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Inledning 

Planens syfte 

En gemensam planläggning för samtliga fastigheter Västra Tye 1:4, 1:55. 1:56 och 1:135 har fått 

besked 2018-02-06 (KSAU §144).  

Syftet med planläggningen är att möjliggöra ca. 15 bostäder med tillhörande infrastruktur i 

området. Det aktuella planförslaget innebär att upp till 16 nya bostäder kan skapas i form av villor.  

Planförfarande 

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. 

Samrådsskedet 

Samrådshandlingar 

• Plankarta med bestämmelser och grundkarta  
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan  
• Barnkonsekvensanalys 
• Naturvärdesinventering, Henric Ernstson konsult 
• Trafikutredning, Ramböll 
• Trafikalstring, Trafikalstringsverktyg, Trafikverket 
• Buller beräkning, Nordic road noise, Tyréns 
• VA- och dagvattenutredning, WSP 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2020-02-19) har varit utsänt på remiss under tiden 2020-03-16 till 

2020-04-06. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt sändlista. Inkomna skriftliga 

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

planarkitektens kommentarer. 

Sammanfattning av samrådet 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

Planbeskrivning: 

• 6-meters prickmark ska ersättas med en placeringsbestämmelse. 
• Alla tomter ska ha en minst fastighetsstorleken på 1400 kvm. 
• Planbeskrivningen ska kompletteras med motivering till tomt valet. 
• Delen om ”lek/skydd” området i planbeskrivningen ska kompletteras. 
• Markreservat för gemensamhetsanläggning på allmän platsmark tas bort. 
• Ett område vid infarten till området reserverats för postlådor. 
• Ett E-område för nätstation läggs till. 
• Högsta tillåtna hastighet på Tynäsvägen uppdateras. 
• Hastighetsbegränsning på vägen i Högåsen skrivas om.  
• Åtgärda vid korsningen tas bort. 
• Texten om övergångställe tas bort. 
• Delen om gatukostnaden tas bort. 
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• Som en kompensation till förlusten av naturvärde kan delar av döda ved i området flyttas 
till naturområden öster eller norr om de kommande nya tomterna.  

• Planbeskrivningen justeras utifrån geoteknisk undersökning. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information kring hur Spillkråka och mindre hackspett 

påverkas av detaljplan, utifrån komplettering av naturvärdesinventeringen.  
• Planbeskrivningen kompletteras med information från arkeologisk undersökning. 
• Begreppet produktionsskog ska tas bort från planbeskrivningen. 
• Kommentar: Beskrivning av dammen kommer kompletteras.  
• Inför antagande kommer minsta tillåtna tomtstorleken justeras till 1400 kvm.  

Plankarta: 

• 6-meters prickmark ska ersättas med en placeringsbestämmelse. 
• Alla tomter ska ha en minst fastighetsstorleken på 1400 kvm.  
• Markreservat för gemensamhetsanläggning på allmän platsmark tas bort. 
• Illustration av fastighetsgränser tas bort från plankartan. 
• Gränsen och storleken av den sydostligaste tomt justeras. 
• Ett område vid infarten till området reserverats för postlådor. 
• Ett E-område för nätstation läggs till. 
• Planerade tomten som ligger öster om befintliga vägen kommer minskas i sin storlek. 
• Inför antagande kommer minsta tillåtna tomtstorleken justeras till 1400 kvm.  

Övrigt: 

• Formulering i barnkonsekvensanalysen justeras. 
• Små justeringar har gjorts på planområdesgränsen enligt planintressenternas önskning. Ytor 

beräkning i planbeskrivningen ska uppdateras. 
• Ansökan om dispens från biotopskyddet på ett dike inom planområdet har skickats till 

Länsstyrelsen. 
• Undersökningen om BMP ska uppdateras. 
• I ett exploateringsavtal ska det specificera att ladan ska besiktas innan och efter 

utbyggnad av allmänna anläggningar till planområdet samt exploatören ska bekosta och 
återställa ev. skador. 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

• Trafikverket 
• Region Värmland Kollektivtrafik 
• Klas Granström  
• Sofie Tornhamre  
• Frida Granström   
• Lotta Svenneling  
• Anna Maria 
• Ole Viggo 
• Naturskyddsföreningen 

Inkomna yttrande med kommentarer 

Regionala yttranden 

Länsstyrelsen 
Ärendet 

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 19 februari 2020, har 

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

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

planberedning den 2 april 2020. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 15 nya bostäder i området. 

Tidigare ställningstaganden 
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Detaljplaneområdet är delvis utpekad i fördjupad översiktsplan, FÖP. Området är utpekad som 

exploateringsområde för 8 nya friliggande enbostadshus. Föreslagen detaljplanen möjliggör dock 

för byggnation av 15 hus. 

Kommunen hänvisar till Översiktsplan antagen 2018 och dess placeringsstrategi, att skapa en 

tätare bebyggelsestruktur av varierad karaktär. Kommunens ställningstagande är att detaljplanen 

trots den högre exploatering överensstämmer med kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen delar 

kommunens bedömning. 

Länsstyrelsens roll 

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

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
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. 

Planbestämmelser 

Kommunen anger att det inom kvartersmark för bostäder regleras 6 meter prickad mark mot 

vägområde för att hindra placering av byggnader nära vägkanten. Länsstyrelsen vill i detta 

sammanhang uppmärksamma kommunen om att bygglovsbefriade åtgärder får utföras 4,5 meter 

från fastighetsgränsen. 

Kommentar: Syftet med 6 meters prickmark i planen är att reservera plats för 

uppställning av bil inom kvartersmark. För att bättre fylla syftet kommer 

prickmarken ersättas med en placeringsbestämmelse: ”Garage och carport ska 

placeras minst 6 meter från gräns mot gatan.” 

Länsstyrelsen har konstaterat att egenskapsgränserna i västra delen av plankartan är otydliga. 

Detta behöver justeras för att förbättra kartans läsbarhet. 

Kommentar: Efter småjustering på planområdesgränsen så kan alla tomter ha en 

minst fastighetsstorleken på 1400 kvm. Egenskapsgränserna som är svårlästa kan nu 

tas bort. 

Dagvatten 

Planhandlingarna innehåller en dagvattenutredning med ett redovisat förslag där 15 tomter med 

de bästa förutsättningarna för VA- och dagvattenhanteringen har valts ut. Länsstyrelsen har 

noterat att denna utredning och den föreslagna plankartan inte överensstämmer med varandra. 
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Länsstyrelsen saknar ett tydligt resonemang kring slutsatserna i utredningen och valet av tomter i 

föreslaget planförslag vilket behöver beskrivas till granskningsskedet. 

Kommentar: Nedan visar en figur från dagvattenutredningen med numrerande 

tomter.  

