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SAMMANFATTNING 
Avstyckningsplan för Gunnarskär 1:2 upprättades 1932 och ersatts 
sen delvist av en ändring från 1937. Delar av avstyckningsplanen 
och ändringen gäller fortfarande men omfattas inte längre av 
någon genomförandetid.  

Under 2020 upptäcktes det att flera fastigheter och 
byggnadsverk i området strider mot avstyckningsplanen 
(ändringsförslaget). Det handlar framför allt att icke-verkligställda 
allmänna platsmarker används som privata tomtmarker. De flesta 
avvikelser är idag vansinniga och olämpligt att korrigera. 
Avstyckningsplanen bedöms därför vara delvis inaktuell. 

Kommunstyrelsen i Hammarö kommun har beviljat ett planbesked 
om att upphäva delar av den gällande avstyckningsplanen, 
avseende de inaktuella delarna. 

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) 

• Förslag till Avstyckningsplan över del av hemmanet 
Gunnarskär i Hammarö socken av Värmlands län 
(upprättad i juli 1932) 

• Förslag till ändring av avstyckningsplan ör del av 
hemmanet Gunnarskär 1:2 i Hammarö socken, Värmlands 
län (upprättad i oktober 1937)  

PLANFÖRFATTARE 
Planförslaget har tagits fram av Wenxuan Zhang, planarkitekt i 
kommunstyrelsens förvaltning, Hammarö kommun. 
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PLANFÖRFARANDE 
Upphävandet av avstyckningsplanen bedöms vara:  

• förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande över denna, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 

• inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planen kommer att handläggas med ett förenklat förfarande.  

 

 

 

 

 

 

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.  

TIDPLAN 
Godkännande för samråd KSAU mars 2021 
Samrådsskede mars 2021 
Samrådsredogörelse april 2021 
godkännande KS maj 2021  
Antagande KF maj 2021 
Laga kraft juni 2021 
 

  HÄR ÄR VI 
 

Samråd 
mars 2021 

Antagande 
maj 2021 

Laga kraft 
juni 2021 



PLANBESKRIVNING 
PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  
Bakgrund 

Avstyckningsplan för Gunnarskär 1:2 upprättades och antogs1932 
och ersattes sen delvist av en ändring som upprättades 1937 och 
antogs 1939. Delar av planen har inte verkställts och bedöms 
idag vara inaktuella. 

En ansökan om markreglering mellan Gunnarskär1:314 och 1:312 
har blivit nekat av Lantmäteriet under 2020 pga. planstridighet. 
Ägare till Gunnarskär 1:312 har därefter ansökt om planbesked för 
en planändring.  

Kommunstyrelsen i Hammarö kommun har enligt 
förvaltningsförslag beviljat ett planbesked om att upphäva delar 
av den gällande avstyckningsplanen, avseende de inaktuella 
delarna. 

Syfte 

Syftet med att upphäva delar av Avstyckningsplan för 
Gunnarskär 1:2 är att ta bort oaktuella begränsningar i området, 
som gällande planen medför. Uppförande av ny bebyggelse 
inom planlösa områden ska prövas genom bygglov. 

PLANDATA 
Lägesbestämning 

Området ligger inom tätorten Skoghall och är cirka 1,5 km väster 
om Skoghalls centrum. Ungefärligt planområdet är rödmarkerat i 
kartan. 
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Areal 

Planområdet för Avstyckningsplan för Gunnarskär omfattade vid 
antagande (1932) cirka 60 ha mark – kvartersmark med gator i 
mellan. Nya detaljplaner har sedan tidigare ersatt vissa delar av 
avstyckningsplanen, hela avstyckningsplanen är alltså i dagsläget 
inte gällande. Denna upphävandeplan reducerar området av 
en tidigare planändring med ytterligare 8 ha.  

Markägoförhållanden 

Upphävandeområdet omfattare ett 60-tal av privata 
bostadsfastigheter, och delar av kommunens gatufastighet 
Gunnarskär 1:455. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 

Planen upprättas digitalt på en grundkarta som är en 
georefererad skanning av den gällande ändring på 
avstyckningsplanen (antagen 1939). Planförslaget ritas ut i skala 
1:1500 i A1-format.  

Upphävandet ska göras i den gällande analoga plankartan när 
upphävandet har vunnit laga kraft. 

En preliminär fastighetsförteckning är upprättad 2021-02-22. 

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. 
Planområdet berörs av följande riksintressen enligt 3 kap: 

Ett upphävande av delar av planen bedöms inte strida mot 3 kap 
MB. 

