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SAMMANFATTNING  
Fastighetsägaren till Nolgård 1:298 och 1:299 vill utöka sin verksamhet, 
med den idag gällande detaljplanen och regleringarna i den för 
fastigheterna gör det inte möjligt. Syftet med detaljplanen är att få till 
en ökad byggrätt samt byggnadshöjd på fastigheterna. 

Kommunstyrelsen i Hammarö kommun har beviljat ett planebesked om 
att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna. 

  

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.  

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redogör 
inkomna synpunkter.  

En fastighetsförteckning upprättas av kommunstyrelsens 
förvaltning som redovisar fastighetsägare som är berörda av 
planförslaget.  

 

ÖVRIGA HANDLINGAR AV INTRESSE  
Översiktsplan 2018, Hammarö kommun (antagen 25 juni 2018) 

Detaljplan för västra och östra Nolgård (Nolgårdsrondellen) 
Hammarö kommun.  
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PLANFÖRFATTARE 
Planförslaget har tagits fram av planarkitekt Hanna Andesh 
tillsammans med tjänstemän från övriga förvaltningar. 

 

PLANFÖRFARANDE 
Upprättandet av detaljplanen bedöms vara: 

• Strider inte mot gällande översiktsplan 

• Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planen kommer att handläggas med ett förenklat 
standardförfarande. 

 

 

 

 

 

 

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter. 

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.  

 

 

HÄR ÄR VI 
 

Samråd 
Juni 2021 

Antagande 
Jan 2023 

Laga kraft 
Feb 2023 

Granskning 
Okt 2022 
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TIDPLAN 
Godkännande för samråd KSAU maj 2021 
Samrådsskede juni 2021 
Samrådsredogörelse juli 2022 
godkännande KS dec 2022 
Antagande KF jan 2023 
Laga kraft feb 2023



PLANBESKRIVNING 
PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  
Bakgrund 

Fastighetsägaren till Nolgård 1:298 och 1:299 vill utöka sin 
verksamhet, det är idag inte möjligt med den idag gällande 
detaljplanen för fastigheterna. 

Hammarö kommun äger idag lite mark för industri och handel. 
Det är även en liten del av den privatägda marken som är 
detaljplanerad för industri och handel, och därav kan en lösning 
vara att göra en ändring i de fall det går av detaljplaner som är 
planlagd för industri för att på så vis kunna utöka 
utnyttjandegraden.   

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att få till en ökad byggrätt och 
byggnadshöjd som möjliggör en utbyggnad av verksamheterna som 
finns där idag.  

 

PLANDATA 
Lägesbestämning 

Planområdet ligger ca 3 km nordost om Skoghalls centrum, 
Nolgårdsområdet är idag ett handels och verksamhetsområde 
där bland annat Ica och stora Coop finns.  

Ungefärligt planområde är rödmarkerat i kartan.  
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Areal 

Planområdet är ca 7680 kvm, varav yta för industri/kontor och 
handel uppgår till ca 2 751. 

Markägoförhållanden 

Fastighetsägaren för Nolgård 1:298 är Y&M fastigheter AB, 
Nolgård 1:299 ägs av Weärr förvaltning AB 

Grundkarta och fastighetsförteckning 

Planen upprättas digitalt på en grundkarta. Planförslaget ritas ut i 
skala 1:1000 i A2-format. En preliminär fastighetsförteckning är 
upprättad 2021-05-03. 
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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.  

Området är idag bebyggt och består av en rad olika 
verksamheter. Detaljplanen bedöms därmed inte strida mot 3 
kap MB. Öster om planområdet pågår Länsstyrelsens 
naturreservatsbildning, området är idag bebyggt och kan 
därmed inte antas medföra en sådan påverkan att värdena 
påverkas.  

Det eventuellt ökade dagvattnet för nybyggnation ska fördröjas 
och renas på den egna fastigheten. 

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. Planområdet är i dagsläget inte allmänt 
utnyttjat rekreationsområde, aktuellt planområde består idag av 
verksamheter som handel, småindustri och kontor och besitter 
inte några värden för det rörliga friluftslivet. Bedömningen görs att 
planen inte strider mot 4 kap MB. 

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) 



DP Nolgård 1:298 & 1:299 Antagandehandling 2023-01-25 sidan 8 

  

 

Det föreligger ingen risk att MKN för luft överskrids, då planen syfte 
är att få till en något ökad byggrätt för fastigheterna. 

