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Detaljplan för   

Västra Tye 1:146 

Hammarö kommun Värmlands län 

 

 

UTLÅTANDE 

Efter granskningsskedet 

 

PLANENS SYFTE 

Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av ca ett tjugotal nya 

friliggande enbostadshus med tillhörande infrastruktur. För delar av 

planområdet föreslås strandskyddet upphävas. 

 

PLANFÖRFARANDE 

Planen kommer att handläggas med ett normalt planförfarande med samråd och 

granskning enligt 5 kap. PBL 2010. Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige. 

 

SAMRÅDSSKEDET 

Samrådshandlingar 

Plankarta med bestämmelser och beskrivning godkändes av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2014-12-16 § 276. 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2014-11-27) har varit utsänt på remiss under tiden 

2015-01-30 till 2015-03-05. 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.  

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

Trafikverket 

Räddningstjänsten 

Fortum 

Samrådsmöte 

Ett samrådsmöte med sakägare hölls i Sessionssalen i kommunkontoret 2015-02-17. 

Frågor som uppkom under mötet var att området upplevdes göra avsteg från den 

fördjupade översiktsplanen och att exploateringsgraden var för hög. 

Minnesanteckningar från mötet biläggs samrådsredogörelsen. 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter samråd 

Samrådet har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen.  

 

Planbeskrivning 

- Förtydligande kring VA-utbyggnaden i området 

- Väg 565 har övergått till kommunalt huvudmannaskap 

- Tomtstorlekarna justeras och får en mer varierad karaktär 

- Dagvattenutredning tas fram 

- Avståndet till hästhållningen ses över 

- Skissen tas bort från planförslaget 
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- Angränsande väganknytning i öster till Västra Tye 1:115 tas bort 

- Våningsantal byts ut mot högsta byggnadshöjd 

 

Plankarta 

- Strandskyddsgränsen uppdateras 

- Tomtstorlekarna justeras 

- Angränsande väganknytning i öster till Västra Tye 1:115 tas bort 

- Våningsantal byts ut mot högsta byggnadshöjd 

 

Grundkarta 

- Separat grundkarta tas fram 

Förtydligande fastighetsbeteckningar 

 

GRANSKNINGSSKEDET 

Granskningshandlingar  

Plankarta med bestämmelser och planbeskrivning godkändes av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2016-01-19 § 4. Till planhandlingarna hör även grundkarta, 

fastighetsförteckning och samrådsredogörelse. 

Granskning 

Planförslaget (Granskningshandling 2015-12-07) har funnits tillgängligt för 

granskning under tiden 2016-02-08 till 2016-02-28, i kommunhuset, biblioteket och på 

www.hammaro.se.  Kommunen har kungjort i NWT och VF var planförslaget finns 

tillgängligt samt skickat meddelande om innehållet i kungörelsen till kända sakägare 

och övriga intressenter.   

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

Räddningstjänsten 

Trafikverket 

Socialförvaltningen 

Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 

Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen.  

 

Planbeskrivning 

- Naturmarken närmast Tynäsvägen där VA-ledningar och GC-vägen ska ligga ska 

ha kommunalt huvudmannaskap. 

- Lästa nivå på färdigt golv ska ligga på +48.0 (RH 2000), vilket kommer funka som 

förbud till källare. 

- Beskrivning om översvämningsrisken för Tynäsvägen samt alternativa utfartsvägar 

kompletteras. 

- Krav om staket mot naturområden läggs in i planbestämmelsen. 

- Beskrivning om dagvatten-lösningen kompletteras så det ska inte problematisera 

kringliggande områdens planer. 

- Del av plusmarken i planområdet tas bort pga. kraftledningar som har blivit 

nedgrävda. 

- Högsta byggnadshöjd ändras till 5 meter. 

Plankarta 

- Naturmarken närmast Tynäsvägen där VA-ledningar och GC-vägen ska ligga ska 

ha kommunalt huvudmannaskap. 

- Lästa nivå på färdigt golv ska ligga på +48.0 (RH 2000), vilket kommer funka som 

förbud till källare. 

- Krav om staket mot naturområden läggs in i planbestämmelsen. 

- Del av plusmarken tas bort. 

- Högsta byggnadshöjd ändras till 5 meter. 

http://www.hammaro.se/
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SYNPUNKTER SOM INTE BEAKTATS 

Från granskning 

Synpunkter som kvarstår efter granskningsskredet: 

- Artinventering 

- Ökning av tomtstorlekar 

- Antal nya fastigheter minskas 

- Hastighetsgränsen på Tynäsvägen sänkas till 30 km/timmen 

- Kollektivtrafik behöver ökas. 

