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Hammarö kommun, Värmlands län       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-03-13 givit Mark- och 
planavdelningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för 
Sundholmen. Planprogrammet ska efter att det samråtts efterföljas av 
vidare detaljplanearbete.  
 
Sundholmen är beläget på den nordöstra delen av Hammarö. Det har 
över tiden funnits ett intresse från flertalet markägare om att ges 
möjlighet att stycka av sina fastigheter för att möjliggöra ytterligare 
bostadsbebyggelse i området.  
 
För delar av området gäller vidare att Hammarö kommun givits ett 
föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna ett VA-
verksamhetsområde och genom allmän VA-anläggning erbjuda 
vattentjänster för fastigheterna i området.   
 
Syftet med planprogrammet är i ett tidigt skede i planeringen 
stämma av tankar och idéer med myndigheter och närboende och 
tillsammans utreda förutsättningar och önskemål för området som 
sedan ska ligga till grund inför det fortsatta detaljplanearbetet. 
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Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfattning 
bestäms. Programmet kan mynna ut i flera detaljplaner. 
Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att 
lämna synpunkter. 
Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning och en 
sista möjlighet att lämna synpunkter ges. 
Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige. 
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet tagits. 

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft tre 
veckor efter beslutet.  
 
Programmet gör att kommunen får en helhetsbild över området. I 
programskedet ges berörda möjlighet till insyn och påverkan innan 
kommunens ställningstaganden är låsta. Ett program kan mynna ut i 
flera detaljplaner. 
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• Karta A, förutsättningskarta som beskriver vilka 
förutsättningar som finns inom området  

• Karta B, idékarta som visar på möjliga utvecklingsområden 
och vilka för- och nackdelar som finns med områdena.  

• Behovsbedömning för MKB 
• Samrådsredogörelse för Sundholmens planprogram 
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Planprogrammet har utarbetats av Mark- och planavdelningen 
genom planarkitekt Anna Lindstedt och Daniel Nordholm 
Stadsbyggnadskonsult Värmland. 
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Området är ca 50 ha stort och placerat i de nordöstra delarna inom 
Hammarö kommun. Området nås från väg 561. Inom området finns 
ett mindre vägnät som helt utgörs av enskilda vägar. 
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I Hammarö kommuns översiktsplan, antagen 2005-11-22, är området 
utpekat som boende på landet vilket beskrivs som att landsbygdens 
bebyggelse följer mestadels landsvägarnas sträckning. 
Exploateringar i dessa områden ska föregås av detaljplan om fyra 
eller fler hus planeras. 
 
Lokalisering av ny bebyggelse intill Vänern ska ske så att inte 
skador uppkommer på byggnader eller avloppsanläggningar på 
grund av höga vattennivåer. Vid nybyggnad bör golvnivån placeras 
lägst på nivån + 47 m ö h RH2000.  
 
Planprogrammets östra del gränsar enligt kommunens 
grönstrukturplan till ett närnaturområde som syftar till att ge 
möjlighet till rekreation för närboende.  

 �����������



Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för området i 
nuläget. 
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En behovsbedömning för miljöpåverkan har tagits fram 2012-04-11 
tillsammans med kommunens miljösamordnare. Kommunen har i 
behovsbedömningen kommit fram till att framtida detaljplan inte 
bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
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Av bedömningen framgår vidare att åtgärder för att hantera 
översvämningar bör utredas vidare. Slutligen ger 
behovsbedömningen rekommendationen att naturen i området ska 
ses som en tillgång och arbetas in i framtida detaljplan.  

$��������������
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Inom planområdet nordvästra delar har det identifieras ett antal träd 
som är skyddsvärda. I övrigt finns inga kända naturvärden i området. 
Söder om området finns en lövskog med högre naturvärden och öster 
om området finns ett närnaturområde som är utpekat av kommunen 
för daglig rekreation. Områdets västra delar är låglänta med öppna 
fält som ger karaktär åt området. 
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Det finns en fast fornlämning i områdets nordöstra delar bestående 
av en stensättning, som är en förhistorisk gravanläggning från 
bronsåldern/järnåldern.  
En torplämning bestående av en husgrund finns belägen på den 
västra sidan om Sundholmsvägen i de centrala delarna av 
planområdet. Strax utanför planområdet finns en lämningar från 
Sundholmens sågverk bland annat bestående av rester från 
bostad/kontor, ugnar, jordkällare och banvall.  
 
