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SAMMANFATTNING 
En ansökan om planbesked inkom 2016 som beviljades av kommunstyrelsen 
arbetsutskott om att planlägga marken för bostadsändamål. Området är 
utpekat i fördjupad översiktsplan för Tyehalvön samt i planprogram för Bärstad. 
I Planprogrammet framgår att området kan utökas med 10-15 fastigheter. 
Syftet med planen är att utöka området med ytterligare bostäder, ca 8 
fastigheter med friliggande bebyggelse. I samband med att detaljplanen tas 
fram kommer även befintlig bebyggelse att regleras. Ytterligare är syftet att 
iordningställa samt skapa utrymme för vägarna inom området, som i och med 
planens genomförande kommer övergå från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap.  
 
Förslaget föreslår friliggande enbostadshus (f1) i högst 2 våningar med en 
nockhöjd på 9 meter. Utnyttjandegraden anges som en största tillåten 
byggnadsarea i procent av fastighetsarean (e1). I planen anges att 25% (e1) 
av fastighetsarean får bebyggas. Befintliga fastigheter inom planområdet har 
en exploateringsgrad från ca 8–30% av fastighetsstorleken. För att skapa en 
enhetlighet och för att inte nytillkommande byggnaderna inte ska ta för 
mycket av fastigheten i anspråk har en gräns på 25% av fastighetsarean satts. 
Minsta fastighetsstorlek är satt till 1000kvm (d1), detta innebär att det inom det 
oexploaterade området maximalt går att tillskapa 8 nya fastigheter. Det finns 
dock fortfarande möjlighet för de fastigheterna inom området som är större än 
2000 kvm att stycka sin fastighet i fler fastigheter. Befintliga fastighetsstorlekar 
inom området växlar från ca 1000-3800 kvm. Minsta takvinkel är 27 grader för 
att anpassa nytillkommande bebyggelse till befintlig bebyggelse. 
I planområdets östra del inom kvartersmarken för bostäder så har en 
bestämmelse om skydd mot störningar förts in (m1). Bestämmelsen innebär att 
häck ska finnas mot angränsande fastighet för att minska risken av spridning 
mot eventuella allergener om fastighetsägaren till fastighet Bärstad 1:4 
återupptar sin hästverksamhet. Det finns i dagsläget hagmarker inom området 
som inte nyttjas. Även en bestämmelse om (n) träd får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk har införts för att minska spridning av allergener 
samt bevara de äldre träd som växer längs med diket mot fastighet Bärstad 
1:4. 
 
HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANFÖRSLAGET 
Planförslaget består av en grundkarta och en plankarta med bestämmelser 
som är det juridiskt bindande dokumentet. Till planen bifogas en 
planbeskrivning som syftar till att förklara planförslagets innehåll och 
konsekvenser. Samt en undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP). 
 
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redogör inkomna 
synpunkter. Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande som redogör 
för inkomna synpunkter. 
 
En fastighetsförteckning upprättas av SWECO som redovisar fastighetsägare 
som är berörda av planförslaget.  
 
ÖVRIGA HANDLINGAR AV INTRESSE  
Översiktsplanen  
Planprogrammet för Bärstad och Gråberg 
Naturvärdesinventering 2019-06-24 
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Översiktligt geoteknisk undersökning Bärstad/Gråberg 2006-10-27 
Naturinventering för del av Östra Bärstad 2006-10-10 
Översiktlig markradonundersökning 2006-10-27 
 
PLANFÖRFATTARE 
Planförslaget har tagits fram av Anna Åhs tillsammans med tjänstemän från 
övriga förvaltningar 
 
PLANFÖRFARANDE 
Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med granskning 
enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
 

 
 
Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfattning bestäms. 
Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
synpunkter. 
Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning och en sista möjlighet 
att lämna synpunkter ges. 
Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige. 
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har 
möjlighet att överklaga inom tre veckor från beslutet tagits. 
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft tre veckor efter 
beslutet.  
 
TIDPLAN 
Godkännande för samråd SBU sep 2019 
Samrådsskede okt 2019 
Samrådsmöte okt 2019 
Samrådsredogörelse  feb 2020 
Beslut om granskning SBU mars 2020 
Granskning  mars 2020 
Utlåtande och godkännande i KS juni 2020 
Antagande KF okt 2020 
Laga kraft nov 2020 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  

Bakgrund 
En ansökan om planbesked inkom 2016 som beviljades av kommunstyrelsen 
arbetsutskott om att planlägga marken för bostadsändamål. Innan 
planläggning kunde påbörjas skulle planprogram för Bärstad vara godkänt. 
Området är utpekat i fördjupad översiktsplan för Tyehalvön samt i 
planprogram för Bärstad. I Planprogrammet framgår att området kan utökas 
med 10-15 fastigheter. Det som sägs i planprogrammet ska vara vägledande 
för framtagande av planen. 
 