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.  
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Upphävandeplanen kommer inte påverka värden för det rörliga 
friluftslivet och således inte heller strida 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) 

Planområdet är idag fullt bebyggt. Då gällande plan avses 
upphävas förblir området i oförändrat skick. Upphävandeplanen 
har inga påverkan på att miljökvalitetsnormerna följs i området. 

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 

Planområdet är idag fullt bebyggt och är inte utpekat i Hammarö 
kommuns översiktsplan från 2018 för planläggning eller 
exploatering. Upphävandet av del av avstyckningsplan för 
Gunnarskär strider inte mot översiktsplanen. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser  

Avstyckningsplan för Gunnarskär 1:2 upprättades och antogs1932 
och sen ersättes delvist av en ändring som upprättades 1937 och 
antogs 1939. Delar av avstyckningsplanen och sin ändring gäller 
fortfarande men har inte längre någon genomförandetid. 
Avstyckningsplanen visar hur kvartersmarker skulle indelas i 
fastigheter och avsatt mark för gator och andra allmänna platser. 

Flera fastigheter och byggnadsverk i området strider mot 
avstyckningsplanen(ändringsförslaget). Det handlar framför allt 
att icke-verkligställda allmänna platsmarker används som privata 
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tomtmarker. De flesta avvikelser är idag vansinnigt och olämpligt 
att korrigera. Avstyckningsplanen bedöms vara delvis inaktuell. 

Nedan visas en mosaik av gällande planer i Gunnarskär området. 
Svarta områden i mosaiken är idag planlösa. Blå markering visar 
de icke-verkligställda allmänna platsmarkerna och röd markering 
visar planområdet. 

 

Förordnanden 

Området för upphävandet berörs inte av några förordnanden.  

Undersökning om BMP 

Enligt gjord undersökning, daterad 021-01-18, bedöms inte 
upphävandeplanen 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 2021-01-29. Anteckningar se nedan: 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte 
medför betydande miljöpåverkan. 
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• I plankartan ska icke gällande delar av grundkartan tydligt 
markeras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-03-08 § 55 godkänt 
undersökning om betydande miljöpåverkan. 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen har 2020-09-14 § 163 beslutat att ge 
kommundirektören i uppdrag att upprätta förslag till upphävande 
av avstyckningsplan för del av Gunnarskär.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-03-08 § 55 beslutat om 
att planen ska samrådas. 

Kommunfullmäktige har XX beslutat om att anta upphävande av 
avstyckningsplan för del av Gunnarskär. 

Servitut, rättigheter, samfälligheter 

Planområdet berörs av en del servitut, rättigheter och två 
gemensamhetsanläggningar. Dock skyddas ingen av dem i den 
gällande avstyckningsplanen. Ett upphävande av planen 
påverkar därför inte några befintliga servitut, rättigheter eller 
samfälligheter. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
NATUR OCH KULTUR 
Mark, vegetation och landskapsbild 

Avstyckningsplanen visar hur kvartersmarker skulle indelas i 
fastigheter och avsatt mark för gator och andra allmänna platser. 
Markanvändning inom privatägda fastigheterna har inte reglerats 
i planen. Det finns ingen heller bestämmelse som reglerar 
landskapsbilden. 

Planområdet är idag fullt bebyggt. Marken består av tomtmarker 
och en del gator. Då gällande plan avses upphävas förblir 
markanvändning, vegetation och Landskapsbilden i oförändrat 
skick. 

Fornlämningar och kulturminnen  

Områdets egnahemsmiljö har visst kulturvärde och nämndes i 
Hammarö kommuns kulturmiljöprogram. Detta upphävande 
kommer lagliggöra vissa befintliga fastigheter, vilket ger ett bättre 
skydd på den egnahemsmiljön. Domarringen och 
egnahemsmiljön påverkas inte negativt av upphävande 
förslaget. 

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. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Området började bebyggas på 1930-talet och kring 1960 var det 
mesta av området bebyggt - med huvudsakligen friliggande 
villor. Vid kvartershörn Hovlandavägen/Södra Domarevägen står 
ett två-vånings byggnad som inrymmer en Trofédepå 
verksamhet. 