 

Diskussioner om tomtvalet har sket mellan kommunen och WSP som tog fram 

utredningen, samt med markägarna till planområdet. Den kan enligt WSP bli dyrt att 

anordna tomter nummer 5 och 10 eftersom de ligger på berget, men inte är särskilt 

svår ur ett VA-perspektivet. Suterränghus på en lutande tomt kan ex. bebyggas på 

de tomterna. Det kommer dessutom kosta mindre att bygga infrastrukturen om 

tomten 23 inte ska bli av. Ägare till den befintliga tomten i Högåsen vill ha 

grönområde mellan sin tomt och de kommande nya tomterna. Med hänsyn till 

ovanstående har tomter 5 och 10 valts i planförslaget istället för 8 och 23 som 

föreslås i utredningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med motivering till tomtvalet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 

denna bedömning. 

Miljökvalitetsnormer 

Luft 

Kommunen anger i planhandlingarna att de boende, med hänsyn till områdets lokalisering i stor 

utsträckning kommer att vara beroende av bil för att nå arbetsplatser, service och liknande. 



6 
 

 

 

Möjligheten till transporter med andra trafikmedel än bil kommer vara begränsad från och till 

planområdet. Kommunens ställningstagande är att luftkvaliteten i området inte kommer i märkbar 

grad att försämras. Länsstyrelsen har ingen annan uppfattning vad det gäller den aktuella 

detaljplanen men vill i sammanhanget lyfta att en strukturell utbyggnad av ”satelitområden” i 

kommunen med bristande kollektivtrafik kan tillsammans leda till en påtagligt ökad trafikalstring 

samt en försämring av luftkvaliteten. 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Någon geoteknisk undersökning eller geotekniskt PM finns inte i planhandlingarna och kommunen 

senarelägger frågan till bygglovsskedet. Slutsatserna om att totalstabiliteten för området bedöms 

vara tillfredsställande baseras på SGU:s kartmaterial. 

Länsstyrelsen anser att enbart hänvisning till översiktligt jordartskarta inte är tillräckligt i 

detaljplaneskedet. Kartunderlag från SGI:s och SGU:s kan ge stöd vid detaljplanering, dock krävs 

normalt mer detaljerade utredningar för att säkerställa stabiliteten på platsen. 

Utgångspunkten i plan och bygglagen är att markens lämplighet i fråga om hälsa och säkerhet blir 

slutgiltigt avgjord när detaljplanen antas. Utredningar som behövs för att bedöma byggnationens 

lämplighet får därför inte skjutas upp till efter att planen antagits. 

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ovanstående resonemang, att planhandlingarna behöver 

kompletteras med PM geoteknik/geoteknisk undersökning. Erforderlig detaljeringsgrad bör avgöras 

av geoteknisk kompetens. 

Kommentar: Ett geotekniskt PM har beställt och blev färdigställt av SWECO 2020-06-

02. Med nuvarande underlag bedöms utredningen att inga hinder eller allvarliga 

restriktioner med avseende på de geotekniska förutsättningarna finns för 

detaljplanens genomförande. Planhandlingarna ska inför granskning justerats efter 

bedömning av geoteknisk kompetens.  

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Arkeologi 

De topografiska förutsättningarna med mindre höjder bestående av inslag av sandig morän och 

närheten till idag kända fornlämningar såsom tre gravhögar och en skålgropsförekomst kan 

indikera på förekomsten av förhistoriska boplatser. Vidare finns uppgifter kring fynd av sländtrissor 

och en eldslagningssten i närområdet till planområdet. Sammantaget visar ovanstående att det 

idag skulle kunna finnas okända fornlämningar inom planområdet i form av förhistoriska boplatser 

men även gravar på höjdlägena i de västra delarna av planområdet. Med hänsyn till 

ovanstående är Länsstyrelsens ställningstagande att det krävs en arkeologisk utredning för att 

säkerställa att inga idag okända fornlämningar kan komma att påverkas av den föreslagna 

detaljplanen. 
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Länsstyrelsen avser därför att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt2 kap 11 § KML. För att 

starta ett uppdragsarkeologiskt förfarande ska kommunen ta kontakt med Länsstyrelsen i god tid 

innan granskningsskedet för detaljplanen. Utredningen bekostas av verksamhetsutövaren. 

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML). Det är förbjudet att utan 

Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 

eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

Kommentar: En arkeologisk utredningen har tagits fram av Värmlands museum, 

vilken godkändes av Länsstyrelsen 2020-09-07. Resultaten från utredningen 

framkom endast övriga kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet varför 

det inte föreligger några hinder ur arkeologisk synvinkel för vidare byggnationer i 

området. Planbeskrivning ska kompletteras med information från utredningen. 

Biotopskydd 

Enligt bedömningen i naturvärdesinventeringen omfattas diket i området av det generella 

biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken. 

Vid framtagande av en detaljplan behöver kommunen utgå från befintliga naturvärden. Åtgärder 

som kan skada de skyddade biotoperna är förbjudna och det krävs ett särskilt skäl för att få 

dispens. Det är däremot inte förbjudet enligt biotopskyddet att anta en detaljplan, eftersom själva 

antagandet av en plan inte skadar naturmiljön. Däremot måste biotopskyddet beaktas i 

planprocessen och planen anpassas så att syftet med biotopskyddet även i fortsättningen kan 

tillgodoses. Att inte anpassa planen till biotopskyddsbestämmelserna är olämpligt enligt de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Biotopskyddsbestämmelserna gäller oberoende av 

vad den antagna detaljplanen medger för markanvändning. 

Planförslaget är utformat på ett sådant sätt att det för genomförande av planen krävs att en del 

av det biotopskyddade diket tas bort. En tydlig beskrivning av hur marken inom området 

”lek/skydd” används idag saknas i planhandlingarna. Länsstyrelsen vill redan i detta skede upplysa 

att det vid en dispensansökan behöver redovisas vilka andra alternativa lösningar som är prövade 

som innebär mindre skada på den skyddade biotopen. I det fall åtgärden inte går att undvika ska 

det bland annat redovisas dikets ekologiska funktion i landskapet så som ex spridningskorridor och 

vattenhållande funktion, vilka naturvärden och eventuella artförekomster som finns. Även 

kringarbeten som exempelvis förläggning av VA och dagvatten som kan komma att påverka den 

skyddade biotopen/diket ska redovisas. Vid en dispens, krävs ofta ekologisk kompensation, som 

exempelvis att den yta av vattenmiljö som försvinner kompenseras med en ny vattenmiljö. 

Kommentar: Området ”lek/skydd” tänkte att likna en lite parkmiljö ex. gräsmatta 

eller ängsmark med möjlighet för lekutrustningar. Marken där, som idag ligger lägre 

och får dagvatten från övriga delar av planområdet, kommer fortsättningsvis ligga 

lågt och luta mot den kommande dagvattendammen. Därför kan ev. överflödigt 

dagvatten samlas i detta område istället för en översvämning på gata eller 

tomtmark. Planbeskrivningen ska kompletteras med detta. 
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Befintligt dike kan ligga kvar inom detta område, dock kommer VA- och 

dagvattenledningar grävas ner och den befintliga flöden kan öka eftersom delar av 

markyta kommer hårdgöras i samband med exploatering. En kortare del av diket 

som ligger inom området som planläggs för dagvattendammen kan behöva 

ändras, möjligtvis i sin sträckning. Exakta påverkan på diket kommer bedömas i ett 

senare projekteringsskede för dagvattensystemet. Dispensansökan har skickats in 

av markägaren till Länsstyrelsen. En tänkbar kompensation är att utforma dammen 

på ett sätt så att den gynnar biologiskmångfald.  