Syfte 
Syftet med planen är att utöka området med ytterligare bostäder, max 8 
fastigheter med friliggande bebyggelse. I samband med att detaljplanen tas 
fram kommer även befintlig bebyggelse att regleras. Ytterligare är syftet att 
iordningställa samt skapa utrymme för vägarna inom området, som i och med 
planens genomförande kommer övergå från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap.  
 
PLANDATA 

Lägesbestämning 

 

Areal 
Planområdet omfattar ca 62 000 kvm varav ca 9500 kvm består av allmän 
platsmark, natur och gata och 52 400 kvm består av kvartersmark.  
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Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Bärstad 1:164, 1:165, 1:20, 1:18, 1:125, 1:19, 
1:126, 1:166, 1:167, 1:21, 1:124, 1:15, 1:127, 1:163, 1:14, 1:173, 1:169, 1:170, 1:171 
samt Gråberg 1:41, 1:16, 1:19, 1:11 som är i privat ägo. 
Bärstad 1:175 och Bärstad 1:178 ägs av OBOS mark AB. 
Bärstad 1:2 ägs i dagsläget av HSB Sverige, där sker en fastighetsreglering där 
Hammarö kommun kommer ta över denna. 
Bärstad 1:168 ägs i dagsläget av BoKlok Housing AB, den del av fastigheten 
som ligger inom planområdet kommer övergå i kommunalt ägande. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 
Planen upprättas digitalt på en grundkarta. Planförslaget ritas ut i skala 1:1000 i 
A1-format. En preliminär fastighetsförteckning är upprättad 2019-09-17. 
 
PLANENS FÖRENLIGHET MED 3, 4, 5 OCH 7 KAP 
MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
De grundläggande hushållningsbestämmelserna syftar till att mark- och 
vattenområden ska användas till det dem lämpar sig bäst för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Det finns inget utpekat riksintresse enligt 3 kap 
MB inom området. 
 

Särskilda bestämmelser för hushållning, 4 kap MB 
Hammarö kommun omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel då 
kommunen tillhör riksintresset Vänern med öar och strandområden. Turismen 
och friluftslivet, särskilt det rörliga friluftslivet, ska beaktas.  
 
Hela Hammarö kommun ligger inom område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. Inom skogsområdet finns det en gångstig mellan Gråbergsvägen 
och Kaptensvägen. Kopplingen mellan Kaptensvägen och Gråbergsvägen är 
viktig att bevara för att barn och vuxna enkelt ska kunna röra sig mellan 
området. I samband med genomförandet av planen kommer delar av ett 
grönområde tas i anspråkanspråk. Grönområdet består av blandad lövskog. 
De centrala delarna av grönområdet kommer att finnas kvar. Gångstigen som 
går genom grönområdet kommer att ersättas med en ny koppling mellan 
Kaptensvägen och Gråbergsvägen som ska säkerställa tillgången till 
grönområdet. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB  
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag 
finns det särskilda normer för: 

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)  
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)  
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  
• omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 
Det föreligger ingen risk för att MKN för luft överskrids.  
Vid utbyggnad kommer området att anslutas till kommunalt VA. Exploatering 
av området skulle betyda att det blir större del hårdgjord yta, vilket i sin tur 
påverkar avrinningen. Inom planområdet går ett öppet dike som ska bevaras.  
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Strandskydd, 7 kap MB 
Området berörs inte av 7 kap MB 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
I den fördjupade översiktsplanen 
för Tyehalvön från 2011 är 
området utpekat som ett 
kompletteringsområde. 
 
2017 tog Hammarö kommun 
fram ett planprogram för Bärstad 
och Gråberg. I planprogrammet 
möjliggör man för ytterligare 
komplettering av bebyggelsen 
med 10-15 bostadshus med en 
fastighetsstorlek på 1500-2000 
kvm 
 

Detaljplaner och områdesbestämmelser  
Det finns inga detaljplaner för området. Direkt söder om planområdet finns det 
två detaljplaner, den ena, ändring av detaljplan för del av Östra Bärstad, laga 
kraft 2014-02-18. Syftet med planen är att medge en ökad byggrätt för 
bostadsbebyggelse. Planen anger att byggnadsarean för bostäder högst får 
uppgå till 25% av fastighetsarean och med en högsta nockhöjd om 9 meter. 
 
Den andra, detaljplan för Östra Bärstad, Västra delen, laga kraft 2012-04-20. 
Syftet med planen är att uppföra bostadsbebyggelse, planen anger att 
byggnadsarean för bostäder högst får vara 20% av fastighetsarean samt 
uppföras i två plan. 
 
Väster om planområdet finns detaljplan för Bärstad, nordvästra delen, laga 
kraft 1988-10-03. Området närmast detaljplanen anger att endast friliggande 
hus i ett plan får uppföras.  

