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1. Inledning
BAKGRUND OCH SYFTE
Hammarö kommun har 2010-02-18 fått föreläggande av Länsstyrelsen om att på Nolgårdsholmarna ordna ett VA-
verksamhetsområde samt erbjuda de fastigheter som fi nns i området anslutning till en allmän VA-anläggning. Före-
läggandet överklagades till Statens VA-nämnd som 2011-09-27 fastställde länsstyrelsens beslut. 

I och med beslutet om inrättande av kommunalt VA-verksamhetsområde för Nolgårdsholmarna togs ett beslut om att 
upprätta detaljplan för Nolgårdsholmarna. Detta i syfte att dels utreda om det fi nns möjligheter till fl er tomter inom 
eller i anslutning till området för att ge bättre ekonomiska förutsättningar för utbyggnad av kommunalt VA, samt 
att möjliggöra utökade byggrätter för befi ntliga tomter. De områdesbestämmelser som gäller begränsar byggrätterna 
till 60+20 kvm och syftet var vid upprättandet av dessa att motverka permanentboende i området. Denna inriktning 
saknar i och med beslutet i Statens VA-nämnd aktualitet.

Planarbetet påbörjades i maj 2012, och har bl a innefattat en tidig dialog med boende inom området. Efter inväntan-
de av VA-projektering togs planarbetet upp våren 2013 och samråd kring förslag till detaljplan för Nolgårdsholmarna 
genomfördes under sommaren 2013. I samrådsförslaget till detaljplan framgår att några ytterligare tomter inom 
eller i närområdet inte går att tillskapa, framför allt med hänsyn till att särskilda skäl för upphävande av strandskyd-
det saknas. Samrådet har vidare resulterat i en oenighet bland fastighetsägare inom området kring markregleringar, 
strandskydd, byggrätter med mera. 

Det är möjligt att pröva utökade byggrätter via bygglov och kommunen bedömer att skäl för detaljplanekravet enligt 
4 kap PBL inte föreligger inom området och att allmänna intressen för planläggning därmed inte fi nns. Mot bak-
grund av ovanstående avser kommunen att upphäva gällande områdesbestämmelser.

Ett upphävande av områdesbestämmelserna syftar till att undanröja den begränsning av byggrätten som fi nns idag (i 
enlighet med det samrådsförslag till detaljplan som upprättats 2013-05-02). 

PLANDATA & AREAL
Upphävandeområdet är beläget i kommunens norra del, väster om Hammaröleden och i nära anslutning till kom-
mungränsen mot Karlstad. Upphävandeområdet omfattar ca 5 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken inom planområdet är privatägt, dels i form av avstyckade bostadstomter och dels delar av samfälligheten 
Nolgård S:2. 

2. Tidigare ställningstaganden
PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 2012-03-13 § 44, till Mark- och planavdelningen att ta fram en detalj-
plan för Nolgårdsholmarna.

Detaljplanen ska upprättas med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) - ”nya plan- 
och bygglagen”.

Beslut ska tas om att avbryta ovanstående uppdrag samt att uppdra till Mark- och planavdelningen att upphäva områ-
desbestämmelserna för Nolgårdsholmarna genom enkelt planförfarande.

ÖVERSIKTSPLAN
Planområdet är beläget inom det i Översiktsplan 2004 utpekade utredningsområde 6 ”Klarälvsdeltat”. ”Området 
inrymmer många allmänna och statliga intressen och gränsdragningar mellan allmänna intressen för Hammarö kommun 
samt förekommande riksintressen behöver klaras ut inom ramen för en fördjupning av översiktsplanen.” Föreliggande de-
taljplan är varken direkt förenlig eller i strid med översiktsplan 2004. 
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DETALJPLAN & OMRÅDESBESTÄMMELSER
Inom planområdet gäller idag Områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna, antagen av Kommunfullmäktige 1999-
04-13 och vann laga kraft 2000-09-07. Områdesbestämmelserna togs fram i syfte att motverka permanentboende 
och främja fritidshusanvändning inom området och därmed begränsa belastningen på miljön samt minska behovet av 
kommunal service. Byggrätten är idag begränsad till 60 kvm huvudbyggnad + 20 kvm komplementbyggnad. 

STRANDSKYDD
Detaljplanen berörs av utökat strandskydd från närliggande vattendrag. Strandskyddsförordnandet gäller 150 meter 
intill strandlinjen och omfattar hela området.

     

BEHOVSBEDÖMNING
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om upphävandet av områdesbestämmelserna kommer att 
påverka miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning 
(MKB) behöver genomföras för en plan/upphävande eller ej. För en plan eller upphävande som innebär en betydande 
miljöpåverkan skall, enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) en miljöbedömning (MKB) upprättas. 

Sammantaget bedöms upphävandet av områdesbestämmelserna och dess konsekvenser inte medföra betydande miljö-
påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 kap 34 § behöver därför inte upprättas. 

