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DETALJPLAN FÖR DEL AV 
HAMMAR 1:6 OCH 1:90, ANNEBERG 
HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
 

HANDLINGAR 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
-  Denna planbeskrivning 
-  Genomförandebeskrivning  
-  Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) 
-  Grundkarta (separat kartblad) 
-  Fastighetsförteckning 
-  Behovsbedömning 
-  Samrådsredogörelse (efter samråd) 
- Utlåtande (efter utställning) 
 
 

PLANENS SYFTE 
 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att avstycka tomter för 
uppförande av friliggande enbostadshus. 
 
 

PLANDATA 
 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget vid Anneberg, cirka 3 km öster om Skoghalls 
centrum och omfattar del fastigheterna Hammar 1:6 och 1:90. 
 
Areal 
Områdets areal är drygt 5 ha.  
 
Ägoförhållanden 
Fastigheten Hammar 1:6 ägs av Fastighets AB L E Lundberg och Hammar 
1:90 av Hammarö kommun.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Översiktsplan 
Föreslagen markanvändning är i överensstämmelse med Översiktsplan för 
Hammarö kommun som antogs 2005-11-22. I översiktplanen ingår området 
i tätbebyggelsen.  
 
Behovsbedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 5 kap 18§ plan- och bygglagen, 6 kap 11§ 
miljöbalken och 4§ i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att 
den behöver föregås av en miljöbedömning. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet, som är obebyggt, utgörs av skogsmark på morän. Här och var 
förekommer berg i dagen. I norr gränsar kvarteret till en kraftledningsgata 
och Lövnäsleden. Radonmätning kommer att utföras. 
 
Verksamheter, som skulle kunna ge upphov till markföroreningar, har ej 
förekommit i området.  
 
Inga kända forn- eller kulturlämningar finns inom planområdet. 
 
Tillfartsgatan, Annebergsvägen, är utbyggd från Lövnäsleden utmed områ-
dets östra avgränsning. Sydost om planområdet finns ett nyligen utbyggt 
småhusområde (Anneberg etapp1). Söder om planområdet planeras 
ytterligare ett område för enbostadshus (Anneberg etapp2). Ett skogsparti 
finns i väster mot den äldre bebyggelsen vid Ålvägen på Hammar.  
 
Bebyggelse 
Detaljplanen har utformats för att möjliggöra avstyckning av tomter för 
friliggande enbostadshus. På plankartan illustreras avstyckning med totalt 
35 tomter. Tomternas storlek varierar mellan ca 800 och 1200 m2. 
 
Området avses att bebyggas med friliggande enbostadshus. Planbestämmel-
serna medger en största byggnadsarea om 25% av tomtarean för friliggande 
hus. Bostadshusen får uppföras med två våningar och med en högsta 
byggnadshöjd på 6,5 meter. För uthus och garage anges i planen en högsta 
byggnadshöjd på upp till 3,6 meter.  
 
Bostäder och tillhörande tomter ska utformas så att det medger tillgänglig-
het för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Eftersom 
bostäderna kommer att få direkt ingång från markplanet anses tillgänglig-
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heten tillgodosedd om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en 
ramp till entrén.  
 
Offentlig service  
Skolor, förskolor och vårdcentral finns inom nära avstånd från planområdet. 
 
Kommersiell service  
Kommersiell service i olika former finns inom rimligt avstånd från planom-
rådet. 
 
Friytor 
I anslutning till planområdet finns friytor och tillgång till strövområden. Ca 
300 meter söder om planområdet finns en gemensam kvarterslekplats och 
bollplan för Annebergsområdet. 
 
Gator och trafik 
Biltrafik 
Områdets tillfartsgata utgörs av Annebergsvägen, som ansluter till Lövnäs-
leden. Inom planområdet anläggs en gatuslinga med utfart mot tillfartsgatan 
i den nordöstra delen.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Separata gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-vägar) byggs i områdets 
södra och nordvästra del för anslutning bl a mot Skoghall resp. Hammar-
lundens skolor. En GCM-väg planeras också att byggas österut med 
anslutning till befintlig GCM-väg som förbinder Lövnäs med Hallersrud via 
planskild korsning med Lövnäsleden. 
 
Kollektivtrafik 
Busshållplats finns på Lövnäsleden 400 m österut. 
 
Störningar 
Trafikbuller 
Vid en full utbyggnad av Annebergsområdet beräknas årsdygnstrafiken på 
Annebergsvägen mellan Lövnäsleden och infarten till planområdet (etapp 4) 
uppgå till mellan 500 och 600 fordon per dygn. Söder om infarten beräknas 
trafiken uppgå till ca 400 fordon per dygn. Eftersom Annebergsvägen inte är 
genomfartsväg befaras ingen onödig trafik belasta området.  
 
Årsdygnstrafiken på Lövnäsleden norr om planområdet beräknas med 
framtida trafikökning uppgå till ca 6000 fordon per dygn varav den tunga 
trafiken utgör ca 5 %. Skyltad hastighet är 70 km/tim. Avstånd Lövnäsleden 
(vägmitt) och byggrätt för bostäder inom planområdet är minst 90 m. 
 
Beräkning visar att såväl ekvivalenta som maximala ljudnivåer utomhus vid 
fasad ligger under gällande riktvärden både mot Lövnäsleden och mot 
Annebergsvägen. Med idag normala huskonstruktioner kommer även 
ljudnivåerna inomhus att ligga under riktvärdena. 
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Elledning 
Utmed Lövnäsleden finns en kraftledningsgata med 50 kV ledningar. 
Avståndet mellan yttre ledning och närmaste tomtgräns är ca 60 m. 
Avståndet bedöms vara fullt tillräckligt med hänsyn till risker intill el- och 
magnetfält.     
 
Teknisk försörjning  
Vatten, avlopp och dagvatten 
Området ansluts till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp med 
anslutning till reningsverket i Sätter. Dagvatten kommer i största möjliga 
utsträckning att avledas till befintligt dikessystem. Det dagvatten som måste 
ledas till kommunens ledningsnät förutsätts renas och passera 
utjämningsmagasin så att flödet i kommunens ledning inte blir större än det 
är i dag. 
 
Värme 
Inom kommunen pågår utbyggnad av fjärrvärme. Bostadshusen kommer att 
anslutas till kommunens fjärrvärmenät, som byggts ut till Anneberg. 
 
El 
Ny transformatorstation för området kommer att placeras strax öster om 
Annebergsvägen intill planerad gcm-väg. 
 
Tele, data 
Anslutning kommer att ske till befintligt nät. 
 
Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning och 
avfallsplan. 
 
Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Kommunarkitekt Bertil Persson, planarkitekt Anita Björcke och 
plantekniker Ingemar Karlsson har deltagit i arbetet. 
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