- En avlämningsplats för biltrafik bör upprättas vid Bärstadsskolan. 

- En påfartsfil bör anläggas i korsningen Tynäsvägen/Lövnäsleden. 

- Trafikljus bör upprättas som ersättning mot rondellen 

Lövnäsvägen/Lövnäsleden/Nätvägen. 

- En påfartsfil bör anläggas vid Lövnäsledens på fart på rondellen Jonsbol/Nolgård. 

- Långa raka gator undviks. 

- En andra del av fastigheten Västra Tye 1:146 läggs in till planområdet. 

 

 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

Inkomna yttranden inom samrådskrets: 

Länsstyrelsen 

Charlotte Sundell 

Laila Thordén och Bengt Thordén 

Björg Eli Halleland Eidem och Oddbjörn Eidem 

Bertil Augustsson och Eva Augustsson 

Jimmy Mattsson 

Ingemar Lindahl 

Margareta Pettersson och Caisa Werne 

Oscar Gestblom, Elisabeth Gestblom och Carolina Rydin 

Per Fjellström och Anita Sjölander 

Jan-Erik Weinebäck och Birgitta Weinebäck 

Henrik Smedberg och Linda Smedberg 

Eva Andersson och Bo Jacobson 

Elly Håkansson och Pontus Håkansson 

Anna Abelsson och Shahram Khorsand  

 

Inkomna yttranden utom samrådskrets: 

Anna och Anders Villman 

Annelie Jansson och Erico Menchini 

Per-Erik Edlund och Christina Persson 

Björn Lindskog och Åsa Lindskog 

Eva Jensen och Sven-Arne Jensen  

Lars Risel 

Kennet Andersson 

Lars Gunnar Svensson 

Rolf Lundgren och Kristina Lundgren 

Tom Johansson och Malin Fredriksson 

Annika Elisabet Sik 

Åsa Aspegren och Krister Aspegren 

Kerstin Stålfors och Göran Stålors 

Pia Carlsson och Ingemar Karlsson 

Britt-Marie Agneta Nylén och Rolf Håkan Nylén 

Hans Crister Sjögren och Birgitta Sjögren 

Thony Rysjö och Lena Rysjö 

Ingemar Andersson och Monica Andersson 

Eric Edlund och Cecilia Edlund 
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Clas Wilhelm Mark och Birgitta Mark 

Bengt Flodell och Kerstin Flodell 

Kenneth Westlund 

Kenneth Andersson och Berith Andersson 

Gunnar Andersson och Ann-Charlotte Olsson 

Roland Finth och Maud Finth Winslow 

Staffan Ander 

Hans Lennart Widén 

Inga-Maj Wennberg 

Jan Molander och Mady Molander 

Ulla Bergqvist och Torsten Bergqvist 

Inger Qvisth och Sture Gustaf Qvisth 

Anders Högström och Maud Högström 

Cristina Canestrini och Hans Johan Canestrini 

Ann-Britt Sandberg och Rolf Sandberg  

Pia Quarfordt 

Kjell Edlund och Agnete Edlund 

Ole Viggo Bang och Anna Maria Krawe 

Maria Werme 

Maria Hultgren och Björn Hultgren 

Carina Eriksson 

Frank Lorenz 

Anna Stur och Robert Stur 

Gunnar Ros och Anne-Marie Ros 

Ola Rådh och Anna Rådh 

 

 

Från samråd 

Synpunkter som kvarstår efter samrådsskredet: 

- Artinventering 

- Minskning av tomtstorlekar 

- Upphävande av strandskydd 

- Arkeologisk utredning 

- Förtätning med fler tomter än vad fördjupad översiktsplan för Tye föreskriver 

Att det lämnas 25 meter obebyggd mark från fastighetsgräns till Västra Tye 1:115 

 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

Inkomna yttranden inom samrådskrets: 

Länsstyrelsen 

Hammarö naturskyddsförening 

Charlotte Sundell 

Björg Eli Halleland Eidem och Oddbjörn Eidem 

Bertil Augustsson och Eva Augustsson 

Leif Sjölin 

Jimmy Mattsson 

Laila Thordén och Bengt Thordén 

Ingemar Lindahl 

Margareta Pettersson 

Caisa Werne 

Oscar Gestblom, Elisabeth Gestblom och Carolina Rydin 

Per Fjellström och Anita Sjölander 

Jan-Erik Weinebäck 

Henrik Smedberg och Linda Smedberg 

Eva Andersson och Bo Jacobson 

Elly Håkansson och Pontus Håkansson 
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Shahram Khorsand och Anna Abelsson 

