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UTLÅTANDE 

Efter granskningsskedet 

 

PLANENS SYFTE  

Syftet men planläggningen är att möjliggöra att marken kan användas för bostadsändamål och att ytterligare 

ca nio friliggande villor kan uppföras inom planområdet.  

 

PLANFÖRFARANDE 

Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med samråd och granskning enligt 5 

kap. PBL 2010:900. Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige. 

 

SAMRÅDSSKEDET 

Samrådshandlingar 

Plankarta med bestämmelser och beskrivning godkändes av kommunstyrelsens 

Arbetsutskott 2017-12-05 §295. 

 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2017-11-21) har varit utsänt på remiss under tiden 2017-12-22 tom 

2018-01-24. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt sändlista. Inkomna skriftliga 

synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i denna samrådsredogörelse med 

planarkitektens kommentarer. 

Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra: 

 Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

 Servicenämnden 

 Bildningsförvaltningen  

 Trafikverket  

 Ellevio 

 Fredrik Henler 
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Samrådsmöte 

Samrådsmöte hölls i Sessionssalen i kommunhuset 10 januari 2018. Synpunkter och frågor som 

uppkom under mötet berörde mest tomtstorlekar, VA-frågor samt vägen.  

 Minnesanteckningar från mötet bilägges samrådsredogörelsen. 

 

SAMMANFATTNING AV SAMRÅDET 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

Samrådet har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen.  

 

Planbeskrivning 

 Förlägga vägen på västra sidan om planområdet  

 Vägen breddas för att säkerställa att diken ryms inom vägområdet  

 Förlägga en vändplats i norr 

 Minskad fastighetsstorlek  

 Spara naturstråket i norr, för att säkerställa att tillgången till skogsstigen kvarstår 

 Tillåtna takvinkel regleras till 27 grader 

 Rud 4:98 läggs till inom planområdet  

 

 

Plankarta 

- Utskriftsformat läggs till  

- Gatan kommer att placeras i planområdets västra del, och en vändplats kommer 

att placeras även i norr. 

- Tillåtna takvinkel regleras till 27 grader 

- Minskad fastighetsstorlek  

- Spara naturstråket i norr, för att säkerställa att tillgången till skogsstigen kvarstår 

- Vägen breddas för att säkerställa att diken ryms inom vägområdet  

 

Fastighetsägarförteckning 

- Ändras så att Rud 4:98 förläggs inom planområdet 

- Rud ga:3 ändras så att det läggs inom anläggningsamfällighet 

Rättighet 1761-03/16.1 flyttas så att det läggs som rättighet inom planområdet 

 

Övriga förändringar efter samrådet 

- Namnet på detaljplanen ändras till Rud Dalen 
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Kvarstående synpunkter från samrådet 

- Villorna ska passa in i omkringliggande bebyggelse  

 

GRANSKNINGSSKEDET 

Granskningshandlingar  

Plankarta med bestämmelser och planbeskrivningen godkändes av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2018-05-08. Till planhandlingarna hör även grundkarta, fastighetsförteckning 

och samrådsredogörelse. 

Granskning 

Planförslaget (Granskningshandling 2018-04-24) har funnits tillgängligt för granskning under 

tiden 2018-05-18 till 2018-06-08, i kommunhuset, biblioteket och på www.hammaro.se.  

Kommunen har skickat meddelande och kungörelse till kända sakägare och övriga 

intressenter om var planförslaget finns tillgängligt.  

 

Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta 

granskningsutlåtande med planhandläggarens kommentarer.  

 

Följande instanser/ sakägare har angett att de inte har något att erinra: 

- Trafikverket 

- Lantmäteriet 

- Länsstyrelsen 

- Ellevio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hammaro.se/
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- Kommunala remissinstanser:  

Detaljplan Rud Dalen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Plankartan bör justeras avseende takvinkel, det är inte möjligt att medge en takvinkel på 

45 grader med en nockhöjd på 5 meter. Föreskrift om lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD). Föreskrift om radonsäkert utförande ändras till radonskyddat 

utförande/alt. markradon undersökning innan byggnation. Föreskrift om avstånd till  

tomtgräns för huvudbyggnad och komplementbyggnad saknas. 

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en granskningsremiss 

avseende Rud 4:176 Rud Dalen. 

