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Detaljplan för Sundholmen västra 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad) 

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att marken kan användas för 
bostadsändamål omfattande sju tomter för enbostadshus. 

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. 

 
 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Markens lämp-
lighet 

 Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas, 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hän-
syn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning. 

Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen 
och med närhet till fungerande infrastruktur. 

Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intent-
ionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken. 

Värdefulla om-
råden 

 Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, eko- 
logiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fis-
kevatten skyddas mot påtaglig skada. 

Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska, 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tät-
orter ska särskilt beaktas. 

Föreslagen planläggning tar inte i anspråk något sådant område som 
avses i 3 kap. 2-5 §§. Den åkermark, cirka en hektar, som tas i anspråk 
för planläggningen är inte av nationell betydelse. Vidare bedöms bo-
stadsförsörjning vara ett väsentligt samhällsintresse då Hammarö kom-
mun har hög tillväxt och brist på bostäder. 
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Kommunen tidigare utrett hur efterfrågan på tomter för boende på landet 
ska kunna tillgodoses på Hammarö, bl.a. genom planprogrammet Plan-
program för Sundholmen från 2012 och genom fördjupningen av över-
siktsplanen för Rud från 2014. I dessa har ett antal områden som be-
döms lämpliga för bostäder pekats ut. 

Syftet med planprogrammet och fördjupningen har bland annat varit att 
säkerställa att en bebyggelseutveckling tar hänsyn till: 

• den lantliga karaktären med närhet till natur och vatten, 

• behovet av allmänna investeringar i infrastruktur och service, 
samt 

• påverkan på miljön. 

I och med den fortsatt höga efterfrågan på tomter för villaboende gör 
kommunen bedömningen att behovet av byggbarmark inom de närmaste 
åren inte kan tillgodoses utan att dessa, redan utpekade områden, tas i 
anspråk. 

Tillgången till grönområden är god inom närområdet. 

Riksintressen  Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild be-
tydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riks-
intresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada 
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller 
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. 

Hela Hammarö kommun ligger inom riksintresseområde med geogra-
fiska bestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken, Vänern med öar och 
strandområden, mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena 
som finns i området. Inom området ska hänsyn tas till turismens och fri-
luftslivets, framförallt det rörliga friluftslivets, intressen. 

Planområdet består i dagsläget till största delen av jordbruksmark och är 
inget allmänt utnyttjat rekreationsområde. 

Hammarösjön (den del av Vänern som ligger närmast planområdet) in-
går i riksintresset för friluftsliv. Friluftslivet i anslutning till Vänern har 
tyngdpunkt i bad, utflykter med båt och fritidsfiske. En exploatering av 
planområdet bedöms inte påverka möjligheten att utöva friluftsliv på eller 
vid Hammarösjön. 

Vidare är Vänern av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 §. 

Inget av dessa riksintressen bedöms komma att påverkas negativt av ett 
plangenomförande. 

Miljökvalitets-
normer 

 Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med 
stöd av 5 kap. miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft, för olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivnings-
buller samt för vattenförvaltningen. 

utomhusluft   I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, par-
tiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Planläggningen 
innebär en viss ökning av trafiken i området, dock föreligger inga risker 
för att MKN för utomhusluft ska överskridas av denna orsak. 
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Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändring-
ar som medför ökade utsläpp till luften. 

fisk- och mus-
selvatten 

 Vänern ingår i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska 
skyddas. Sjön klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnor-
merna parametrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, uppslammade 
fasta substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljeba-
serade kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst kop-
par. 

Ett plangenomförande kommer inte att medföra någon risk för att gäl-
lande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att över-
skridas. Bebyggelsen kommer att anslutas till det kommunala spillvat-
tennätet. 

omgivningsbul-
ler 

 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formule-
rade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åt-
gärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare. 

En ökning av trafiken till området innebär ökat omgivningsbuller men 
MKN för omgivningsbuller kommer under alla omständigheter inte att 
överskridas. 

vattenförvalt-
ning 

 Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvat-
ten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska 
och ekologiska status gjorts, miljökvalitetsnormer har antagits. Enligt 
klassificeringen finns risk att Hammarösjön inte uppnår god kemisk- och 
ekologisk statuts till 2021. 

Spillvatten kommer att anslutnas till det kommunala ledningsnätet och 
omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når recipient. 
Dagvattnet kommer att ytavledas till öppna flacka diken där det fördröjs 
för att sedan ledas ut i Vänern. 

Dagvattnets sammansättning varierar stort beroende på vilka ytor vattnet 
rinner över. Det aktuella området kommer till största delen att bestå av 
tomt- och naturmark vilka bedöms ge en mycket liten påverkan på dag-
vattnets kvalitet. 

Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att 
uppnå god kemisk och ekologisk status för berörda vatten. 

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger vid Sundholmen på nordöstra Hammarö cirka åtta 
kilometer från centrala Skoghall. 

