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Inledning 

Kommunledningskontoret fick den 27 december 2016 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för 

Hammar 1:6. 

Planens syfte 

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

samt skoländamål. I första hand för förskoleverksamhet, om behov uppstår ska det också kunna 

nyttjas för skolverksamhet. Bostadsbebyggelsen ska inrymma ca 40, både friliggande villor samt 

småhus i form av ex radhus eller parhus.  

Planförfarande 

Planen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. 

Samrådsskedet 

Samrådshandlingar 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Behovsbedömning 

• Trafikutredningar 

• Plankarta med bestämmelser och grundkarta  

• Utredning om hästallergener Färjestadtravet 

 

Vad är en samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelsen ska innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter under 

samrådstiden samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning 

a synpunkterna. Av samrådsredogörelsen ska det framgå vilka synpunkter som inte kunnat beaktas 

och skälen till detta. 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2018-03-27) har varit utsänt på remiss under tiden 2018-04-16 tom 

2018-05-06. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt sändlista. Planförslaget har 

kungjorts i NWT och samrådshandlingarna har under samrådstiden funnits tillgängliga på 

kommunens hemsida, i kommunens kontakcenter samt biblioteket. 

 

På grund av formalia fel samråddes förslaget även under sommaren, 2018-06-25 tom 2018-07-15. 

Även då kungjordes planförslaget i NWT, på den kommunala anslagstavlan och 

samrådshandlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunens kontakcenter samt 

biblioteket. 
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Samrådsmöte 

Samrådsmöte hölls i kommunhuset 24 april 2018. Minnesanteckningar från mötet bilägges 

samrådsredogörelsen. 

Minnesanteckningar för samrådsmöte 

 

Sammanfattning av samrådet 

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

• Räddningstjänsten 

• Vattenfall 

• Servicenämnden  

• Miljö- och byggnadsnämnden  

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

Planbeskrivning: 

• Nockhöjd på (B) bostäder ändras till 9 m 

• En cirkulationsplats anläggs i höjd med utfarten för boende på Annebergsvägen 

• Gång- och cykelvägen förläggs söder om bullervallen 

• Fördröjningsmagasin ska finnas och dämpa belastningen till dikningsföretaget söder om 

planområdet 

• Beskrivning om upphävandet av servitut 1761-16/2.1  

Plankarta: 

• Nockhöjd på (B) bostäder ändras till 9 m 

• En cirkulationsplats anläggs i höjd med utfarten för boende på Annebergsvägen 

• Den parallella vägen mellan skolan och förskolan tas bort 

• Gång- och cykelvägen förläggs söder om bullervallen 

• Ett E-område läggs till i plankartans östra delar. 

• Utökat planområdet 

 

Grundkarta:  

 

• En aktuell och uppdaterad grundkarta har tagits fram  

 

Kvarstående synpunkter och ställningstagande 

Synpunkter som kvarstår efter samrådsskredet: 

• Förlägga en gång- och cykelväg på östa sidan av Annebergsvägen 

• Avstånd från hästverksamhete- anlägga natur i områdets västra delar för (B) bostäder. 

• Spara gröna passager 
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Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

• Lars Gråberg 

• Ola stark 

• Cecilia Berglund 

• David & Anette Wästlund 

• Linda & Linus Granzell 

 

Inkomna yttrande med kommentarer 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Förslag till detaljplan för Östra Anneberg, Hammarö kommun 

 D166a  

Ärendet  

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med utökat förfarande den 27 mars 2018, har översänts 

för samråd enligt 5 kap. 7 och 11 §§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har 

behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 

planberedning den 3 maj 2018.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att marken kan användas för bostadsbebyggelse samt 

skoländamål.  

 

Tidigare ställningstaganden  

Området är utpekat i gällande översiktsplan som tätortsbebyggelse. I kommunens förslag till en ny 

översiktsplan är området utpekat som förtätningsområde för bostäder samt förskola. Länsstyrelsen 

har i sitt granskningsyttrande inte haft några invändningar mot den förslagna markanvändningen.  

 

Länsstyrelsens roll 

 Enligt 5 kap. 7 § PBL ska ett utökat förfarande tillämpas om ett förslag till en detaljplan är av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens 

granskningsyttrande över denna.  

Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt:  

1. ta till vara och samordna statens intressen, 



5 

 

 

 2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 

gällande bestämmelser,  

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och  

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Under samrådet ska 

länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i 

övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.  

Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det finns risk för att 

planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 

 Råd om tillämpningen av PBL m.m.  

Naturvärden  

Området består av blandad barr-, lövskog, sly samt betesmarker för hästar. Inom planområdet 

löper också ett öppet dike som ska vara föremål för en naturvärdesinventering inför granskning. 

Länsstyrelsen förespråkar att en sådan inventering för naturmarken utförs enligt svensk standard. 

Enligt artportalen finns arter inrapporterade i området och i intilliggande områden. Länsstyrelsen 

har kännedom om att fridlysta arter finns inom planområdet och rekommenderar därför att en 

fågelinventering genomförs.  

Dagvattenhantering och dikningsföretag 

 Kommunen har pekat på möjligheten att nyttja ett befintligt dike som en del i dagvattensystemet. 