Sundholmsvägen delar in området i två delar; till väster om vägen 
breder det öppna, och i huvudsak låglänta odlingslandskapet ut sig 
och till öster breder skogen ut sig bakom den befintliga bebyggelsen 
som till stor del följer vägens sträckning. Det öppna landskapet ger 
fina utblickar för den kringliggande bebyggelsen och från vägarna 
som omsluter odlingslandskapet. Från slutet av Sundholmsvägen 
finns det fina utblickar ut över Vänern, även från höjden i de 
nordöstra delarna av området har man fina utblickar ut över Vänern.  
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Västra delarna av planområdet är enligt SGU:s översiktliga 
jordartskarta främst bestående av lera och silt medan de östra delarna 
av området främst är bestående av kalt berg, tunt eller 
osammanhängande jordtäcke.  
 
Stora delar av området förväntas ligga under + 47 m ö h, vilket vid 
höga vattennivåer i Vänern innebär att det finns en 
översvämningsrisk i området.  
 
Enligt behovsbedömningen har det konstaterats att området i sig inte 
är ett skredområde men att grundförutsättningarna inte är optimala 
inom området i och med översvämningsrisken och kan kräva stabila 
byggnadstekniska lösningar. 
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Strandskyddet inom kommunen är 150 meter från strandlinjen och 
inåt land.  
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Bebyggelsen inom området består av friliggande småhus som 
används för dels fritidshus- och dels permanentboende. Området 
som helhet är ett fritidshusområde som successivt omvandlats mot 
mer permanent boende. Inom området finns traditionell 
fritidshusbebyggelse från 1950-60-tal, om- och tillbyggda sådana 
hus samt på senare tid helt nyuppförda hus. Bebyggelsen har med få 
undantag samlats längs de olika vägarna inom området och/eller i 
skogsbrynet. Byggnadshöjden håller sig mellan 1 till 1 ½ våningar. 
Bebyggelsen har totalt sett en brokig karaktär med stora variationer i 
arkitektur och byggnadsstil, grundläggning, färgsättning, 
fasadmaterial, takmaterial och takformer. Komplementbyggnader är 
ofta äldre byggnader och utgörs av vedskjul, förråd, garage och 
övriga ekonomibyggnader. Även komplementbyggnaderna har ett 
varierat och brokigt form- och materielspråk. 
 
Sammantaget är bebyggelsens placering längs vägarna, i de flesta 
fall på tomtens högsta läge, samt att byggnadshöjden gemensamt för 
området och skapar tillsammans med brokigheten i fasad- och 
takmaterial, färgsättning och takformer en för området 
sammanhållen karaktär. 
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Det finns en privat vattenledning inom området som är kopplad till 
kommunens nät. En avloppsledning grävdes ned i samband med att 
vattenledningen grävdes ned men denna är för tillfället inte i bruk. 
För delar av området gäller vidare att Hammarö kommun givits ett 
föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna ett VA-
verksamhetsområde och genom allmän VA-anläggning erbjuda 
vattentjänster för fastigheterna i området.  

 

 
En del av dagvattnet på Sundholmen förs via diken norrut för att där 
nå Vänern. Resterande delarna av dagvattnet på Sundholmen förs via 
diken till de sydvästra delarna av området där det förs vidare mot 
Vänern genom ett krondike.  
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Det finns ingen fjärrvärme inom området, uppvärmning sker med 
egna lösningar. 
 
Områdets elförsörjning ordnas genom anslutning till Fortums 
distributionsnät. 
 
Det finns en 3G mast i den västra delen av planområdet.  
 