Området genomkorsas av en mindre körväg. I väster och öster avgrän-
sas det av mindre skogsområden, i norr av befintlig bebyggelse och i 
söder finns jordbruksmark. 

Areal  Planområdets areal är knappt två hektar. 

Markägoförhål-
landen 

 Marken inom det berörda området är privatägd. 
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  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga 
planer 

 I Hammarö kommuns översiktsplan, antagen 2005-11-22, är planområ-
det i översiktsplanekartan utpekat som Boende på landet vilket beskrivs 
som att landsbygdens bebyggelse mestadels följer landsvägarnas 
sträckningar. Exploatering om fyra hus eller mer ska föregås av detalj-
plan. 

Detaljplaner, 
områdesbe-
stämmelser, 
förordnanden 
m.m. 

 Det finns i nuläget inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för ak-
tuellt område. 

Program för 
planområdet 

 Under 2012 tog Hammarö kommun fram ett planprogram, Planprogram 
för Sundholmen, för ett större område på nordöstra Hammarö. 

Bakgrunden var att det funnits ett intresse från ett flertal markägare om 
att stycka av sina fastigheter för att möjliggöra ytterligare bostadsbebyg-
gelse i området. 

För delar av området gäller vidare att Hammarö kommun givits ett före-
läggande från länsstyrelsen om att anordna ett VA-verksamhetsområde 
och genom allmän VA-anläggning erbjuda vattentjänster för fastigheter-
na i området. 

Syftet med planprogrammet var därför att stämma av tankar och idéer 
med myndigheter och närboende och tillsammans utreda förutsättningar 
och önskemål för området. I planprogrammet pekades ett antal områden 
lämpliga för nya bostäder ut. 

Denna detaljplan hanterar två av de områden som pekades ut i planpro-
grammet. I programmet är områdena benämnda A och B. 

Behovsbe-
dömning 

  I den behovsbedömning som gjordes i samband med att 
planprogrammet togs fram gjordes bedömningen att ett plangenomfö-
rande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Dock konstatera-
des att översvämningsfrågan behövde utredas vidare. 

Samma slutsats har dragits i den planspecifika behovsbedömning som 
tagits fram till denna detaljplan. Särskild vikt kommer att läggas på ar-
bete med att hantera höga vattennivåer och flöden för att undvika över-
svämningar inom och omkring planområdet. I behovsbedömningen kon-
staterades också att en dagvattenutredning behövs för att klargöra förut-
sättningarna för den framtida dagvattenhanteringen inom och kring plan-
området. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR 
Natur   

topografi  Planområdet består till största delen av plan jordbruksmark med en nu-
varande marknivå på mellan +45,9 och +47,0 meter RH 2000. 

I södra delen av planområdet återfinns en mindre åkerholme med några 
tallar. I väster gränsar området till ett skogsområde med mestadels lägre 
tallskog. 

I östra delen av området finns några nyare utfyllningar och ett mindre 
upplag med massor. 

 

vegetation  Förutom den gräsbevuxna jordbruksmarken inskränker sig vegetationen 
inom planområdet till tallarna på åkerholmen, några tallar mot skogen i 
väster samt ett område med främst tall och mindre björkar i nordost. 

 
Åkerholmar omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Ett plangenomfö-
rande innebär att åkerholmen kommer att omvandlas till tomtmark. För 
detta krävs dispens från biotopskyddet. För att avgöra åkerholmens na-
turvärde har en naturvärdesinventering genomförts, Naturvärdesinvente- 
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ering tillhörande detaljplan för del av Sundholmen, Henric Ernstson kon-
sult, 2017-11-23. 

Inventeringen visar att åkerholmen klassas till naturvärdesklass 4, visst 
naturvärde. Planintressenten har fått dispens av länsstyrelsen (2018-05-
24, dnr. 521-548-2018) för att omvandla åkerholmen till tomtmark. 

landskapsbild  Området väster om Sundholmsvägen består i huvudsak av ett öppet och 
låglänt jordbrukslandskap. Det öppna landskapet ger fina utblickar mot 
omgivande skogs- och jordbruksmark. I norr och öster återfinns en om-
växlande blandning av permanent- och fritidsbebyggelse. På andra sidan 
bebyggelsen i norr kan Vänerns vatten skymtas. 

Landskapsbilden kommer till viss del givetvis att förändras efter ett plan-
genomförande. En idag fri yta kommer efterhand att fyllas med byggna-
der. Den nya bebyggelsen kommer att lokaliseras till det öppna land-
skapets norra kant där den får ett visst stöd av den bakomvarande be-
byggelsen i norr samt skogspartiet i väster. 

geotekniska 
förhållanden 

 Västra delarna av planområdet är enligt SGU:s översiktliga jordartskarta 
främst bestående av lera och silt. 

Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet. Kompletterande geo-
teknisk undersökning kommer att krävas i samband med bygglovspröv-
ningen när byggnadernas lägen och markbelastningar är kända. 

markradon  Det har inte gjorts någon särskild markradonmätning inom det aktuella 
området. Det finns inte heller någon översiktlig markradonutredning för 
Hammarö kommun. 

Byggnader där människor stadigvarande vistas ska uppföras i radonsä-
kert utförande. Avsteg får bara göras om platsspecifika mätningar visar 
att behov inte föreligger. Ansvaret för att bedöma de faktiska radonris-
kerna på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger 
dock den som ska bygga. 

stabilitet  I planprogrammet konstateras det att området inte är ett skredområde 
men att grundförutsättningarna inte är optimala i och med översväm-
ningsrisken. 

Uppfyllnad och höjning av marknivåer innebär alltid risk för sättningar 
vilket bör beaktas vid val av grundläggning. 

förorenad mark  Inga föroreningar eller tidigare verksamheter som kan tänkas ha gett 
upphov till föroreningar har konstaterats inom planområdet. 

De massor som idag ligger upplagda inom planområdet kommer dels 
från muddringen av en kanal cirka 200 meter norr om planområde och 
dels från grävningar i samband med VA-utbyggnaden fram till området. 

Anmälan till kommunen och provtagning krävs innan massorna kan an-
vändas för utfyllnader inom planområdet. 

Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas 
markföroreningar eller misstänkta markföroreningar ska kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om 
hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske. 
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höga vatten-
stånd 

 Planområdet är låglänt och ligger i anslutning till Vänern. Stora delar av 
området ligger under +47,00 RH 2000, vilket innebär att det finns en 
översvämningsrisk i området i samband med höga vattennivåer i Vänern. 
Enligt Faktablad Vänern (version 2017.1) ligger Vänerns medelvatten-
nivå på +44,58 meter (RH 2000). 100- och 200-årsflöden samt beräknat 
högsta flöde redovisas i tabellen nedan. 

Flöde Vattennivå (meter) 

100-årsflöde + 46,21 

200-årsflöde + 46,41 

Beräknat högsta flöde + 47,00 

Enligt Boverkets tillsynsvägledning för länsstyrelsen ska tillkommande 
bostadsbebyggelse inom befintliga bebyggelsestrukturer planeras så att 
den nya bebyggelsen klarar vattennivåer motsvarande ett beräknat 
högsta flöde, dvs. i detta fall över +47,00 meter (RH 2000). 

Bestämmelser införs därför om att ny bebyggelse ska ha en lägsta golv-
nivå på minst +47,00 meter samt byggnaderna ska utformas på ett så-
dant sätt att byggnadens konstruktion och tekniska installationer, så som 
t.ex. el och VVS, inte skadas vid en vattennivå i Vänern på upp till 
+47,00 meter. Vidare är källare inte tillåtet. 

Det har även införts en bestämmelse om lägsta höjd på vägar inom om-
rådet på +46,41 meter, vilket motsvarar ett 200-årsflöde i Vänern. 

fornlämningar  Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inga kända fornläm-
ningar inom planområdet. 

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kultur-
miljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten 
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas 
med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 

Verksamheter   

inom planområ-
det  Det finns i dagläget inga verksamheter inom planområdet. Området plan-

läggs för bostadsändamål. 

Med bostadsändamål menas att boendet ska vara användningens hu-
vudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Inom användningen ryms 
även bostadskomplement av olika slag såsom tvättstugor, garage/ 
parkering, förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder 
av olika slag såsom gruppbostäder, träningsbostäder och liknande, även 
om boendet kräver ständig tillsyn av personal. 

Upplåtelse- och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. 

Vid annan verksamhet i en bostadslägenhet gäller att huvudsyftet alltid 
ska vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad ska kunna accept-
eras. 

Vid tillfartsvägen i östra delen av planområdet har en pumpstation för 
spillvatten anlagts. Ytan pumpstationen står på ges användningen E, 
pumpstation. 

Planområdet ligger inom ett större område som omfattas av ett avvatt-
ningsföretag som planerades kring 1930, Tye-Gråbergs och Tye-
Östanås invallningsföretag. Avvattningsföretaget kom aldrig att realiseras 
då alla fastighetsägare i slutändan inte ville vara med. Ett nutida genom-
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förande av avvattningsföretaget är inte aktuellt. Av dessa anledningar 
bedöms inte avvattningsföretaget utgöra något hinder för att genomföra 
detaljplanen. 

Bostäderna och pumpstationen ska så lång möjligt anpassas till ett uthål-
ligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som möj-
ligt. 

utom planområ-
det 

 Området har landsbygdskaraktär med gles bostadsbebyggelse i det 
öppna landskapets ytterkanter. 

Längs tillfartsvägarna och ut mot strandområdena blir bebyggelsen tä-
tare och inslaget av fritidshus ökar. 