 

Inkomna yttranden utom samrådskrets: 

Göran Stålfors och Kerstin Stålfors 

Ville Mark 

Mikael Larsson 

Maria Werme 

Birgitta Nyström 

Marthe Hem och Niklas Orebjörk 

Annelie Jansson och Erico Menchini 

Gunnar Ros 

Ann-marie Ros 

Ole Wiggo Bang 

Kerstin Flodell och Bengt Flodell 

Inga-Maj Wennberg och Bertil Wennberg 

Inger Qvisth och Sture Qvisth 

Hans Widén 

Lars-Gunnar Svensson 

Britt-Marie Nylén och Rolf Nylén 

Christer Sjögren och Birgitta Sjögren 

Annika Sik 

Erik Dahlberg 

Tobias Hallberg 

Lisbeth Carlsson 

Eva Jensen och Sven-Arne Jensen 

Åsa Johansson och Peter Werne  

Anders Werne och Lina Werne 

Åsa Lindskog 

Anders Högström 

Per-Erik Edhlund och Berit Persson 

Ulla Bergqvist och Thorsten Bergqvist 

Johan Canestrini och Cristina Canestrini 

 

BESLUTSPROCESS 

Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt nedan:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott – maj 2016 

Kommunstyrelsen – maj 2016 

Kommunfullmäktige – juni 2016 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Utlåtandet har sammanställts av Wenxuan Zhang på mark och planavdelningen. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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I den översiktliga biotopkarteringen och naturvärdesbedömningen tillhörande 

fördjupningen av översiktsplanen framgår att kompletteringsområdet K1.1 är 

ett område med låga naturvärden. Den finns dessutom inga kända 

biotopskyddade objekt enligt Länsstyrelsens WebbGIS. Finns därför inga skäl 

till att utreda det vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudmannaskap till naturmarken som är utpekande för framtida utbygget av 

GC-väg och VA-ledningar ändras till kommunen. Planhandlingarna justeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höjdsystem på plankartan byts mot RH 2000.  

Hela planområdet ligger utanför riskområden för höga vattenstånd, dvs. det 

finns ingen översvämningsrisk inom planområdet, varken enligt MSB:s 

kartering eller Karlstads Universitets rapport. 

Lägsta nivå på färdigt golv i planområdet justeras till +48.0 (RH 2000) vilket 

begränsar också bygget av källare. 
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Kommunen har en färdigställd trafikutredning och en förprojektering för att 

bygga ut en ny sträckning av Tynäsvägen, vilken föreslogs i den fördjupade 

översiktsplanen för Tye. Den nya sträckningen skall läggas på den nivån att 

den inte riskerar att drabbas av översvämning vid högvatten i Vänern. En 

arbetsplan alternativ detaljplan för vägbyggnationen ska tas fram i nästa steg.  

 

Del av befintliga Tynäsvägen och den kommande nya sträckningen (enligt 

förprojekteringen) samt ett vägalternativ i nödsituation redovisas i en ritning 

med höjddata. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudmannaskap till naturmarken som är utpekande för framtida utbygget av 

GC-väg och VA-ledningar ändras till kommunen. Planhandlingarna justeras. 

 

 

 

Illustrationslinjer tas bort från plankartan samt aktuella tomtstorlekar läggs in i 

förslaget till tomtavstyckning. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

Höjdsystem på plankartan byts mot RH 2000.  

Lägsta nivå på färdigt golv i planområdet justeras till +48.0 (RH 2000). 

 

Tomtstorlekarna i den föreslagna detaljplanen ligger mellan 1200kvm och 

1700kvm. De storlekarna på tomt tycker vi är en bra medelväg ur såväl 

exploaterings perspektiv samt för att bibehålla den miljö och kultur som finns 

på Tye. Det är förresten möjligt att marken avstyckas på ett andra sätt och även 

större tomter bildas. 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation. VA-

byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

 

Illustrationslinjer tas bort från plankartan eftersom de visar bara en av många 

möjliga lösningar och kan komma att se annorlunda ut i slutande. Synpunkter 

om skafttomter och gestparkeringar noteras. 

Krav om staket läggs till i plankartan. 

 

I Boverkets skrift Vägledning för planering för och invid djurhållning visar 

forskningen på att allergenerna från hästar inte sprider sig i den utsträckning 

som man tidigare trott, efter 50-100m är allergenhalterna väldigt låga eller 

under detektionsgränsen. Spridningen av allergener är beroende av de lokala 

förutsättningarna på platsen. Synpunkter om avstånd mellan hästhagar och nya 

tomtgränser noteras. 
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KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkten noteras. VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder 

i området, samt ska kommunen hålla en rimlig exploateringsgrad så att 

exploateringen inte överskrider VA-ledningars kapacitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten-lösningen kommer ses över för att inte problematisera kringliggande 

områdens planer. 