Kommunen ansvarar för hanteringen av hushållsavfall. Närmaste 
återvinningsstation finns ca 4 km från området utmed Lövnäsleden.  
 
Det finns en stomkanalisation förberedd för fibernätet inom området, 
vid utbyggnaden av VA. 
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Gatunät 
Området nås från de allmänna vägarna, väg 561 och väg 566 till en 
mindre enskild väg. För närvarande så är det Trafikverket som är 
väghållare av väg 566. Standarden på väg 566 och den enskilda 
vägen är låg med smal vägbredd och en del kurviga partier. WSP har 
på uppdrag av Hammarö kommun och Trafikverket tagit fram en 
fystegsanalys, som avser att ge en ökad kostnadseffektivitet och en 
helhetssyn inom trafikplaneringen. Enligt fyrstegsprincipen ska 
åtgärder som påverkar behovet av transporter, och som effektiviserar 
utnyttjandet av befintliga vägar, undersökas före fysiska åtgärder 
analyseras. I sista hand ska omfattande fysiska åtgärder som större 



Planprogram för Sundholmen 2012-10-14, reviderat 2013-02-05     
 8 

ombyggnader och nya vägar övervägas för att lösa det aktuella 
trafikproblemet. Fyrstegsprincipen är gjord för vägarna på de östra 
delarna av Hammarö. Väg 566 tas där upp som undermålig, den har 
mycket låg standard och varken trafiksäkerheten eller 
framkomligheten är tillfredställande. 
 
Trafiken, inte minst tung byggtrafik, ökar i takt med att utbyggnaden 
av de östra delarna av Hammarö framskrider. Tunga fordon kan inte 
mötas på de smalaste vägavsnitten. Oskyddade trafikanter är mycket 
utsatta på de smala vägarna. Trafiksituationen behöver därför lösas 
innan den planerade ökningen av boende kan avancera ytterligare. 
 
Gång- och cykelväg 
Det finns för närvarande ingen gång- och cykelväg till eller inom 
området.   
 
Kollektivtrafik 
Värmlandstrafik trafikerar väg 561, Lövnäsleden, med linje 911, 
linjen är till största del anropstyrd. Närmaste hållplats ligger vid 
Östanås, ca 800 meter från Sundholmsvägen. 
 
Småbåtshamn 
Utanför planområdet, i de nordöstra delarna finns det en 
småbåtshamn belägen med uppskattningsvis 70 båtplatser. För 
närvarande är småbåtshamnen främst till för dem som äger arrenden 
på Rävön.  
 

$������������������

Kartan till höger är en förutsättningskarta. Där har det som finns i 
området idag tagits upp för att skapa en bild av området. Kartan 
ligger sedan delvis till grund för vilken fortsatt utveckling området 
skulle kunna ta.  
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En förändring av landskapsbilden kommer att ske i och med en 
utökning av bebyggelse i området. Stora delar av området som 
lämpar sig för nytillkommande bebyggelse kommer att kräva 
utfyllnader och en höjning av marknivån, då de ligger under + 47 m 
ö h som är rekommendationen för lägsta golvnivån vid nybyggnation 
för att klara av höga vattennivåer i Vänern. 
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Kulturmiljöerna som finns i området kommer inte att påverkas av 
planen. 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt 
kulturminneslagen. Skulle i samband med exploatering eller andra 
arbeten fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas skall 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten, i detta fall länsstyrelsen. 
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Översvämning 
Stora delar av området är låglänt, det finns därför en risk att området 
kan bli översvämmat vid höga vattenstånd i Vänern. För vissa delar 
inom planområdet kan frågan behöva behandlas vidare för att 
bedöma vilka åtgärder som kan bli aktuella inom området och hur de 
åtgärderna skulle kunna påverkar landskapsbilden. Vid eventuell 
planläggning av området behövs utredning göras för 
dagvattenhantering inom området. 
 