Ovan: Utdrag ur gällande områdesbestämmelser
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3. Planeringsförutsättningar och förändringar
NATUR
Mark, topografi  och vegetation
Planförutsättningar
Området är som namnet antyder fördelat över två holmar och bebyggelsen är i huvudsak förlagd till dessa. Marken 
utgörs i huvudsak av privat tomtmark och är anlagd med gräsmattor, naturtomt och är bevuxen med träd, buskar 
och lägre markvegetation. Inom de allmänna ytorna inom planområdet är marken huvudsakligen iordningställd och 
hävdad av de boende inom området, och inte sällan av privatare karaktär.

Utanför området fi nns Natura 2000-området Klarälvsdeltat, där 
även naturreservatsbildning pågår. 

Konsekvenser av upphävandet
Gällande servitut för boende inom området från 1960 med nyttjanderätter till närliggande mark avsedd till vägar, 
park, båtplatser o dyl fortsätter att gälla. 

Mark som idag ingår i samfälligheten S:2 kommer fortsatt att vara gemensam och tillgänglig för boende inom områ-
det. Förändringar av mark inom enskilda tomter och inom S:2 prövas från fall till fall utifrån pågående markanvänd-
ning och lämplighet av förändringen enligt plan- och bygglagen (PBL) och fastighetsbildningslagen (FBL). 

Påverkan på Natura 2000-området och naturreservatet bedöms inte öka genom upphävandet av områdesbestämmel-
serna. Omhändertagande av avloppsvatten kommer att ske via kommunalt VA-ledningssystem. Den ökade påverkan 
från dagvatten som kan bli aktuell när begränsningen av byggrätterna tas bort genom upphävandet bedöms vara 
högst marginell. Framtida förändringar av mark- och vattenanvändningen ska prövas gentemot eventuell påverkan på 
Natura 2000 och naturreservatet, från fall till fall.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
Planförutsättningar
Bebyggelsen inom planområdet är i huvudsak uppförd som fritidshusbebyggelse från 1930-1940-talen. Senare om- 
till- och nybyggnation har förekommit i normal fastighetsutvecklingstakt. Byggnadernas standard och storlek är 
relativt skiftande, men på senare år har en ökande permanentering ägt rum och det är i nuläget ca 75% permanentbo-
ende. 

Ovan: Ortofoto över planområdet.
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Det fi nns idag 20 avstyckade tomter för bostadsändamål inom planområdet. Gällande områdesbestämmelser anger 
en maximal bruksarea (=byggnadens invändiga area) för fritidshus om 60 kvm per fastighet och 20 kvm bruksarea för 
komplementbyggnader, och huvudbyggnad och komplementbyggnad får ej sammanbyggas. 

Bebyggelsen inom planområdet är idag mycket varierad, både i storlek, utformning, tak- och fasadmaterial och tak-
vinkel. Planområdets karaktär utgörs av en blandning mellan denna variation samt naturens varierande topografi ska 
och vegetationsmässigga förutsättningar. Även placeringen av byggnader inom tomten är varierande, men en placering 
inom de centrala delarna av respektive tomter är relativt vanlig. Många tomter är bebyggda med en eller fl era komple-
mentbyggnader såsom uthus, garage, förråd el dyl. 

Konsekvenser av upphävandet
Ett upphävande av områdesbestämmelserna innebär att begränsningen av byggrätten försvinner och nya bygglov 
prövas från fall till fall utifrån PBL. Det är högst sannolikt att framtida bygglovprövning kan komma att ge ”ökade 
byggrätter” för fastigheterna inom området. 

VATTENOMRÅDEN
Planförutsättningar
Området är beläget vid Morbrors Ådra, som meandrande förbinder den södra Klarälvsarmen med Vänern, via plan-
området. 

Det vatten som idag fi nns inom och i närheten av Morbrors Ådra har över tid grävts ur i syfte att skapa vattenkontakt 
och möjliggöra båtplatser. I dagsläget har många tomter en egen båtplats i anslutning till sin tomt. Rättigheter, i form 
av servitut eller motsvarande samt anmälan/tillstånd har sökts hos Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Vissa tomter 
har dock inte en egen båtplats. 

Konsekvenser av upphävandet
Gällande servitut för boende inom området från 1960 med nyttjanderätter till närliggande mark avsedd till vägar, 
park, båtplatser o dyl fortsätter att gälla. 

Muddring av vattenområden och dylikt kan komma att påverka Natura 2000-området.

Prövning av arbeten i eller i anslutning till vattenområden sker från fall till fall enligt bestämmelserna i Miljöbalken 
(MB). Arbeten i vattnet kan innebära tillståndspliktig vattenverksamhet enligt MB.

STRANDSKYDD
Planförutsättningar
All mark och vatten inom detaljplanen berörs av utökat strandskydd från närliggande vattendrag. Strandskyddsområ-
det gäller 150 meter intill strandlinjen. 

Konsekvenser av upphävandet
Ianspråktagande och förändring av mark- och vattenområden enligt 7 kap 13-15 §§ MB inom området kräver dis-
pens från strandskyddet enligt MB. Dispens får endast beviljas om särskilda skäl föreligger.