Förordnanden 
Planområdet berörs inte av några förordnanden.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) 
Enligt gjord BMP, daterad 2019-04-10, bedöms inte markanvändning och 
genomförandet av detaljplanen medföra sådan betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
finns krav på att göra en miljöbedömning enligt PBL eller MB av planen. 
Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen Värmland 2019-04-17. 
 
Följande frågor bör utredas ytterligare: 
En naturvärdesinventering för grönområdet där även diket ingår ska göras. 
 
Rekommendationer för fortsatt arbete: 
Möjligheten att kunna röra sig tryggt inom området är viktig och bör ses över i 
samband med detaljplan. 
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Hagmarkerna som finns öster om planområdet innehar idag inga djur, 
skyddsavstånd i mark och miljödomstolen har vid färre antalet hästar bedömts 
till 10 meter. Spridningen av allergener minskar också kraftigt om det finns 
vegetation emellan då det kan vara lämpligt att införa en bestämmelse om 
detta i detaljplanen. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-06-14 § 145 beslutat att ge mark- och 
planavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Kaptensvägen och gråbergsvägen.  
Samhällsbyggnadsutskottet, SBU, har 2019-09-23 § 27 beslutat om att planen 
ska samrådas. 

Servitut, rättigheter, samfälligheter 
Inom planområdet finns det en vägsamfällighet för Gråbergsvägen, Bärstad 
S:2, denna kommer att upplösas i och med genomförandet av planen och 
kommunen kommer ta över huvudmannaskapet för vägen. Kommunen 
kommer även ta över huvudmannaskapet för Kaptensvägen som idag är en 
enskild väg. 
 
1761-08/4.1 är en ledningsrätt för vatten och avlopp över flertalet fastigheter 
inom området som är till förmån för Hammarö kommun, planen påverkar inte 
ledningsrätten. 
1761-04/7.1 är ett officialservitut för avloppsledning med tillbehör till förmån för 
Bärstad 1:14 som lastar Bärstad 1:163, planen påverkar inte servitutet. 
1761-11/35.1 är en ledningsrätt för vatten och avlopp över flertalet fastigheter 
inom området som är till förmån för Hammarö kommun, planen påverkar inte 
ledningsrätten. 
1761-15/7.1är ett officialservitut till förmån för Bärstad 1:169 om rätt att anlägga 
en väg om 5 meter över Bärstad 1:173, detta servitut påverkas inte av planen. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och landskapsbild 
Området består av villabebyggelse och skogsmark på äldre jordbruksmark 
med vissa äldre fastigheter där husen försvunnit men gräsmark, äppelträd och 
andra trädgårdsväxter finns kvar. Skogen är till större delen av triviallöv, 
dominerad av björk, rönn, sälg och asp men även med inslag av lönn samt 
gran och tall. Av björk och sälg finns några större exemplar, framförallt längs 
äldre diken, samt även liggande död eller döende vindfällen. Fältskiktet 
varierar med större inslag av vanliga trädgårdsväxter såsom vintergröna och 
kirskål. I utkanten av villafastigheter in i skogsområdet finns trädgårdsavfall. I 
buskskiktet finns viden och lövsly men även hallon och vinbär. Planområdet 
gränsar till jordbruksmark i öster, skog i norr samt villabebyggelse i söder och 
väster. En naturvärdesinventering har genomförts i samband med 
planläggningen för att se om området hyser några värdefulla livsmiljöer eller 
arter. Inga indikatorarter noterades vid inventeringen, dock bedöms delar av 
området hysa vissa naturvärden då det är flerskiktat och hyser rikligt med död 
ved. 
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I planområdets västra del finns en biotopskyddad allé. Dessa träd får inte fällas 
utan dispens från Länsstyrelsen. 
 
Förändringar 
Delar av skogsområdet i den östra delen av planområdet kommer att 
exploateras. Område där värdeelement i form av grövre flerstammig sälg 
påträffats i naturvärdesinventeringen kommer att bevaras. 
 
De äldre träd som växer längs med diket i fastighetsgränsen mot Bärstad 1:4 
skyddas genom bestämmelsen (n) träd får endast fällas om det är sjukt eller 
utgör en säkerhetsrisk. 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består området av postglaciär finsand, området är 
flackt och risk för skred bedöms som liten. 
I tidigare översiktlig geoteknikundersökning för Bärstad/Gråberg (som sträcker 
sig från Kaptensvägen till väg 561) från 2006 framkommer att förutsättningarna 
för grundläggning varierar kraftigt inom området som helhet. Där djupet till fast 
mark är litet kan grundläggning ske med platta på morän eller platta på 
packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten efter utgrävning av eventuell 
lera.  
I samband med bygglovsansökningar när bebyggelsens exakta lägen och 
belastningar är kända kommer krav att ställas på en objektsanpassad 
geoteknisk undersökning.  
 

