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PLANENS SYFTE 

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra ytterligare ett båthus i 
Skoghallsådrans båthamn, för att därigenom få ett mer ordnad och trygg miljö i 
hamnen. I planen införs utformningsbestämmelser för byggnaderna för att på 
sikt få en god gestaltning och helhetsverkan mot Industrileden och 
Skoghallsådran. 
 
HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANFÖRSLAGET 

grundkarta konsekvensbeskrivning  
plankarta med planbestämmelser  fastighetsförteckning 
planbeskrivning särskilt utlåtande  
genomförandebeskrivning  
 
ÖVRIGA HANDLINGAR AV INTRESSE  

Översiktsplan för Hammarö kommun (antagen 2005-11-22) 
PM ang. preliminär grundundersökning (VIAK AB 1970-01-07) 
 
PLANFÖRFATTARE 

Mark- och planavdelningen, Hammarö kommun, genom kommunarkitekt Leila 
Ekman. 
 
PLANFÖRFARANDE 

Planen har handlagts med ett enkelt planförfarande enligt PBL kapitel 5. 
Markanvändningen har inte ändrats, utan planen ger enbart utökad byggrätt 
inom befintlig småbåtshamn.  
 
TIDPLAN 

Godkännande för samråd KS-AU nov 2009 
Samråd - remisser nov-dec 2009 
Särskilt utlåtande jan 2010 
Antagande KS feb2010 
Laga kraft mars 2010 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syfte 
Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra ytterligare ett båthus i 
Skoghallsådrans båthamn, för att därigenom få ett mer ordnad och trygg miljö i 
hamnen. I planen införs utformningsbestämmelser för byggnaderna för att på 
sikt få en god gestaltning och helhetsverkan mot Industrileden och 
Skoghallsådran. 
 

Huvuddrag 
Området är beläget i den västra delen på Hammarö ca 300 meter nordväst om 
Skoghalls centrum. Området nås från direkt från Industrileden, länsväg 557. 
Marken är ianspråktagen för hamnändamål. I hamnen finns det nio båthus och 
en uppställningsplan för vinterförvaring för båtar, klubbhus samt bryggor i 
vattnet med plats för ca 40 småbåtar. Planen ska medge komplettering av 
befintliga båthus med ytterligare ett båthus med ca 1 000 m2 byggnadsarea. 
Båthuset kan uppföras med en högsta byggnadshöjd på 5,0 meter. 
Planen ska vidare förhindra varaktig uppställning av båtar utomhus samt och 
ge en god gestaltning och helhetsverkan av området. 
 
PLANENS FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 

Bestämmelser i miljöbalken 
Hammarö kommun omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel, 
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet. Kommunen är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns. 
Enligt miljöbalkens 3 kapitel ska områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Den aktuella planläggningen 
bedöms inte inkräkta på riksintresset. Den anses vidare uppfylla miljöbalkens 2 
kapitel om allmänna hänsynsregler mm. Planen förhindrar inte efterlevnaden 
av de miljökvalitetsmål som meddelas enligt 5 kap. miljöbalken. 
För vattenverksamhet erfordras normalt tillstånd eller anmälan. Uppförande, 
ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i 
vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten 
från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra 
åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller 
läge, är exempel på vattenverksamhet enligt miljöbalken. 
Verksamheter på land kan kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. 
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PLANDATA 

Lägesbestämning 

 
Planområdet 

 
Planområdet är beläget i den västra delen på Hammarö ca 300 meter nordväst 
om Skoghalls centrum. Detaljplanen omfattar ett område som i norr gränsar till 
Skoghallsådran och ett mindre skogsparti. I sydost gränsar planområdet mot 
Industrileden och Lunnevi idrottsplats samt samlingslokaler i Skoghalls 
hemgård, och i väster mot en räddningsstation och Dingelsundsvägen. 

Areal 
Området är ca 3 hektar och omfattar kvartersmark, allmän platsmark och 
vattenområde.  