Gällande avstyckningsplanen visar hur kvartersmarker skulle 
indelas i fastigheter och avsatt mark för gator och andra 
allmänna platser. Ytterligare ändamål eller bestämmelser har inte 
införts i planen, varför planen nästan inte någon reglering på 
exploateringar på byggnadsmarken. 
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Flera fastigheter och byggnadsverk i området strider mot 
avstyckningsplanen. Att en fastighet inte är planenlig är en klar 
nackdel för fastighetsägaren då denne inte kan räkna med att få 
bygglov vid åtminstone större till- och nybyggnader. All osäkerhet 
och risk innebär också en negativ påverkan på fastigheternas 
marknadsvärde. Även möjlighet till vissa fastighetsregleringar kan 
nekas av Lantmäteriet pga. planstridighet.  

Ett upphävande av del av avstyckningsplanen ska ta bort 
oaktuella begränsningar i området, som gällande planen medför. 
Upphävandet medför inte direkt mer byggnation i området och 
påverkar inte befintliga rekreations och lek-möjligheter. 
Uppförande av ny bebyggelse inom planlösa områden ska 
prövas genom bygglov. 

SKYDDSRUM 
Hammarö kommun är skyddsrumstätort, skyddsrummen är främst 
koncentrerade till de centrala delarna av Skoghall. (Om 
planläggning sker i centrala Skoghall se MSB:s skyddsrums karta 
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/) 

VATTENOMRÅDEN 
Gällande avstyckningsplanen berör ett vattenområde i söder 
Strandskyddet har upphävts inom byggkvarteren i 
avstyckningsplanen. 

Detta upphävande omfattar enbart avstyckningsplanens 
nordöstra del och berör inget vattenområde. 

GATOR OCH TRAFIK  
Huvudgatan inom planområdet är Hovlandavägen. Små 
villagator delar området i olika kvarter. GC-bana finns längs 
Hovlandavägens norra sida.  

Gator och andra allmän platsmark har reglerats i gällande 
avstyckningsplanen. Dock har vissa delar inte verkligställt enligt 
planen och används idag som privat bostadstomt. Nedan visas 
de planstridiga delarna i blått och delar av avstyckningsplanen 
som avses att upphävas i rött.  

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/
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Upphävningen ska inte omfatta Hovlandavägen och den allmän 
platsmarken längs vägen. Detta är för att bevara vägområdet 
och den allmänna platsmarken som fungerar som utfartsförbud.  

Inom upphävande området kommer fastighetsägarna som idag 
äger en del av allmän platsmark förlora rätten att begära en 
inlösen av allmän platsmarken av kommunen som är huvudman 
för allmänplatser i området. 

Upphävandet har ingen påverkan på befintliga gator och 
utfarter, och medför ingen direkt ändring i trafiken. 

ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet är idag fullt bebyggt. Då gällande plan avses 
upphävas förblir området i oförändrat skick. Geotekniska 
förhållande, radon, risk för skred, höga vattenstånd och 
störningar behöver inte utredas under upphävande 
planprocessen utan ska prövas vid bygglov.  
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 

Gällande avstyckningsplanen har inte längre någon 
genomförandetid. Detta upphävande ska inte förnya 
avstyckningsplanens genomförandetid. Området som avses 
upphävas, upphävs direkt då denna plan vinner laga kraft. 

Lovplikt 

Inga förändringar av lovplikten är aktuella.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom gator och 
naturområden.  

Avtal och överenskommelser 

Planavtal har tecknats mellan planintressenten Gunnarskär 1:312 
och kommunen. 

Exploateringsavtal behöver inte tas fram. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 

Upphävandet föreslår ingen ändring på fastighetsindelning inom 
området.  

Markreglering mellan Gunnarskär1:314 och 1:312 ska kunna 
genomföras efter denna upphävning och ska initieras av 
fastighetsägare och prövas av Lantmäteriet. 

Servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätter 

Upphävandet påverkar inga befintliga servitut, 
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätter.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planavgift 

Plankostnaden har reglerat i ett planavtal. Ingen planavgift ska 
tas ut vid bygglov. 

Ekonomiska konsekvenser  

Upphävandet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för 
varken kommunen, enskilda fastighetsägare eller 
rättighetshavare.  

Inlösen, ersättning 

Inom upphävande området kommer fastighetsägarna som idag 
äger en del av allmän platsmark förlora rätten att begära en 
inlösen av allmän platsmarken av kommunen. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Det finns inga kända tekniska frågor som har betydelse för 
planens genomförande.  

TILLSTÅND 
Det finns inget behov av fortsatta tillstånd enligt MB, PBL, 
Väglagen etcetera för genomförandet av planen.  

 

MEDVÄRKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Wenxuan Zhang 
på kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med tjänstemän 
från övriga förvaltningar. 
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