Förorenad mark 
Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits 
verksamheter inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. 
Området har historiskt sett utgjorts av jordbruksmark.  
 
Förändringar 
Om markföroreningar påträffas under mark, -spräng,-schakt,- eller 
fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap11§.   

Radon 
Byggnader ska utföras i radonsäkert utförande om inte ytterligare utredningar 
visar på att det inte krävs. 
 
Förändringar 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i samband med 
bygglovsprövning om inte byggnation sker i radonsäkert utförande. 

Risk för skred och höga vattenstånd 
Området ligger på en höjd från 56 möh i söder till 49 möh i norr. Vid 
nybyggnation ska lägsta golvnivån placeras lägst på nivån + 47 m ö h 
(RH2000).  

Fornlämningar och kulturminnen  
Det finns inga kände fornlämningar eller kulturminnen inom planområdet 
 
Förändringar  
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt 
kulturminneslagen.  
 



 DP Kaptensvägen Gråbergsvägen  Antagandehandling 2020-09-23 sidan 9 
  
 

Skulle i samband med exploatering eller andra arbeten fornlämningar eller 
misstänka fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsyns-myndigheten, 
dvs. länsstyrelsen. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bebyggelse och gestaltning 
Området består av villabebyggelse som vuxit fram längst med Gråbergsvägen 
och Kaptensvägen (se flygfoto). Området var då jordbruksmark som sedan 
succesivt utökats med mer bebyggelse längs med vägarna. Idag finns ingen 
jordbruksmark kvar inom området utan detta består idag av framförallt yngre 
lövskog. 
 
Det finns en del äldre bebyggelse längst med Kaptensvägen och även ett 
fåtal äldre hus längs Gråbergsvägen. resterande hus är uppförda under 2000 
talet. De flesta av husen är i 1,5–2 plans villor i brokig karaktär.  
 

 
Flygfoto över området från 1960                                      Flygfoto över området från 1975 
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Flygfoto över området från 2018                                   
 
Förändringar 
Syftet med planen är att möjliggöra för uppförande av bostäder (B). Det 
möjliggörs för uppförande av 8 nya bostäder i form av friliggande 
enbostadshus (f1) i högst 2 våningar med en nockhöjd på 9 meter. 
Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent av 
fastighetsarean(e1). Med byggnadsarea menas den arean byggnaderna 
upptar på marken och avser all bebyggelse, dvs. även bostadskomplement 
av olika slag som exempelvis förråd, garage och liknande. I planen anges att 
25% (e1) av fastighetsarean får bebyggas. Befintliga fastigheter inom 
planområdet har en exploateringsgrad från ca 8–30% av fastighetsstorleken. 
För att skapa en enhetlighet och för att inte nytillkommande byggnaderna inte 
ska ta för mycket av fastigheten i anspråk har en gräns på 25% av 
fastighetsarean satts. 
Minsta fastighetsstorlek är satt till 1000kvm (d1), detta innebär att det inom det 
oexploaterade området maximalt går att tillskapa 8 nya fastigheter. Det finns 
dock fortfarande möjlighet för de fastigheterna inom området som är större än 
2000 kvm att stycka sin fastighet i fler fastigheter. Befintliga fastighetsstorlekar 
inom området växlar från ca 1000–3800 kvm. Takvinkeln får vara mellan 27 och 
45 grader för att anpassa nytillkommande bebyggelse till befintlig bebyggelse. 
I planområdets östra del inom kvartersmarken för bostäder så har en 
bestämmelse om skydd mot störningar förts in (m1). Bestämmelsen innebär att 
häck ska finnas mot angränsande fastighet för att minska risken av spridning 
mot eventuella allergener om fastighetsägaren till fastighet Bärstad 1:4 
återupptar sin hästverksamhet. Det finns i dagsläget hagmarker inom området 
som inte nyttjas. Även en bestämmelse om (n) träd får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk har införts för att minska spridning av allergener 
samt bevara de äldre träd som växer längs med diket mot fastighet Bärstad 
1:4. 
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Service och arbetsplatser 
Kantarellens förskola (två avdelningar) och personalkooperativet 
Skattkammaren är belägen ca 500 meter sydväst om planområdet, 
Skogsdungens förskola (två avdelningar) 600 meter väster om planområdet 
och Bärstad förskola (6 avdelningar) ca 1 km söder om planområdet. 
Bärstadskolan (F-6) är beläget ca 600 meter mot söder. Livsmedelsbutiker finns 
vid Nolgård ca 2,5 km väster om planområdet. Här återfinns även pizzeria och 
andra verksamheter. Skoghall centrum är beläget ca 4,5 km mot sydväst där 
såväl vårdcentral som kommunhus och större delen av den kommersiella 
handeln återfinns i kommunen. 
 
Förändringar 
Planförslaget föreslår ingen förändring. 