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är en del fastigheten Mörmon 5:33 som ägs av 
Hammarö kommun. Vattenområdet ligger inom fastigheten Lunden 1:1 som 
ägs av Stora Enso Skoghall AB. Kvartersmark inom planområdet arrenderas av 
Skoghallsådrans båtförening. Kommunen har för avsikt att förvärva en del av 
fastigheten Lunden 1:1 för planens genomförande. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 
Planen upprättas i digital form på en grundkarta. Planförslaget ritas ut i skala 
1:1000 i A2-format. En fastighetsförteckning är upprättad 2009-11-25. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Planområdet ingår enligt gällande översiktsplan för Hammarö kommun i 
tätbebyggelse i Skoghall. Småbåtshamnen finns upptagen under avsnittet 
Allmänna intressen – Friluftsliv. Tillgång till båtplatser och hamnar stärker 
möjligheten för det rörliga friluftslivet att nyttja Vänerområdet för syftet med 
riksintresset.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet omfattas av detaljplan, Detaljplan för del av Mörmon 5:33 m.fl., 
antagen 2006-06-20 och laga kraft-vunnen 2006-07-13. Genomförandetiden 
för planen är fem år från den dag planen vunnit laga kraft, dvs t.o.m. 2011-07-
12. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 
Fastighetsägare har rätt till ersättning av kommunen för den skada han lider. 
Strandskyddet har genom beslut av Länsstyrelsen 1995 och 2006-06-19 
upphävts inom kvartersmark för friluftsområde/båthamn och vattenområde för 
småbåtshamn. Strandskydd gäller alltjämt inom allmän plats: naturmark och 
gång- och cykelbana. 
När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan gäller strandskyddet åter, enligt 
MB 7 kap. 18g §. Kommunen får i anslutning till att den nya planen antas göra 
en ny prövning av strandskyddet och upphäva skyddet genom en bestämmelse i 
den nya planen. Förutsättningarna för att upphäva strandskyddet prövas enligt 
gällande bestämmelser om strandskydd. 

Behovsbedömning för MKB 
Markanvändning enligt detaljplanen och genomförandet av den bedöms inte 
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. Konsekvenserna av planens 
genomförande beskrivs istället i dokumentet Konsekvensbeskrivning.  

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2009-08-31 § 146 beslutat att ett förslag 
till ändring av detaljplanen för Skoghallsådrans båthamn ska göras så att ett 
båthus kan uppföras. Några båtuppställningsplatser utomhus ska inte medges 
inom planen. 

Servitut, rättigheter, samfälligheter 
Mörmon 5:33 och Lunden 1:1 belastas av servitut och ledningsrätt för 
kraftledning till förmån för Fortum Distribution AB. Den tidigare luftledningen 
är ersatt med kabel i mark i ny sträckning, längs med Industrileden och vidare 
norrut mellan båthamnen och räddningsstationen.  
Hammarö Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme, och Hammarö kommun 
för teleledning (optokabel).  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
NATUR 

Mark och vegetation 

 
Grusade ytor för båtuppställning 

 
Planområdet är ianspråktaget för småbåtshamn. Marken inom planområdet 
utgörs av uppfylld mark invid Klarälvsstranden. Mark som inte nyttjas för 
byggnader eller båtupplag är i huvudsak gräsbevuxen, i övrigt är ytorna 
grusbelagda. Närmast Industrileden finns en rad björkar och i övrigt finns ett 
flertal storvuxna björkar inne i planområdet.  
Höjdnivåerna varierar från +45 - +46 möh (RH00).  

Geotekniska förhållanden 
VBB VIAK har 1970 utfört en grundundersökning av marken. Området som 
1970 var delvis utfyllt är täckt med en fyllning av mesa med en mäktighet upp 
till cirka 2 meter. Under mesan finns 0,5 meter torrskorpelera ovan ett lager på 
1-3 meter lös lera. Kanten närmast efter Skoghallsådran har efter 1970 fyllts 
upp med ytterligare 1 meter massor till samma nivå som resten av området. 

Grundläggning 
Enligt grundundersökningen bör grundläggning ske på stödpålar. Man bör 
räkna med att fribärande golv kommer att erfordras. I samband med att 
byggnation är det lämpligt att utföra en noggrannare undersökning för att se 
om erforderlig pållängd kan erhållas, eller om det är nödvändigt att utföra 
plintar till fast botten eller sidostabiliserande pålar. 
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Andra grundläggningssätt än pålning kan godtas under förutsättning att 
sakkunnig geotekniker tillstyrker vald grundläggningsmetod. 

Förorenad mark och förorenat vattenområde 
I samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet längs Industrivägen har 
mesalagret i marken undersökts med avseende på innehåll av bly, kadmium 
och zink. Analyserna visar att marken är förorenad. Halten bly är 200 mg/kg, 
halten kadmium 5,2 mg/kg och halten zink är 720 mg/kg. Mesan är inert (dvs 
tungmetallerna är bundna till mesan), och halterna av tungmetaller i 
grundvattnet är lågt. Massorna av mesa bör få ligga orörda i marken för minsta 
möjliga omgivningspåverkan. Om det vid grundläggning och grävning inom 
området påträffas mesa, ska det anmälas till kommunens miljö- och 
byggförvaltning och hanteras enligt deras anvisningar. 