Strax söder om aktuellt område ligger ett dikningsföretag. Inför granskning behöver kommunen 

förtydliga hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Hur det befintliga dikningsföretaget kan 

påverkas av planförslaget och den valda dagvattenlösningen behöver också redas ut. Större 

vattenmängder och snabbare lopp nedströms kan innebära att diket måste utökas ända ner till 

recipienten – Sättersviken. Alternativt behöver dagvattenhantering ske inom planområdet som 

kan ställa krav på fördröjningsmagasin och övriga åtgärder.  

Kommentar: Synpunkt noteras, enligt gjord naturvärdesinventering enligt svensk 

standard, har inga fridlysta arter påträffats, varken fåglar eller andra djur. 

Dagvattenhanteringen kommer att lösas via fördröjningssystem som minskar flödet 

till dikesföretaget i söder för att inte belasta det ytterligare.  
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Friluftsliv  

Planhandlingarna skulle bättre kunna beskriva områdets värde för friluftsliv och hur dessa kan 

påverkas av planförslaget. Att skolbarnen får närhet till natur är positivt, men det bör även framgår 

hur området används idag, t. ex. av de närboende.  

Cykelväg  

Det finns idag en gång- och cykelväg som korsar planområdet. Om en fortsatt cykelförbindelse 

ska säkerställas i planen bör den pekas ut med en särskild planbestämmelse och som allmän 

platsmark.  

 Kommentar: Synpunkt noteras, planhandlingar uppdateras.  

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 

denna bedömning.  

Prövningsgrundande synpunkter 

 Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 

av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna 

åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.  

Verksamhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende. Planhandläggare Kester Gibson 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också plan- och bostadssamordnare 

Magnus Ahlstrand medverkat. 

Lantmäteriet 

YTTRANDE 

2018-05-09 

Dnr 404-2018/2664 

Hammarö kommun 

kommunstyrelsen@hammaro.se 

 

Detaljplan för Östra Anneberg i Hammarö kommun 

Ert ärende: DNR 2017/54 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-03-27) har följande 

noterats: För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Handläggning enligt vilken lagstiftning? Det anges i planhandlingarna att planen handläggs enligt 

PBL 2014:900. Lantmäteriet misstänker att det istället ska vara PBL 2010:900. 

 

Kommentar: Det ska naturligtvis vara PBL 2010:900, handlingar uppdateras.  

 

mailto:kommunstyrelsen@hammaro.se
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U-område saknas för befintliga ledningar. I den norra delen av planområdet går befintlig 

ledningsrätt för starkström, 17-Å-5901.1. Lantmäteriet bedömer att ledningsrätten även kommer att 

belasta den norra delen av området för kvartersmark skola. Det finns dock inte u-område utlagt 

här. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål här bli planstridig. 

 

U-område, men inget beskrivet om ledningsrätt eller servitut i planbeskrivningen Ett u-område är 

utlagt inom kvartersmarken för bostäder. Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga 

underjordiska ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa 

på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att 

säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 

Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, handlingar uppdateras  

 

Gång- och cykelväg 

Lantmäteriet uppfattar det som att den befintliga gång- och cykelvägen genom planområdet ska 

ersättas av en ny. För den befintliga gång- och cykelvägen finns ett servitut, 1761-16/2.1, detta 

kommer till sin helhet eller i större utsträckning behöva upphävas. När servitutet upphävs, uppstår 

en ersättningsfråga, den som blir av med rättigheten är berättigad till ersättning, i detta fall 

Hammarö kommun. Upphävandet av servitutet och ersättningsfrågan bör framgå av 

planbeskrivningen. Vidare saknar Lantmäteriet information från plankartan var den nya gång- och 

cykelvägen ska gå. Kommer den helt och hållet att ligga inom mark utlagd som allmän plats gata 

i planen? Det är viktigt att planen möjliggör gång- och cykelvägens sträckning så att den inte 

blir planstridig. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, planhandlingar uppdateras med information om 

ersättning för upphävande av servitut.  Gång- och cykelvägen kommer förläggas i 

naturmarken, söder om bullervallen och fortsätta österut förbi förskolan för att sedan 

ansluta mot undergången till tunneln, se plankartan för illustration av sträckningen.  

 

Kostnad för fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 

genomförandet av detaljplanen. 

 

Inlösen av allmän plats  

Det framgår under avsnittet ”Fastighetsbildning” att all allmän plats på Hammarö 1:6 ska överföras 

till kommunal fastighet utan kostnad. Skrivningen bör förtydligas så att det framgår att kommunen 

med stöd av detaljplanen ar rätt att lösa in den allmänna platsmarken inom planområdet även 

utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. Lantmäteriet noterar att det även finns 

allmän platsmark utlagd på fastigheterna Hammar 1:952 och Bråten 1:14, eventuell marköverföring 
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från dessa till kommunal fastighet är inte omnämnd. Likaså finns allmän platsmark utlagd på 

Hallersrud 1:44, även denna har kommunen rätt att lösa in utan stöd av överenskommelse med 

fastighetsägaren. 

 

Kommentar: Synpunkt noters, kommunen är medveten om detta och har ansökt om 

tvångsreglering för Hammar 1:952 i maj 2018. Mark på allmän platsmark regleras 

över till kommunal fastighet utan kostnad. Del av Hallersrud 1:44 är redan reglerad 

till kommunens fastighet, den berörs inte längre.  