Artskydd 

Länsstyrelsen har fått för kännedom att det inom planområdet har observerats mindre hackspett 

och spillkråka. Kommunen behöver i det fortsatta planarbetet utreda om fortplantnings- och 

viloplatser eller andra viktiga funktioner för artens fortplantning, tex födosöksplatser finns i området 

och utreda hur den kontinuerliga funktionen av dessa kan säkerställas i området även efter 

eventuell exploatering. Strukturer som bör vidmakthållas är exempelvis förekomst, grova träd och 

hålträd och död ved. 

Enligt Artskyddsförordningens 4 kap 4 § är fåglarnas fortplantnings- och viloplatser skyddade mot 

skada och förstörelse och i planarbetet behöver tillses att kontinuerlig ekologiska funktion av 

sådana ska upprätthålls i området. Om förbuden i artskyddet väcks krävs att dispens kan medges 

för åtgärden för att planen ska kunna genomföras. 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tolkar regelverken så att anpassning till fridlysta arter ska ske vid 

framtagande av nya detaljområden och hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken ska följas genom 

att lokalisering, anpassning, skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas så att fridlysta arter inte 

påverkas på ett sådant sätt att artskyddets förbudsregler väcks. 

Kommentar: Genomförd naturvärdesinventering kompletterades för att även utreda 

detaljplanens påverkan på Spillkråka och mindre hackspett. Planhandlingarna 

uppdateras inför granskning utifrån kompletteringen.  

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 under förutsättning att planhandlingar 

kompletteras angående hälsa- och säkerhet, geoteknik. 

Plan- och bostadshandläggare Amanda Bäckström har fattat beslut i detta ärende. 

Planhandläggare Meda Andersson har varit föredragande. 

Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-02-19) har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING PÅ ALLMÄN PLATSMARK 
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För detaljplaner med enskilt huvudmannaskap finns det regler i 6 kap. 1 § 3 st PBL med innebörden 

att gemensamhetsanläggning/ar ska bildas för genomförande av de allmänna platserna. Detta 

medför att det inte behöver avsättas några markreservat för gemensamhetsanläggningar (g-

områden) på allmän plats utan endast inom kvartersmark. 

Kommentar: Markreservat för gemensamhetsanläggning på allmän platsmark tas 

bort. 

OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA FASTIGHETSGRÄNSER I PLANKARTAN 

Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna fastighetsgränser i plankartor. Anledningen till 

detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. I många fall 

finns det behov av att illustrera möjlig framtida fastighetsindelning, men istället bör då antingen en 

särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 

Kommentar: Illustration av fastighetsgränser tas bort från plankartan. 

Delar av planen som bör förbättras 

Ingen erinran. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Ingen erinran. 

Trafikverket 
Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat underlag som avser möjliggöra för cirka 15 nya bostäder. 

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. 

Planområdet berör inte statlig infrastruktur men indirekt kommer trafik att belasta väg 236 där 

Trafikverket är väghållare. Väg 236 har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät och är allt hårdare 

belastad av höga trafikmängder. 

Samlad bedömning trafikalstring 

Ingen statlig infrastruktur ligger nära föreslaget planområde. En del av den alstrade trafiken 

kommer troligen nyttja väg 236 för att nå målpunkter längre bort. Trafikverket bedömer att det bör 

finnas en klar bild av och ett resonemang kring den samlade trafikalstringen i nordöstra delen av 

Hammarö då denna påverkar trafiksituationen vid framförallt Nolgård/väg 236. 

Kommentar: Synpunkten noteras. En samlad trafikalstring för nordöstra delen av 

Hammarö ska klargörs i en översiktliga plan/projekt, ex. den pågående 

trafiknätsanalys.  

Ett arbete pågår för att klarlägga möjligheter att förbättra situationen för oskyddade trafikanter 

och resenärer/pendlare med hållbara trafikslag i Nolgårdsområdet. Sådana åtgärder innebär 

också indirekta förbättringar för bilpendlare. Trafikverket emotser fortsatt kontakt i denna fråga och 
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konstaterar att infrastrukturåtgärder behöver planeras snarast för att kunna genomföras i enlighet 

med regional transportplan. 

Hammarö kommun tar fram en trafiknätsanalys som kan ligga till grund för en långsiktig strategi för 

trafikförsörjning av aktuellt område. Trafikverket har utöver ovanstående resonemang inget att 

erinra. 

Övrigt 

För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i 

samhällsplaneringen” på Trafikverkets hemsida 

− www.trafikverket.se/samhallsplanering 

− https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-statlig-

anläggning-kan-påverkas 

Region Värmland Kollektivtrafik 
Övergripande 

Värmlandstrafik erbjuder idag endast efterfrågestyrd trafik i ringa omfattning från och till området. 

Kommunen inkom under 2019 med ansökan till Region Värmland om statlig medfinansiering för 

ombyggnation av samtliga (4) hållplatser utmed Tynäsvägen. 

Trafikverket har på inrådan från RV tillstyrkt statlig medfinansiering med 50% av den beräknade 

produktionskostnaden under 2020. 

Kommunen har målsättningen att stärka och utveckla kollektivtrafiken i området men avstår 

möjligheten att anpassa och förbättra tillgängligheten under 2020. 

Påverkan 

Hammarö kommuns mål är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken i ett 

expansivt område med attraktivt boende nu och framgent. Dagens hållplatsstandard i området år 

bristfällig och behöver anpassas och upprustas. 

Konsekvenser på kort sikt 

Befintlig hållplats i anslutning till Högåsen, Västra Tye (vid anslutande korsväg söder om området) 

har bara angöring i en riktning, ankommande bussar från söder. Resandet och turutbudet är 

minimalt och möjligheterna att öka tillgängligheten till området med dagens hållplatsstandard är 

ytterst begränsade. 

Kommentar: Det finns idag inget politiskt beslut att bygga ut eller bygga om 

hållplatsen i området. Inget beslut kommer tas i samband med detaljplanen. 

Konsekvenser på lång sikt 

Om kommunens väljer att genomföra de planerade åtgärder man tidigare redovisat för området, 

nybyggd timglashållplats med väderskydd i södergående riktning vid korsningen mot Tye, liksom 

övriga planerade hållplatsombyggnader utmed sträckan, stärks förutsättningarna avsevärt för att 

utveckla kollektivtrafiken på sikt. 
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Viktiga aspekter för kollektivtrafik  

Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga faktorer för 

resandeutvecklingen vid planering av nya bostadsområden. Därför är det viktigt att kommunen 

har en handlingsplan för kollektivtrafiken och att kommunens mål verkställs. 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

Kommunala yttranden 

Serviceförvaltningen 
Service har följande kommentarer till samrådshandlingarna för detaljplan Högåsen. 