Radon 
Byggnaderna kommer att användas för båtförvaring och underhåll. Människor 
kommer inte att vistas stadigvarande i byggnaderna, varför det inte är 
motiverat att göra markradonmätning. 

Risk för skred och höga vattenstånd 
Totalstabiliteten för området bedöms vara tillfredsställande, eftersom marken 
är plan. Området ligger inom riskområde för översvämning, men anläggningen 
är till sin karaktär sådan att den måste lokaliseras till vattenbrynet. Nya 
byggnader bör förläggas med färdigt golv på minst +46,5 m (RH00). 

Fornlämningar 
Det finns enligt fornminnesregistret inga kända fornlämningar inom området. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Befintlig bebyggelse 

 
Befintliga båthus 
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Området är bebyggt med nio båthus för uppläggning och vinterförvaring av 
fritidsbåtar. Det finns också ett nyligen uppfört klubbhus. Områdets centrala 
del utgörs av en grusad yta som används som uppläggningsplats för båtar 
vintertid. Längs stranden finns bryggor med plats för ca 40 båtar och i vattnet 
finns det förtöjningspålar.  
Över området har det tidigare gått en luftledning för el, som har ersatts med 
kabel i mark. En telekabel går genom området i nord-sydlig riktning. 

Friluftsområde, småbåtshamn  [N1] 
Planen medger markanvändning för småbåtshamn. Byggrätt ges för 
sammanlagt 4 600 m2 båthus och 180 m2 klubbhus. Det innebär att befintliga 
byggnader kan kompletteras med ytterligare ett båthus om 1 000 m2. Båthus 
tillåts uppföras med en högsta byggnadshöjd på 5,0 meter, och klubbhus med 
3,0 meter. Inom småbåtshamnen är det inte tillåtet att varaktigt ställa upp båtar.  
Kvartersmarken omfattar en areal på 14 300 kvadratmeter. 
Småbåtshamnen genomkorsas av VA-ledningar och telekabel, och på 
plankartan markerade u-områden ska vara tillgängliga för allmänna 
underjordiska ledningar. 

Strandskydd 
I planen införs en bestämmelse om att strandskyddet upphävs inom 
kvartersmarken. Som särskilda skäl åberopas att all kvartersmark redan är 
ianspråktagen för båthamn. Den del som berörs av en utökning av 
kvartersmarken rör en redan utförd åtgärd, en altan vid klubbhuset. 
Utvidgningen avser ett område som behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet, och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Det finns 
ingen del av kvartersmarken som är av sådan betydelse för strandskyddets 
syften att det är motiverat att strandskydd ska gälla. Det är också givet att en 
båthamn för sin funktion måste ligga vid vatten. 

Offentlig service 
Offentlig service finns i Skoghalls centrum på 300 meters avstånd.  

Kommersiell service 
Kommersiell service finns i Skoghalls centrum. Möjlighet att tanka bensin och 
diesel direkt i båten finns i Karlstad, men diskussioner pågår om att etablera ett 
tankställe i Lillängshamnen. 

Tillgänglighet 
Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas tillgängliga för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 
För publika lokaler ska tillgängligheten ordnas med direkt ingång från 
markplanet eller en ramp till entrén.  

Byggnadskultur och gestaltning 
Hammarö kommun är en skärgårdskommun där det alltid är nära till Vänern. 
Vid gestaltning av byggnader bör detta komma till uttryck. För att få en god 
estetisk verkan föreslås i det här fallet att tillkommande byggnader ska 
utformas liknande befintliga. Fasader och tak ska ha samma kulör, och 
taklutningar ska vara liknande befintliga volymer. Bestämmelsen gäller även i 
de fall en befintlig byggnad ersätts med en ny. 
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SKYDDSRUM 

Hammarö utgör inte skyddsrumsort, varför inga krav finns på anordnande av 
skyddsrum. 
 
FRIYTOR 

Naturmiljö 
Kvartersmarken inramas av ett grönområde av naturmark. Naturmarken ska 
hållas i vårdat skick och utblickar mot vattnet ska finnas. Området mellan 
kvartersmarken och älven utgör ett naturområde med gång- cykel och 
mopedväg för fri passage utmed stranden. 