3G-mast 
Undersökningar visar på att strålningen från basstationer är långt 
under de gränsvärden som finns för elektromagnetiska fält. När det 

gäller antenner för mobiltelefoni överskrids gränsvärdena på enstaka 
meters avstånd framför antennens strålande yta. I de fall då 
antennerna är placerade på master eller husfasader innebär detta att 
man normalt inte kan utsättas för nivåer över gränsvärdet. Område 
A, som är det område närmast masten är därmed långt under de 
gränsvärden som finns. 

����������


Strandskyddet inom kommunen är 150 meter från strandlinjen. Inom 
område D i planförslaget hamnar bebyggelsen på en höjd med 
utblickar över Vänern ca 100 meter från strandlinjen. Detta område 
kan bli aktuellt för planläggning om generellt strandskydd införs av 
Länsstyrelsen inom detta område.  
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Tanken är att nytillkommande bebyggelse till stor del ska följa den 
befintliga landsvägen inom området för att bevara landsbygdens 
karaktär. De flesta tomterna inom området är stora och bör även vid 
en exploatering hållas stora mellan 1500-2500 kvm, även detta för 
att bibehålla landsbyggdskaraktären. Vid fortsatt planering och 
exploatering av området bör extra vikt läggas vid tomters placering 
så att utblickar mot fält och öppna ytor möjliggörs. Det är fortsatt 
viktigt att nya tomter – som på flera platser kommer att behöva 
fyllas ut för att minska översvämningsrisken, skapa goda 
avrinningsförhållanden och ge vackra utblickar – planeras noggrant 
gällande höjderna på tomten i förhållande till omkringliggande 
tomter och befintliga vägar.  
 
Nytillkommande byggnaders skala och placering är viktiga att de 
harmonierar med områdets befintliga bebyggelse och håller sig inom 
1,5 våningar och med en omsorgsfull placering inom tomten på 
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lämpliga höjdlägen. Området tål bebyggelse med varierad arkitektur 
med modernt formspråk blandat med mer traditionell 
byggnadsarkitektur, vilket också ger variationer i material, 
färgsättning och takformer. För branta taklutningar bör dock 
undvikas. 
 
De olika områdesindelningarna på kartan visar på ett ungefärligt 
avgränsat område. Byggnation eller avstyckning utanför de utpekade 
områdena får ej ske med hänsyn till boendekvalitéer inom området 
och översvämningsrisken. 
 
Område A – bedöms kunna inrymma ca 4 tomter. Detaljplan 
behöver i sådana fall upprättas. En förutsättning är att vägen och 
tomtmarken höjs för att klara översvämning. 
Område B – bedöms kunna inrymma ca 3 tomter. Prövning av 
tillåtlighet och lämplighet via förhandsbesked/bygglov. En 
förutsättning är att vägen och tomtmarken höjs för att klara 
översvämning. 
Område C – bedöms kunna inrymma 1 tomt. Prövning av 
tillåtlighet och lämplighet via förhandsbesked/bygglov. En 
förutsättning är att vägen och tomtmarken höjs för att klara 
översvämning. 
Område D – området har utgått efter samråd. 
Område E – bedöms kunna inrymma ca 5-6 tomter. Detaljplan 
behöver i sådana fall upprättas. En förutsättning är att vägen och 
tomtmarken höjs för att klara översvämning.  
Område F – bedöms kunna inrymma ca 3-4 tomter. Vid 4 tomter 
behövs detaljplan upprättas. Vid 3 tomter eller färre sker prövning av 
tillåtlighet och lämplighet via förhandsbesked/bygglov. 
Område G – bedöms kunna rymma 2 tomter. Prövning av 
tillåtlighet och lämplighet via förhandsbesked/bygglov. 
 