 

MKN vatten 

Dagvattnet för Nolgård 1:298 leds via vägdiket väster om 
planområdet ut till Hammarösjön, ingen ytterligare utbyggnad 
kommer att göras på Nolgård 1:298.  

 För Nolgård 1:299 leds det öster ut till Hammarösjön som uppfyller 
god ekologisk status. Vid byggnation av ny byggnad läggs 
bestämmelsen in att byggnadens måste uppföras med sedumtak 
för att fånga upp och fördröja en stor del av dagvattnet, samt att 
en yta på fastigheten läggs till för att anlägga någon typ av 
filtrationsanläggning för att ytterligare rena och fördröja 
dagvattnet.  

Hammarö kommun har idag inga egna riktlinjer för gränser för 
reningskrav för dagvatten. Därav lutar kommunen sig mot 
Göteborgs stads riktlinjer för reningskrav för dagvatten. Utifrån 
deras matris kan bedömningen göras att lösning ovan är tillräcklig  
för MKN för vatten då Hammarösjön uppfyller god ekologisk 
status och bedöms som känslig, enligt matrisen. Fastigheten 
Nolgård 1:298 anses som medelhårt belastad. Bedömningen blir 
att dagvattnet inte kommer påverka recipienten negativt efter 
reningen och därav inte ha en betydande påverkan på 
Hammarösjön.  
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Utklipp om matrisen från Göteborg stads dokument om reningskrav för dagvatten.  

 

 

Strandskydd, 7 kap MB  

Planområdet berörs inte av några skydd enligt 7 kap MB och inga 
tillstånd behöver sökas för ett genomförande av planen.   

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 

Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan. 

Planområdet ingår idag i ”detaljplan för västra och östra Nolgård”, där 
det är planlagt som handel, småindustri och kontor. Gällande 
detaljplanen har tidigare delvist ersätts med nyare planer. Om 
föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare 
detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som 
tidigare utanför det nu aktuella planområdet. 
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Aktuellt planområde i detaljplan för västra och östra Nolgård är 
rödmarkerat. 

Förordnanden 

Planområdet berörs inte av några förordnanden.  

Behovsbedömning för MKB 

Enligt gjord behovsbedömning, daterad 2021-03-31, 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.  

Dock är det viktigt att tänka på den pågående 
naturreservatsbildningen som pågår öster om planområdet. 

Detaljplanen bedöms inte medföra en större mängd dagvatten 
som ska omhändertas då byggnaden på fastigheten ska 
uppföras med sedumtak, samt att en yta på fastigheten ska 
anläggas för fördröjning och rening av dagvatten.  

Detaljplanen ska samrådas med Länsstyrelsen om den kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan under tiden detaljplanen är 
utställd för samråd.  
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Efter att detaljplanen varit utställd för samråd yttrade sig 
Länsstyrelsen att kommunen måste redogöra att den ökade 
dagvattenavrinningen inte medför påverkan på naturreservatet 
öster om planområdet. Dagvattnet kommer att fördröjas och 
renas på den egna fastigheten och bedömningen är att MKN för 
vatten inte kommer att påverkas. Läs mer under avsnitt ”MKN 
vatten” 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-01-11 § 7 beslutat att ge 
mark- och planavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för östra Nolgårds handelsområde.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-30 § 145 beslutat om 
att planen ska samrådas 

Servitut, rättigheter, samfälligheter 

Inga kända servitut, rättigheter eller samfälligheter finns inom 
planområdet.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
NATUR OCH KULTUR 
Mark, vegetation och landskapsbild 

Området är idag bebyggt och idag finns det där en rad olika 
verksamheter som småindustri, handel och kontor, där hittar man 
idag bla. Coop, bilbesiktningen, drivmedelförsäljning. 

Förändringar 

Detaljplanen ska medge en något utökad byggrätt och höjd för 
fastigheterna Nolgård 1:298 och 1:299. Befintliga byggnaderna 
kan byggas större och högre.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet av 
Lera-silt. En geoteknisk undersökning gjordes för fastigheterna år 
1989 som visar på att nybyggnation ska ske via stödpålar.  
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Enligt undersökningen som gjordes utgörs grunden överst av 0,3-
0.4 m husmusjord varunder följer finsediment i fraktionen sand, silt 
och lera. Under ett metertjockt fast ytlager följer lös lera med 0.1-
1,0 m tjocklek. Leran följs av sand och silt med medelfast lagring. 
Sonden har stoppats mot sten, block eller berg 3,1-5,2 m under 
omgivande markyta.  

Karta: Markförhållande i 
planområdet. Gult innebär 
Lera-silt. (SGU) 

Förändringar 

Byggnation ska ske med 
pålning. 

