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DETALJPLAN FÖR  
HAMMAR 1:35, ANNEBERG 
HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
 

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

PLANENS SYFTE 
 
För Annebergsområdet finns en detaljplan för bostadsutbyggnad, antagen 
1999-06-08. Planen redovisar tre delområden med relativt koncentrerad 
gruppbebyggelse och där varje delområde avses bilda en tomt. 
Syftet med föreliggande detaljplan är att inom ett av dessa delområden 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 fastigheten Hammar 1:35. 
 
Areal 
Områdets areal är ca 3,5 ha.  
 
Ägoförhållanden 
Fastigheten Hammar 1:35 ägs av JM AB.  
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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.   
 
Detaljplan 
Planområdet omfattas av detaljplan för Anneberg, som antogs av kommun-
fullmäktige 1999-06-08 och vann laga kraft 1999-12-16. För området anger 
planen bostäder och att området (kvarteret) ska utgöra en tomt. 
 
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 sydväst gränsar kvarteret till delvis igenväxt 
gammal åkermark.  
 
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 (väg 561) och 
utmed planområdets sydöstra avgränsning. Längs sydvästra gränsen finns en 
gång- och cykelväg med förbindelse till Hammarområdet i väster samt till 
Gamla Hallersrudsvägen i öster och Hovlandavägen i söder. 
 
Bebyggelse 
Detaljplanen har utformats för att möjliggöra avstyckning av tomter för 
friliggande enbostadshus. På plankartan illustrerad avstyckning med totalt 
40 tomter grundar sig på ett bebyggelseförslag framtaget i samråd med JM 
AB. Tomternas storlek varierar mellan ca 700 och 900 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 6,0 meter. För uthus och garage anges i planen en högsta 
byggnadshöjd på upp till 3,6 meter. Byggnadernas utvändiga utförande 
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regleras avseende taktäckning som ska utgöras av tegelröda takpannor av 
tegel eller betong. 
 
Bostäder och tillhörande tomter ska utformas så att de medger tillgänglig-
het för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Eftersom 
bostäderna kommer att få direkt ingång från markplanet anses tillgänglig-
heten tillgodosedd om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en 
ramp till entrén.  
 
Offentlig service  
Skolor, förskolor och vårdcentral finns inom fullt acceptabelt avstånd från 
planområdet. 
 
Kommersiell service  
Kommersiell service i olika former finns inom rimligt avstånd från planom-
rådet. 
 
Friytor 
Utanför planområdet finns friytor och tillgång till strövområden. Strax söder 
om planområdet finns en gemensam kvarterslekplats och bollplan för 
Annebergsområdet.  
 
Gator och trafik 
Biltrafik 
Tillfart till planområdet sker från Annebergsvägen som i sin tur är ansluten 
till Lövnäsleden i norr. Inom planområdet anläggs gatuslingor med utfart 
mot Annebergsvägen i den östra delen.  
 
Annebergsvägens anslutning till Lövnäsleden är föremål för särskild 
utredning för att åstadkomma en trafiksäkrare väganslutning. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Ett par separata gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-vägar) byggs inom 
planområdets södra och västra del med anslutning till GCM-vägen strax 
sydväst om planområdet. Mot nordost görs ett par GCM-vägsanslutningar 
till angränsande bebyggelseområde.  
 
Kollektivtrafik 
Busshållplats finns vid Lövnäsvägen ca 500 m österut. 
 
Störningar 
Vid en full utbyggnad av Annebergsområdet beräknas årsdygnstrafiken på 
Annebergsvägen förbi planområdet uppgå till högst ca 500 fordon per dygn. 
Av trafiksäkerhetsskäl föreslås Annebergsvägen i gällande detaljplan hastig-
hetsbegränsas till 30 km/tim förbi aktuellt planområde. Eftersom vägen inte 
är genomfartsväg befaras ingen onödig trafik belasta området. Enligt beräk-
ning för de närmast vägen liggande husen kommer rekommenderade högsta 
bullernivåer ej att överskridas varken vid uteplats eller inomhus. 
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Teknisk försörjning  
Vatten, avlopp och dagvatten 
Området ansluts till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp i anslut-
ningspunkter som anvisas av kommunen. 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 
Bostadshusens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt hållbara energi-
lösningar. Möjlighet finns för anslutning till fjärrvärme som byggts ut till 
Anneberg.   
 
El 
En transformatorkiosk är uppförd strax söder om planområdet. 
 
Tele, data  
Anslutning kommer att ske till befintligt nät.  
 
Avfall  
Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning och 
avfallsplan.  
 
Området kommer att anslutas till Sätters reningsverk. Bostäderna ska 
därmed förses med avfallskvarnar. 
 
Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Kommunarkitekt Bertil Persson och plantekniker Ingemar Karlsson har 
deltagit i arbetet. 
 
 
 
HAMMARÖ KOMMUN / Mark o Plan 
2007-12-10 
 
 
Bertil Persson    
Kommunarkitekt   Antagen av KS 2008-09-30 

   Laga kraft       2008-10-30 
 