Gator och Trafik: 

- Högsta tillåtna hastighet på Tynäsvägen har förändrats från 50 km/h till 40 km/h förbi infarten till 

Högåsen från 1 april 2020. 

Kommentar: Planbeskrivningen uppdateras. 

- Planen anger att vägen bör hastighetsbegränsas till 40 km/h. Eftersom detta är en enskild väg 

utanför tättbebyggt område är normalt högsta tillåtna hastighet samma som bashastigheten 70 

km/h. Om detta ska ändras är det Länsstyrelsen som fattar beslut om ny högsta tillåtna hastighet. 

Det är sällsynt att de väjer att specifikt reglera hastighet på enskilda vägar. Högsta tillåtna 

hastighet är en övre gräns och föraren av ett fordon är skyldig att framföra det i en hastighet som 

är lämplig med hänsyn till förhållandena. Med tanke på vägen beskaffenhet kommer det säkert 

att röra sig om hastigheter runt som högst 40-50 km/h vid Högåsen. Vi anser att texten i planen kan 

förleda läsare att tro att högsta tillåtna hastighet med säkerhet kommer att sänkas till 40 km/h. 

Därför bör texten omformuleras. 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras. 

- Trafikutredningen har ett förslag på hur korsningen med Tynäsvägen skulle kunna byggas om. 

Texten i planen anger att korsningen kommer att förbättras. Den vanligaste tolkning av detta blir 

att korsningen ska byggas om så som föreslås i trafikutredningen. Detta är ingen som vi känner till 

ska göras. Texten bör förtydligas så att det tydligt framgår vad som avses att göras med 

korsningen. 

Kommentar: Åtgärda vid korsningen tas bort i planbeskrivningen. 

- Trafikutredningen anger att behovet av övergångsställe vid korsningen av Tynäsvägen är litet. Vi 

delar denna uppfattning. Därför anser vi att hela texten om övergångsställe bör strykas ur planen. 

All nödvändig information finns i trafikutredningen. Om behov av en mer reglerad passage uppstår 

i framtiden får frågan lyftas på nytt. 

Kommentar: Planbeskrivningen redigeras enligt förslaget. 

- Gatukostnadsutredning (sid 29): För oss är det inte tydligt vad som egentligen åsyftas och vad 

stycket ska ge för information. Hammarö kommun tillämpar principen att kostnader för vägar inom 

planområdet och i vissa fall även utanför tas ut från exploatörer, men någon specifik 
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gatukostnadsersättning från allmänheten som har nytta av byggnationen av vägen tas inte ut. 

Därmed tillämpar vi inte gatukostnadsersättningsprincipen för byggnation av kommunala gator 

fullt ut. Texten blir därför förvillande och vi tycker att den kan strykas. 

Kommentar: Delen om gatukostnaden tas bort. 

Teknisk försörjning: 

- Vi anser inte att kommunen ska vara ansvarig för dagvattensystemet inom området. För vatten 

och spillvatten kommer kommunen bilda ett allmänt VA-nät där kommunen är huvudman. För 

dagvatten anser vi att tänkt dagvattenanläggning är rimlig för föreningen att driva och sköta. 

Kommentar: Dagvattensystemet i området kommer omfatta ledningar i gatan, 

vägdike, åkerdike, en översvämningspark och en dagvattendamm. I planens 

samrådsförslag ligger ansvar för ledningarna och dammen på kommunen. Detta 

ansvar ska flyttas till lokalsamfälligheten så att hela dagvattensystemet kommer ha 

ett enskilt huvudmanskap. 

Bildningsnämnden 
Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar synpunkten att de inte kan garantera barn boende 

Högåsen en förskoleplats inom 2 km. I övrigt ser bildningsnämnden positivt på att en 

barnkonsekvensanalys genomförts och har inte att erinra. 

Kommentar: Formulering i barnkonsekvensanalysen justeras. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande. I plankartan så saknas bestämmelse om 

byggnadshöjd, alternativt nockhöjd. Det bör i plankartan anges att det i samband med 

bygglovsprövning ska göras radonmätning alternativt radonsäkert utförande på grundläggning då 

det förekommer bergspartier i området. 

Kommentar: Saknade tecken om byggnadshöjd och nockhöjd ska läggas till i 

kartan. 

Övriga yttranden 

Klas, Sofie, Frida och Lotta 
Här kommer våra synpunkter från Tynäsvägen A och B angående detaljplanen för Högåsen, 

Västra Tye. Fastighetsägare av Hammarö Västra Tye X.  

Även Lotta Svenneling på Tynäsvägen C stöttar synpunkterna, men vi har inte haft möjlighet att 

stämma av dokumenten innan de skickats in.  

Synpunkter i ljud och bild, samma innehåll men i olika format: 

- Bifogad PowerPoint Presentation 

- Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Aa5ReIUHurE 

Synpunkter utan ljud och bild och viss förlorad information: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa5ReIUHurE
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- Bifogad PDF (innehållen se nedan) 

Synpunkter Detaljplan för Högåsen, Hammarö 

1. Hitta den plats med minst inverkan på natur- och kulturvärden. Naturvärdesinventeringen har missat 
områdets höga natur- och kulturvärden. Den innehåller också direkta sakfel. 

2. Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) känns inte opartisk och saknar framför allt 
betydande information. Den saknar värdet av fågellivet och skog med höga naturvärden. 

3. Genom att följa fördjupade översiktsplaner för Hammarö blir det möjligt för allmänheten att lita på 
kommunen och våga köpa hus i närheten av ett område som är tänkt för bebyggelse. Den 
föreslagna detaljplanen följer inte översiktsplanen. 

4. Ha trygga infarter till boenden som minimerar risker för olyckor. I detaljplanen finns det kurvor med 
dålig sikt och då vägen går nära befintlig bebyggelse finns stor risk för skador på fastighet. 

5. Ha godkänt från vägsamfälligheten för S:5 som ska dika, asfaltera och godkänna vägnyttjandet till 
nya hus enligt detaljplanen. Detaljplanen saknar förankring i vägsamfälligheten. 

1. Hitta den plats med minst inverkan på naturvärden och kulturvärden. 

Texten nedan är tagen direkt från skogsstyrelsen.se 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/varden-att-bevara/ 

Höga naturvärden 

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med 

höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn. Skogar med höga naturvärden har ofta 

ett eller flera av följande kännetecken. Skogen i detaljplanen har alla dessa delar: 

 Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd.  
 Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden. 
 Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.  
 Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd. 
 Murkna och murknande träd, både stående och liggande. 
 Träd med håligheter. 
 Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.  
 Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag. 