Huvudmannaskap till naturmarken som är utpekande för framtida utbygget av 

GC-väg och VA-ledningar ändras till kommunen. Planhandlingarna justeras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

I FÖP:en för Tyéhalvön är ett större naturområde (öppet landskap och skog) 

utpekat som inte ska exploateras detta för att bevara områdets karaktär och för 

rekreation och friluftsliv, detta gäller fortfarande.  

Hammarö kommun är i sin helhet utpekat som riksintresse för turismen. 

Värdena av riksintresset går inte förlorade i och med planläggningen. Det är 

inga områden som inte redan finns utpekade i översiktsplanen som tas i 

anspråk.  

 

Kommunen ser möjlighet att utöka Bärstad småbåtshamnen. Det finns dock 

inga krav i detaljplanen att kommande fastigheter ska ha tillgång till lek-, bad- 

eller båtplats. 

 

I Boverkets skrift Vägledning för planering för och invid djurhållning visar 

forskningen på att allergenerna från hästar inte sprider sig i den utsträckning 

som man tidigare trott, efter 50-100m är allergenhalterna väldigt låga eller 

under detektionsgränsen. Spridningen av allergener är beroende av de lokala 

förutsättningarna på platsen. Synpunkter om avstånd mellan hästhagar och nya 

tomtgränser noteras. 

 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

 

VA-ledningar för Tyehalvön är dimensionerat för ca 238 villor och ca 50 

lägenheter, varav 127 befintliga hus. VA-byggnation till området kommer 

tillåta flera bostäder i området vilket kan betyda mindre tomter än vad som är 

möjligt med tidigare VA-situation, andra faktorer kan spela in. 

 

 

 

 

 

Synpunkten noteras. Plus-mark i planområdet tas bort. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten kan ta kontakt till fastigheter t.ex Västra Tye 1:147 som ligger 

omkring och planera för ev. expansion. 

 

 

I FÖP:en för Tyéhalvön är ett större naturområde (öppet landskap och skog) 

utpekat som inte ska exploateras detta för att bevara områdets karaktär och för 

rekreation och friluftsliv, detta gäller fortfarande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation. Fler bostäder i 

området betyder inte att livskvalitet kommer bli värre. Hammarö kommun är i 

sin helhet utpekat som riksintresse för turismen. Värdena av riksintresset går 

inte förlorade i och med planläggningen. Det är inga områden som inte redan 

finns utpekade i översiktsplanen som tas i anspråk.  

 

 

Markägare kommer försöka få dialoger med grannar och berätta exploaterings 

tanke bakom detaljplanen.  

 

I Boverkets skrift Vägledning för planering för och invid djurhållning visar 

forskningen på att allergenerna från hästar inte sprider sig i den utsträckning 

som man tidigare trott, efter 50-100m är allergenhalterna väldigt låga eller 

under detektionsgränsen. Spridningen av allergener är beroende av de lokala 

förutsättningarna på platsen. Synpunkter om avstånd mellan hästhagar och nya 

tomtgränser noteras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

 Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

I detaljplanen har trafikmängden på Tynäsvägen räknats upp, bl.a. för att ta 

höjd för nya bostäder norr om det aktuella planområdet och för att säkerställa 

en god ljudmiljö inom planområdet. I och med att kommunen tog över vägen 

på Tye så tog kommunen även på sig kostnaderna för att vägen ska hålla den 

standard som krävs. Trafikverket meddelade att de inte hade något att erinra i 

fråga om trafiken och länsstyrelsen anser att förslaget följer det som sägs i 

FÖP:en. 

 Tomtstorlekarna i den föreslagna detaljplanen ligger mellan 1200kvm och 

1700kvm. De storlekarna på tomt tycker vi är en bra medelväg ur såväl 

exploaterings perspektiv samt för att bibehålla den miljö och kultur som finns 

på Tye. Det är förresten möjligt att marken avstyckas på ett andra sätt och även 

större tomter bildas. 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

I FÖP:en för Tyéhalvön är ett större naturområde (öppet landskap och skog) 

utpekat som inte ska exploateras detta för att bevara områdets karaktär och för 

rekreation och friluftsliv, detta gäller fortfarande.  