Park 
Parken ska hållas i vårdat skick och utblickar mot vattnet ska finnas mellan 
träden och byggnaderna. Längs med Industrileden finns det en rad med särskilt 
skyddsvärda träd som ska bevaras och skötas så att de inte skadas, vilket också 
säkerställts i planen med en skyddsbestämmelse. Om trädens skick blir sådant 
så att de av säkerhetsskäl eller av andra skäl behöver fällas har det införts krav 
på marklov. 
 
VATTENOMRÅDEN 

Bryggor och förtöjningspålar 

 

Småbåtshamn  [WV1] 
Vattenområde avsett för småbåtshamn med bryggor, förtöjningspålar och 
iläggningsramp. Området kommer inte att vara tillgängligt för allmänheten. 
Bryggorna förses med gallergrindar för att förhindra stölder och skadegörelse. 
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Strandskydd 
I planen införs en bestämmelse om att strandskyddet upphävs inom 
vattenområden för småbåtshamn. Som särskilda skäl åberopas att alla 
vattenområden redan är ianspråktagna för båthamn. Den del som berörs av en 
utökning av vattenområdet rör ett område som tidigare använts för luftledning. 
Båtbryggan har sedan tidigare gått under ledningen. Utökningen av 
vattenområdet avser ett område som behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet, och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Det finns 
ingen del av vattenområdena som är av sådan betydelse för strandskyddets 
syften att det är motiverat att strandskydd ska gälla. Det är också givet att 
bryggan i en båthamn för sin funktion måste ligga i vattnet. 
 
GATOR OCH TRAFIK  

Gatunät 
Området nås via länsväg 557, Industrileden. Utfart från småbåtshamnen till 
Industrileden finns i områdets östra del. Siktförhållandena är goda och 
säkerheten hög. Inom hamnen är de grusade ytorna mellan byggnaderna 
körbara.  

Gång- cykel och mopedtrafik 
En gång-, cykel- och mopedväg kommer att anläggas av kommunen längs 
Skoghallsådrans södra strand från Gamla Allén i öster till befintlig gång-, 
cykel- och mopedväg utmed Dingelsundsvägen i väster.  

Kollektivtrafik 
Området nås enkelt med buss. Hållplatser finns vid Industrileden och 
Dingelsundsvägen. 

Parkering, varumottag, utfarter 
Parkering ska ordnas inom kvartersmark. Ytterligare utfarter får inte ordnas 
mot Industrileden. 
 
STÖRNINGAR 

Planområdet är påverkat av buller från trafikleder, industri och arbetsplatser. 
Ur hushållningssynpunkt är det därför lämpligt att använda marken för 
verksamhet där människor inte vistas stadigvarande. Verksamhet inom 
planområdet kan också ge upphov till störningar i form av maskinbuller och 
motorljud. Avståndet till närmaste bostad är ca 175 meter. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Planområdet är möjligt att ansluta till kommunens ledningsnät för vatten och 
avlopp. Vatten- och avloppsledningar genomkorsar området. Möjligheten att 
teckna ledningsrätt säkerställs i planen genom u-områden. 

Dagvatten 
Dagvatten infiltreras lokalt inom kvartersmark och grönytor.  
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Värme 
Det finns inget behov av uppvärmning i verksamheten. Det kan komma att 
installeras underhållsvärme (<10 grader) i båthusen, antingen elvärme eller 
luftvärmepump. Luftvärmepump kan vara anmälningspliktig enligt 
miljöbalken. 

El 
Områdets elförsörjning ordnas genom anslutning till Fortums distributionsnät. 

Avfallshantering 
Kommunen tar emot grovavfall och farligt avfall från privatpersoner och 
föreningar vid kommunens återvinningscentral på Mörmon, ca 1,5 km österut. 
Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall. 
Massor med mesa ska hanteras enligt miljö- och byggförvaltningens 
anvisningar. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Lovplikt 
Lovplikten har utökats med krav på marklov för trädfällning inom parkmarken. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år efter att planen vunnit laga kraft. 

Planavgift 
Planavgift enligt taxa ska tas ut i samband med bygglov. Planfaktor är 1,0. 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser redovisas i Konsekvensbeskrivningen. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planförfattare är kommunarkitekt Leila Ekman. I planarbetet har plantekniker 
Ingemar Karlsson medverkat. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Antagande KS feb2010 
Laga kraft mars 2010 
Bygglov apr 2010 
Byggstart sommaren 2010 
Ibruktagande hösten 2010 
Iordningställande av allmän plats-mark  hösten 2010 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år efter att planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planen. 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen/Mark och plan Detaljplan 
 Grundkarta 
 Nybyggnadskarta 
 
Miljö- och byggnadsnämnden/ Bygglov 
Miljö- och byggförvaltningen Bygganmälan 
 
Servicenämnden/  Utbyggnad av gcm-väg 
Serviceförvaltningen Iordningsställande av naturmark 
 

Exploateringssamverkan 
Exploateringssamverkan är inte aktuellt. 