 

Kommentar: Begreppet produktionsskog ska tas bort från planbeskrivningen. Två 

delar av skogen på Tye är skyddade som närnaturområde i kommunens 

översiktsplan. De områdena kommer bevaras tillsvidare.

Skogen är en blandskog med trädslagen 

Asp, Tall, Gran, Björk, Rönn, Ek, Sälg, Oxel och 

En. Inventeringen skriver bara gran, björk och 

asp? 

     

Några platser i skogen och ljudupptagning 

en vanlig morgon från skogen. Se på kartan 

vart du är...  

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/varden-att-bevara/
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Häckande Nötväcka 

  

Stor hackspett 

 

Vi gjorde ett stickprov på ålder. Tallen till vänster var över 100 år gammal. 

Det är gott om död ved, både lågor och stående, och gläntor som ger plats för ny vegetation. 

Det finns gott om stående döda träd, som den här björken nedan som ger riktligt med mat åt olika 

fåglar. Inte minst hackfåglar. 
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Hackfåglar uppskattar blandskogen, de många döda träden och håligheterna. Två extra 

skyddade hackfåglar går att höra i skogen. 

       

Spillkråkan finns i området och det är registrerat i artportalen 

https://www.artportalen.se/Sighting/83959403 Spillkråkan behöver för häckningen grov asp och 

över 100- årig tall som finns i detta område. Skyddad enligt Natura 2000 och prioriterad fågelart i 

Skogsvårdslagen. Enligt 1 a § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, 

särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även 

förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 
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Mindre hackspetten finns i området och det är registrerat i artportalen 

https://www.artportalen.se/Sighting/83959271 Prioriterad fågelart i Skogsvårdslagen. Nationellt 

Nära hotad (NT) 2010. 

       

Kransmossa växer på flera platser i skogen och är en indikatorart. Det tyder på att rödlistade arter 

är på väg in i skogen. 

       

Skogen är mossig och trolsk. Vi rekommenderar starkt att ta en promenad i skogen och att ha ett 

samrådsmöte på plats för att skapa en förståelse för skogens värde 

Kommentar: Genomförd naturvärdesinventering kompletterades för att även utreda 

detaljplanens påverkan på Spillkråka och mindre hackspett. Planhandlingarna 

uppdateras inför granskning utifrån kompletteringen. 

Läs även kommentar längre ner. 
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Kulturvärden att ta tillvara 

Ett torp låg tidigare i en dal i skogen och man kan se att marken där har varit brukad. Nu har 

träden tagit över, men fortfarande finns en del växter kvar från en annan tid. Längs med berget 

finns resterna av en stenmur. Ingrävd i slänten nedanför berget ligger en jordkällare. Delvis en 

modern konstruktion, men väggarna av kallmurad sten verkar ursprungliga. Torpet och ett uthus 

finns med på den häradsekonomiska kartan från 1890-talet, men så sent som på Lantmäteriets 

flygbilder från 1975 ligger det ett hus på platsen. 

 

Kommentar: En arkeologisk utredningen har tagits fram av Värmlands museum, 

vilken godkändes av Länsstyrelsen 2020-09-07. Resultaten från utredningen 

framkom endast övriga kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet varför 

det inte föreligger några hinder ur arkeologisk synvinkel för vidare byggnationer i 

området. Planbeskrivning ska kompletteras med information från utredningen. 

Sammanfattningsvis har naturvärdesinventeringen och detaljplanen i övrigt missat områdets höga 

natur- och kulturvärden. Den innehåller också direkta sakfel. Där står: 
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”Området består av åkermark, produktionsskog och en fastighet med tillhörande tomt” ... För 

delområde h som ska bebyggas enligt detaljplanen står vidare ”Området består av blandskog, 

dominerar gör gran men det finns även inslag av björk och asp” 

Sakfel och brister för att bedöma områdets naturvärde: 

• Gran är inte dominerande, det finns utöver björk och asp vad vi har sett även tall, 
rönn, ek, sälg, oxel och en. 

• Skyddsvärda arter finns i området. 
• Det är ingen produktionsskog. Utöver egna observationer har bland annat Stora Ensos 

egna skogsinventerare tillfrågats som bekräftar att området har ett stort antal 
naturvårdsträd. 

• Inventering genomfördes i augusti då inga fågelarter häckar. 
• Det saknas bedömning om områdets naturvärdespotential. 

En stor gammal Sälg med bröstmått om 80 cm 

      

Kommentar: En naturvärdesinventering (NVI) har skett i samband med arbetet att ta 

fram detaljplanen för att undersöka om området hyser värdefulla livsmiljöer 

och/eller arter som indikerar högt naturvärde. Den inventering som är genomförd 

följer svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000:2014. I standarden och 

vid inventeringen görs en första analys utifrån befintlig kunskap och där efter 

inventering. Vid denna inventering har det skett två fältbesök och de har skett inom 

den tidsperiod som standarden avser. Inventeringen har resulterat i att två 

värdeelement har pekats ut.  

Enligt konsulten som togs fram NVI finns det ett antal lågor i delområdet h men det 

antalet och riktigheten är inte så att det når upp till naturvärdesklass eller bedöms 

vara värdeelement.  För den östra delen av område finns en torrare ås med berg i 

dagen samt avvikande vegetation, men området har inte klassats nå upp till 

naturvärdesklass förutom det värdeelement som är utpekat i form av en mycket 

grov sälg som nämndes också i synpunkterna. 

Att notera är att även om en art eller flera arter kan förekomma så vägs detta 

samman med andra faktorer så som livsmiljöer i en NVI och där efter klassas 

området. En eller flera artfynd behöver inte direkt medföra att ett område når höga 
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naturvärden eller ens når naturvärdesklass, men även om ett område skulle nå 

höga naturvärden så utgör det inte direkt ett hinder för exploatering om andra skäl 

finns som väger tyngre. 

Som en kompensation till förlusten av naturvärde kan delar av döda ved i området 

flyttas till naturområden öster eller norr om de kommande nya tomterna. 

Planbeskrivningen kompletteras med detta.  

2. Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) upplevs partisk och saknar bland annat natur 

och naturvärden. 

Miljöbalk (1998:808) 3 kap 6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

• Genomför en opartisk undersökning om betydande miljöpåverkan, där natur- och 
kulturvärden inte förringas. 

• Området bör innefattas av EU:s art- och habitatdirektiv då bland annat spillkråka hörs i 
skogen. 

• Länsstyrelsen behöver få ta del av synpunkterna till detaljplanen för att ha ett fullständigt 
underlag vid samråd vid undersökning om BMP. 
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Kommentar: Enligt förslagen har naturvärdesinventeringen kompletterats, 

Länsstyrelsen kontaktats och en arkeologisk utredning i området genomförts. 

Undersökningen om BMP ska uppdateras. 

 ”Just skogen på Högåsen är ovanligt vacker och rofylld. 

Att sätta sig på en av de mossbeklädda kullarna med en termos kaffe, 

luta sig tillbaka mot en över hundra år gammal tall eller asp och insupa 

ljudet av den skönaste sången som går att finna om våren ger så 

mycket energi. Här finner vi inspiration till musik, poesi och konst. 