Bebyggelse   

inom planområ-
det  I dagsläget finns ingen bebyggelse inom planområdet. För den framtida 

bostadsbebyggelsen gäller att den får uppföras till en högsta byggnads-
höjd på 4,5 meter. Största totala byggnadsarea (huvudbyggnad och 
samtliga komplementbyggnader) sätts till 20 procent av fastighetsarean. 

För komplementbyggnader gäller en högsta tillåten nockhöjd på 4,0 me-
ter. 

Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och 
komplementbyggnader minst 2,5 meter från fastighetsgräns. Det ger en 
öppnare struktur, försvårar brandspridning och minskar risken för bebyg-
gelsestörningar över tomtgränserna såsom skuggning, störda utblickar 
osv. Ut mot gatan gäller byggnadsförbud inom en zon om 6,0 meter vil-
ket både säkrar siktförhållandena vid in- och utfart samt ger en viss rymd 
i gaturummet. 

Minsta fastighetsstorlek sätts till 1600 m2. 

För att till viss del anpassa bebyggelsen till de lantliga omgivningarna 
ska fasader vara utförda i trä. Maximal takvinkel är 30 grader vilket ger 
möjlighet att uppföra byggnader i upp till en och en halv våning. 

Med dessa utformnings- och utseendebestämmelser som grund görs 
bedömningen att kan man förhålla sig friare när det gäller den arkitekto-
niska utformningen i övrigt. Byggnader som präglas av sin tids arkitektur 
och som utnyttjar platsens och tomtens naturgivna förutsättningar brukar 
ge ett lyckat resultat. 

På grund av risken för höga vattenstånd har bestämmelse införts om en 
lägsta golvnivå på +47,00 meter RH 2000 vilket även betyder att bygg-
naderna ska vara källarlösa. 

utom planområ-
det 

 Inom området finns äldre jordbruksbebyggelse, traditionell fritidshusbe-
byggelse från mitten av 1900-talet, om- och tillbyggda sådana hus samt 
på senare tid helt nyuppförda hus. De om- och tillbyggda fritidshusen 
omvandlas succesivt till permanentboenden. 

Bebyggelsen har med få undantag samlats längs de olika vägarna inom 
området och/eller i skogsbrynet. Byggnadshöjden håller sig mellan en 
och en och en halv våningar. 
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Bebyggelsen har totalt sett en brokig karaktär med stora variationer i 
arkitektur och byggnadsstil, grundläggning, färgsättning, fasadmaterial, 
takmaterial och takformer. Komplementbyggnaderna utgörs av vedskjul, 
förråd, garage och övriga ekonomibyggnader. Även komplementbygg-
naderna har ett varierat och brokigt form- och materielspråk. 

tillgänglighet  Bostäder och tillhörande tomter ska i princip utformas så att det medger 
tillgänglighet för personer med funktionshinder. 

Service   

samhällelig  Närmaste skola är Bärstadskolan (F-6) cirka två kilometer väster om 
planområdet. Till Hammarlundens skola (F-9) är avståndet cirka fyra 
kilometer. Vårdcentral finns i Skoghalls centrum och sjukhus i Karlstad. 
Avståndet till Karlstad är knappt 15 kilometer. 

kommersiell  Närmaste livsmedelsbutik finns på Nolgård. En stor del av Hammarös 
kommersiella service finns annars i anslutning till Skoghalls centrum. 
Avståndet in till Skoghall är ca sju kilometer. 

Friytor   

rekreation  Cirka 2,5 kilometer sydväst om planområdet ligger Kilenegården med ett 
flertal spår och leder för såväl sommar- som vinterbruk. Skogsområdet 
öster om Sundholmsvägen är utpekat av kommunen som ett närnatur-
område för daglig rekreation. 

Avståndet till närmaste kommunala badplats vid Rud är ca fem kilometer. 
Badvikar finns på närmare håll. 

lek  För små barn finns ingen lekplats i omedelbar närhet. De kommer att 
vara hänvisade till den egna tomten. För barn i skolåldern finns skogs-
områden i omgivningarna som inbjuder till naturlek. 

naturmiljö  Omedelbart väster om planområdet finns ett mindre skogsområde. Till 
skogsområdet öster om Sundholmsvägen är det cirka 300 meter. 

strandskydd  Norr om planområdet gäller det generella strandskyddet på 100 meter. I 
väster råder utökat strandskydd på 200 meter. Två mindre områden av 
bostadsmarken ligger inom strandskyddat område. Det särskilda skäl 
som nu åberopas för att upphäva strandskyddet för kvartersmarken inom 
dessa områden är skäl två enligt miljöbalken 7 kap. 18 §, dvs. att de ge-
nom en väg, bebyggelse, verksamhet, eller annan exploatering är väl 
avskilda från området närmast vattenlinjen och därmed saknar betydelse 
för allmänhetens tillgång till stranden. 