Avtal 
Ett förslag till köpeavtal mellan Hammarö kommun och Stora Enso AB 
gällande förvärv av del av Lunden 1:1 finns upprättat. För genomförandet av 
planen behöver kommunen besluta om att ingå avtalet. 
Arrendeavtalet mellan Hammarö kommun och Skoghallsådrans båtförening 
ska skrivas om för att omfatta all kvartersmark inom planen, och för att avtalet 
i övrigt ska följa planen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Det köpta vattenområdet i Skoghallsådran ska regleras från Lunden 1:1 till 
Mörmon 5:33. Vid regleringen ska ledningsrätt för starkström skrivas om. 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggning är inte aktuellt. 
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Fastighetsplan 
Fastighetsplan upprättas inte i samband med detaljplan. Vid behov kan 
fastighetsplan upprättas senare. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kommunen kommer att ha följande utgifter för planområdet: 
Planläggning 90 tkr 
Anläggande av ny gcm-väg, ca 350 meter 350 tkr 
Iordningställande av allmän platsmark 20 tkr 
 
Om småbåtshamnen ansluts till VA-nätet debiteras anslutningsavgift enligt 
kommunens VA-taxa.  

Inlösen, ersättning 
Inlösen av fastigheter är inte aktuellt. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Om mesa från skogsindustrin påträffas vid grävning i mark ska 
verksamhetsutövaren avbryta grävningen och kontakta miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE 

Åtgärder inom planområdet kan komma att kräva anmälan enligt miljöbalken. 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Genomförandebeskrivningen har upprättats av kommunarkitekt Leila Ekman. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
 
INFORMATION 

Konsekvensbeskrivningen behandlar planläggningen och exploateringen av 
mark för småbåtshamn. På andra ställen i planhandlingarna kan också finnas 
beskrivningar som berör konsekvenser av att planen antas eller genomförs. 
 
SYFTE 

Syftet med konsekvensbeskrivningen är att i planläggningsskedet redovisa 
effekterna av att planen genomförs och samtidigt göra en jämförelse med ett 
nollalternativ. För den här planen innebär nollalternativet att gällande 
detaljplan från 2006, Detaljplan för del av Mörmon 5:33 m.fl., fortsätter att 
gälla. 
 
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 

Planområdet är beläget i den västra delen på Hammarö ca 300 meter nordväst 
om Skoghalls centrum. Området är ca 3,0 hektar och omfattar både 
kvartersmark och allmän platsmark. Området nås direkt från Industrileden, 
länsväg 557. 
Planområdet är ianspråktaget för småbåtshamn. Marken inom planområdet 
utgörs av uppfylld mark invid Klarälvsstranden. Mark som inte nyttjas för 
byggnader eller båtupplag är i huvudsak gräsbevuxen, i övrigt är ytorna 
grusbelagda. Närmast Industrileden finns en rad björkar och i övrigt finns ett 
flertal storvuxna björkar inne i planområdet. Höjdnivåerna varierar från +45 - 
+46 möh (RH00).  
I hamnen finns det nio båthus och en uppställningsplan för vinterförvaring för 
båtar, klubbhus samt bryggor i vattnet med plats för ca 40 småbåtar. Planen ska 
medge komplettering av befintliga båthus med ytterligare ett båthus med ca  
1 000 m2 byggnadsarea. Båthuset kan uppföras med en högsta byggnadshöjd 
på 5,0 meter. 
Planen ska vidare förhindra varaktig uppställning av båtar utomhus samt och 
ge en god gestaltning och helhetsverkan av området. 
Nuvarande miljöbelastning anses vara av den omfattningen att det finns 
möjligheter att genomföra planen med acceptabla konsekvenser. 
 