I detaljplanen har trafikmängden på Tynäsvägen räknats upp, bl.a. för att ta 

höjd för nya bostäder norr om det aktuella planområdet och för att säkerställa 

en god ljudmiljö inom planområdet. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten-lösningen kommer ses över för att inte problematisera kringliggande 

områdens planer. 

Planhandlingarna kompletteras ut efter det. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 Hammarö kommun är i sin helhet utpekat som riksintresse för turismen. 

Värdena av riksintresset går inte förlorade i och med planläggningen. Det är 

inga områden som inte redan finns utpekade i översiktsplanen som tas i 

anspråk. Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om 

den eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder 

till. Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

 

Planområdet är väl avskilt från stranden av Tynäsvägen vilket möter kraven att 

upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen hade inga synpunkter emot detta. 

Särskilda skäl att upphäva strandskyddet kan man läsa på webbsidor av 

Naturvårdsverket eller Boverket. 

 

Vänligt mejla om infrastrukturproblematiken till: 

kommunstyrelsen@hammaro.se 

 

I detaljplanen har trafikmängden på Tynäsvägen räknats upp, bl.a. för att ta 

höjd för nya bostäder norr om det aktuella planområdet och för att säkerställa 

en god ljudmiljö inom planområdet. I och med att kommunen tog över vägen 

på Tye så tog kommunen även på sig kostnaderna för att vägen ska hålla den 

standard som krävs. Trafikverket meddelade att de inte hade något att erinra i 

fråga om trafiken och länsstyrelsen anser att förslaget följer det som sägs i 

FÖP:en. Synpunkter om hastigheten och säkerheten på Tynäsvägen noteras och 

skickas vidare till kommunens serviceförvaltning. 

 

En gång och cykelväg är planerad längs Tynäsvägen och kommer byggas i 

samband med VA bygget. 

 

Synpunkten om kollektivtrafiken skickas vidare till Värmlandstrafik. Med 

större bebyggelse på Tye kommer ytterligare busslinjer kunna motiveras 

enklare. 

 

Synpunkter om trafiklösning vid Bärstadsskolan och längs Lövnäsleden 

noteras och kommer behandlas vid respektive trafikplaneringar. 

mailto:kommunstyrelsen@hammaro.se
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

 

Tomtstorlekarna i den föreslagna detaljplanen ligger mellan 1200kvm och 

1700kvm. De storlekarna på tomt tycker vi är en bra medelväg ur såväl 

exploaterings perspektiv samt för att bibehålla den miljö och kultur som finns 

på Tye. Det är förresten möjligt att marken avstyckas på ett andra sätt och även 

större tomter bildas. 

 

Byggnadernas placeringar och orienteringar kan komma att se annorlunda ut 

från illustrationen som visas i detaljplan. 

 

En rak gata bedöms mest rimlig i området. Den jämna marknivån motiverar 

inte heller andra lösningar. 

 

 

I Boverkets skrift Vägledning för planering för och invid djurhållning visar 

forskningen på att allergenerna från hästar inte sprider sig i den utsträckning 

som man tidigare trott, efter 50-100m är allergenhalterna väldigt låga eller 

under detektionsgränsen. Spridningen av allergener är beroende av de lokala 

förutsättningarna på platsen. Synpunkter om avstånd mellan hästhagar och nya 

tomtgränser noteras. 

 

Slutsatsen från dagvatten-utredningen visar att detaljplanen är möjlig. 

Dagvatten-lösningen kommer ses över för att inte problematisera kringliggande 

områdens planer. Planhandlingarna kompletteras ut efter det. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala 

ledningsnätet och dagvattnet kommer att omhändertas lokalt samt renas på ett 

betryggande sätt innan det når recipienten. På plankartan säker-ställs detta bl.a. 

med bestämmelser om att markytan ska möjliggöra för infiltration av 

dagvatten, att högst 30 procent av fastighetsarean får hård-göras samt att mark 

reserveras för diken för avledning av dagvatten. Ett plangenomförande bedöms 

därför inte påverka möjligheterna att uppnå god kemisk och ekologisk status i 

vattnet. 

 

I detaljplanen har trafikmängden på Tynäsvägen räknats upp, bl.a. för att ta 

höjd för nya bostäder norr om det aktuella planområdet och för att säkerställa 

en god ljudmiljö inom planområdet. I och med att kommunen tog över vägen 

på Tye så tog kommunen även på sig kostnaderna för att vägen ska hålla den 

standard som krävs. Trafikverket meddelade att de inte hade något att erinra i 

fråga om trafiken och länsstyrelsen anser att förslaget följer det som sägs i 

FÖP:en. Synpunkter om hastigheten och säkerheten på Tynäsvägen noteras och 

skickas vidare till kommunens serviceförvaltning. 