Tillgänglighet 
Nytillkommande byggnader och fastigheter ska utformas tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets 
föreskrifter. 
 
FRIYTOR 

Rekreation 
Centralt i området finns det ett grönområde som kan nyttjas för rekreation, det 
finns även goda möjligheter för rekreation utom planområdet. 
 
Förändringar 
I samband med genomförandet av planen kommer delar av ett grönområde 
tas i anspråkanspråk. Grönområdet består av blandad lövskog. De centrala 
delarna av grönområdet kommer att finnas kvar. Gångstigen som går genom 
grönområdet kommer att ersättas med en ny koppling mellan Kaptensvägen 
och Gråbergsvägen som ska säkerställa tillgången till grönområdet. 

Lek  
I närheten av området finns lekparker som även kan fungerar som 
mötesplatser. 
 
SKYDDSRUM 
Hammarö kommun är skyddsrumstätort, skyddsrummen är främst 
koncentrerade till de centrala delarna av Skoghall.  
 
VATTENOMRÅDEN 
Planen berör inga vattenområden. 
 
GATOR OCH TRAFIK  

Gatunät 
Området består av två enskilda vägar, Kaptensvägen och Gråbergsvägen. 
För Gråbergsvägen finns en samfällighet (Bärstad S:2) denna sköts dock inte i 
någon större utsträckning idag. Vägarna är smala och i varierande skick. 
Gråbergsvägen har i dagsläget sämre standard än Kaptensvägen. 
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Det finns en gammal grusväg som löper genom skogen mellan Kaptensvägen 
och Gråbergsvägen som idag används som en stig för att röra sig via fot eller 
cykel inom området. 
 
Förändringar 
I samband med genomförandet av planen kommer Kaptensvägen och 
Gråbergsvägen att övergå i kommunalt huvudmannaskap. För att möjliggöra 
att kommunen ska kunna ta över huvudmannaskapet för vägarna behöver 
dessa breddas till viss del. För båda vägarna finns det visst utrymme mellan 
fastighetsgräns och väg som kommer tas i anspråk. Dock stämmer inte alltid 
fastighetsgränsen överens med fastigheternas utsträckning, detta kommer 
innebära att vissa fastighetsägare kommer behöva flytta in sina fastigheter till 
den faktiska fastighetsgränsen, vilket i vissa fall kan innebära flytt av häckar.  
Med stöd av detaljplanen har kommunen rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. På motsvarande vis är 
kommunen skyldig att lösa in marken om berörd fastighetsägare begär detta. 
 
För den östra delen av Kaptensvägen finns inte något vägområde, utan 
fastigheterna sträcker sig över vägarna. För denna del kommer kommunen 
behöva lösa in den del av fastigheten som idag ligger över vägområdet. 
Mellan Kaptensvägen och Gråbergsvägen kommer det att exploateras med 
nytillkommande bebyggelse. För att möjliggöra detta kommer delar av 
befintligt naturområde att tas i anspråk och en väg kommer anläggas mellan 
Kaptensvägen och Gråbergsvägen för att binda samman området. Vägen 
mellan Kaptensvägen och Gråbergsvägen kommer att vara ca 5 meter bred 
för att samspela med de övriga vägarna. 
 
Vägarna inom området ska asfalteras och om möjligt kommer gatubelysning 
att anläggas. 

 
Bilden ovan visar vilka delar inom planområdet som kommunen behöver lösa in 
alternativt kunna sälja, se mer under genomförande, fastighetsrättsliga frågor. 
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Parkering, utfarter, varumottagning 
Parkering löses inom respektive fastighet. 
 

Gång- och cykeltrafik 
Det finns en gammal grusväg som löper genom skogen mellan Kaptensvägen 
och Gråbergsvägen som idag används som en stig för att röra sig via fot eller 
cykel mellan området. 
 
Förändringar 
I samband med genomförandet av planen kommer den befintliga kopplingen 
mellan Kaptensvägen och Gråbergsvägen att försvinna och ersättas med en 
gata. Trafikmängden anses vara så låg att ingen separering mellan 
trafikslagen behövs. 
 
För att knyta ihop området med gång- och cykelvägen på västra sidan om 
Tynäsvägen planeras att norr om Gråbergsvägen anlägga ett nytt 
övergångsställe. Då Tynäsvägen inte ingår i planområdet är övergångsstället 
inte inritat i plankartan. 
 
Söder om planområdet från Smultronvägen finns en gång- och cykelväg 
denna kopplas ihop med Kaptensvägen genom ett natursläpp, allmän 
platsmark natur, mellan Kaptensvägen 12 och 14 för att möjliggöra en gång- 
och cykelväg. Här kommer det också krävas en inlösning av fastighetsmark 
från närliggande fastighet. 
Norr om planområdet finns ytterligare ett framtida utvecklingsområde, för att 
kunna få ett naturligt och bra flöde kommer det även här sparas ett 
natursläpp, allmän platsmark natur, mellan områdena för att i framtiden ha 
möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg vid behov.  
  

