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Detaljplan för Sundholmen Västra, Hammarö kommun 
(Tidigare kallad: Detaljplan för del av Sundholmen, Del av Östra Tye1:27 och 1:76) 

UTLÅTANDE 
Efter granskningsskedet  

 

PLANENS SYFTE 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att marken kan användas för bostadsändamål 

omfattande sju tomter för enbostadshus. 

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 2017-09-

12 § 210. 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2017-08-17) har varit utsänt på remiss under tiden 2017-09-18 tom 

2017-10-08. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt sändlista. Inkomna skriftliga 

synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i en samrådsredogörelse med planarkitektens 

kommentarer. 

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

− Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

− Marita Frid 

− ELLEVIO 

− Trafikverket 

− Bertil & Marianne Johansson  

− Hammarö Stadsnät 

Samrådsmöte 

Samrådsmöte hölls i Sessionssalen i kommunhuset 26 september 2017. Synpunkter och frågor som 

uppkom under mötet rör mest Sundholmsvägen samt Mörtskärsvägen som vägföreningen sköter, med 

tanke på vägarnas skick, kommer de inte tåla byggtrafiken som kommer under exploateringen. 

Minnesanteckningar från mötet bilägges samrådsredogörelsen och detta utlåtande. 

 

SAMMANFATTNING AV SAMRÅDET 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

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

Planbeskrivning 

− Motivering till ianspråktagande av jordbruksmark kompletteras. 

− Delen om åkerholmen kompletteras enligt naturvärdesinventering. 

− Delen om massor som placerades i planområdet kompletteras. 

− Avvattningsföretaget bedöms inte utgöra något hinder mot dagvattenhanteringen i 

detaljplanen. 

− Argumentation kring upphävandet av strandskyddet utökas. 

− Delen om översvämning kompletteras. En lägsta planeringsnivå på 46.22 m.ö.h. 

(RH2000) bedöms vara rimlig för tillfartsväg och en stor del vägar inom planområdet, 
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då vägen mot vattnet (Mörtskärsvägen) ska ligga lägre och jämnas ut norrut mot 

befintlig marknivå.  

− En effekt av planförslaget är att Geterud ga:2 kommer behöva omprövas. Dess 

kostnadsfördelning och effekter redovisas i planbeskrivningen.  

− Väghållare för väg 566 rättas i planbeskrivningen. 

− Planbeskrivningen justeras enligt Serviceförvaltningens synpunkter på sida 10. 

− Planavgift kommer tas ut vid antagandet av planen dvs inte i samband med 

bygglov. Informationen läggs till. 

− Tilåtna takvinkel ändras till 27-45 grader. 

− 20 meter skyddsavstånd från pumphuset bedöms lämpligt.  

− ”En fullständig utbyggnad enligt planprogrammet med upp till 150 nya bostäder…” 

ändras till ” En fullständig utbyggnad enligt planprogrammet av ca 20 nya 

bostäder…”, under avsnitt ”Förutsättningar /Förändringar ” del ”Trafik, biltrafik”. 

− Exploatörens ansvar att besikta och återställa vägarna förtydligas under 

Organistoriska frågor i planbeskrivningen. 

Plankarta 

− En lägsta nivå för gatan på +46.22 m.ö.h. läggs till. 

− Planbestämmelse g för gemensamhetsanläggning inom allmänplatsmark tas bort. 

− Planavgift kommer tas ut vid antagandet av planen dvs inte i samband med 

bygglov. Informationen läggs till. 

− Tilåtna takvinkel ändras till 27-45 grader. 

− 20 meter skyddsavstånd från pumphuset bedöms lämpligt. Korsmark på kvartersmark 

läggs till.  

Övriga förändringar efter samrådet 

− Namn till detaljplanen ändras till Detaljplan för Sundholmen Västra. 

− Planbestämmelse Skydd mot störningar tas bort från plankartan i enlighet med 

Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 7.13. 

− Instansen som godkänner detaljplan i Hammarö kommun är KS(Kommunstyrelsen) 

istället för SBN som står på kartan. 

− Gundkartan är inte synlig inom GATA-ytan, vilket behöver justeras. 

− En del GATA som tillhör fastighet Östra Tye 1:27 tas bort från planområdet. 

GRANSKNINGSSKEDET 

Granskningshandlingar  

Plankarta med bestämmelser och planbeskrivning godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-12-05. Till planhandlingarna hör även grundkarta, fastighetsförteckning, utredningar och 

samrådsredogörelse. 

Granskning 

Planförslaget (Granskningshandling 2017-11-28) har funnits tillgängligt för granskning under tiden 2017-

12-18 till 2018-01-19, i kommunhuset, biblioteket och på www.hammaro.se.  Kommunen har skickat 

meddelande om innehållet i kungörelsen till kända sakägare och övriga intressenter.   

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: 

− Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

− Trafikverket 

− Bertil och Marianne Johansson 
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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 

− Motivering till ianspråktagande av jordbruksmark kompletteras. 

− Delen om åkerholmen kompletteras enligt beslutet om dispens. 