Bedömningen görs också att marken inom de två områdena där strand-
skyddet avses att upphävas inte är av den karaktären och storleken att 
den har betydelse för möjligheten att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Den sammantagna bedömningen är därför att samhällsintres-
set att ta områdena i anspråk för bostadsbebyggelse i detta fall väger 
tyngre än strandskyddet då de två områdena där strandskyddet planeras 
upphävas saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Trafik 
biltrafik Området nås via Sundholmsvägen och Mörtskärsvägen. Sundholmsvä-

gen har anslutning till väg 566 (Lindenäsvägen) som i sin tur ansluter till 
väg 561 (Rudsvägen). 

Sundholmsvägen och Mörtskärsvägen är enskilda vägar och Hammarö 
kommun är väghållare för väg 561 och 566. Standarden på väg 566 och 
de enskilda vägarna är låg med smal vägbredd och en del kurviga par-
tier. Högsta tillåtna hastighet på väg 561 och 566 är 40 km/tim. På 
Sundholmvägen är högsta tillåtna hastighet 70 km/tim viket är bashas-
tighet för enskilda vägar utanför tätbebyggt område. Den skylt i början av 
Sundholmsvägen som säger 30 km/tim saknar nödvändigt stöd i 
trafikföreskrift för att vara lagenlig. Vägens standard och bostadsbebyg-
gelsen i anslutning till vägen ger dock inte intryck av att det är lämpligt att 
köra 70 km/tim. En hastighet anpassad till de faktiska förhållandena är 
snarare någonstans mellan 30 och 50 km/tim. 

WSP har på uppdrag av Hammarö kommun och Trafikverket tagit fram 
en fyrstegsanalys för hur trafikproblematiken längs väg 561 och 566 ska 
kunna lösas på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Av de åtgärder som rekommenderas i fyrstegsanalysen har Hammarö 
kommun hittills beslutat att genomföra en standardhöjning väg 561 samt 
att bygga en gång- och cykelvägen längs väg 561 från Hallersrud till 
Rud. 

Bedömningen görs att den trafikökning som uppkommer på grund av 
aktuell detaljplan kan hanteras med nuvarande standard på gatunätet. 
Men, en fullskalig utbyggnad enligt planprogrammet med upp till 20 nya 
bostäder kräver ett större grepp på trafikfrågan både för väg 566 och för 
Sundholmsvägen. 

parkering  Parkeringsbehovet för de kommande bostäderna ska lösas på de egna 
fastigheterna. 

kollektivtrafik  Närmaste busshållplats ligger i Östanås där väg 566 ansluter till väg 561. 
Avståndet från planområdet är cirka en och en halv kilometer. I dagslä-
get trafikeras linjen vardagar med tio dubbelturer. 

Med tanke på avståndet till planområdet är det inte rimligt att tro att kol-
lektivtrafiken kommer att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bil. 

gång- och cy-
keltrafik 

 Gång- och cykeltrafiken från planområdet samsas med biltrafiken fram till 
Bärstad cirka 3 kilometer väster om planområdet. Som nämnts i avsnittet 
biltrafik ovan, har kommunen fattat beslut om att bygga ut gång- och 
cykelvägen längs väg 561 fram till Rud.  

Störningar   

buller  Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur för det nationella miljöarbe-
tet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Regeringen 
beslutade 2012 om preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
miljömålssystemet, bl.a. för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En 
del av miljökvalitetsmålet precisering handlar om att människor inte ska 
utsättas för skadliga ljudnivåer såsom trafikbuller. Vidare är besvär av 
trafikbuller en av flera indikatorer som används för uppföljning av miljö-
kvalitetsmålet. 

I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 
finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus från spår- och väg-
trafik vid bostadsbyggnader. 

Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 

Inom planområdet bedöms risken för bullerstörningar orsakade av väg-
trafik vara mycket låga. Även det bullertillskott som uppstår längs till-
fartsvägarna på grund av den tillkommande bebyggelsen bedöms vara 
försumbart i förhållande till den befintliga trafiken. På Sundholmsvägen 
där trafiktillskottet från de sju nya tomterna blir märkbart kommer de låga 
hastigheterna på kring 50 km/tim att innebära att bullernivåerna ändå 
hålls inom tillåtna nivåer. 

I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges 50 meter 
som riktvärde för skyddsavstånd till en pumpstation som betjänar fler än 
25 personer. De problem som framförallt kan uppstå är störande lukt och 
buller. 
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I Boverkets rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovprövning av bostäder – en vägledning, har rikt-
linjer för sådant buller formulerats. 

Här anges att högsta ljudnivå från verksamhet vid en bostadsfasad inte 
får överskrida: 

50 dBA ekvivalent ljudnivå vardagar dagtid kl. 06.00-18.00, 
45 dBA ekvivalent ljudnivå övriga tider, och 
55 dBA maximal ljudnivå nattetid kl. 22.00-06.00. 