 

Utredning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en granskningsremiss avseende detaljplan 

för Rud 4:176 mfl. Vid en granskning av förslaget så har förvaltningen följande 

synpunkter. En takvinkel som medger upp till 45 grader är inte förenligt med den 

angivna nockhöjden takvinkel bör begränsas till 27 grader alternativt att nockhöjden 

förändras. Planbeskrivningen anger att dagvatten skall omhändertas lokalt, men plankarta 

saknar föreskrift om detta. Planbeskrivningen förordar även radonsäkert utförande, detta 

framgår inte i plankartan. 

Kommentar: Synpunkt noteras, takvinkeln regleras till 23-30 grader. 

Dagvattnet kommer att tas hand om lokalt via infiltration, detta skrivs 

också in i planbeskrivningen. Under bygglovsprövningen kommer 

provtagning att ske på radon.  

 

- Övriga remissinstanser: 

Ellevio: 

Detaljplan för Rud Dalen  

Ellevio AB har tagit del av detaljplanen för Rud Dalen  

Ellevio önskar att kablar kan förläggas i lokalgatan i samband med byggnationen.  

Kommentar: Synpunkt noteras 

 

För övrigt har Ellevio inget att erinra.  

Ev frågor besvaras av Magnus Fredriksson tel 054-55 84 14  
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Privatpersoner:  

Elisabeth & Gunnar Ek 

Granskningsremiss Detaljplan för Rud Dalen 

Vi vill framföra följande: 

Under det tidigare samrådet angående ”Detaljplan för Rud Holken”. Hammarö kommun 

mailade vi våra synpunkter på det förslaget till Hammarö kommun. 

Den 19 februari 2018 träffade vi Anna Lindstedt och William Strömgren. Se protokollet 

nedan. 

Vi har fått ett skriftligt svar från Hammarö kommun på om det som antecknades i 

protokollet är rätt uppfattat av oss. 

I protokollet är även följande frågor obesvarade: 

Vi saknar skriftliga svar på de 9 gulmarkerade punkterna, under fråga1, under rubriken 

krav. 

Vi saknar skriftliga svar på: Fråga 1:1, Fråga 3 och Fråga 8. 

Vi har fått bygglov för garaget. 

Vi vill starta bygget men vi saknar ritningar över VA- schaktets dragning över och förbi Rud 

4:176. Garaget skall ligga i anslutning till VA- schaktet. Vi kan inte ”placera” garaget utan 

dokument som visar VA- dragningen. 

För att ägaren till Rud 4:176 Elisabet Ek skall kunna acceptera att VA- schaktet passerar 

fastigheten emotser vi 

Svar på att protokollets anteckningar är rätt uppfattade och svar på de obesvarade 

punkterna i protokollet enligt ovan.  

Upplands Väsby/Hammarö 2018-05-26 

 

 

Bilaga, protokoll – Elisabeth & Gunnar Ek 

Vi har följande frågor och krav på ovanstående detaljplan. 

1: I dokument PM DAGVATTENUTREDNING står i ritning bilaga2 att: 

”BEF DIKE ERSÄTTS MED NY DAGVATTENLEDNING”. 

Enligt ritning bilaga 2 framgår att dagvattenledningen skall anslutas till VA-schakt som 

passerar över bebyggd fastighet RUD 4:167. 

2: I dokument Detaljplan för RUD HOLKEN, HAMMARÖ KOMMUN står på sidan13: 

Dagvatten: 

”För att inte tillföra något ökat flöde över bebyggd fastighet Rud 4:167 föreslås diket 

kulverteras över fastigheten. ” 

Vatten och avlopp: 

”Vatten och avlopp kommer att kopplas till det kommunala ledningsnätet.” 

Det framgår inte i Detaljplan för RUD HOLKEN, HAMMARÖ KOMMUN att vatten och avlopp 

skall anslutas till kommunala ledningsnätet genom att VA-schakt dras över Rud 4:167. 

Fråga 1:  Planerar Hammarö kommun att dra vatten och avlopp över  Rud 4:167? 

Svar Hammarö Kommun 20180219: Ja. 
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Är svaret Ja ifrågasätter vi starkt dragningen på ytan söder om bostadsfastigheten söder 

om bäcken  på Rud 4:167. 

Se bild sidan 3 bild 3 i dokument PM DAGVATTENUTREDNING.  Ytan till höger om bäcken 

benämner vi ”parkeringsplats”. 

Krav. 

Med den föreslagna dragningen, över parkeringsplatsen på Rud 4:167, blir större delen av 

ytan Ledningsrätt.   Bredd på parkringsplatsen c:a 7 m bredd på Ledningsrätt 6 m. 