 

Kommunen håller med och en gång- och cykelväg är planerad längs 

Tynäsvägen och kommer läggas ovanpå VA-ledningarna. Gatubelysning 

kommer byggas i samband med byggnationen av GC-väg mellan Bärstad och 

Västra Tye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprocessen följer PBLs riktlinjer och ger berörda möjligheter att yttra sig 

och överklaga. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

  

Den föreslagna detaljplanen möjliggör upp till 21 tomter i planområdet. Det 

kommer bli ev. 59 inflytta personer (med indikator: 2,8 pers./villa). 

 

I detaljplanen har trafikmängden på Tynäsvägen räknats upp, bl.a. för att ta 

höjd för nya bostäder norr om det aktuella planområdet och för att säkerställa 

en god ljudmiljö inom planområdet. I och med att kommunen tog över vägen 

på Tye så tog kommunen även på sig kostnaderna för att vägen ska hålla den 

standard som krävs. Trafikverket meddelade att de inte hade något att erinra i 

fråga om trafiken och länsstyrelsen anser att förslaget följer det som sägs i 

FÖP:en. Synpunkter om hastigheten och säkerheten på Tynäsvägen noteras och 

skickas vidare till kommunens serviceförvaltning. 

 

En gång- och cykelväg är planerad längs Tynäsvägen och kommer byggas i 

samband med VA bygget. 

 

Kommunen ser möjlighet att utöka Bärstad småbåtshamnen. Det finns dock 

inga krav i detaljplanen att kommande fastigheter ska ha tillgång till lek-, bad- 

eller båtplats. 

 

Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala 

ledningsnätet och dagvattnet kommer att omhändertas lokalt samt renas på ett 

betryggande sätt innan det når recipienten. På plankartan säkerställs detta bl.a. 

med bestämmelser om att markytan ska möjliggöra för infiltration av 

dagvatten, att högst 30 procent av fastighetsarean får hårdgöras samt att mark 

reserveras för diken för avledning av dagvatten. Ett plangenomförande bedöms 

därför inte påverka möjligheterna att uppnå god kemisk och ekologisk status i 

vattnet.  

Dagvatten-lösningen kommer ses över för att inte problematisera kringliggande 

områdens planer. Planhandlingarna kompletteras ut efter det. 

 

Markägare har rätt att söka lov för exploatering på sin egna mark. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

 

Tomtstorlekarna i den föreslagna detaljplanen ligger mellan 1200kvm och 

1700kvm. De storlekarna på tomt tycker vi är en bra medelväg ur såväl 

exploaterings perspektiv samt för att bibehålla den miljö och kultur som finns 

på Tye. Det är förresten möjligt att marken avstyckas på ett andra sätt och även 

större tomter bildas. 

 

Byggnadernas placeringar och orienteringar kan komma att se annorlunda ut 

från illustrationen som visas i detaljplan. 

 

I FÖP:en för Tyéhalvön är ett större naturområde (öppet landskap och skog) 

utpekat som inte ska exploateras detta för att bevara områdets karaktär och för 

rekreation och friluftsliv, detta gäller fortfarande.  
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Fastigheten Västra Tye 1:147 ligger emellan häststallet och planområdet. Den 

kommer behållas öppet och det innefattar ett säkerhetsavstånd som är minst 55 

meter. 

I Boverkets skrift Vägledning för planering för och invid djurhållning visar 

forskningen på att allergenerna från hästar inte sprider sig i den utsträckning 

som man tidigare trott, efter 50-100m är allergenhalterna väldigt låga eller 

under detektionsgränsen. Spridningen av allergener är beroende av de lokala 

förutsättningarna på platsen. Synpunkter om avstånd mellan hästhagar och nya 

tomtgränser noteras. 

 

 

Övriga markägare som har skickat in skriftliga yttranden under 

granskningstiden har rätt att överklaga planen vid antagandet. 

 

 

 

Kommunen har en färdigställd trafikutredning och en förprojektering för att 

bygga ut en ny sträckning av Tynäsvägen, vilken föreslogs i den fördjupade 

översiktsplanen för Tye. Den nya sträckningen skall läggas på den nivån att 

den inte riskerar att drabbas av översvämning vid högvatten i Vänern. En 

arbetsplan alternativ detaljplan för vägbyggnationen ska tas fram i nästa steg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten-lösningen kommer ses över för att inte problematisera kringliggande 

områdens planer. Planhandlingarna kompletteras ut efter det. 
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 Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala 

ledningsnätet och dagvattnet kommer att omhändertas lokalt samt renas på ett 

betryggande sätt innan det når recipienten. På plankartan säkerställs detta bl.a. 

med bestämmelser om att markytan ska möjliggöra för infiltration av 

dagvatten, att högst 30 procent av fastighetsarean får hårdgöras samt att mark 

reserveras för diken för avledning av dagvatten. Ett plangenomförande bedöms 

därför inte påverka möjligheterna att uppnå god kemisk och ekologisk status i 

vattnet. 