− Våningsbestämmelse ersätts med max byggnadshöjd om 4,5 meter och takvinkel 23-

30 grader. 

− Delen om gemensamhetsanläggning justeras och kompletteras med 

ersättningsreglerna enligt AL. 

− Komplementbyggnad får byggas med en max-nockhöjd om 4 meter. 

− Lägsta nivå på för färdigt golv ändras till 47,00 meter (RH 2000) 

− Delen om dagvatten kompletteras i planbeskrivning. 

Plankarta 

− Våningsbestämmelse ersätts med max byggnadshöjd om 4,5 meter och takvinkel 23-

30 grader. 

− Komplementbyggnad får byggas med en max-nockhöjd om 4 meter. 

− En föreskrift om geoteknisk undersökning upplysas i plankartan.  

− Lägsta nivå på för färdigt golv ändras till 47,00 meter (RH 2000) 

− Reparation och besiktning på vägen upplysas i plankartan. 

Övriga förändringar efter granskning 

− Omprövning av gemensamhetsanläggning Geterud ga:2 ska bara västra delen av 

Mörtskärsvägen. Justering görs i planbeskrivningen. 

SYNPUNKTER SOM INTE BEAKTATS 

Från granskning 

− Vägen ska ligga på en höjd +46.41 möh. 

− Vändplats ska ritas in i plankartan. 

− Sundholmsvägen och Mörtskärsvägen ska förstärkas, breddas och asfalteras innan 

nya exploateringar på börjas. 

− Exploateringen ska villkoras mot att det byggs en cykel- och gångväg. 

− Åkerholmens bör bevaras. 

 

Från samråd 

− Skydd mot översvämning av vägar i och till planområdet bör säkerställas genom 

planbestämmelser. 

− Skall det vara möjligt att bygga 2-planshus i området. 

− Samma ekonomiska ansvar ska gäller både inom och utom planområdet för 

erforderliga förrättningar eller andra åtgärder som uppstår till följd av 

plangenomförandet. 

− Den västra delen av området i söder, runt åkerholmen, ska undantas från 

byggnation. 

− Separata gång-och cykelvägar är ett krav för fortsatt utbyggnad i området. 

− En undersökning på kvaliteten på det dagvatten som rinner ut i Vänern och vilken 

påverkan det har. 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 
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− Elisabeth Bæcklund och Jan Kvarnström 

− Filip Nilsson och Sandra Ydemar 

− Länsstyrelsen Värmland 

− Miljö- och byggnadsnämnden, Hammarö kommun 

− Naturskyddsföreningen 

− Ola Rådh 

FÖR SENT INKOMNA SYNPUNKTER 
Två synpunkter har inkommit efter granskningstidens slut och beaktas därmed inte  

− Sundholmens SFF 

− Kerstin och Lasse Enskog 

BESLUTSPROCESS 
Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt nedan:  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 4 sep 

2. Kommunstyrelsen beslut den 10 sep 

3. Kommunfullmäktige beslut den 24 sep 

 

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 Wenxuan Zhang och Anna Åhs på kommunledningskontoret.
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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Massornas lämplighet för uppfyllning ska utredas vidare i en provtagning som 

fastighetsägare är anrsvarig för. Olämpliga massor kommer schaktas bort inför 

markarbetet. 

Vissa delar av de blivande tomterna kommer behöva fyllas upp för att fylla kraven 

av tillgänlighet. Exakta mängden av massor som krävs är inte aktuellt att beräkna 

under detaljplanskedet. 

 

Motivering till ianspråktagande av jordbruksmark kompletteras ytterligare i 

planbeskrivningen. 

 

 

Fastighetsägare har fått en dispens (Länsstyrelsen, 521-548-2018, 2018-05-24) för 

åkerholmen som berös av detaljplanen. Delen om åkerholmen kompletteras i 

planbeskrivningen. 

 

 

 

 

Kommunen har tagit ställing i den nya översiksplanen att : 

”För att minska riskerna av översvämmade vägar och att boende och i synnerhet 

räddningstjänst och sjukvård ska ta sig fram har kommunen beslutat att mindre 

vägar ska uppnå en återkomsttid på 100 års-nivå +46,22 (RH 2000).”  

Bedömning görs att en lägstnivå på +46,22 möh är rimligt för tillfartsväg och en stor 

del vägar inom planområdet. Dock kommer vägen mot vattnet (Mörtskärsvägen) 

jämnas ut norrut mot befintlig marknivå, dvs ligga lägre än +46,22 möh. 

Nivåer på vägar ska tydligare regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen 

och exploatören, eftersom en stor del av vägarna som behöver åtgärdas ligger 

utanför det aktuella planområdet. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningen på Geterud ga:2 ska bekostas enligt AL och dvs. delen inom 

planområdet av fastighet Östra Tye 1:76 och delen utanför området av Östra Tye 

1:27. Planbeskrivningen ska justeras och kompletteras med ersättningsreglerna 

enligt AL. 