Likaså ger de kulturminnen som finns här berättelser från förr och 

lekplatser för barnen. 

Vi har inte lyckats finna en liknande skog i området. Den nyckelbiotop som finns på östra sidan är 

också väldigt vacker men har en helt annan fauna med nästan inga lövträd så som i detta 

område. 

Vi som bor och lever på Tynäsvägen A och B sörjer redan tanken på att aldrig mer få vandra i 

denna lilla skog som lyckats få oss på fall.” 

• I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn. 

• Variationen ger ett rikt fågel- och djurliv. 

• För boende på Hammarö innebär det många fåglar som besöker våra trädgårdar. 

• För Vänern med öar och strandområden innebär det fågelhabitat 
 

Områdena runt Högåsen saknar samma naturvärden. Vad vi har sett så är det: 

• Västerut = Produktionsskog av tall (utom precis i anknytning till detaljplanerat område). 

• Norr = Tomter och skog utan höga naturvärden, avverkat i omgångar. 

• Österut = Åkermark och yngre/brukad skog med lägre naturväde. 

• Söderut = Tomter och åkermark 

Kommentar: Planerade tomten som ligger öster om befintliga vägen kommer 

minskas i sin storlek och lämna en liten markhöjning i skogen utanför 

planläggningen. 
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3. Genom att följa översiktsplanen för Hammarö är det möjligt för allmänheten att lita på 

kommunen och våga köpa hus i närheten av ett område som är tänkt för bebyggelse. 

Detaljplanen följer inte översiktsplanen. 

Antagen Fördjupad Översiktsplan 2011 – Lantlig karaktär med anpassning till landskapet 

• Bebyggelsegrupp med 8 bostadshus 

• Placeras i kanten av en skogskulle med utblickar mot landskapet i öster 

• Bebyggelsen skall vara individuellt utformade och anpassas till landskapsbilden 

• Tomtstorlek 2000 m2 
 

 Detaljplan 2020 – Villaförortskänsla utan anpassning till landskap eller område 

• Bebyggelsegrupp med 16 bostadshus 

• Ungefär hälften av tillkommande villor samt den befintliga villan kommer ha en öppen vy över 
åkermarken. 

• Vissa ändringar på marknivåer kan ske under utbyggnationen och tomtanordningen. 

• Tomtstorlek från 1300 m2 

 Kommentar: inför antagande kommer minsta tillåtna tomtstorleken justeras till 1400 

kvm. Ändring på marknivå inom planområdet kommer säkra bostäder från 

vattenproblem men bedöms inte kommer vara något omfattande. 

Följ den antagna fördjupade översiktsplanen från 2011 Allmänheten behöver kunna lita på att 

Hammarö följer fördjupade översiktsplaner. Varje detaljplan riskerar annars att bli en överraskning 

och tilliten till befintliga planer och kommunen försämras. 
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4. Ha trygga tillfarter till boenden som minimerar risker för olyckor. 

Mellan husen och med en skarp kurva är tillfarten till de 16 nya husen tänkt att gå. 

Trafikutredningen i detaljplanen är gjord för färre antal hus. Men oavsett är vägen är inte lämpad 

för byggtrafik och upplevs inte lämpad för ökad trafik. 

Se till att ha trygga infarter och behåll de befintliga tomtgränserna. 

Enligt kommunens samråd med byggnadsinspektör kan dessutom fastigheten från 1880 (huset 

nära kurvan på bilderna nedan) ta skada av tung trafik. Verksamhet i ladan kan påverkas av den 

ökade trafiken inte minst under exploateringstiden. 

 

Kommentar: I ett exploateringsavtal ska det specificera att ladan ska besiktas 

innan och efter utbyggnad av allmänna anläggningar till planområdet samt 

exploatören ska bekosta och återställa ev. skador. 

Ska området bebyggas går det att få en trygg tillfart utan farliga kurvor genom att koppla ihop 

det detaljplanerade området med det befintliga området i norr. 

Vägen i norr är anpassad för biltrafik. Den har bra sikt i ingången till området och saknar helt 

skarpa kurvor. 

Det detaljplanerade området skulle kunna byggas ihop mera med befintligt område och samtidigt 

skulle då höga natur- och kulturvärden kunna bevaras. Området som benämns ”Natur” i 

detaljplanen saknar större naturvärden utifrån vad vi har sett och känner till. 

Då kan grusvägen i än större utsträckning användas till trafikfritt promenadstråk. 
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Kommentar: Det finns några praktiska problem med förslaget att dra om vägen. 

flera befintliga bostadsfastigheter kommer påverkas av den ökade trafiken till och 

från planområdet om vägen dras om. Kommer också bli en omständlig ändring för 

den som idag bor i Högåsen. Det leder till större negativ påverkan och risk för 

överklagande av detaljplanen.  

Sen kollade vi på markägandet under vägen utsikten. Vägen ägs av 3 personer 

varav 2 bor i området Utsikten. Det är stor sannolikhet att de inte kommer vilja 

släppa genom flera bilar på vägen. Däremot är planintressenterna delägare i S:5 

vilket kan underlätta situationen om S:5 används som tillfartsvägen. 

Eftersom alla vägar i Högåsen är privata ägda så blir det inte lätt att förbjuda 

motortrafik av kommunen om inte väghållare vill det. Så risken finns i ditt förslag att 

man kommer fortfarande köra på S:5 trots det planläggs som gång- och cykelväg. 

Då kan det finnas genomfartstrafik i Högåsen vilken inte är önskvärd. 

Trafiken på S:5 kommer fortfarande vara liten och det anses inte bli ett problem att 

ha blandtrafik. Så cyklister, gångare och bilar kan samsas på vägen. Så vi behåller 

planens förslag. 
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5. Ha godkänt från vägsamfälligheten för S:5 

Vägen S:5 är en samfälld väg med delägarförvaltning. Det 

innebär att delägarna beslutar gemensamt. Samtliga ägare 

ska vara helt överens (100%) om förvaltningen. 

Enligt detaljplanen ska samfälligheten bland annat dika, 

asfaltera och godkänna vägnyttjandet till 16 nya hus. Flera 

delar som alltså behöver beslutas om godkännande i 

vägsamfälligheten. 

Detaljplanen har inte tagits upp i vägsamfälligheten och det 

finns inget godkännande av planen från vägsamfälligheten.  

Kommentar: Alla delägare i 

vägsamfälligheten har fått meddelande om 

detaljplanens samråd. Lantmäteriet har också 

konsulterats inför granskning. Lantmäteriet är det beslutande organisation vad 

gäller vägsamfälligheten. De ser inga problem i planens genomförande. 

Synpunkter Detaljplan för Högåsen, Hammarö, Sammanfattning 

1. Hitta den plats med minst inverkan på natur- och kulturvärden. Naturvärdesinventeringen har missat 
områdets höga natur- och kulturvärden. Den innehåller också direkta sakfel. Med bild, ljud och text 
har vi försökt att ge en liten glimt av vad denna skog har för särskilda skyddsvärda värden. 