Den pumpstation som uppförts i östra delen av planområdet är anpassad 
för att placeras i omedelbar anslutning till bostadsbebyggelse och be-
dömningen görs därför att det skyddsavstånd på 20 meter som införts i 
planen skyddar närliggande bostadsbebyggelse mot såväl lukt- som bul-
lerstörning. 

lukt  Som nämnts ovan finns ett riktvärde på 50 meter för skyddsavstånd till 
en pumpstation som betjänar fler än 25 personer. 

Enligt kommunen är pumpstationen försedd med extra utrustning för att 
ta bort störande lukt vid normal drift. Vidare är stationen utrustad med en 
säkerhetstank för att ta hand om avloppsvattnet vid en eventuell brädd-
ning.  

Med anledning av detta tillämpas ett skyddsavstånd på 20 meter mellan 
pumpstationen och närmaste bostadsbyggnad. 

elektroniska och 
magnetiska fält 

 Den 3G-mast som finns i anslutning till området ligger cirka 175 meter 
från närmaste tomtgräns. När det gäller antenner för mobiltelefoni över-
skrids gränsvärdena bara på avstånd upp till några enstaka meters av-
stånd framför antennens strålande yta. 3G-masten bedöms därför inte 
orsaka annat än en viss visuell störning. 

Teknisk för-
sörjning 

  

dricks- och 
spillvatten 

 Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till de kommunala systemen 
för dricks- och spillvatten. En ny pumpstation för spillvatten är uppförd 
vid den östra infarten till planområdet. 
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dagvatten  Det finns inget kommunalt dagvattennät inom området i dag. Vattnet leds 
i öppna diken norr ut mot Vänern. 

På grund av markförhållandena där jorden i huvudsak består av glacial 
lera med låg genomsläpplighetsförmåga och grundvattennivåer nära 
marknivå är möjligheterna för LOD (lokalt omhändertagande av dagvat-
ten) begränsade. 

En dagvattenutredning, Dagvattenutredning Östra Tye 1:76 Sundhol-
men, WSP Samhällsbyggnad, 2017-05-24, har därför tagits fram för att 
utreda möjligheterna att lösa dagvattenfrågan inom planområdet. 

Utredningen föreslår en öppen dagvattenlösning med öppna diken i hu-
vudsak längs vägarna i området. Öppna diken för dagvattenhantering 
föreslås också i naturmarken i söder och öster. Vattnet leds sedan till 
befintliga diken norr och öster om planområdet. För att begränsa dagvat-
tenflödena till dessa befintliga diken föreslås dikena inom området utfor-
mas så att de även fungerar som fördröjningsmagasin. Flödet begränsas 
sedan med dimensionerna på vägtrummorna inom området. 

Av denna anledning har bredden på gatuområdet satts till 9,5 meter vil-
ket möjliggör breda och flacka diken tillsammans med den av kommunen 
planerade vägbredden på 5,5 meter. 

Dagvatten kan ha olika sammansättning och innehåll av föroreningar. 
Några av de faktorer som har störst påverkan på dagvattnets kvalitet är 
områdets markanvändning, trafikintensiteten och förekommande bygg-
nadsmaterial. I det aktuella planområdet kommer marken till största de-
len att bestå av tomtmark vilket bedöms ge en förhållandevis liten påver-
kan på dagvattnets kvalitet. Vid exploatering ska hänsyn tas, t.ex. i val av 
byggmadsmaterial, så att föroreningar från olika källor kan minskas eller 
helt elimineras. 

värme  Uppvärmning sker med individuella lösningar. Områdets värmeförsörj-
ning ska ske med långsiktigt hållbara energilösningar. 

el  Områdets elförsörjning sker idag genom anslutning till Ellevios distribut-
ionsnät. 

tele, data  Både tele- och dataledningar finns idag inom området. Befintliga led-
ningar kan behöva flyttas för att passa den nya fastighetsstrukturen. 

Skanova Access är nätägare för teleledningarna. Hammarö stadsnät 
äger datanätet. Om ledningar måste flyttas eller skyddas för att möjlig-
göra exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden även be-
kostar den. 

avfall  Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfalls-
plan. 

Närmaste återvinningsstation ligger på Lövnäs cirka fyra kilometer från 
planområdet. Återvinningscentralen finns på Mörmons industriområde 
cirka åtta kilometer bort. 
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Konsekvenser 
av planens 
genomförande 

 De huvudsakliga konsekvenserna av planens genomförande är att tidi-
gare obebyggt område bestående av jordbruks- och skogsmark bebyggs 
med sju friliggande villor i högst en och en halv våning. 

Detta medför att utsikten och den närmaste omgivningen förändras för 
några av de närboende. Bebyggelsen ligger relativt lågt och omges av 
skogmark samt befintlig bebyggelse på tre av fyra sidor varför upplevel-
sen av den nya bebyggelsen inte bedöms bli påtaglig när växtligheten på 
de nya tomterna etablerats. 