GATOR & TRAFIK
Biltrafi k
Planförutsättningar
Nolgårdsholmarna trafi kförsörjs av Färjevägen, som är en återvändsgata. Enligt områdesbestämmelserna tillkom 
Färjevägen 1921 som en förbindelseväg mellan Nolgårdsbergen och Hammarö färjeläge. Den grusade vägen utgör 
idag tillfartsväg till bostadsområdet Nolgårdsholmarna samt en möjlig tillfartsväg till Djupsundsholmarna och fri-
luftslivsområdet. Vägarna inom området håller en låg standard och har en varierad sträckning och bredd. Alla vägar 
inom planområdet är enskilda vägar. Hammarö kommun bedriver, trots att vägarna inte är i kommunal ägo, av hävd 
snöröjning och skötsel av vägarna till alla fastboende inom kommunen, så även inom planområdet. 

Färjevägen ansluter till Hammaröleden (väg 236) i en trevägskorsning av typ A. I Färjevägens förlängning ligger den 
så kallade Kärleksstigen, som är en gammal förbindelse mellan Färjevägen och Karlstadsvägen. Den cirka 560 meter 
långa stigen är igenväxt och avstängd med ett trafi kstopp av betong. Stigen lämpar sig bara för gångtrafi k och både 
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WSP och de boende inom området anser att Kärleksstigen inte bör öppnas upp för motorfordonstrafi k. Trafi kfl ödet 
på aktuellt avsnitt av Hammaröleden uppgår till 11 850 fordon per årsmedeldygn, med andel tung trafi k 5,1 %, en-
ligt trafi kverkets senaste mätning (år 2009). Trafi kfl ödet på Färjevägen uppskattas till cirka 105 fordon per årsmedel-
dygn, baserat på antalet bostäder i området. Skyltad hastighet på aktuellt avsnitt av Hammaröleden är 90 km/timme. 
På Färjevägen är hastigheten 30 km/timme. Vägbredden är ca 11 meter på Hammaröleden med 1+1 körfält och breda 
väggrenar. Färjevägen är en smal grusväg där två bilar har svårt att mötas. Störst problem för trafi ken från Skoghall 
mot norr – vänstersväng. 

Konsekvenser av upphävandet
Gällande servitut för boende inom området från 1960 med nyttjanderätter till närliggande mark avsedd till vägar, 
park, båtplatser o dyl fortsätter att gälla. 

Upphävandet av områdesbestämmelserna påverkar inte trafi kföringen inom området. Huvuddelen av bostadshusen 
inom området används redan idag för permanent boende. 

Trafi kverket har ansvar för trafi ksituationen längs Hammaröleden.

Hammarö kommun kommer tillsvidare att fortsätta ansvara för snöröjning inom området, medan investering, rein-
vestering, drift och underhåll av vägarna inom området är en fråga för samfällighetsföreningen.

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Spill- och dricksvatten
Planförutsättningar
Hammarö kommun har 2010-02-18 fått föreläggande av Länsstyrelsen om att på Nolgårdsholmarna ordna ett VA-
verksamhetsområde samt erbjuda de fastigheter som fi nns i området anslutning till en allmän VA-anläggning. Före-
läggandet överklagades till Statens VA-nämnd som 2011-09-27 fastställde länsstyrelsens beslut. Hammarö kommun 
har därmed 3 år på sig, räknat från att beslutet vann laga kraft, att kunna erbjuda berörda fastigheter anslutning till 
kommunal VA-anläggning. 

Det är idag otillfredställande VA-förhållanden inom området, med problem med otjänliga avloppsreningsanläggning-
ar, som i sin tur skapar avloppsvatteninträngningar i dricksvattentäkter samt skapar otrevliga luktförhållanden inom 
området. Anslutning till kommunalt VA-ledningsnät är ur ett miljö-, boende- och livsmiljöperspektiv positivt.

Konsekvenser av upphävandet
Utbyggnation av kommunalt VA inom området påverkas inte av upphävandet av områdesbestämmelser.

4. Genomförandefrågor
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande & tidplan
Upphävandet av områdesbestämmelserna handläggs med så kallat enkelt planförfarande. Det innebär först ett sam-
rådsskede där berörda ges tillfälle till insyn och påverkan och därefter kan förslaget antas av Kommunfullmäktige.

Beslut om samråd (KSAu) oktober 2013

Samråd     oktober - november 2013

Antagande (KF)   januari 2014

Laga kraft   tidigast februari 2014

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m m
Gällande servitut för boende inom området från 1960 med nyttjanderätter till närliggande mark avsedd till vägar, 
park, båtplatser o dyl fortsätter att gälla. 
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Hammarö kommun föreslår fastighetsägare inom området att på frivillig basis verka för att en gemensamhetsanlägg-
ning (ga) inrättas för samfälligheten. Gemensamhetsanläggningen kan inrymma samfälld mark såsom naturområden, 
vattenområde och vägar. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen ansvarar för kostnader för upprättande och administrerande av handlingar för upphävandet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Upphävandehandlingarna är upprättade av SBK Värmland genom Daniel Nordholm i samarbete med kommunarki-
tekt Karin Manner. 

Skoghall 2013-10-04

Daniel Nordholm     Karin Manner
Planeringsarkitekt FPR/MSA    Kommunarkitekt
SBK Värmland AB     Hammarö kommun