Kommentar: Baserar på kunskaper från genomförda inventeringar bedöms en mer 

omfattande inventering inte vara nödvändig. 

2. Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) tar inte hänsyn till vad området har för betydelse 
för allmänheten kring exempelvis fågellivet i området, befintliga promenadstråk och skog/djur med 
höga naturvärden. Det saknas i Undersökning om BMP. 

Kommentar: Undersökningen om BMP kommer kompletteras. 

3. Genom att följa fördjupade översiktsplaner för Hammarö blir det möjligt för allmänheten att lita på 
kommunen och våga köpa hus i närheten av ett område som är tänkt för bebyggelse. Den 
föreslagna detaljplanen följer inte översiktsplanen. Låt inte allmäneheten behöva överraskas av 
detaljplaner som inte följer översiktsplaner. 

Kommentar: FÖP är vägledande och inte bindande. Vissa förutsättningar har ändrat 

sedan antagande av FÖP, ex. framtagna VA-nätet och bostadstryck. 

Detaljplaneförslaget har stöd i FÖP gällande markanvändning och lokalisering 

dock medger en viss högre exploateringsgrad. Påverkan från en ökad exploatering 

till omgivande fastigheter bedöms vara godtagbar. 

4. Ha trygga infarter till boenden som minimerar risker för olyckor. I detaljplanen finns det kurvor med 
dålig sikt och då vägen går nära befintlig bebyggelse finns stor risk för skador på fastighet och att 
verksamhet i fastighet blir störd. Här finns det bättre alternativ som ger en högre trafiksäkerhet. 

Kommentar: Enligt trafikutredningen klarar vägens en ökad trafik till följd av 

exploatering. Sikten kommer förbättras, dock kommer kurvan vara kvar som kan 

hålla ner hastigheten.  

5. Ha godkänt från vägsamfälligheten för S:5 som ska dika, asfaltera och godkänna vägnyttjandet till 
nya hus enligt detaljplanen. Detaljplanen har inte tagits upp i vägsamfälligheten och det finns inget 
godkännande av planen från vägsamfälligheten. 



25 
 

 

 

Kommentar: Alla har fått möjligheter att ta del av planförslaget. Lantmäteriet ser 

inga problem med ett plangenomförande. 

Tillägg / förtydliganden kring vägvalet i synpunkter till detaljplan för Högåsen, Västra Tye. 

Det finns ett säkrare vägval som också innebär en lägre kostnad för kommunen och som inte 

kräver lika mycket vägarbete. GRÖN väg visar detta säkrare vägvalet. Detta vägvalet är redan 

asfalterat och dikad, den saknar skarpare kurvor och ger en trygg infart till det detaljplanerade 

området. 

Minus 

• Det innebär 750 meter längre bilväg till det nya 

bostadsområdet på Högåsen. 

• Det innebär att fler fastighetsägare påverkas av trafiken till och 

från det detaljplanerade området. 

Plus 

• Bra sikt och utan skarpa kurvor. Se mera detaljer om det 

detaljplanerade förslaget längre ned. 

• Exploatör/kommun behöver inte bygga om vägkorsningen, 

vilket krävs enligt utredningen av det röda detaljplanerade 

vägförslaget. 

• Exploatörer/kommun behöver inte dika och asfaltera den röda vägen. 

• Exloatörer minskar risken för att bli ersättningsskyldig för skador på fastighet som riskerar skadas 

enligt kommunens byggnadsinspektör. 

• Exploatörer behöver inte köpa mark för att bredda den röda vägen vilket krävs enligt 

detaljplanen. 

• Den röda vägen som idag är en smal grusväg kan istället ge en säker promenad- och cykelväg 

till busshållplats och ut från Tynäs. Denna promenad- och cykelväg kan nyttnas både av det nya 

området Högåsen och även andra tidigare bebyggda områden. 
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Föreslaget vägval i detaljplanen är en väg som är anpassad för att fungera som infart till en enskild 

fastighet och att fungera som väg för lantbrukare som vill komma åt sin åker. Denna anpassning 

skapar en hel del problem för både kommunen och trafikanter när vägvalet ska börja användas 

för exploatering och kommande trafik för 16 nya villor. Se siffrorna på kartan på nästa sida med 

efterföljande förklaring. 

Förklaring till siffrorna i kartan. 

1. Infarten är byggd som infart till enskild fastighet. Det gör 

att det är relativt smal infart vid exploatering (se bilden till 

vänster) och att korsningen behöver byggas om ifall 100 

fordon per dag tlil och från bostadsområde ska köra på 

denna väg (se bilden till höger). Väljs föreslaget säkrare 

vägval är det endast Östra Tyevägen och Tynäsvägen som 

är mera trafikerat vilket minskar behovet av att bygga om 

korsningen i enlighet med trafikutredningen. 

  

2. Nära 90 graders sväng, dålig sikt och risk för skador på fastighet. Vägen har inte mera än någon 

meter till fastigheten och enligt kommunens samråd med byggnadsinspektör kan huset nära 

kurvan ta skada av kommande trafik vid bygg och exploatering. 

 

3. Bostadshus nära vägen och ytterligare en nära 90 graders sväng. Trädgård och utgång till huset 

ligger nära väg. Barnfamiljen som bor i huset får bara några meter från utgång / uteplats 

/trädgård till vägen där trafiken ska gå. 
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4. Vägen är anpassad för till- och på-fart till åkrar och åtkomst från ekonomibyggnader med 

traktorer som ligger på lantbruksfastigheterna i området. Att använda vägen till det 

detaljplanerade Högåsen bostadsområde kan påverka hur lätt det är att bedriva 

lantbruksverksamhet i området. 

Sammanfattat är den föreslagna vägen S:5 i detaljplanen bättre anpassad för gångare och 

cyklister som vill ta sig till och från norra delar av Tynäs. Om S:5 inte väljs som infart blir denna istället 

en naturlig grusväg som går direkt till busshållplatsen med minimal risk för trafikolyckor. Risken att 

S:5 blir en genomfartsled går enkelt att undvika, exempelvis genom att vägarna inte behöver 

byggas ihop eller cykelbom. Den gröna säkrare vägen för biltrafik som också innebär en lägre 

kostnad för exploatörer rekommenderas istället, alternativt finns ett annat vägval (väster om 

förslaget) eller att ny vägdragning görs från Högåsen direkt till Tynäsvägen. 

Kommentar: Läs tidigare kommentar. 

Anna & Ole 
Vi tycker att det är miljömässigt fel att trycka ihop så många bostäder på ett ställe. 

Kommentar: Synpunkter noteras. Föreslagna tomter för Högåsen kanske är mindre 

än många stora fastigheter på Tye. Tomtstorlekar ligger dock mellan 1400 och 2000 

kvm, vilka inte ska räknas som är små, och är mycket luftigare än tomter i Bärstad, 

som ligger 1 km söder om planområdet. 

PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 

innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 

verksamma i det aktuella området. 
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 

chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 

standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kommentar: Ett område vid infarten till området reserverats för postlådor. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 

godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Ellevio 
Ellevio har tagit del av detaljplanen för Högåsen Västra Tye. 

Ellevio önskar ett E-område för ny nätstation i närheten av dagvattendammen. 

Kommentar: Ett E-område för nätstation läggs till. 

För övrigt har Ellevio inget att erinra. 

Ev frågor besvaras av Magnus Fredriksson tel 054-644 37 25  

Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Hammarö har tagit del av förslaget till detaljplan för Högåsen, Västra Tye 

och vill lämna några synpunkter. 

I kommunens översiktsplan (s 62) står: 

”Även i miljöbalken betonas att grönområden i tätorter och i närheten av tätorterna särskilt ska 

beaktas vid åtgärder som påtagligt kan skada deras natur- eller kulturvärden. Det räcker dock inte 

med att det är grönt eller vatten på kartan, naturen bör ha kvaliteter och innehåll som ger 

upplevelser, stimulerar och väcker intresse. Det bidrar även till att uppfylla det nationella 

folkhälsomålet om ökad fysisk aktivitet. Detta mål anger att samhället ska utformas så att det ger 

förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Hammarö kommun har till yta en 

stor del landsbygd och skärgård. Närheten till Karlstad och en ökande befolkningsmängd gör 

dock att det råder ett hårt bebyggelsetryck på framförallt den norra halvan av ön. Detta gör att 

behovet att bevara och värna den naturmiljö som finns där har växt.” (Våra kursiveringar) 

Översiktsplanen noterar således ett växande behov av grönområden i kommunens norra halva, 

men också att det finns kvalitetsskillnader på grönområden. Vi anser att detta inte beaktas i 

detaljplaneförslaget när man hänvisar till att området nordväst om planområdet ska täcka detta 

behov och ha samma kvalitet. Men medan planområdet innehåller en varierad skog med olika 

trädslag och varierad ålder, tidigare odlingsmark och resterna av ett torp består skogen i nordväst 

av en gallrad tallskog av enhetlig karaktär. Det är svårt att inte se att planområdets skog har bättre 

förutsättningar att ge upplevelser, stimulera och väcka intresse. 
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Under rubriken Tidigare ställningstaganden/Undersökning om BMP sägs att ”Natur- och 

kulturvärdesinventering har gjorts för FÖP:n.” För just det område detaljplanen omfattar kan vi inte 

se att vare sig natur- eller kulturvärdesinventering gjorts i den fördjupade översiktsplanen för Tye. 

Ändå dras slutsatsen att planområdet inte innehåller särskilt höga kultur- eller naturvärden. 

Kommentar: En naturvärdesinventering (NVI) har skett i samband med arbetet att ta 

fram detaljplanen för att undersöka om området hyser värdefulla livsmiljöer 

och/eller arter som indikerar högt naturvärde. Den inventering som är genomförd 

följer svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000:2014. Inventeringen har 

resulterat i att två värdeelement har pekats ut. De värdeelement påverkas inte av 

en exploatering enligt detaljplanen. 

Länsstyrelsen kontaktats och en arkeologisk utredning i området genomförts. 

Resultaten från utredningen framkom endast övriga kulturhistoriska lämningar inom 

utredningsområdet varför det inte föreligger några hinder ur arkeologisk synvinkel 

för vidare byggnationer i området.  

Vi vill peka på att det trots allt finns kulturvärden i området. På häradsekonomiska kartan finns ett 

torp Damhagen. På platsen för torpet finns idag ett spismursröse och i närheten en jordkällare. I 

syd-nordlig orientering mellan platsen för torpet och jordkällaren finns odlingsmark. Platsen är i 

områdets västra del. Det är tyvärr svårt att, med utgångspunkt i plankartan, avgöra om objekten 

ligger inom planområdet. Torpet, eller ett efterkommande hus, har funnits kvar åtminstone en bit in 

på 1970-talet. Väster om den befintliga vägen finns en stenmur som sträcker sig vidare västerut. 

I naturvärdesinventeringen stämmer inte avgränsningen av planområdet med plankartan. I 

planbeskrivningens figur 3 (sid 9) är naturvärdesobjekten felplacerade. 

Kommentar: Ovan nämnda torpet ligger/har legat utanför det aktuella 

planområdet och kommer inte påverkas av ett plangenomförande. 

Figur 3 har kontrollerats och inget fel upptäcktes. 

Efter att ha vandrat runt i området har vi fått en mer komplex bild av det än vad 

naturvärdesinventeringen ger. De varierande markförhållandena ger olika förutsättningar för 

växters, framför allt träds, etablering. Små diken och vattenspeglar förekom. I området finns en del 

större stenblock, möjligen av grönsten. I de tidigare odlade delarna finns sälg, asp och björk, 

huvudsakligen yngre träd. I den egentliga skogen är träden betydligt äldre med tallar, som kan 

vara 150-200 år gamla, grova björkar och aspar, granar av varierande ålder. Lönn och oxel finns 

liksom rönn. Bestånd av en återfinns i den södra delen av området. I ytterkanterna finns flera grövre 

sälgar. 

Vi har funnit fler hålträd än vad inventeringen visar. Det handlar främst om aspar i skogens 

nordöstra del, men även en mer centralt belägen björk. 

I området finns gott om död ved, såväl lågor som stående stammar, av björk, gran och tall. Få 

spår av avverkningar. 

Örtfloran var sparsam på grund av årstiden, men blåsippor växer längs områdets västkant. 
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Älgspillning och ett möjligt grävlingsgryt var de däggdjursspår som påträffades. 

Den varierade skogen och mängden död ved ger plats för ett rikt fågelliv. Spillkråka, mindre 

hackspett, större hackspett, nötväcka, trädkrypare, rödhake, koltrast, bofink och talgoxe kunde 

noteras vid vårt besök. 

Kort sammanfattat så är det här ett grönområde som har den kvalitet och det innehåll som ger 

upplevelser, stimulerar och väcker intresse och som kommunens översiktsplan betonar vikten av. 

Området nordväst om det aktuella, som anges i planbeskrivningen, saknar många av dessa 

kvaliteter. Detsamma gäller för det grönområde som finns på norra delen av Tyehalvön. 

Kommentar: Vi noterar synpunkter. Bedöms dock att denna fråga är ett 

övergripande fråga och kan inte hanteras inom detta detaljplanarbete. Lokalisering 

av detaljplanen har stöd i de gällande översiktsplanerna.  

Naturskyddsföreningen saknar en beskrivning av vilken typ av dagvattendamm som planeras. 

Kommentar: Beskrivning av dammen kommer kompletteras.  

 

Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen är sammanställd av planarkitekt Wenxuan Zhang, kommunstyrelsens 

förvaltning, i samverkan med tjänstepersoner från andra förvaltningar. 
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