökare rätt att dela en parkeringsplats om 115 parkeringsplatser 
med Nobelgymnasiet. I dagsläget används parkeringen företrädesvis av 
lärare och elever. 
 
Tilläggas bör att parkeringssituationen i området redan är ansträngd. I 
planprogrammet för delar av Rud, godkänt av stadsbyggnadsnämnden den 
20 november 2013 framgår att Nobelgymnasiet har ett stort behov av 
ytterligare parkeringsplatser. Detta beror på att skolan har länsintag på̊ 
många av de yrkesförberedande utbildningarna och många elever kommer 
utifrån Karlstad ifrån hela länet och därför i hög utsträckning färdas till 
skolan i bil. Vidare har intilliggande Blomsterlandet framfört klagomål då 
elever upptar butikens parkeringsplatser när gymnasiets parkering är full.  
 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om åtgärden uppfyller de krav som följer av en rad 
bestämmelser i samma lag, bland annat 8 kap. 9 § avseende krav på 
lämpligt utrymme till parkering i skälig utsträckning. Det lämpliga 
parkeringsutrymmets omfattning bör bestämmas med utgångspunkt i 
kommunala riktlinjer, se prop. 1985/86:1 s 518 f. Parkeringsmöjligheterna 
ska finnas på tomten som ska bebyggas eller i dess närhet.  
 
Möjligheten att anordna parkeringsutrymme i närheten av tomten ska inte 
innebära något kvalitativt annorlunda än att utrymmet anordnas på 
tomten. Det måste fortfarande röra sig om ett utrymme av bestämd storlek 
och bestämt läge. Parkeringsutrymmet måste vidare vara avgränsat och 
beständigt till storlek och läge för att kravet i 8 kap. 9 § 4 PBL ska anses 
vara uppfyllt. Slutligen innebär kravet på parkeringsutrymme inte endast 
att ett en anläggning med tillgängligt utrymme kommer till stånd utan även 
att utrymmet bibehålls till förmån för fastigheten, se prop. 1990/91:146 s. 
31 f. 
 
Islamiska kulturföreningen har inte ensamrätt till det parkeringsutrymme 
om 115 platser som föreningen ingått avtal med kommunen om att få 



arrendera. Avtalet reglerar inte närmare hur många platser som är 
reserverade för moskébesökare. Det finns heller ingen klausul i avtalet som 
ger Islamiska kulturföreningen någon rätt att kräva ett visst antal 
parkeringsplatser. Det kan emellertid fastställas att moskén vid varje 
enskilt tillfälle måste ta minst cirka 100 av de 115 platserna i anspråk för 
att parkeringskravet som uppställts i detaljplanen ska vara uppfyllt. De 
enda parkeringsplatser som med säkerhet kommer att bibehållas är de 19 
som avses anläggas på samma fastighet som moskén. I övrigt är läget 
oerhört osäkert. Med tanke på hur full den arrenderade parkeringsytan 
redan är (se bilagd dokumentation, bilaga 1-3) är det, om inte helt orimligt, 
i vart fall osannolikt att 100 stycken platser på parkeringen långsiktigt och 
beständigt kommer att bibehållas och vara tillgängliga för moskébesökare. 
Vidare finns det inget som tyder på att parkeringsbehovet i området 
kommer att minska, snarare är det tvärt om. 
 
Även om man bortser från övriga förhållanden utgör en längre arrendetid 
ingen garanti för att moskéns parkeringsbehov kommer att tillgodoses 
långsiktigt. Avtalet kan sägas upp i förtid eller upphöra att gälla av annat 
skäl, till exempel att arrenderätten förklaras förverkad jämlikt 8 kap. 23 § 
jordabalken. Det finns en anledning till att Karlstad kommun genom teknik- 
och fastighetsnämnden som praxis har tillämpat en kortare arrendetid om 
cirka ett till två år. 
 
Sammantaget är de planerade parkeringsplatserna på fastigheten Rud 2:1 
alldeles för få, endast drygt 15 procent, av de 120 plaster som bedömts vara 
nödvändiga för att parkeringsbehovet med säkerhet ska kunna tillgodoses. 
Länsstyrelsens bedömning bör göras i ljuset av att det redan är ont om 
parkeringsplatser i Rud samt att Islamiska kulturföreningen inte har 
ensamrätt till den arrenderade parkeringsytan och därmed helt saknar 
garantier om att tillräckligt många platser kommer finnas tillgängliga. 
Vidare uppfyller inte den tilltänkta bebyggelsen kraven som följer av en 
analog tillämpning av Karlstad kommuns parkeringsnormer, vilket är 
anledningen till att stadsbyggnadsnämnden var oenig i bygglovsfrågan. Mot 
denna bakgrund är det visat att Islamiska kulturföreningens 
bygglovsansökan inte uppfyller de rekvisit som uppställs i PBL och 
förtydligas i lagens förarbeten. Ansökan innehåller sådana brister som inte 
kan åtgärdas genom att ärendet återigen återförvisas till 
stadsbyggnadsnämnden och ska därmed avslås. 



BILAGA 1 
PARKERINGSSITUATION 

2 nov 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 



BILAGA 2 
PARKERINGSITUATION 

21 okt 2020 kl 11:07, 76 bilar på parkeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



BILAGA 3 
PARKERINGSSITUATION 

16 okt 2020 kl. 11, 68 bilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