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna 

fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen 

medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för 

i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland 

annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och 

deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” I det aktuella planförslaget 

finns beskrivningar i texten om flera åtgärder, men plangenomförandet och dess konsekvenser 

behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som 

detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Beskrivningen bör innehålla ett 

utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Förslagsvis 

kan det göras i tabellform där alla fastigheter inom planområdet är uppräknade och där det 

framgår vilka åtgärder som är aktuella för den specifika fastigheten. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, fastigheterna Hammar 1:6 och Bråten 1:14 ägs av 

fastighetsbolaget Lundbergs, de är delaktiga i framtagandet av denna detaljplan 

och väl insatta i konsekvenserna för deras fastigheter. Hallersrud 1:44 berörs inte 

längre.  

 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Grundkarta 

- I planbeskrivningen refereras till Annebergsvägen och Lövnäsleden, men det framgår inte av 

grundkartan var dessa gatan ligger. 

- Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är något 

föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det 

ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 

- I teckenförklaringen står under ILLUSTRATION, illustrerad fastighetsgräns, någon sådan går dock ej 

att se i plankartan. Lantmäteriet avråder från illustrationer i plankartan. Antingen bör en särskild 

illustrationskarta upprättas eller bör illustrationer redovisas i planbeskrivningen. 
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- Plankartan upplevs något rörig, det är ex. svårt att utläsa var befintlig gång- och cykelväg löper, 

befintliga rättigheter såsom ledningsrätt och servitut (17-Å-5901.1, 1761-05/3.1, 1761-16/2.1) framgår 

inte av grundkartan. Kanske att grundkartan innehåller för mycket detaljer? 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, grundkartan uppdateras, plankartan uppdateras 

och illustration tas bort i teckenförklaringen.  

 

Osäker gräns i anslutning till kvartersmark  

I planförslaget har kvartersmark för skoländamål lagts ut med direkt anslutning till gränsen mot 

Hallersrud 1:67. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter 

angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte 

påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av 

kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda 

marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som 

möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. 

Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. 

Generellt sett håller befintliga fastighetsgränser inom planområdet en dålig kvalitet. För att 

underlätta för kommande fastighetsbildning kan det vara en god idé att redan i nuläget förbättra 

kvaliteten på fastighetsgränserna inom planområdet. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, fastighetsgränser tydliggörs i plankartan.  

Sedan grundkartan togs fram har förrättning skett som har rett ut fastighetsbilden i 

den norra delen. Det är endast naturmarken som ansluter till osäkra gränser. I den 

sydvästra delen där kvartersmarken påverkar fastighetsbilden är ägaren 

beställaren av detaljplanen och fullt medvetna om hur kvartersmarken kommer att 

påverkas.  

 

För Lantmäteriet 

Linda Jacobsson 

Förrättningslantmätare 
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Trafikverket 

 
Trafikverkets yttrande avseende samråd gällande detaljplan för Östra Anneberg i Hammarö 

kommun.  

 

Ärende  

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att möjliggöra markanvändning för 

bostadsbebyggelse för cirka 40 hus samt skolverksamhet, främst förskoleverksamhet. Planområdet 

ansluter till planerad ny kommunal väg. Närmsta statliga infrastruktur är väg 236, cirka 2 kilometer 

nordväst om planområdet.  

 

Upplysningar och synpunkter  

Nolgårdsrondellen  

 

Bebyggelseutvecklingen som sker i nordöstra Hammarö bidrar till att den ansträngda 

trafiksituationen vid Nolgårdsrondellen blir allt viktigare att hantera i och med trafiktillskotten de 

nya exploateringarna för med sig. Mångas behov behöver tillgodoses i en miljö där både 

pendlingstrafik, godstransporter, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter skall samsas i trafikmiljön.  

 

Trafikplan - trafikfrågor i tidig planering  

Det är viktigt att kommunen genomför en trafikplan i tidig planering som visar hur trafikökningen 

runt Nolgård ska hanteras för att bidra till trafiksäkerhet i en allt mer riskabel trafiksituation. En 

trafikplan är ett bra sätt att få en sammanhållen bild av de behov som olika trafikslag har och hur 

dessa behöver avvägas. Den kan visa hur en långsiktig plan för trafikförsörjning behöver se ut och 

vilka åtgärder som behöver prioriteras. En trafikplan med fokus på hållbara resor och transporter 

kan tydliggöra långsiktiga mål och utgöra vägledning för kommande prioriteringar av åtgärder.  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet  

 

Kommentar: Synpunkt noteras, En trafiknätsanalys är under framtagande.  

Övrigt  

 

För ytterligare information och planeringsunderlag se ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” på 

Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/samhällsplanering.  

Med vänlig hälsning  

 

William Hedenquist, Biträdande samhällsplanerare 
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Yttranden från övriga remissinstanser  

Telia Skanova 

Detaljplan för Östra Anneberg, Hammarö Kommun  

Bakgrund  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och 

låter framföra följande:  

 

Yttrande  

Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.  

Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området enligt bifogad karta.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den.  

För övrigt har vi inget att erinra mot remissen.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 

https://www.ledningskollen.se  

 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  

 

För övriga frågor kontakta Ulf Larsson. 