MARKANVÄNDNING 

Pågående markanvändning är småbåtshamn. Markanvändningen ändras inte 
med den nya planen, men kvartersmarken utökas något mot älven för att 
inrymma en altan vid klubbhuset inom kvartersmarken. 
I noll-alternativet är angiven markanvändning också småbåtshamn, förutom för 
ett smalt område för kraftledning som går genom hamnen. Eftersom 
kraftledningen ersatts med markkabel har området i praktiken tagits i anspråk 
för småbåtshamn. 
Området är påverkat av omgivningsbuller, och vid valet av användning har 
detta beaktats tillsammans med det skyddade läget i ådran som gör det lämpligt 
som hamn. 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

Förordnanden/skydd 
Planen omfattar ett område med strandskydd enligt miljöbalkens 7 kapitel. Den 
berör inte något område med skydd som naturreservat, landskapsbild, område 
med geografiska bestämmelser eller skyddsområde för vattentäkt.  
Strandskyddet har genom beslut av Länsstyrelsen 1995 och 2006-06-19 
upphävts inom kvartersmark för friluftsområde/båthamn och vattenområde för 
småbåtshamn. Strandskydd gäller alltjämt inom allmän plats: naturmark och 
gång- och cykelbana. 
När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan gäller strandskyddet åter, enligt 
MB 7 kap. 18g §. Kommunen får i anslutning till att den nya planen antas göra 
en ny prövning av strandskyddet och upphäva skyddet genom en bestämmelse i 
den nya planen. Förutsättningarna för att upphäva strandskyddet prövas enligt 
gällande bestämmelser om strandskydd. 
Allmänintresset för en ny prövning av strandskyddet kan antas vara mycket 
begränsat, eftersom strandskyddet varit upphävt under många år och området 
redan är ianspråktaget. Enkelt planförfarande bör vara möjligt att tillämpa. 
Vid den nya prövningen föreslås strandskyddet upphävas inom ett större 
område än tidigare. Dels inom kvartersmarken som utökas mot älven, och dels 
inom området som tidigare använts för kraftledning. 

Riksintresse för natur- och kulturminnesvård och rörligt friluftsliv 
Hammarö kommun är en del av Väner-området som omfattas av 
bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel, Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Kommunen är i 
sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. 
Enligt miljöbalkens 3 kapitel ska områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Den aktuella planläggningen 
bedöms inte inkräkta på riksintresset.  
Området ingår inte i något Natura 2000-område. Närmaste område med skydd 
enligt Natura 2000 ligger 900 meter uppströms i älven, och syftar till att 
skydda Klarälvsdeltat och våtmarker. Ändringen av planen förväntas inte 
påverka området negativt. 

Högt naturvärde 
Planen berör inget område som bedömts ha högt regionalt naturvärde och 
området ingår inte i någon naturvårdsplan. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Kommunens översiktsplan anger inte området såsom ekologiskt särskilt 
känsligt. 

Skyddsavstånd 
Planen tillåter inga verksamheter som kräver skyddsavstånd till bostäder eller 
andra verksamheter.  
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 

Mark 
Verksamheter i mark innebär en risk för spridning av mesa innehållande bly, 
kadmium och zink. Grundläggning och grävningsarbeten bör därför utföras 
varsamt, med minsta möjliga påverkan på mesalagret i marken. Om mesa 
påträffas vid arbeten i mark ska det anmälas till kommunens miljö- och 
byggförvaltning, och hanteras enligt förvaltningens anvisningar. 
Nollalternativet innebär att ingen nybyggnation tillåts, varför risken för 
spridning av mesa med tungmetaller är mycket låg. 
Ambitionen att få en bättre ordning på området och att flytta in båtförvaringen 
minskar risken för nedskräpning och förorening av mark. Gällande plan tillåter 
båtuppställning utomhus, vilket innebär en risk för att avfall, material och 
kemikalier dumpas på området. 

Luft och klimat 
Ett genomförande av planen medför ingen förändring av luftkvalitén jämfört 
med gällande plan. 

Vatten 
Planen medför ingen risk för förändring av grundvattenkvalitén eller för 
förändring av flödesriktningen för grundvattnet. Planen medför inte ändrade 
flöden eller strömmar i vattendrag, och innehåller inte åtgärder som kräver 
vattendom. Åtgärder inom vattenområdet kan kräva tillstånd för 
vattenverksamhet. Tillstånd söks hos miljödomstolen. 

Vegetation och djurliv 
Vegetationen består av gräsytor och björkar. I randzonen mot vattnet finns det 
vass och andra vattenväxter. Den nya planen utgör inget hot mot någon speciell 
växt eller växtsamhälle, och innebär inte heller någon skillnad jämfört med 
nollalternativet.  
Området erbjuder ingen skyddad miljö för större djur, och inte heller för fåglar 
eftersom båttrafiken vid stranden är störande. Däremot kan det i vattenbrynet 
finnas lämpliga lokaler för mark- och vattenlevande insekter. Planen utgör 
inget hot mot någon unik, sällsynt eller hotad djurart. 