För att inte Rud 4:167 för all framtid skall förlora rätten att bygga ett uthus, garage förråd 

och båtplats, högst upp på den yta som vi benämner parkeringsplats måste VA-schaktet 

få en annan dragning. 

Vid passage vid parkeringsplatsen måste VA-schaktet förläggas så att ledningsrätten inte 

inkräktar på parkeringsplatsens bredd 7m. 

 

Svar Hammarö Kommun 20180219: 

Wiliam Strömgren bekräftar att Hammarö kommun skall dra VA-schaktet utefter 

parkeringsplatsen, söder om gräns till Rud 4:167. 

VA-schaktet skall passera Rud 4:167 södra gräns minst 1meter öster om gemensam 

gränsmarkeringen mellan  Rud 4:122, 4:167, och 4:160. 

För att Elisabeth Ek, ägare till Rud 4:167 skall godkänna att Hammarö Kommun förlägger 

VA-schakt över fastigheten måste följande punkter accepteras. 

 

 Ersättning för intrång 

 Ritning som visar VA-schaktets  dragning 

 Återställa ytskikt i skogen. 

 Återställa Yta på parkeringsplatsen. 

 Återställa vägen utefter Rud 4:167, 4:166, 4:165 och  4:97 

 Råmarkeringar utefter parkeringsplatsen skall återställas . 

 Staket utefter parkeringsplatsen mellan de två råmarkeringarna skall sättas upp. 

 Passage av VA-schaktet över Rud 4:167 skall inte påverka bygglov för garagebygget. 

 Ett dräneringsrör skall läggas i VA-schaktet för avvattning av vattenåder. 

Hammarö kommun svar: 

 

Fråga 1:1 Vattenflöde i gräns mellan Rud 4: 166 och Rud 4:167. 

Det flöde som rinner ut över 4:166 kommer inte från den bäck som rinner över 4:167. För att 

säkerställa ett kontrollerat flöde  i framtiden skall Wiliam Strömgren i samarbete med UNIVA 

ta fram en lösning. 

Hammarö Kommun Lösning på Fråga 1:1: 

1:2  Wiliam Strömgren rekommenderar att vi kontaktar Hammarö Kommun nu för att 

ansöka om bygglov för garage på östra delen av ”parkeringsplatsen”. Den 20 februari har 

vi haft telefonkontakt med Stefan Eriksson på Hammarö Kommun. Vi kommer att sända in 

en ansökan om bygglov till honom. 

 

PM DAGVATTENUTREDNING. 

Fråga 2: Ritning Bilaga 2: Kommer allt dagvatten från bäcken öster om punkten BEF DIKE 

OMLEDES  omledas in i NY DAGVATTENLEDNING? 

Svar Hammarö Kommun 20180219: Ja 

Fråga 3: Hur stora flöden beräkna ni i att befintlig bäck kommer att dränera över Rud 4:167 

efter omledning av bäcken? 
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Svar Hammarö Kommun 20180219: --- 

Fråga 4: Ritning bilaga 1: Hur har Hammarö Kommun planerat avrinning av 

dagvattenflöden väster om UTLOPP2?.  I dag är avrinningen liten, med översvämning av 

vägen, vid UTLOPP2, vid stora flöden. 

Svar Hammarö Kommun 20180219: Wiliam Strömgren kontaktar Peter Klintefors för att 

säkerställa att översvämning vid ”UTLOPP2” förhindras i framtiden. 

Fråga 5: Kommer någon pumpstation för avloppsvatten att byggas på Rud 4:176, Rud 

4:160 eller Rud 4:167? 

Svar Hammarö Kommun 20180219: Nej. 

Fråga 6: kommer någon lukt från VA-schaktet förekomma? 

Svar Hammarö Kommun 20180219: Nej. 

 

Fråga 7:  På sidan 4, punkt 3:2 Framtida situation står 

”Diket föreslås att behållas som ett öppet dike över fastighet 4:176 men grävs om för att 

förbättra flödeskapaciteten då diket är relativt igenväxt. Diket kan utföras som ett 

svackdike för att öka dess infiltrationsförmåga.” 

Kommer någon omgrävning av diket på Rud 4:167 att ske? 

Svar Hammarö Kommun 20180219: Nej 

 

Fråga 8: Det framgår på ritningar att Hammarö kommun planerar att förlägga VA-schakt 

över Rud 4:167.  