Kommentar: Vi har hämtat ledningarna i dwg-fil från Ledningskollen och jämfört 

med plankartan. Det ska inte vara några problem, om ledningarna behöver flyttas 

bekostar exploatören det.  

 

Ellevio  

Synpunkter gällande detaljplan för Östra Anneberg 

(ert Dnr 2017/54) 

 

Vi har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för ny skola Hammar och har följande 

synpunkter 

 

Ellevio äger de båda 50kV-ledningar som går i anslutning till området och ledningarna är tryggade 

av ledningsrätt. Ledningsgatan har en bredd av 36 m. 

 

Markanvändningen i ledningsgatan får inte förändras utan ledningsägarens tillstånd och det gäller 

även markhöjd. Vid arbete med tunga maskiner t.ex. grävare måste Ellevios nätdriftscentral i 

Karlstad kontaktas i god tid innan arbetet påbörjas om någon del av maskinen riskerar att komma 

inom 6 m horisontellt eller 4 m vertikalt avstånd från ledningen. Arbete i sådant fall måste utföras 

enligt ESA. 

 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/


12 

 

 

Vi utgår från att vår rätt att utföra normalt underhåll, skogligt och tekniskt, ej förändras. Vidare får 

inte uppförande av byggnader, vägar eller andra anläggningar innebära att tillträde med tunga 

maskiner till kraftledningen vid felavhjälpning och underhåll förhindras. 

 

Inom Ellevio har vi en policy för elektriska och magnetiska fält som i korthet innebär att vi ska visa 

omsorg om miljön och människors hälsa samt söka ständiga förbättringar i syfte att minska 

exponeringen för lågfrekventa fält. Policyn stödjer den försiktighetsprincip gällande lågfrekventa 

elektriska och magnetiska fält som framtagits i samarbete mellan fem svenska myndigheter. I 

försiktighetsprincipen finns inga gränsvärden angivna när det gäller långtidsexponering för 

lågfrekventa fält p.g.a. det osäkra forskningsläget. Vidare anges bland annat i 

försiktighetsprincipen ”När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid 

planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas”. Detta bör 

beaktas vid uppförandet av eventuellt nya byggnader nära ledningen. 

 

Vi har beräknat årsmedelvärdet av magnetfältet kring 50kV-ledningarna. Vid 

avstånd räknat från närmsta faslina uppgår magnetfältet till 

 

Avstånd Magnetfält 

5 m 0,5 mikrotesla 

10 m 0,3 mikrotesla 

15 m 0,2 mikrotesla 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, hänsyn har tagits till eventuell exponering av 

magnetfält och ett tillräckligt avstånd bedöms uppnås i detaljplan då planen inte 

medger byggrätt närmare än 17 meter från 50 kV-ledningarna.  

 

Vid eventuella frågor med anledning av Ellevios svar, kontakta undertecknad på 

tfn 054-558315. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eskil Agneholm 
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Ellevio  

Detaljplan för Östra Anneberg 

 

Ellevio AB har tagit del av detaljplanen för Östra Anneberg. Ett E-område finns inom 

planområdets nordvästra del. Eventuellt kan det behövas ytterligare ett E-område i 

planområdet östra delar beroende på hur stor områdets elförbrukning blir. 

Och att kablar för området elförsörjning kan förläggas i lokalgator. 

För övrigt har Ellevio lokalnät inget att erinra. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, ett E-område läggs till i plankartans östra delar. 

 

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

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ellevio 

 

Asset Management and Design 

 

Magnus Fredriksson, Nätplanerare, Landsbygdsdistribution 

 

Lars Gråbergs  

Synpunkter och reflektioner 

 

Detaljplan för ÖSTRA ANNEBERG, HAMMARÖ KOMMUN, DNR 2017/54 

 

Trafikmiljö 

Trafiksituationen på Lövnäsleden är som tidigare konstaterats mycket ansträngd under vissa tider 

på dygnet. Pendlingstrafiken innebär högt tryck på vägnätet och dagens utveckling av ickefossila 

drivmedel främjar fortsatt egentransport. Kollektiva transportmedel kommer inte nödvändigtvis att 

innebära en signifikant större andel av pendlare än idag. Målgrupp för denna detaljplanering är 

gissningsvis barnfamiljer och i denna livsvardag är egentransport väsentlig. Har kommunen löst hur 

befintlig och tillkommande trafikvolym på aktuellt vägnät ska kunna hanteras i och med 

planförslaget? 

 

Kommentar: Enligt den trafikutredning som har gjorts visar den på att ökningen som 

kan komma att ske är hanterbar. Det kommer att byggas två cirkulationsplatser på 

Lövnäsleden och därmed kommer en naturlig dämpning av hastigheterna att ske. 

En ny busslinje kommer att finnas och gå ut till Rud från och med årsskiftet 

2018/2019 som då också kommer att ha Anneberg som ett upptagningsområde, 

utifrån synpunkterna på samrådet som hölls 2018-04-26 var det något som många 

efterfrågade och ställde sig positivt till att arbetspendla med buss. 
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Odlingsmark 

 

Samrådshandlingen anger att planområdet utgjorts av odlingsmark, översiktsplanen anger att 

odlingsmark inte ska bebyggas, då den anses värdefull ur ett hållbarhetsperspektiv, hur har 

kommunen resonerat kring detta i aktuellt fall? Kommer bevarad naturmark inom planområdet att 

"prickmarkbenämnas" så att den skyddas från framtida exploatering? 