Landskapsbild 
Områdets läge vid en av infarterna till Skoghall gör det motiverat att ställa krav 
på ordning, gestaltning och utformning. Plangenomförandet medför 
förbättringar av landskapsbilden mot Industrileden och mot Skoghallsådran. 
Sikten mot vattnet begränsas något av den nya byggnaden, men i gengäld får 
man bort uppställningen av båtar utomhus. Uppställda båtar med övertäckning 
av presenningar och tält ger ett skräpigt och vanvårdat intryck, och 
uppställningen har stöd i gällande plan.  

Miljöpåverkan från omgivningen 
I omgivningen finns det en rad verksamheter med miljöpåverkan på 
hamnområdet. 300 meter västerut finns Stora Enzo Skoghall AB och Akzo 
Nobel, 50 meter norrut finns Vidöns avloppsreningsverk och 200 meter österut 
finns ett värmeverk som eldas med huvudsakligen biobränsle. Området är 
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också påverkat av trafiken på Dingelsundsvägen och Industrileden, med en 
betydande andel tunga transporter. 
 
EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

Störningar; utsläpp, buller, vibrationer 
En småbåtshamn ger upphov till vissa störningar som ökad trafik och buller 
från maskiner och verktyg. Störningarna pågår under begränsade tider, främst 
under våren. Efter planens genomförande kommer båtarna att vinterförvaras 
inomhus, och visst underhåll kan förväntas utföras inomhus under 
vintersäsongen. Störningarna från området väntas minska, jämfört med 
gällande plan. 
Verksamheten inom hamnen ger inte upphov till buller över riktvärden för 
bostäder. 

Ljus och skarpt sken 
Plangenomförandet medför ingen ökad risk för besvärande ljus eller skarpt 
sken.  

Säkerhet 
Planen medför ingen ökad risk för explosion eller utsläpp av miljö- och 
hälsofarliga ämnen i händelse av olycka, jämfört med nollalternativet. 
 
EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 
RESURSER 

Mark- och vattenanvändning 
Påverkan från omgivningen begränsar möjligheterna att använda området. En 
användning som båthamn där människor inte vistas stadigvarande är lämpligt 
med avseende på både miljö och hälsa. 
Ur hushållningssynpunkt är det utmärkt att använda marken och vattnet som 
hamn. Området är lätt att nå via trafiklederna, det ligger i Skoghall nära 
brukarna, men inte så nära bostäder att verksamheten stör. Skoghallsådran 
erbjuder en naturligt skyddad hamn, varifrån det är lätt att nå Vänern för 
rekreation och fritidsliv med båt. Efterfrågan på hamnar och båtplatser är stor 
på Hammarö. 

Naturresurser 
Naturresurser eller grushållning påverkas inte av plangenomförandet. 

Transporter/kommunikationer 
Plangenomförandet medför ingen märkbar ökning av trafiken jämfört med 
gällande plan. 

Rekreation, rörligt friluftsliv 
Området är avsett för rekreation och rörligt friluftsliv, och bidrar till 
allmänhetens möjligheter att nyttja Vänern för syftet för riksintresset.  

Natur- och kulturminnesvård, fornlämningar 
Längs med Industrileden finns det en trädrad, och dessa träd är särskilt 
skyddsvärda. De har i planen skyddats med en bestämmelse om att de ska 
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bevaras och skyddas. I planen har det också införts utökad lovplikt med krav 
på marklov för trädfällning. I nollalternativet finns det inget skydd för träden. 
Det finns inga lämningar med skydd enligt kulturminneslagen inom 
planområdet. 
 
MILJÖBALKEN 

Bestämmelser i miljöbalken 
Plangenomförandet är förenligt med bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Planen förhindrar inte efterlevnaden av de miljökvalitetsmål som 
meddelas enligt 5 kap. miljöbalken. 
 
ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL OCH BÄRKRAFTSPRINCIPER 

Långsiktiga miljömål 
Markanvändningen som småbåtshamn berörs främst av miljömålen Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. Planen motverkar inte miljömålen eller delmålen, men främjar inte 
heller måluppfyllelsen aktivt. I verksamheten kan man vidta åtgärder för att nå 
vissa delmål, t ex införa goda rutiner för hantering av olja och kemikalier. 
Genomförandet av planen strider inte mot föreslagna regionala miljömål. 
Lokala miljömål saknas.  
 
SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Bostadsförsörjning 
Kommunen erbjuder en attraktiv och god boendemiljö i regionen med närhet 
till vatten och skärgård. Tillgång till båt och båtplats är en del av 
attraktiviteten. Det finns en stor efterfrågan på båtplatser på Hammarö. 

Folkhälsa 
Folkhälsan främjas av rekreation, ökat rörligt friluftsliv och bättre möjligheter 
att vistas ute i naturen. 

Jämställdhet och integration 
Fritidsverksamhet med underhåll och skötsel av båtar har av tradition varit ett 
manligt område, men det håller sakta på att förändras. Tillgång till båt och 
båtplats är mer könsneutralt, och ses mer som en angelägenhet för hela 
familjen. 

Kriminalitet 
Genom att båtar förvaras inomhus i låsta utrymmen minskar risken för stöld 
och skadegörelse. 

Båtföreningens ekonomi 
Genom att kunna erbjuda fler platser inomhus gynnas föreningens ekonomi. 
 
UTVÄRDERING 

Planen innebär inga negativa konsekvenser av betydelse. Positiva 
konsekvenser är en förbättrad stadsbild, bättre nyttjande av marken och 
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fördelar för båtföreningen såsom bättre säkerhet och bättre service till 
medlemmarna. 
Nollalternativet innebär större risk för stöld och skadegörelse, liksom för 
nedskräpning och föroreningar. Stadsbilden påverkas negativt av uppställda 
båtar. 
 
BESLUT OM BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 

Lagstiftning 
Enligt PBL 5 kap. 18 § skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Enligt MB 6 kap. 11 § 
skall kommunen göra en miljöbedömning av detaljplanen om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inom ramen för 
en miljöbedömning skall kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 
där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets 
genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 
 

Betydande påverkan 
Skälen till det kommunala ställningstagandet huruvida detaljplanen innebär 
betydande påverkan skall göras tillgängliga för allmänheten. 
Konsekvensbeskrivningen tillsammans med Checklista för behovsbedömning 
MKB (bilaga 1) utgör underlaget för kommunens beslut. För Detaljplan för 
Skoghallsådrans båthamn gör kommunen ställningstagandet att användningen 
av mark eller byggnader eller genomförandet av planen inte innebär betydande 
påverkan.   
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Konsekvensbeskrivningen har upprättats av kommunarkitekt Leila Ekman. 
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Detaljplan för  Bilaga 1 
Skoghallsådrans båthamn 
Hammarö kommun Värmlands län 
 
 

 

BEHOVSBEDÖMNING MKB 
CHECKLISTA 

Antas planförslaget medföra väsentliga miljökonsekvenser för/på grund av: 
 
1. Geologiska förhållanden Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
2. Markföroreningar Ja X  Nej  
Kommentar:  Risk för spridning av tungmetaller vid grävning i mark. 
 
3. Grundvatten Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
4. Ytvatten Ja   Nej x 
Kommentar:  Lokalt omhändertagande ska eftersträvas 
 
5. Luft Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
6. Klimat (vind, fuktighet) Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
7. Buller och vibrationer Ja   Nej x 
Kommentar:  Båthamn ger upphov till buller 
 
8. Ljus Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
9. Elektriska och magnetiska fält Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
10. Värdefull/känslig natur-, kultur- och  Ja   Nej x 

rekreationsmiljö 
Kommentar:   
 
11. Ekonomiskt viktig produktionsresurs Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
12. Påverkan på miljökvalitetsnormer Ja   Nej x 
Kommentar:   
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13. Förutsättningar för effektiv Ja   Nej x 

avfallshantering 
Kommentar: 
 
14. Förutsättningar för minskning av Ja   Nej x 

utsläppen av klimatpåverkande gas 
Kommentar:   
 
15. Förutsättningar för en minskning av Ja   Nej x 

utsläppen av cancerframkallande ämnen 
Kommentar:   
 
16. Tillgodose behovet av grönområden  Ja   Nej x 
Kommentar:   

Kommer planförslaget innebära negativ påverkan på trafikförhållandena: 
 
17. Framkomlighet Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
18. Säker fordonstrafik Ja   Nej x 
Kommentar:  
 
19. Säkerhet för oskyddade trafikanter Ja   Nej x 
Kommentar:  
   
20. Skyltning Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
21. Parkering Ja   Nej x 
Kommentar:   
 
 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER/BEHOV AV 
UTREDNINGAR: 

Bedömningen är att någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen inte behöver upprättas. Planens 
konsekvenser beskrivs istället i en plankonsekvensbeskrivning. 
 
 
Leila Ekman, kommunarkitekt 
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