 

Under granskningen 2016-02-08 tom 2016-02-28 fanns planförslaget, 

tillhörande planbeskrivning och inkomna synpunkter som sammanställda i en 

samrådsredogörelse tillgängliga i följande lokaler: 

• Kommunkontoret i Skoghall, 1:a våningen 

• Biblioteket i Skoghall 

• Hammarö kommuns hemsida.  

 

Planprocessen följer PBLs riktlinjer och ger berörda möjligheter att yttra sig 

och överklaga. 

 

 

FÖP:en är rådgivande och om FÖP:ens riktlinjer kommer följas är något måste 

prövas från fall till fall. Kommunen har inga planer att helt framgå FÖP:en. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

 

Det är upp till markägare vilken/vilka del av sina mark kommer ansökas för 

planbesked och ev. planläggas. Den sjötomten av fastigheten 1:146 är inte del 

av planområdet. 

 

Planering inom strandskyddsområden måste prövas från fall till fall. Det är 

omöjligt att bedöma om en sjötomt är lämplig för någon funktion innan man 

skickat in en ansökan för planbesked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet är väl avskilt från stranden av Tynäsvägen vilket möter kraven att 

upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen hade inga synpunkter emot detta. 

Särskilda skäl att upphäva strandskyddet kan man läsa på webbsidor av 

Naturvårdsverket eller Boverket. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

  

 

 

 

 

Vi finner det synnerligen välmotiverat att FÖP:ens förslag till planområdet 

måste justeras pga. dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till.  

 

 

Vi försöker absolut inte vilseleda någon. 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt PBL så kan lämpliga ändringar göras till en detaljplan efter samråd, 

dock får man vidare lämna in synpunkter under granskningen och även 

överklaga vid antagandet. 

 

 

Det är alltid av betydelse vad samråd visar. De är viktiga riktlinjer för 

kommunen. Men kommunen måste göra avvägning mellan olika intressen. 



 32 

 Kommunen har tagit ställning till planförslaget och är medveten om den 

eventuellt högre exploateringsgrad på Västra Tye som detaljplanen leder till. 

Men det beror på dagens bostadsbrist och ekonomiska situation.  

 

VA-byggnation till området kommer tillåta flera bostäder i området vilket kan 

betyda mindre tomter än vad som är möjligt med tidigare VA-situation, andra 

faktorer kan spela in. 

 

 

 

Dagvatten-lösningen kommer ses över för att inte problematisera kringliggande 

områdens planer. Planhandlingarna kompletteras ut efter det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter från hästägare har mottagits.  

Markägare kommer också försöka få dialoger med grannar och berätta 

exploaterings tanke bakom detaljplanen.  

 

 

 

Kommunen har en färdigställd trafikutredning och en förprojektering för att 

bygga ut en ny sträckning av Tynäsvägen, vilken föreslogs i den fördjupade 

översiktsplanen för Tye. Den nya sträckningen skall läggas på den nivån att 

den inte riskerar att drabbas av översvämning vid högvatten i Vänern. En 

arbetsplan alternativ detaljplan för vägbyggnationen ska tas fram i nästa steg.  
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FÖP:en är rådgivande och om FÖP:ens riktlinjer kommer följas är något måste 

prövas från fall till fall. Kommunen har inga planer att helt framgå FÖP:en. 
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MINNESANTECKNINGAR FÖR DETALJPLAN FÖR VÄSTRA TYÉ 1:146 

 

Samrådsmöte 2015-02-17 

Kommunkontoret, Skoghall 

 

Sakägare: Ca: 30 st    

 

Hammarö kommun: Anna Lindstedt, William Strömgren och Kristina Grape (Klara arkitektbyrå) 

   

 

Mötesdeltagarna hälsades välkomna. Anna Lindstedt redogjorde för syftet med detaljplaner, hur 

planprocessen går till samt om vilka påverkansmöjligheter man har som sakägare. Därefter 

redovisades planförslaget med en genomgång av områdets förutsättningar och vilka förändringar 

som planförslaget innebär. Efter redovisningen av planförslaget gavs deltagarna möjlighet att ställa 

frågor och lämna synpunkter. Följande noterades: 

 

Fråga: Kommer andra detaljplaner också frångå fördjupade översiktsplanens förslag på tomtyta (ÖP 

2500 m², DP 1200 m³)? 