Ytterligare boende genererar mer trafik. De större tillfartsvägarna till om-
rådet (väg 566, Lindenäsvägen, och väg 561, Rudsvägen) är redan idag 
hårt belastade i förhållande till vägstandarden. Bedömningen görs dock 
att den trafikökning som uppkommer på grund av aktuell detaljplan kan 
hanteras med nuvarande standard på gatunätet. På grund av låga has-
tigheter bedöms inte heller den tillkommande trafiken ge upphov till bul-
lernivåer över tillåtna riktvärden längs Sundholmsvägen och Mörtskärs-
vägen. 

  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande  Detaljplanen upprättas med standardplanförfarande. 

Tidsplan 
planprocessen 

  

Beslut om samråd 

 

sept -17 

  Samråd med berörda samt remiss till myndigheter 
och kommunala nämnder 

sept/okt -17 

  Samrådsmöte sept -17 

  Beslut om granskning dec -17 

  Granskning dec -17/jan -18 

  Granskning 2 mars -21 

  Antagande KF juni -21 

  Laga kraft juli -21 

infrastruktur  Utbyggnad av infrastruktur kommer att ske när erforderliga beslut är fat-
tade, medel ställs till förfogande och behov föreligger. 

bebyggelse  Bebyggelse kommer att uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, 
bygglov erhållits och när exploatören finner det lämpligt. 

fastighetsbild-
ning 

 Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomföran-
detid 

 Genomförandetiden är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

Huvudmanna-
skap 

 Inom planområdet är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Det 
kommer att organiseras genom bildandet av en eller flera gemensam-
hetsanläggningar där samtliga fastigheter ingår. 
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Motivet till enskilt huvudmannaskap är att planområdet ligger klart utan-
för kommunens tätorter samt att trafiken i området i allt väsentligt kom-
mer att alstras av de boende i området samt att nyttan av naturmarken 
inom området tillfaller de boende i form av möjlighet till öppen dagvat-
tenhantering. 

Ansvarsför-
delning 

 Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 
- bygglovsprövning, 
- VA-nät fram till förbindelsepunkter för VA-ledningar, och 
- projektering och utbyggnad av gata. 

Byggherren/exploatören ansvarar för följande delar i genomförandepro-
cessen: 

- eventuellt förvärv av mark för plangenomförandet, 
- erforderliga fastighetsbildningsåtgärder, 
- eventuell flyttning av markförlagda ledningar som t.ex. el-, tele-, 

och dataledningar, 
- bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndig-

heter och andra, 
- kompletterande geoteknisk undersökning och eventuell markra-

donundersökning, 
- nybyggnadskarta, 
- utsättning, 
- uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark-

en i övrigt inklusive dagvattenanläggning, 
- anslutningsledningar till kommunens VA-nät, och 
- besiktning och eventuellt återställande av enskilda tillfartsvägar 

om dessa skadas i samband med genomförandet. 

Avtal  Planavtal har tecknats mellan exploatören och kommunen. 

Särskilda avtal ska tecknas mellan exploatören och Ellevio, Skanova 
Access respektive Hammarö stadsnät för eventuella omdragningar av 
befintliga ledningar. Avtalen ska bl.a. klargöra finansieringsfrågorna. 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatören och kommunen 
som närmare reglerar övriga detaljer kring exploateringen. I exploate-
ringsavtalet regleras bland annat följande: 

- exploatören ansvarar för ansökan om gemensamhetsanläggning 
för gata och naturmark, 

- exploatören ansvarar för och bekostar erforderliga lantmäteriför-
rättningar samt lagfartskostnader, 

- exploatören upplåter åt kommunen och berörda ledningsföretag 
utan ersättning ledningsrätt för VA-ledningar, elledningar, teleled-
ningar samt övriga nödvändiga ledningar i den omfattningen led-
ningshavarna erfordrar, 

- kommunen projekterar och bygger ut VA-nät, kostnader för detta 
tas ut i form av anläggningsavgifter av fastighetsägaren, och 

- kommunen ansvarar för projektering och utförande av vägarna 
inom området, exploatören bekostar samtliga åtgärder kring 
detta, och 

- utförande och kostnadsfördelning för nödvändiga åtgärder på 
Mörtskärsvägen mellan planområdet och Sundholmsvägen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighets-
bildning 

 Kvartersmarken delas in i nya fastigheter anpassade till den bostadsbe-
byggelse som ska uppföras. 

Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. 

Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt. Led-
ningsägaren initierar åtgärderna medan exploatören bekostar dem. 

Gemensam-
hetsanlägg-
ningar, servitut 

 En gemensamhetsanläggning för allmänna platser ska bildas där alla 
bostadsfastigheter inom planområdet ingår. Anläggningen omfattar gata 
och naturmark. 

I samband med plangenomförandet ska en omprövning göras av rättig-
heter och skyldigheter vad avser befintlig väg (Geterud ga:2) genom 
planområdet och över Östra Tye 1:27 p.g.a. dess nya sträckning samt för 
befintliga vägar mellan planområdet och allmän väg, dvs. Mörtskärsvä-
gen och Sundholmsvägen, p.g.a. ändrade andelstal. 

