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Beslut som överklagas: 
Länsstyrelsen Värmlands beslut av den 17 februari 2021, diarienummer 
403-9664-2020. Överklagandet avser Länsstyrelsens prövning i sak.

Yrkande 
Det yrkas att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens 
Stadsbyggnadsnämndens respektive 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 § första stycket 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 förlängdes 
emellertid från drygt två år till drygt tio år. Stadsbyggnadsnämnden 
beviljade den 11 november 2020 återigen bygglov för mosképrojektet. 
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Beslutet överklagades varvid Länsstyrelsen Värmland lämnade 
överklagandet utan bifall. 

Utveckling av grunder 
Som tidigare har anförts var parkeringssituationen i området redan 
ansträngd, oaktat den tilltänkta bebyggelsen. Detta framgår av 
planprogrammet för delar av Rud, godkänt av Stadsbyggnadsnämnden den 
20 november 2013. Moskén kräver, enligt bedömning av 
stadsbyggnadsförvaltningen, totalt 120 stycken parkeringsplatser. Enligt 
bygglovsansökan ska endast 19 platser anläggas på den tomt där moskén 
avses uppföras. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut anfört att Islamska kulturföreningen 
tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen har redovisat ett antal 
parkeringsplatser, 113 platser på fastigheten Emsen 1 och 17 platser på 
Rud 2:1. Det är härvid viktigt att notera att de åsyftade parkeringsplatserna 
i dagsläget inte existerar. Det framgår av statsbyggnadsförvaltningens PM, 
Dnr B-2019-000425, att platserna utgör en del av ett förslag och eventuellt 
ska tillskapas. Bygglov för detta ändamål måste sökas separat. Om 
kommunen från början trott på denna lösning borde anläggningen ha 
reglerats i detaljplanen i enlighet med 4 kap. 18 § andra stycket PBL jämte 
bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149). Så har inte skett. Dessa 
löst planerade parkeringsplatser kan inte tillmätas någon som helst 
betydelse inom ramen för förevarande prövning. Det är oklart om och när 
platserna kommer att anläggas och hur de i så fall kommer att kunna 
nyttjas av moskébesökare. 

Islamska kulturföreningen har ingått ett avtal om lägenhetsarrende med 
Karlstad kommun i syfte att moskébesökare ska kunna parkera på det 
intilliggande Nobelgymnasiets parkeringsplats. Det följer av 
avtalspunkterna 2 och 3 att Islamska kulturföreningen ska samnyttja 
parkeringsytan som omfattas av avtalet med Nobelgymnasiet.  

Enligt Länsstyrelsens bedömning innebär arrendeavtalet att Islamska 
kulturföreningen har rätt till det antal parkeringsplatser som avtalet anger. 
Det kan härvidlag konstateras av avtalet inte anger hur många platser som 
omfattas av arrendet. Det framgår indirekt av avtalspunkt 1 jämte 
avtalsbilaga 1 att det är parkeringsplatsen på Nobelgymnasiets östra sida 
om sammanlagt 115 platser som utgör den arrenderade parkeringsytan. 
Det regleras dock inte närmare hur många platser som är reserverade för 
moskébesökare vid varje enskilt tillfälle, utan endast att ytan ska 
samnyttjas med Nobelgymnasiets verksamhet Därmed infinner sig frågan 



om hur många platser som Islamska kulturföreningen kan anses ha rätt till 
enligt avtalet. Denna fråga har delvis besvarats på sida 12 i detaljplanen 
avseende del av Rud 2:1, moské och samlingslokal där följande framgår. Av 
de 115 befintliga parkeringsplatserna kan ca 55 parkeringsplatser 
samnyttjas för den nya verksamhetens behov, framför allt under fredagar. Det 
är således högst 55 parkeringsplatser som Islamska kulturföreningen kan 
förvänta sig få tillgång till genom avtalet. Även detta är emellertid en 
orimlig kalkyl mot bakgrund av hur många bilar som i genomsnitt är 
parkerade på ytan under dagtid (se bilagd dokumentation).  

De parkeringsplatser som Islamska kulturföreningen med säkerhet kan 
räkna med är de 19 som omfattas av föreningens bygglovsansökan. Hur 
Länsstyrelsen i övrigt har resonerat sig fram till parkeringsbehovet om 120 
plaster är tillgodosett är högst oklart.  

Sammantaget kan obefintliga och i stort sett oplanerade parkeringsplatser 
inte tillgodoräknas Islamska kulturföreningen när tillräckligt 
parkeringsutrymme ska bedömas i ljuset av 8 kap. 9 § första stycket 4 PBL. 
Bedömningen måste ske med förankring i verkligheten och med beaktande 
av den reella parkeringssituationen i området. Arrendeavtalet tillförsäkrar 
inte Islamska kulturföreningen en parkeringsyta som är beständig och 
uppfyller den tilltänkta bebyggelsens parkeringsbehov. Mot denna 
bakgrund ska Islamska kulturföreningens bygglovsansökan 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 
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