 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens miljödata 
har det på fastigheten Nolgård 1:298 identifierats en förorening 
med branschklass 3 (måttlig risk) idag finns bilprovningens 
verksamhet för bilbesiktning i fastigheten. Verksamheten har 
endast identifierats och branschklassats enligt Naturvårdsverkets 
branschlista.   

Förändringar 

Om markföroreningar påträffas under mark, -spräng, -schakt,- 
eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt 
miljöbalken 10 kap11§.   

Radon 

Miljö- och byggförvaltningen har ingen information gällande 
radon för industrifastigheter.  

Förändringar 

Markradonundersökning ska göras av byggherren i samband 
med bygglovsprövning om inte byggnation sker i radonsäkert 
utförande. 
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Risk för skred och höga vattenstånd 

Markområdet är idag plant, marknivån ligger på 47,2 möh och 
ligger därmed inte på sådana nivåer att översvämningsproblem 
kan uppstå. Totalstabiliteten för området bedöms vara 
tillfredsställande.  

Fornlämningar och kulturminnen  

Inga kända inom planområdet.  

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt 
kulturminneslagen.  

Skulle i samband med exploatering eller andra arbeten 
fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas skall 
kontakt tas med tillsyns-myndigheten, dvs. länsstyrelsen. 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Planområdet ligger i östra Nolgårds handelsområde, där 
omgivande bebyggelse utgörs av en rad olika verksamheter i 
form av industrifastigheter i 1 och 1,5 plans hus med varierande 
takvinklar. Husen är i huvudsak uppförda med plåtpanel i 
varierande färgsättning. 

 

Bild: Gatubild mot norr på Bivägen (Google 2019) 

Bebyggelse och gestaltning 

Planområdet består av två fastigheter, planen möjliggör en 
utökad byggrätt för fastigheterna Nolgård 1:298 och 1:299 och 
planläggs för (J)-industri, (H)- handel och (K)- kontor.  

Utnyttjandegraden anges som största tillåtna byggnadsarea i 
procent av fastighetsarean. Med byggnadsarea menas den area 
byggnaderna upptar på marken som avser all bebyggelse, dvs. 
även komplementbyggnader av olika slag som exempelvis 
förråd, garage eller liknande. I planen anges att 40% (e1) av 
fastighetsarena får bebyggas för kvartersmark för (J), (H) och (K).  

Gällande detaljplan medger en byggnadshöjd på 6 meter. 
Nockhöjden i det nya förslaget sätts till 12 meter i planområdet. 

Inom planområdets västra och östra del redovisas en zon med 
prickmark (:::) som inte får förses med byggnad för att få till ett 
avstånd mot Hammaröleden. Prickmarken får användas som 
parkeringsplats. Inom prickmarken finns möjlighet att fördröja 
dagvattnet ytterligare med lämplig anordning.  

Mellan fastigheterna redovisas en zon prickmark om x meter som 
är till för (U) underjordiska ledningar. Det löper 
fjärrvärmeledningar mellan fastigheterna idag.   
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Nybyggnation på fastigheten Nolgård 1:299 ska uppföras med 
sedumtak. 

I plankartan villkoras det även att startbesked för nybyggnation 
inte får ges förrän dagvattenlösningen som ska fördröja 
dagvattnet ytterligare är utbyggd.  (B1) 

 

Offentlig och kommersiell service samt arbetsplatser 

Planområdet ligger i ett industri/handelsområde med all tänkbar 
service, närmaste sjukhus finns i Karlstad. Övrig offentlig service 
som bibliotek, polis, vårdcentral och kommunkontor finns i 
Skoghalls centrum.  

I och med att verksamheten inom planområdet ska utökas något 
kan det ge upphov till fler arbetstillfällen.  

Tillgänglighet 

Den övergripande tillgängligheten till planområdet är god då 
planområdet ligger i ett industri/handelsområde. Anslutningen 
mellan parkering och befintlig byggnad är god.  

FRIYTOR 
Rekreation och lek 

Inom planområdet är möjligheten till rekreation och lek begränsat 
då omgivande bebyggelse är industrier och verksamheter. Öster 
om planområdet finns Nolgårds fågeltorn där möjlighet till 
rekreation finns.  
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SKYDDSRUM 
Hammarö kommun är skyddsrumstätort, skyddsrummen är främst 
koncentrerade till de centrala delarna av Skoghall. 

Närmaste skyddsrum finns ca 190 m väster om planområdet.  