AL 40a § Betalning av ersättning 

Om en rätt till mark eller annat utrymme som har tillkommit genom 

ett beslut enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, 

begränsas eller upphävs genom ett beslut vid en ny förrättning, ska 

ägaren av en fastighet som därigenom frigörs från belastning betala 

ersättning enligt 5 kap. 10–12 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). 

I fråga om tillträde till utrymmet tillämpas 26–27 a §§. När det gäller 

betalning av ersättningen tillämpas 32 §. [2015:373] 
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KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreskriften införas i plankartan. 

Vid slutet av vägen finns en mindre väg som leder till en 3G-mast i söder. 

Bedömning förs att den tre-väg korsningen ska kunna fungera som en vändplats 

för tunga fordon. 

Byggnadshöjd om 3 meter ersättas med en max-nockhöjd om 4 meter för 

komplementbyggnader.  

 

Synpunkt noteras. Våningsbestämmelse ersätts med max byggnadshöjd om 4,5 

meter och takvinkel 23-30 grader. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

Omprövningen på Geterud ga:2 ska bekostas enligt AL och dvs. av fastighet Östra 

Tye 1:76 och 1:27. Se kommentar till Lantmäteriets yttrande på s.8. 

 

 

 

 

 

Reparation och besiktning på vägen läggs till i plankartan som en upplysning. 

 

 

En viss fördröjning på dagvatten ska kunna ske i vägdike. Det ska dock inte orsaka 

skada på vägkroppen. Synpunkter noteras. 

 

 

Synpunkter noteras. 

 

 

Synpunkter noteras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter noteras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

Exploatören är ansvarig att besikta vägarna innan  byggnation och att återställa 

vägarna efteråt. Detta kommer regleras i ett exploatringsavtal mellan kommunen 

och exploatören. Se också vägföreningens synpunkter med kommentarer på s.10. 

ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

Synpunkten noteras. Det kommer inte att bli möjligt att bygga två våningshus inom 

detaljplanen utan vi följer planprogrammets rekomendationer. Dock så ersätts 

våningsbestämmelse med max byggnadshöjd på 4.5 meter och en taklutning på 

23-30, vilket möjliggör 1-1 ½ planhus 



 

Sida 13 av 15 

 

 

ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen om dagvatten kompletteras i planbeskrivning: 

Dagvattnets sammansättning varierar stort beroende på vilka ytor vattnet rinner över. 

Områdens markanvändning, trafikdensitet och förekommande byggnadsmaterial är några av 

de faktorer som har allra störst påverkan på dagvattnets kvalitet.  

I det aktuella planområdet kommer den största delen består av tomtmark vilket bedöms 

kommer ge en oväsentlig påverkan på dagvattnets kvalitet. Vid exploatering ska hänsyn tas 

t.ex. i val av byggmadsmaterial, så att föroreningar från olika källor kan minskas eller helt 

avlägsnas.  

Läs mer i Naturvårdsverkets rapporten Föroreningar i dagvatten. 

 

Stråcka mellan Rudsvägen och Lindenäs är utpekad i den nyligen antagna 

översiktsplanen för utbyggnad av GC-väg. Priotering har gjorts att GC-väg mot Rud 

kommer genomföras först via en vägplan. Det finns tyvärr inget beslut idag att 

bygga GC-vägen mot Lindenäs. Synpunkter noteras. 

 

Angående åkerholmen se kommentar till Länsstyrelsens yttrande på s.6 . 
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Detaljplan för Sundholmen Västra 
 

Minnesanteckningar  
Samrådsmöte 217-09-26 

Sessionssalen, Kommunhuset, Skoghall 

 

 

Frågor och synpunkter under mötet 

 

Trafikfrågor 

• Östra Tye 1:27 önskar att den del av vägsträckan som fastigheten äger utelämnas i 

planförslaget. 

• Kommer den ökade trafiken reducera framkomligheten? Oro kring trygghet för barn och 

cykeltrafikanter. När var och hur kommer den framtida GC-vägen utformas och anläggas? 

• Trafiksäkerheten måste ta hänsyn till nästa generationsväxling på Sundholmen. 

• Vilken aktör kommer att stå för upprustningen av Lindesnäsvägen? 

• Bilvägen mot Rud lyftes upp och kommunens planer kring den. 

 

Dagvatten, VA och översvämningsrisker 

• Funderingar kring hur planförslaget kommer lösa den nuvarande och framtida 

dagvattenhanteringen. Dagvatten som samlas längs den norra vägen leds inte bort på ett 

tillfredställande vis. 

• Framtida expanderingsplaner kring kommunalt vatten och avlopp ut mot Lindesnäs. 

• Hur planförslaget ämnar åtgärda översvämningsrisker kopplade till bostäder och vägar. Hur 

ställer sig kommunen till de vägar som kommer bli översvämmade? 

 

Övrigt 

• Förslag om fler och noggrannare gränsbestämmelser. Sakägare uppger att minst en 

fastighetsgräns kan vara felaktigt mätt i nuläget. 

• Utseendet på det nuvarande huset längs ner mot vattnet ifrågasattes. 
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