Hur planerar Hammarö kommun ledningsdragningen över Rud 4:167 för att inte lämna 

bestående skador på vegetationen i VA-schaktet? 

Svar Hammarö Kommun:  

Kommentar: Anna Lindstedt och William Strömgren var ute hos er på 

möte och gick igenom och besvarade samtliga frågor som ni hade, 

ni uppmanades då att söka bygglov för garaget som ni nu har gjort. 

Många av de frågor och funderingar ni har och som ni önskar få ett 

skriftligt svar på är frågor som kommer att lösas under projekteringen 

och är svåra att besvara nu.  
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Stefan & Susanne Nilsson 

Tack för granskningsremiss, Detaljplan för Rud Dalen 

 

Vi, fastighetsägare av Rud 4:XXX, säger å det bestämdaste nej till mer nybyggnation i 

området. Anledningen är fundamental, Hammarö Kommun diskuterar och föreslår 

neddragningar i exempelvisväghållning för oss kommuninvånare då budget är överskriden 

och pengar ska sparas. Vi vet inget om kommunens framtida planer och 

nedskärningar/indragningar orsakade av framtida förhöjda kostnader i samband med 

ökat invånarantal. lnnan mer bygglov överhuvudtaget kan beviljas så ser vi det som ett 

skall-krav på kommunen att ansvara för cykelväg, breddning av väg samt belysning 

mellan Lövnäs - Rud. Genom tiderna har kommunen sagt resolut nej till nybyggnation här 

ute på Rud och hänvisat till att man i så fall måste ordna säkrare trafiksituation, genom att 

bredda vägen Lövnäs -Rud, ordna cykelväg samt belysning. Det har kommunen släppt 

nu, varför? Slutligen skulle vi vilja se Hammarö Kommun som väghållare här, istället för 

vägförening. 

Kommentar: Synpunkt noteras. En vägplan för GC- väg samt viss 

omdragning av vägen t.ex. uträtning av skarpa kurvor är under 

uppstart för vägen Hallersrud- Rud. I dagsläget finns det inga planer 

på att Hammarö kommun ska ta över som väghållare.  

 

Jan & Anna Gustafsson 

Synpunkter: Vad vi förstår kommer vägen att gå alldeles intill/längs med vår tomtgräns. Vi 

tycker att vägen kommer när vårt hus. Önskvärt om det finns möjlighet att förskjuta vägen 

några få meter. Vi utgår ifrån att vägen, dess diken eller VA konstruktion ej inskränker på 

vår mark.  

Frågor: Kommer vägen el. diket att ligga precis intill vår tomtgräns? Kommer VA ledningar 

att dras i vägen eller vid sidan av? Kommer vår fastighet att kunna anslutas till VA från 

denna väg? Om det blir dike – var kommer få vår infart till tomten att komma? Hoppas på 

en bra lösning för alla! 

Kommentar: Det stämmer att vägen kommer att gå intill er 

tomtgräns, det kommer att förläggas ett dike intill er tomtgräns och 

sedan kommer vägen. VA-ledningarna kommer att dras i vägen, ni 

kommer att ha möjlighet att ansluta er fastighet till VA:t. Er infart till 

fastigheten kommer att anslutas till den nya vägen. Mycket av era 

funderingar kommer att lösas på bästa vis under projekteringen.  
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SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGEN 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen.  

 

Planbeskrivning 

- Beskrivning om hur dagvattnet kommer att tas hand om  

 

Plankarta 

- Takvinkeln regleras till 23-30 grader  

 

Grundkarta 

- Inga förändringar 

 

SYNPUNKTER SOM INTE BEAKTATS 

Från granskning 

- Miljö och byggnadsnämnden: En planbestämmelse om hantering av dagvatten och radon 

kommer inte att föras in i plankartan. I planbeskrivningen står det hur dagvattnet ska tas 

omhand och provtagningar på radon kommer att göras under bygglovsskedet.  

 

Från samråd 

- Villorna ska passa in i omkringliggande bebyggelse  

beslutsprocess 

Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt nedan:  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 4 september 

2. Kommunstyrelsen beslut den 10 september 

3. Kommunfullmäktige beslut den 24 september 

 

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då beslutet 

eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens 

anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. 

 

Medverkande tjänstemän 

Utlåtandet har sammanställts av planarkitekt Hanna Andesh på mark och 

planavdelningen.  

 