Svar: Kommun vet inte hur detta kommer påverka kommande planer. Kommunen kommer göra en 

bedömning från fall till fall. 

 

Fråga: Vad är syftet med FÖP:en om denna DP tas? VA kostnaderna har länge varit kända, det kan 

inte vara anledningen till att tillåta denna DP. 

Svar: FÖP:en ger en vägledning för kommunen i hur området ska utvecklas. Det är höga 

investeringskostnader för samhällsfunktioner såsom VA som varit basen för att godkänna en högre 

exploatering i området. 

 

Fråga: (Högläsning ur FÖP:en där tomtstorlek framgår).  

Svar: Kommunen håller sig till det utpekade området i FÖP:en. För tomtstorlekar har man utgått 

från kringliggande bebyggelse  

 

Fråga: Marknadsmässigt är det lättare att sälja små tomter, men dessa tomter är för små. 

Svar: Det är marknaden som styr, går det inte att sälja mindre tomter kommer detta inte heller 

säljas. 

 

Fråga: Den faställda FÖP:en formades under en demokratisk process som förhandlades fram. Denna 

DP är ett slag i ansiktet. Bärstad styckade av 8 tomter som blev 44 tomter, det vill vi inte ha på Tye. 

Fastighetsägare vill maximera sin vinst och inte se till områdets bästa, det är kommunens jobb att 

styra utvecklingen, vilket gjordes i FÖP:en. 

Svar från markägaere inom planområdet: Efterfrågan från köpare ligger på medelstora tomter. 

Mångfald i försäljning av tomterna då de säljs en och en. Vi kan tänka oss att utöka tomtstorleken 

till 16-1700 m². Tycker det är onödigt att tjafsa om tomtstorlekar utan istället fokusera på förädling 

av området. 

 

Fråga: Vilka blir kallade till Samråd? 

Svar: Rågrannar är tillfrågade och i detta fall har samrådskretsen utökas. 

 

Fråga: Varför har vår mark blivit en lekplats utan att vi tillfrågats? 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

Svar: Kommunen hade beställt en skiss av hur området kunde tänkas gestaltas. Denna illustration 

tas nu bort ur planhandlingen. 

 

Fråga: Hur många hus blir det totalt? 

Svar: Vet inte, FÖP:en har en översiktlig beräkning. 

 

Fråga: Kommer jag kunna ha kvar min häst om det blir villaområde här? 

Svar: Planen ses över så att de gällande riktlinjerna för avstånd till hästhållning följs.  

 

Fråga: Blir intilliggande jordbruksfastighet en bostadsfastighet? 

Svar: Kommunen vill behålla öppet landskapskaraktär som finns i områden på Tye. 

 

Fråga: Förslaget skiljer sig för stort från kommunens arbete med FÖP:en 

Svar: Alla synpunkter kommer samlas in och DP:en kommer omarbetas till granskningen. 

 

Många frågor: Kommunen har frångått FÖP:en för att tjäna pengar. 

Svar: Kommunen tjänar inga pengar mer än framtida eventuella skattebetalare. För DP 

handläggningen tar kommunen ut en timtaxa för nedlagt arbete som exploatören står för. VA-

kollektivet söker alltid kostnadstäckning för sina investeringar. 

 

Fråga: Vad blir anläggningsavgiften för VA för de inom DP? 

Svar: Anläggningsavgiften blir per tillkommande fastighet, alltså samma för alla. 

 

Fråga: Hur löses dagvattenfrågan? 

Svar: Dagvattnet måste lösas inom planområdet. 

 

Fråga: hur ska boende inom detaljplanen ta sig ner till vattnet? 

Svar från markägare inom planområdet: Servitut finns för att gå i skogsbrynet. 

Fråga: Kommer det byggas en hamn? 

Svar från markägare inom planområdet: Nej. 

 

Fråga: idag kör 123 fordon på Tye. Med denna förtätning blir det ytterligare 120. Klarar Tyevägen 

en fördubbling i trafiken? 

Svar från Kristina Grape: I detaljplanen har trafikmängden på Tynäsvägen räknats upp, bl.a. för att 

ta höjd för nya bostäder norr om det aktuella planområdet och för att säkerställa en god ljudmiljö 

inom planområdet. Frågan är dock något som väghållaren får avgöra. 
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