Kollektivtrafik 
Tynäsvägen trafikeras av busslinje 910 (anropsstyrd). Lövnäsleden trafikeras av 
buss 911 (linjetrafik), Rud till bytespunkten i Jonsbol. Från Lövnäs väster om 
planområdet går bussarna 901(Linjetrafik) samt 914 (anropsstyrd). Närmaste 
busshållplats är Bärstad som ligger direkt väster om planområdet. 
 
Förändringar 
Planen föreslår ingen förändring 
 
STÖRNINGAR 
Öster om planområdet finns det hagmarker. I dagsläget innehar dessa inga 
djur, men det har tidigare gått hästar där och skulle så även kunna göra i 
framtiden. Skyddsavstånd har i mark och miljödomstolen bedömts till tio meter 
när det är fråga om färre hästar (2009-M 3257 och 2009-M3847).  Spridningen 
av allergener minskar också kraftigt om det finns vegetation emellan. Det har 
därför förts in en bestämmelse om skydd mot störningar (m1) i planområdets 
östra del inom kvartersmarken. Bestämmelsen innebär att häck ska finnas mot 
angränsande fastighet för att minska risken av spridning mot eventuella 
allergener om fastighetsägaren till fastighet Bärstad 1:4 återupptar sin 
hästverksamhet. Ytan på prickmarken har även utökats inom detta område för 
att inte bebyggelsen ska kunna placeras för nära hagmarkerna. Även en 
bestämmelse om (n) träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
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säkerhetsrisk har införts för att minska spridning av allergener samt bevara de 
äldre träd som växer längs med diket mot fastighet Bärstad 1:4. 

Buller 
Planområdet är inte närbeläget någon verksamhet eller större väg. 
Tynäsvägen till väster, leder trafiken mot Tye. Tynäsvägen har en ÅDT på 1200 
samt en hastighet på 40 km/h. enligt beräkningar klaras riktlinjerna för buller på 
60 dBA 10 meter från vägmitt. För Tynäsvägen pågår arbete med 
framtagande av en vägplan för att flytta Tynäsvägen några hundra meter 
öster om planområdet, vilket innebär att all trafik från Tye leds om. Se 
behovsbedömning. Riktvärdena för buller bedöms inte överskridas för den 
nytillkommande bebyggelsen.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp.  
 
Förändringar 
Nytillkommande bebyggelse ska kopplas till det kommunala vatten och 
avloppsnätet. Ett natur-område för möjlighet till passage och som ska vara 
tillgängliga för underjordiska ledningar, föreslås i planområdets nordöstra del. 
För att skapa självfall kommer ledningarna dras från denna punkt till 
pumpstationen på Bärstad. 
Inom planområdet finns det befintliga ledningsrätter som också har avgränsats 
med ett (u1) område.    
 

Dagvatten 
Då området sedan tidigare varit jordbruksmark har det gått mycket diken 
genom områden. När området bebyggdes så uppstod det en del problem 
med dagvattnet. Idag är befintlig bebyggelse ansluten till det kommunala 
dagvattennätet även den nytillkommande bebyggelsen ska anslutas till det 
kommunala dagvattennätet.  
 
Förändringar 
Delar av dagvattnet kommer att tas om hand genom dagvattenbrunnar i 
gatorna. Området norr om planområdet är utpekat i planprogrammet för 
Bärstad för byggnation av bostäder. I samband med det kan det finnas behov 
av att se på möjlighet att fördröja dagvattnet på vägen innan det når Vänern. 
Fram till dess kan området vid behov ändå användas för dagvattenhantering 
då det ligger lägre än planområdet och angränsar till Vänern. 
 

Värme 
Fjärrvärmenätet finns i Lövnäs 300 meter väster om planområdet. 
Verksamhetens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt hållbara 
energilösningar.  
 

El, telefon och IT 
Områdets elförsörjning ordnas genom anslutning till Ellevio.  
Fiber finns utbyggt i området. Det kommer gå att anslut till stadsnätet i området. 
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Förändringar 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintligt el-, tele- och fibernät. 
 

Avfallshantering 
Kommunen ansvara för hanteringen av hushållsavfall. Återvinningscentralen 
återfinns på Hantverksvägen i Skoghall.  
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GENOMFÖRANDE 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Lovplikt 
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.  
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år. Under genomförandetiden har fastighetsägaren 
en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och detaljplanen får 
inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad 
byggrätt. 

Planavgift 
Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglovsprövning. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planarbetet pågår under 2019–2020 och förväntas vinna laga kraft under 
hösten 2020.  

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom gator och 
naturområden.  

