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Inledning 

Kommunstyrelsens förvaltning fick 2020-08-17 av kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

en detaljplan för Torsvägen, del av fastighetsägarens pool ligger på kommunens 

fastighet Nolgård 1:186. En planändring göras innan marken kan regleras över och säljas 

till fastighetsägaren.  

 

Planens syfte 

Då del av fastighetsägarens pool ligger på kommunens mark som är planlagd för 

allmänt ändamål måste en planändring göras innan marken kan regleras över och säljas 

till fastighetsägaren.  

Idag går sträckningen av fastighetens tomt rakt över hörnet på poolen, genom en 

planändring kan fastighetsägaren få köpa till en liten del av kommunens fastighet 

Nolgård 1:186 som poolen ligger på. 

Planförfarande 

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. 

Samrådsskedet 

Samrådshandlingar 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Behovsbedömning 

• Plankarta med bestämmelser och grundkarta  

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2020-12-21) har varit utsänt på remiss under tiden 2021-

01-22 tom 2021-02-09. 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. 
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Sammanfattning av samrådet 

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

• Länsstyrelsen Värmland 

• Socialnämnden 

• Servicenämnden 

• Thomas Mithander 

• Katarina Mithander 

• Johanna Nielsen 

 
 

 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

Planbeskrivning:  

• Läggs till en beskrivning om att det sker en fastighetsreglering och inte en avstyckning av 

Nolgård 1:186 

• Under ekonomiska frågor läggs det till information om att fastighetsägaren bekostar 

förrättningskostnaderna.  

 

Plankarta: 

• Läggs till en bestämmelse om genomförandetid på 5 år 

• Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek läggs till 

Kvarstående synpunkter och ställningstagande 

Synpunkter som kvarstår efter samrådsskredet: 

•  

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

•  

Inkomna yttrande med kommentarer 

Regionala yttranden 

Lantmäteriet 

Detaljplan för del av Torsvägen 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-12-21) har följande 

noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 

FASTIGHETSBILDNING 

Av planbeskrivningen framgår att del av fastigheten Nolgård 1:186 ska styckas av och 

säljas till Gunnarskär 1:11. Någon avstyckning kommer inte ske i det här fallet utan 

marken överförs från Nolgård 1:186 till Gunnarskär 1:11 genom fastighetsreglering. 

Begreppet behöver justeras. 
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 Kommentar: Synpunkt noteras, planbeskrivningen uppdateras. 

 

 

PLANKARTAN 

Plankartan saknar en administrativ bestämmelse om genomförandetid vilket inne-bär att 

den blir 15 år. Av planbeskrivningen framgår att kommunens avsikt är att detaljplanens 

genomförandetid ska vara 5 år. 

 Kommentar: Synpunkt noteras, planbeskrivningen uppdateras.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Under ekonomiska frågor behöver det för tydlighetens  

skull framgå vem som ska bekosta förrättningskostnaderna för fastighetsregleringen. 

 Kommentar: Synpunkt noteras, planbeskrivningen uppdateras 

  

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

I fastighetsförteckningen står att Gunnarskär 1:13, 1:455, 1:9 och 1:186 är fastigheter inom 

planområdet. Av plankartan ser endast Gunnarskär 1:186 och 1:11 ut att vara berörda. 

Fastighetsförteckningen behöver ses över. 

 Kommentar: Synpunkt noteras, fastighetsförteckningen uppdateras 

Delar av planen som bör förbättras/ses över 

TILLÅTEN EXPLOATERING ANGIVEN PER FASTIGHET 

Planbestämmelsen kring exploateringsgrad är utformade så att ett visst antal byggnader 

får uppföras per fastighet. Lantmäteriet vill här påminna om att det inte finns några 

fastighetsindelningsbestämmelser angivna i planförslaget och att det innebär att det kan 

vara möjligt att kvartersmarken delas upp i flera fastigheter. Ett sådant  

scenario innebär med nuvarande formulering av planbestämmelserna att det tillåtna 

antalet byggnader till exempel fördubblas om kvarteret delas i två fastigheter istället för 

att ingå i en fastighet. Om detta inte är kommunens avsikt bör kopplingen till fastighet 

tas bort ur planbestämmelsen. 

Kommentar: Synpunkt noteras, bestämmelse om minsta fastighetsstorlek 

läggs till. 

 

För Lantmäteriet 

Kristina Lindqvist 
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Övriga yttranden 

Peter Nielsen 

Jag ber Hammarö kommun att ta detta tillfälle till att rätta sina egna felaktigheter i detaljplanen. 

Ska detaljplanen ändå göras om, så kostar det inte extra att rätta detta. I detaljplanen ligger 

Hovlandavägen felaktigt placerad över fastigheterna Gunnarskär 1:9 samt 1:17. Den för 

kommunen billigaste lösningen är att rätta detta samtidigt. Det medför även ökad trafiksäkerhet 

och boendemiljö för Hammarö kommuns invånare. Tack för visad respekt för markägare.  

 Kommentar: Synpunkt noteras, kommunen kommer att köpa till den del av  

fastigheterna Gunnarskär 1:9 samt 1:17 som är förlagt på Hovlandavägen.  

 

Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen är sammanställd av planarkitekt Hanna Andesh, Kommunledningskontoret i 

samverkan med tjänstemän från andra förvaltningar. 