 

 

GATOR OCH TRAFIK  
Gatunät 

Väster om planområdet går Trafikverkets väg 236, 
Hammaröleden. Hammaröleden är en stor väg med 
busshållplatser. Inom planområdet finns det gott om småvägar 
som leder igenom handels/industriområdet.  

Vid utbyggnad av Nolgård 1:299 får byggnad inte stå närmare 
Hammaröleden än 20 meter, vilket är avståndet övriga 
byggnader också har mot Hammaröleden.  
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Parkering, utfarter, varumottagning 

Väster om planområdet finns Hammaröleden som leder in till 
handels- och industriområdet. Parkeringen löses idag på de egna 
fastigheterna inom kvartersmark, fastighetsägaren ska även 
fortsättningsvis lösa parkeringsmöjligheter på den egna 
fastigheten. 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet är i huvudsak utformat för biltrafik och idag finns det 
inga riktiga gång- och cykelvägar inom området. Som gång- eller 
cykeltrafikant kan man ta sig runt men säkerheten är inte god 
idag.  

Hammarö kommun har gjort en trafikutredning för 
Nolgårdsområdet för att se över trafiksäkerheten i området och 
hur man skulle kunna få till en trafiksäker övergång mellan västra 
och östra Nolgård. Hammarö kommun är medvetna om att det 
idag är problematiskt att det inte finns en säker övergång och 
arbetar med att få till det.  

Kollektivtrafik 

Söder och norr om planområdet finns Jonsbol bytespunkten. Där 
finns busshållplatser som Värmlands trafik trafikerar med linjerna 
901, 902, 900 och 904 med flera avgångar om dagen.  

STÖRNINGAR 
Planområdet är beläget i ett handels- och industriområde, det 
finns inga bostadshus i närheten som kan uppleva 
störningar/olägenheter av området. 

Buller 

Planområdet ligger i anslutning till en större väg, Hammaröleden. 
Då planområdet ska planläggas för industri är bedömningen att 
ingen vidare utredning kring buller behövs. Längre söderut, strax 
efter Nolgårdsrondellen gjordes en bullerutredning 2018, som visar 
på att riktvärden uppgår till ca 65 dB. Förutsättningarna för både 
områden är detsamma där en naturlig hastighetsinbromsning sker 
då bilister närmar sig eller åker ifrån cirkulationsplatsen.    
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 

Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten- och avlopp. 

Dagvatten 

Dagvattnet för Nolgård 1:298 leds via vägdiket väster om 
planområdet ut till Hammarösjön. Det kommer inte att byggas 
med på Nolgård 1:298 och därmed kommer inte en ökning att 
ske av dagvatten som behöver omhändertas.  

 

På fastigheten Nolgård 1:299 leds det öster ut till Hammarösjön. 
Vid byggnation av ny byggnad läggs bestämmelsen in att 
byggnadens måste uppföras med sedumtak för att fånga upp 
och fördröja en stor del av dagvattnet. En yta för att uppföra 
filtrationsanläggning kommer också att regleras i öster på 
fastigheten.  

 

Avrinningsanalys, Hammarö kommun 

Rosa: vattendelare 
Grön: befintlig dagvattenledning 
Lilla/blå: avrinningsnät 
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planarbetet pågår under 2022. Detaljplanen bedöms kunna 
antas och vinna laga kraft under 2022.  

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. 

Lovplikt 

Inga förändringar av lovplikten är aktuella.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator och 
naturområden, omkring planområdet. 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen  Detaljplan 
   Grundkarta 

Nybyggnadskarta 
 
Miljö- och byggnadsnämnden           Bygglov 

Bygganmälan 

Exploatören   Bygglovsansökan 
   Byggnation 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 

Detaljplanen medför att fastigheterna Nolgård 1:298 och 1:299 
får en något utökad byggrätt på fastigheterna. Planen kräver 
inte någon direkt fastighetsförrättning. 

Servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätter 

Planens genomförande kräver inga nya servitut, 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter etc. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planavgift 

Planavgiften regleras i samband med framtagandet av 
detaljplanen och planavgift ska därmed inte tas ut i samband 
med lovgivning enligt PBL.  

Avtal 

Ett Planavtal har tagits fram mellan kommunen och exploatören 
för att reglera plantkostnader. 

TILLSTÅND 
Det bedöms inte krävas några tillstånd för planens 
genomförande.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Hanna Andesh 
på mark- och planenheten, kommunstyrelsens förvaltning, 
tillsammans med tjänstemän från övriga förvaltningar. 
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