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen Detaljplan 
 Grundkarta 

Nybyggnadskarta 
Upprätta exploateringsavtal med 
exploatör 
Ansökan om fastighetsreglering för 
allmän platsmark 

Servicenämnden/Serviceförvaltningen Utbyggnad av vatten och avlopp  
 och gata 
  
Miljö- och byggnadsnämnden/ Bygglov 
Miljö- och byggförvaltningen Bygganmälan 
Lantmäteriet Lantmäteriförrättning  
 

Avtal 
Ett planavtal är upprättat mellan kommunen och exploatören där 
fördelningen av plankostnaderna har reglerats.  
Ett exploateringsavtal som reglerar de närmare omständigheterna kring 
exploatering, kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören. 
Detta kommer bland annat att reglera fördelningen av kostnaderna för 
utbyggnad av vatten och avlopp, gata och GCM-vägar i området.  
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Exploateringen innebär att allmänna anläggningar, lokalgata och vatten, 
spillvatten och dagvatten (VSD-nät) måste byggas ut inom 
exploateringsområdet.  
 
Kommunen ska projektera och bygga ut VSD-nätet. För anslutning till VSD-nät 
tar kommunen ut anläggningskostnader i form av anläggningsavgift för 
respektive fastighet när förbindelsepunkt är ordnad, slutbesiktning är 
genomförd (för vatten, spillvatten och dagvatten) och fastighetsägare har 
informerats. I samband med detta börjar också de fasta avgifterna för VSD-nät 
att gälla. Alla avgifter tas ut av vid tidpunkten gällande fastighetsägare i 
enlighet med vid tidpunkten gällande kommunal taxa.  
 
Kommunen ansvarar för projektering och utförande av lokalgata och GC-
vägar. Kostnaden för utbyggnad av lokalgata ska bekostas av exploatören, 
kostnaderna för GC-vägar inom området bekostas av exploatör och 
kommunen.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Plangenomförandet förutsätter att ett större antal fastighetsbildningsåtgärder 
kan genomföras. Kartan nedan visar den mark som kommer regleras över från 
privata fastighetsägare samt exploatör till kommunen. 
För Bärstad 1:2 samt Bärstad 1:168 finns det pågående fastighetsregleringar, 
där kommunen tar över ägandet. 

 
 
Delar av fastighet som ska regleras till kommunal fastighet Bärstad 1:63 i och 
med planens genomförande. Nedanstående tabell redovisar ungefärliga 
kvadratmeter. 
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Yta Från fastighet Ca area (m2) 
1 Gråberg 1:11  388 
2 Bärstad S:2 1218 
3 Bärstad 1:19 18 
4 Bärstad 1:167 13 
5-1 Bärstad 1:178 150 
5-2 Bärstad 1:178 354 
6-1 Bärstad 1:4 31 
6-2 Bärstad 1:4 10 
7 Bärstad 1:175 5800 
8 Gråberg 1:41 78 
9 Bärstad 1:45 54 
10 Bärstad 1:14 46 
111 Gråberg 1:15 76 
 
 
Tabellen nedan redovisar vilka delar av fastigheter som kan regleras över till 
andra fastigheter utifrån planförslag. Nedanstående tabell redovisar 
ungefärliga kvadratmeter. 
 
Yta Till Fastighet Från fastighet Ca area (m2) 
01-1 Bärstad 1:164 Bärstad 1:2 425 
01-2 Bärstad 1:125 Bärstad 1:2 165 
02 Bärstad 1:125 Bärstad S:2 61 
03-1 Bärstad 1:21 Bärstad 1:175 75 
03-2 Bärstad 1:21 Bärstad 1:175 158 
04 Bärstad 1:24 Bärstad 1:175 40 
05-1 Bärstad 1:173 Bärstad 1:168 40 
05-2 Bärstad 1:170 Bärstad 1:168 30 
05-3 Bärstad 1:171 Bärstad 1:168 25 
 
Kvartersmarken i den östra delen delas in i fastigheter som anpassas till den 
bebyggelse som uppförs.  

Servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och 
ledningsrätter 
Bärstad S:2 kommer upplösas i och med plangenomförandet och marken 
kommer att regleras över i kommunal fastighet Bärstad 1:63. 
 
Planens genomförande kräver en ny ledningsrätt, som säkerställer ledningarna 
inom u-området. Befintliga servitut, gemensamhetsanläggningar och 
ledningsrätter mm ska beaktas vid kommande fastighetsbildning.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Planens genomförande innebär att allmänna anläggningar, lokalgata och 
vatten, spillvatten och dagvatten (VSD-nät) måste byggas ut inom 
exploateringsområdet. Kommunen ska projektera och bygga ut VSD-nätet.  
För anslutning till VSD-nät tar kommunen ut anläggningskostnader i form av 
anläggningsavgift för respektive fastighet när förbindelsepunkt är ordnad, 
slutbesiktning är genomförd (för vatten, spillvatten och dagvatten) och 
fastighetsägare har informerats. I samband med detta börjar också de fasta 
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avgifterna för VSD-nät att gälla. Alla avgifter tas ut av gällande 
fastighetsägare i enlighet med vid tidpunkten gällande kommunal taxa. 
 