 

Kommentar: Odlingsmarken som idag finns där har under en längre tid varit 

igenväxt och består idag av skogsmark av blandad löv- och barrskog. 

Naturmarken kommer inte att prickas då den redan är skyddad i och med 

planbestämmelsen natur som förhindrar exploatering. 

 

Skyddsrum och totalförsvarsplanering 

 

Hammarö kommun innehar skyddsrumstätorten Skoghall, en av Sveriges 140 skyddsrumstätorter. 

Annebergs villaområde ligger inom skyddsrumstätorten. Gränsdragningen för skyddsrumstätortens 

ingående områden baseras på bebyggelsens utbredning. 

Försvarsberedningen lämnar i rapporten Motståndskraft "Inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av det civila försvaret 2021-2025"·· förslag rörande inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av den civila verksamheten i totalförsvaret. Försvarsberedningen anser att 

totalförsvarets krav i ökad utsträckning måste beaktas i samhällsplaneringen. Hur har kommunen 

säkerställt detta? 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, försvarsmakten har yttrat sig om sin verksamhet i 

översiktsplanen som vann laga kraft 2018-07-19, och där inga synpunkter 

framfördes kring skyddsrummen. Planhandlingarna kommer att skickas på remiss till 

försvarsmakten under granskning. 

 

• https:/Iwww.msb.se/sv/lnsats-beredskap/Hantera-olyckor-kriser/ 

Skyddsrum/Skvddsrumstatorter1/ 

 

•• http://www.regeringen.se/rattsdokumentlds-201766/ 

 

Kommentarer utifrån vår hästverksamhet på Hallersrud 1:20. 

 

För att undvika att boende störs av befintlig hästverksamhet har justering gjorts på bifogad 

samrådshandling (Bilaga 1). Skrafferat område (mindre än 100 meter från hästverksamhet, 

öppen terrängtyp) kommer att kunna störas av buller, allergener, ridbanebelysning*** och 

damm från närliggande hästverksamhet och ändras lämpligtvis till naturmark. 

 

http://www.regeringen.se/rattsdokumentlds-201766/
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***Belysningen är placerad på långsidorna av ridbana n för att ge ett tillräckligt skuggfritt 

jämt ljus för hoppträning. Detta medför ströljus i västlig riktning. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras, Enligt den utredning som gjordes för Färjestadtravet i 

Karlstad kommun med hänsyn av spridning av hästallergener, visade den 

utredningen på att närmaste fastighet kunde placeras 30 meter från närmaste 

hage. Det är möjligt att i projekteringen spara en bit skog som skärmar av ljus från 

hästverksamheten och kommer därmed inte att störa de boende.  

 

Lars Gråbergs 

 

Hallersrud 1:20, Hammarö 

 

Synpunkter i detta ärende har tidigare lämnats. 

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1, samrådskarta. 

 

Utdrag från MSB T1761-01_Skoghall_1S0701 

 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Ola Stark  

Ni måste lösa infrastrukturen runt den nya skolan INNAN ni påbörjar byggnationen. Mät 

trafikintensiteten i området mellan 07:30-08:39 då det idag är en mycket ansträngd situation med 

alltför mycket bilar. Tyvärr ser jag inte hur det skall lösa flaskhalsen i Coop-rondellen. Alla bilar ut 

från ön passerar där på morgonen och redan idag är det långa köer. 

Jag ber er att inte bara bygga snabbt och att vi sedan hamnar i ett kaos då ni i efterhand 

kommenterar att ni inte hade någon aning om att det blev så mycket bilar på allt för 

underdimensionerade vägar! 

Kommentar: Synpunkt noteras, mätningar har gjorts på Lövnäsleden. Den 

trafikutredning som gjorts visar på att vägen klarar av den eventuella ökningen. 

Givetvis vill kommunen bygga på ett ansvarsfullt vis och därför har trafikutredningar 

gjorts för att få svar på hur vi på bästa vis kan lösa trafiksituationen. Vidare visar 

utredningen också på att ”maxkvarten” (som är avgörande för hur trafikanter 

upplever framkomligheten under den mest ansträngda tiden som trafikanter 

upplever på morgonen) uppgås vara 12 % och ligger därmed i underkant.  I denna 

detaljplan är det inte tänkt att flaskhalsen ska lösas vid Coop-rondellen, kommunen 

är medveten om problemet med cirkulationsplatsen och en trafiknätsanalys är 

under framtagande.  

 

Christian Thoren  

Hej. 

 

Jag vill framföra följande synpunkter angående Detaljplan östra Anneberg. 

I er detaljplan finns inga planer på att bereda utrymme för gång och cykeltrafikanter på 

Annebergsvägen. 

 

Befintligt område består till stor del av barnfamiljer vars barn skall tas sig till Bärstad och 

Hammarlundens Skola. Idag har de ingen GC-väg att nyttja. Trafikintensiteten på framförallt 

morgonen är hög på Annebergsvägen vilket innebär en onödig fara då de inte har en naturlig 

väg att nyttja utan skall samsas med övrig fordonstrafik.  

 

Med tanke på den Detaljplan som fastställts i södra delen av Annebergsvägen kommer trafik 

intensiteten öka ytterligare när detta område byggs. 