Vad gäller Mörtskärsvägens ändrade sträckning genom planområdet och 
strax norr om detta, dvs. över Östra Tye 1:76 och över Östra Tye 1:27, 
så är större delen av omdragningen redan utförd. Endast en mindre 
sträcka inom själva planområdet återstår att dra om. 

 
Karta: Förändringar på Geterud ga:2 inom och norr om planområdet. Röd linje – ny drag-
ning, grön linje – befintlig dragning, grön kryssad linje – sträckning som utgår/har utgått 

Kostnader och ersättningar för omprövningen av Geterud ga:2 ska regle-
ras enligt anläggningslagen. 

För omdragningen av Mörtskärsvägen görs bedömningen att denna ger 
nyttor till fastigheterna Östra Tye 1:27 och 1:76. Dock är det samma fas-
tigheter som även belastas av vägens nya sträckning. Ersättningar enligt 
anläggningslagen ska betalas mellan Östra Tye 1:27, 1:76 och Geterud 
ga:2. Kommunens bedömning är att de ersättningar som markägarna 
ska få från gemensamhetsanläggningen för belastning av den nya 
sträckningen, kommer att motsvara de ersättningar som markägarna ska 
betala till gemensamhetsanläggningen för sina nyttor från upphävandet 
av den gamla sträckningen. Detta innebär att övriga delägare i gemen-
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samhetsanläggningen inte kommer att drabbas av några negativa eko-
nomiska konsekvenser på grund av Mörtskärsvägens ändrade sträck-
ning. 

Pumpstation för spillvatten ska tryggas genom servitut. 

  EKONOMISKA FRÅGOR 

  Kommunens direkta intäkter blir i form av bygglovsavgifter och anslut-
ningsavgifter. 

De ekonomiska frågorna mellan kommunen och exploatören regleras i 
särskilt exploateringsavtal. 

Planavgiften är reglerad i planavtalet mellan kommunen och exploatören 
och ska inte tas ut i samband med bygglovsprövningar. 

Vad gäller ersättningar och kostnader för omprövningen av Geterud ga:2 
till följd av Mörtskärsvägens nya sträckning, görs bedömningen att er-
sättningen för den nytta Östra Tye 1:27 och 1:76 får av den nya sträck-
ningen motsvarar den belastning vägens nya sträckning innebär för 
samma fastighetsägare, dvs. omprövningen till följd av vägens nya 
sträckning kommer inte att belasta övriga delägare i gemensamhetsan-
läggningen. 

  TEKNISKA FRÅGOR 
Geoteknik  Kompletterande geoteknisk undersökning kommer att krävas i samband 

med bygglovsprövningar såvida det inte bedöms onödigt med hänsyn till 
projektets ringa omfattning eller andra omständigheter. 

Radon  Byggnader där människor stadigvarande vistas ska uppföras i radonsä-
kert utförande. Avsteg får bara göras om platsspecifika mätningar visar 
att behov inte föreligger. 

Övrigt  Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med 
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen. 

  MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
  Vid upprättandet av planbeskrivningen har planarkitekt Wenxuan Zhang 

på Hammarö kommun medverkat. 

  
ÖVRIGA MEDVERKANDE 

  Från KLARA arkitekter har även arkitekt Jan Erik Engström medverkat. 
  

 
 
2017-11-28 

Johan Stenson 
Planeringsarkitekt 
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REVIDERING 1 – 2018-08-22 

  Sedan första granskningen har följande ändringar och kompletteringar 
gjorts i planförslaget: 

- max höjd på huvudbyggnader har ändrats från högst en våning till 
en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter, 

- bestämmelsen om intervall för tillåtna takvinklar har ändrats från 
27-45 till 23-30 grader, 

- max höjd på komplementbyggnader har ändrats från en högsta 
byggnadshöjd på 3,0 meter till en högsta nockhöjd på 4,0 meter, 
samt 

- lägsta nivå på färdigt golv har ändrats från +47,01 meter till 
+47,00 meter. 

På plankartan har även upplysningar lagts till om att det kommer att krä-
vas geoteknisk undersökning i samband med bygglov samt en text om 
hantering av eventuella skador på Sundholmsvägen och Mörtkärrsvägen 
orsakade av transporter i samband med byggnation på området. Vidare 
har planbeskrivningen kompletterats med en upplysning om att länssty-
relsen beviljat dispens för att ta bort åkerholmen i sydvästra delen av 
planområdet. 
 
 
 
2018-08-22 

Johan Stenson 
planeringsarkitekt 

  
REVIDERING 2 – 2021-01-15 

  Sedan första granskningen har även lägsta nivå för vägar inom planom-
rådet höjts från + 46,22 meter (RH2000) till + 46,41 meter, vilket motsva-
rar ett 200-årsflöde i Vänern. 
 
 
 
2021-01-15 

Johan Stenson 
planeringsarkitekt 
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