Kommunen ansvarar för projektering och utförande av lokalgata. Kostnaden 
för utbyggnad av lokalgata står exploatören för. 
 

Inlösen, ersättning 
Mark som kommunen kommer lösa in från respektive fastighetsägare kommer 
ersättning att utgå enligt nedan.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Inga tekniska utredningar har genomförts  
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Genomförandet av planen innebär att delar av det som i dagsläget är 
natur/skog kommer att ersättas med bebyggelse. Kopplingen mellan 
Kaptensvägen och Gråbergsvägen kommer att finnas kvar men ersättas med 
en väg istället för som idag en stig. Längs vägens östra och västra sida kommer 
det uppföras bebyggelse. 
 
Vägarna inom området är i dagsläget enskilda och i varierande skick. I 
samband med genomförandet av planen kommer Kaptensvägen och 
Gråbergsvägen att övergå i kommunalt huvudmannaskap. För att möjliggöra 
att kommunen ska kunna ta över huvudmannaskapet för vägarna behöver 
dessa breddas till viss del. För båda vägarna finns det visst utrymme mellan 
fastighetsgräns och väg som kommer tas i anspråk. Dock stämmer inte alltid 
fastighetsgränsen överens med fastigheternas utsträckning, detta kommer 
innebära att vissa fastighetsägare kommer behöva flytta in sina fastigheter till 
den faktiska fastighetsgränsen, vilket i vissa fall kan innebära flytt av häckar.  
Vid de eventuella tillfällen trädgårdsanläggningar måste flyttas, kommer 
värdering ske i varje enskilt fall. 
 
För den östra delen av Kaptensvägen finns inte något vägområde, utan 
fastigheterna sträcker sig över vägen. För denna del kommer kommunen 
behöva lösa in den del av fastigheten som idag ligger över vägområdet. De 
berörda fastigheterna är, Bärstad 1:171, Gråberg 1:41, Gråberg 1:15, Gråberg 
1:16, Gråberg 1:11 och Bärstad 1:14. I och med att befintlig väg redan har sin 
sträckning över dessa fastigheter, bedöms inte fastighetsägarna drabbas av 
någon påvisbar marknadsvärdeminskning. Skälig ersättning kommer att utgå 
enligt Högsta domstolen, NJA 2007 s 695 (2007-10-18 ö 3091-03). 
 
Mellan Kaptensvägen och Gråbergsvägen kommer det att exploateras med 
nytillkommande bebyggelse. För att möjliggöra detta kommer delar av 
befintligt naturområde att tas i anspråk och en väg kommer anläggas mellan 
Kaptensvägen och Gråbergsvägen för att binda samman området. Vägen 
mellan Kaptensvägen och Gråbergsvägen kommer att vara ca 5 meter bred 
för att samspela med de övriga vägarna. Inga befintliga fastigheter kommer 
att påverkas. Dvs inga markregleringar kommer att ske mellan kommunen och 
befintliga fastighetsägare förutom exploatörens, där blivande gatumark och 
naturmark inom fastigheten Bärstad 1:175 och Bärstad 1:178 kommer att 
övergå till kommunens fastighet Bärstad 1:63.  
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Från fastigheten Gråberg 1:11 kommer förutom gatumark att exproprieras 
mark för en cykelväg. Detta intrång bedöms orsaka viss 
marknadsvärdeminskning och ersättning kommer att utgå med 250 kr/kvm, 
enligt tidigare värderingar av samma typ av mark, plus 25 %. 
 
I övrigt ges några fastigheter möjlighet att köpa till mark från kommunen, detta 
gäller Bärstad 1:164, Bärstad 1:125. De kommer erbjudas att köpa marken för 
250 kr/kvm.  
 
Fastigheterna Bärstad 1:21 och Bärstad 1:14 ges möjlighet att köpa till mark 
från OBOS, exploatören. Pris görs upp fastighetsägarna emellan.  
 
Bärstad S:2 kommer att upphöra och lösas in för att ingå i kommunens 
fastighet Bärstad 1:63. Värdet på Bärstad S:2 som idag består till största del av 
gatumark, Gråbergsvägen bedöms som ringa. Vinsten som nuvarande 
fastighetsägare gör är att de slipper kostnader för skötsel och underhåll.  
 
Med stöd av detaljplanen har kommunen rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. På motsvarande vis är 
kommunen skyldig att lösa in marken om berörd fastighetsägare begär detta. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har upprättats av Anna Åhs tillsammans med tjänstemän 
från övriga förvaltningar 
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