 

 För att förhindra framtid olyckor är mitt förslag att: Gång och cykelväg förläggs på östra sidan av 

Annebergsvägen. 

 

Denna ansluter mot befintlig gång och cykelväg i södra delen av Annebergsvägen och i norr mot 

befintlig gång och cykelväg i Norr (öster ut). 
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Del av planerat naturområde (mot Lövnäsleden) tas i anspråk för gång och cykelväg för att 

ansluta mot befintlig cykelväg i norr.  

 

Detta medger att gång och cykeltrafikanter inte behöver passera det nya områdets gata. 

Hastighetsnedsättande åtgärder (likt korsningen vid Anneberg-/Fasanvägen) etableras i 

korsningen Morkulle-/Rödhakevägen.  

 

Jag hoppas att ni kan ta till er av mina synpunkter, värna om trafiksäkerheten och ett aktivt 

Hammarö. 

Kommentar: Synpunkt noteras, En ny gång- och cykelväg kommer att förläggas 

söder om Lövnäsleden. Vad gäller den önskvärda gång och cykelvägen öster om 

Annebergsvägen är det inget vi planerar för i denna detaljplan. Vi kommer att föra 

önskemålet vidare till berörd förvaltning.  

 

Cecilia Berglund  

Synpunkter angående Detaljplan för Ny skola, Hammar och Detaljplan Östra Anneberg. 

 

Jag har deltagit vid två samrådsmöten i Kommunhuset. 24e april angående ”Detaljplan för Ny 

skola, 

Hammar”, samt 26 april angående ”Detaljplan Östra Anneberg”. 

 

Vår fastighet (Fasanvägen 12, Hammar 1:969) som ligger i Annebergs norra hörn påverkas i allra 

högsta grad av de planerade förändringar som nu är på gång, inklusive detaljer i samband med 

Rosenlund (rondellen) som jag tyvärr tidigare inte tagit del av. 

 

Under samrådsmötena framfördes många argument mot att Hammar 1:90 ska förändras på det 

sätt som kommunen nu föreslår. En skolas placering på denna fastighet över huvud taget 

ifrågasattes och anslutningsväg till den tänkta rondellen från Anneberg ifrågasattes även det. Att 

man vill behålla skogen var ett argument, trafiksituationen ett annat. 

 

Då planen inte är förenlig med gällande översiktsplan och utpekat som när naturområde i 

kommunens grönstrukturplan och i mycket hög grad påverkar de angränsande fastigheterna, 

men även närliggande fastigheter, borde man verkligen lyssna på de åsikter som framförts, både 

från samrådsmötena och det som kommit in skriftligen. 

 

Under samrådsmötenas diskussioner och ifrågasättanden framfördes det från kommunens 

tjänstemän att samhällsnyttan behöver gå före allmänna intressen i vissa fall. Att kommunen 

behöver fler skolor får väl anses som givet, däremot placering av skolor kan diskuteras. 

Tjänstemännen bedyrade att man tittat på olika platser men att detta var den enda plats som 

lämpade sig för en ny skola. Med det som utgångspunkt kommer vår fastighet att få en liten sträng 
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skog kvar som granne i väster som sedan övergår i en stor och öppen idrottsplan. Det fridfulla läge 

som gjorde att valet föll på denna tomt försvinner därmed. 

 

Den rondell som är tänkt kommer relativt nära vår fastighet, men sänker å andra sidan hastigheten 

för de bilar som passerar vilket är positivt. Mängden bilar kommer dock att öka i samband med en 

skola vilket för oss såklart är negativt. Det som dock är värre, är den tänkta nya dragningen av väg 

söder om Lövnäsleden, mellan kraftledningarna och den grönskande bullervallen längs norra 

Anneberg. 

Kommentar: Cirkulationsplatsens placering är inte en planfråga i denna detaljplan 

utan den placeringen fastställdes i detaljplan för Hammar 1:6 m.fl. Rosenlund som 

vann laga kraft 2013-12-20. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen som vann 

laga kraft 2018-07-19, och där är planområdet inte utpekat som när naturområde. 

Under samrådet av detaljplanen gällde tidigare gällande översiktsplan som antogs 

av kommunfullmäktige 4 oktober 2005, i den var planområdet utpekat som 

tätortsbebyggelse.  

 

 

I ritningarna kommer denna väg, speciellt svängen in mot rondellen, mycket nära vår fastighet 

och det kommer att bli köbildning där då bilar från hela Anneberg och Östra Anneberg inkl 

förskola ska ansluta till Lövnäsleden denna väg. Detta påverkar hela norra längan av Annebergs 

fastigheter. Min uppfattning är att anslutningsvägen, specifikt direkta svängen mot rondellen, 

kommer att komma för nära vår fastighet och väsentligt påverka det attraktiva läget vår tomt har 

och som hade stor betydelse när vi bestämde oss för denna tomt. Vem står för denna 

värdeminskning? 

 

Varför köa upp allt i en enda stor rondell från alla håll och kanter? Jag skulle vilja att ni ser över 

möjligheterna att istället (även) ha en mindre rondell vid nuvarande utfart från Anneberg till 

Lövnäsleden. Till denna rondell ansluter då Anneberg från nuvarande Annebergsväg och Östra 

Anneberg inkl ny förskola kan ansluta från deras tänkta nybyggda väg där parallellt med 

Lövnäsleden. På så sätt sprider vi ut köbildning vid morgontrafiken. Det sänker också hastigheten 

på Lövnäsleden vilket är positivt. Vidare blir det inte dubbel körsträcka (Lövnäsleden plus nya 

vägen) för de som kommer österifrån och ska in till Anneberg, Östra Anneberg eller nya förskolan 

vilket sparar både miljö och störmoment för boende både på Anneberg och Rosenlund. 

 

Sett till samhällsnyttan och allmänna intressen så ser jag inte hur samhällsnyttan med den 

föreslagna dragningen av vägen skulle trumfa allmänna intressen och därför borde man kunna 

tänka om på denna punkt och se över möjligheterna att anlägga en liten rondell vid nuvarande 

utfart av Anneberg. Den kostnad man sparar på vägsträckan som uteblir norr om Anneberg borde 

täcka upp för en liten rondell.  
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Sen undrar jag också om verkligen väg och cykelväg får plats mellan Lövnäsleden/kraftledningen 

och Annebergs bullervall? Har det gjorts ordentliga mätningar här? Under samrådsmötet 

framfördes röster som sade att det inte finns en chans att detta ska få plats. Jag har själv inte varit 

ute och mätt, men genom att bara titta så ser jag ju att det onekligen ser tajt ut. Om det görs om 

med rondell vid nuvarande utfart för Anneberg så blir det gott om plats för en cykelväg längs 

Lövnäsleden denna sträckning. 

 

För oss är bullervallen inte bara en bullervall utan även något grönskande att blicka ut över från 

våra villors nordligt placerade fönster. Grönskan i sig sommartid dämpar även det ljudet av trafik 

effektivt. Att vallen med grönska på finns kvar är av yttersta vikt för Annebergs norrliggande 

fastigheter. 

 

I diverse olika skisser skiljer sig rondellens placering något, ju längre österut desto sämre för vår 

fastighet. Vad kommer verkligheten att bli? Jag är rädd att rondellen och anslutningsvägen 

kommer att hamna närmare vår fastighet än vad man tänkt sig och att man kommer att göra 

åverkan på bullervallen. 

 

Kommentar: Man väger alltid det allmänna intresset mot det enskilda intresset i all 

planläggning, vidare har kommunen utrett platser för vart det är lämpliga att bygga 

skolor och förskolor med hänsyn till en rad olika faktorer. Trafikutredningen visade 

på att ”maxkvarten” (som är avgörande för hur trafikanter upplever 

framkomligheten under den mest ansträngda tiden som trafikanter upplever på 

morgonen) uppgås vara 12 % och ligger därmed i underkant.  Kommunen har efter 

önskemål som framfördes av de boende tittat på möjligheten att anlägga en liten 

cirkulationsplats i Annebergskorset istället för den parallella vägen, i utredningen 

framkom det att en cirkulationsplats inte var nödvändig ur aspekten att 

framkomligheten var ansträngd, men att det är bättre med en liten cirkulationsplats 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. En mindre rondell kommer att anläggas i 
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Annbergskorset istället för den parallella vägen. Gång- och cykelvägen kommer 

att förläggas söder om bullervallen, bullervallens placering eller utformning kommer 

inte att påverkas/ändras.  

 

David & Anette Wästlund  

Yttrande om Planprogram Östra Hallersrud 

 

Säkerställ gröna passager för fri rörlighet 

 

Som boende på Hammarö uppskattar vi den fria rörligheten och närheten till skog, 

grönområden och skärgårdsmiljöer och att vår ö har ett rikt och välbevarat djur- och naturliv. 

För att möjliggöra fortsatt trivsel och förekomst av en fin och rik miljö bör kommunen beakta de 

fria gröna stråken vid denna planläggning. Detta innebär en anpassning av bebyggelse och 

infrastruktur för säkrad tillgänglighet samt åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, 

miljövårdsintressen. 

 

Att beakta vid planläggning: 

• När bebyggelse förtätas blir det allt viktigare att planera för bevarandet av gröna stråk 

och korridorer för att kommuninnevånare lätt ska kunna nå ut i naturen för att koppla 

av, motionera, leka och uppleva naturen under alla årstider. 

• Ett rikt växt- och djurliv bidrar till naturupplevelser som har ett stort rekreationsvärde 

och därmed stor nytta för folkhälsan. 

• Gröna korridorer bidrar till en hållbar naturmiljö och biologisk mångfald genom att 

underlätta spridning av djur och växter. 

• Utformningen och bredden på gröna stråk och korridorer kan variera, men viktigt är att 

bevara och/eller utveckla en fungerande social och ekologisk länk mellan värdefulla 

grönområden. Ju smalare passagen är, desto tydligare bör gränsen mellan privat och 

allmänna områden vara utformad. 

 

Förslag på gröna passager att bevara och säkerställa 

Bilden nedan visar gröna passager som är värda att bevara. Vi som bor här uppskattar och 

nyttjar dessa passager och områden för friluftsliv, promenader, naturvandringar, fågel- och 

djurskådning. Skogen runt Anneberg och Hallersrud har också bra förutsättningar för en 

biologisk mångfald där framför allt skogen i och runt område A har höga bevarandevärden då 

den fyller FSC kraven: ”Utpräglat olikåldrig och skiktad naturskog med riklig förekomst av 

gamla/grova träd och rikligt med grövre död ved i olika nedbrytningsstadier.” Vi har 

återkommande besök av alla de stora däggdjuren älg, dovhjort, rådjur, räv, hare och igelkott. De 

vanligaste rödlistade fågel-arterna som förkommer i skogen är spillkråka, gröngöling och den 

tidigare rödlistade duvhöken. 
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Yttranden om alternativet som presenterats 

 

Undvik fragmentering av de gröna stråken genom att minimera antalet nya bilvägar och 

bebyggelse som eliminerar fri rörelse för friluftsliv, djur och natur. 



23 

 

 

 

 

Förslag: 

1. Säkerställ att få nya bilvägar byggs, mer cykelvägar. 

2. Minimera fragmentering av gröna områden. 

3. Säkerställ att inte Stråk 1 blir för smalt. Samma stråk mellan fasanvägen och 

rödhakevägen ’tvingads’ kommunen kalhugga för att det blev för smalt och risk för 

fallande träd! Denna del av skogen är den en fantastisk biologisk mångfald i. 

4. Minska ner byggområdet vid passage 2 så att det blir ett grönt stråk. Framför allt om det 

ska bli en skola mitt i den stora skogen så friluftsliv, djur och skolbarn kan passera fritt 

på stigar. 

5. Säkerställ att det finns en grön passage 3 mellan skolan och nya bostäderna Förslagets är 

för smalt. En zon på minst 40 m är önskvärd. 

6. Fragmentera inte stråk 4 med mer bilvägar. 

Kommentar: Synpunkt noteras, i vår roll som planerare tar vi med samtliga punkter 

vid planläggning. Vad gäller de rödlistade fågel-arterna har inte några sådana eller 

andra rödlistade djur hittats i den naturvärdesinventering som gjorts under våren. 

Planområdet kommer att ha kvar en hel del gröna korridorer, och ett stort 

grönområde kommer att bevaras, förskolan placeras inte mitt i skogen utan 

kommer förläggas i den norra delen (se plankarta).  

 

Linda & Linus Granzell 

Hej 

Vi är oroliga för trafiksituationen i samband med byggnation av skola/cirkulationsplats samt 

beskriven utfart från Annebergsområdet. 

Att detta skulle påverka bullervallens placering/utformning 

Blir svårare för boende på Annebergsområdet att ta sig ut i från området. 

Mätningarna som har gjorts och uppskattas speglar inte dagens trafiksituation. Det passerar fler 

bilar än vad som uppgetts sedan tidigare. 

En byggnation av en sån stor skola kommer att skapa störande ljud och ljus från 

strålkastare/skolbelysning samt ökad trafik. 

 

Kommentar: Synpunkt noteras. Bullervallen kommer inte att påverkas av den 

planerade byggnationen. Efter en kompletterande trafikutredning kommer en 

cirkulationsplats att anläggas, och inte den först planerade parallella vägen. En 

gång och cykelväg kommer att förläggas söder om bullervallen och kommer inte 

att påverkas varken utformningen eller placeringen. I den kompletterande 

trafikutredningen hade man färska mätningar från våren 2018, och som därmed 

speglar dagens trafiksituation. Synpunkter kring den planerade skolan berör inte 

denna detaljplan, de hör till detaljplanen: Ny skola, Hammar.  
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Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen är sammanställd av planarkitekt Hanna Andesh, kommunledningskontoret i 

samverkan med tjänstemän från andra förvaltningar. 
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Minnesanteckningar samrådsmöte 

Detaljplan för östra Anneberg  

Plats: Sessionssalen, 26 april 2018 kl. 17:30-19:00 

Medverkande från kommunen: Hanna Andesh, Anna Åhs, Per Aspengren, Marcus Eriksson, Lars-

Åke Tärnbro, 

 

Lundbergs AB: Peter Lundgren 

 

Frågor och synpunkter under mötet: 

 Rondellen kan man inte förlägga den någon annanstans? Vid Lövnäs-infarten kanske? Blir 

mycket trafik förbi vårt hus, avgaser. 

 Vi har inte hört något om detta tidigare, varför hörde vi inte något om detta när 

Rosenlund var på gång? 

 Tveksam till att det kommer att gå att få en till en gata mellan Lövnäsleden-Och 

bullervallen, samt en kraftledningsgata däremellan. Bullervallen är brant 

 Har ingenting emot bostäder, förskola men rondellen och nya vägens placering 

 Okej med att skolan och Rosenlund ansluter vid föreslaget alternativ men inte Anneberg 

och förskolan utan de bör få en annan anslutning, varför inte två rondeller 

 Ljudet kommer att öka markant när träden försvinner. Idag en godtagbar ljudnivå 

 Trafiksituationen på Hammarlunden är inte okej 

 Per Frågar om man helst vill ha en F-6 skola eller högstadieskola 

 Tänk långsiktigt när man ser på skolområdena att de kan byggas ut vid framtida behov  

 Buss funkar bra men möjligheterna fungerar dock inte alltid verkligheten. Galet att bussen 

vänder vid Lövnäs och inte fortsätter till Bärstadsskolan. 

 

 Minnesanteckningar sammanställt av Anna Åhs 

 

 