Det är kommunens bedömning att området både tål och är lämpat för 
ytterligare bebyggelse i enlighet med detta planprogram. Detta 
förutsätter dock att det kommunala VA-nätet är utbyggt och att 
fastighetsägarna inom området som har rådighet över 
exploateringsmarken är positivt inställda till vidare komplettering av 
bebyggelse.  
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Utbyggnaden av VA-nätet till området innebär förmodligen att 
kommunen behöver dra om delar av ledningen. Vilka förändringar 
som kommer att ske med den ledning som redan finns nedgrävd i 
området är ännu inte fastlagt. 
Ökad exploatering leder till ökad hårdgjord yta vilket innebär att 
frågor som rör dagvattenhantering ska lösas.  
Det är vid utveckling av områdena inom planområdet viktigt att 
klargöra hur hantering av dag- och dräneringsvatten från befintliga 
och tillkommande mark och byggnader ska hanteras. Påverkan på 
MKN vatten måste beaktas när det gäller dagvattenhanteringen. 
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Bostadshusens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt hållbara 
energilösningar. Det är för närvarande inte aktuellt att bygga ut 
fjärrvärme nätet till Sundholmen. 
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Gatunät 
För närvarande är det Trafikverket som är väghållare av väg 566. 
Det pågår en diskussion mellan kommunen och Trafikverket om 
vägfrågan och om vem som i fortsättningen kommer att vara 
väghållare. Det är av intresse att frågan om väg 566 löses innan 
vidare planläggning blir aktuell. 
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Åtgärder som kan komma att bli aktuella för väg 566 är breddning 
av väg, mötesplatser och gång- och cykelväg. Åtgärderna är 
beroende av hur mycket bebyggelsen ökar inom ett större närområde 
totalt sett (Rud, Lindenäs och Sundholmen). 
Även vägarna inom bör åtgärdas innan vidare utbyggnad kan ske, 
framförallt Mörtskärsväg som leder vidare väster ut från 
Sundholmvägen måste åtgärdas då vägen ligger på en höjd mellan 
46-47 m ö h. En ny dragning av de norra delarna av Mörtskärsvägen 
kan eventuellt bli aktuell. Övriga åtgärder som kan komma att bli 
aktuella för de enskilda vägarna är mötesplatser och förstärkning av 
väg. Vid eventuell exploatering är det exploatören som bekostar 
möjliga åtgärder som krävs för att genomföra exploateringen. 
Vägen inom området förutsätts även fortsättningsvis ha enskilt 
huvudmannaskap. 
 
Gång- och cykelväg 
Det sker och kommer att ske en ökad permanentisering av Lindenäs. 
I och med att det blir fler permanentboende ute på Lindenäs och 
beroende på hur stor exploatering blir av Sundholmen kan det finnas 
incitament för en utbyggnad av gång- och cykelväg till området. 
Som det ser ut i nuläget är dock detta inte en primär åtgärd.  
 
Kollektivtrafik 
Utvecklingen som sker i de nordöstra delarna av Hammarö ger ett 
ökat underlag för en utökad kollektiv trafik till dessa delar. Vid en 
ökad bebyggelse blir detta en fråga mellan Hammarö kommun och 
Värmlandstrafik. 
 
Småbåtshamn 
För de som väljer att bosätta sig här är det viktigt att möjlighet till 
båtplats ges. Av strandskyddsdispensskäl är det lämpligt att 
samordna småbåtshamnar och bryggor till få platser. Då intresset för 

utveckling av befintlig småbåtshamn inte är stor ges förslag till ny 
småbåtshamn i områdets nordvästra delar.  
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Enligt gjord behovsbedömning, daterad 2012-04-11, bedöms inte 
planen innebära konsekvenser som medför en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Följande frågor bör utredas ytterligare: 

– Översvämningsåtgärder. 
 
Rekommendationer för fortsatt arbete: 

• Naturen i området är en tillgång och bör arbetas in i planen. 
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Frågor att hantera vid fortsatt planarbete;  

• Frågan om väg 566 löses innan vidare planläggning blir 
aktuell. 

• Frågor rörande dagvattenhantering inom området. 
• Översvämningsrisken inom området. 
• Hur landskapsbilden påverkas av en större exploatering. 
• Naturvärdesinventering med fokus på att identifiera 

skyddade/rödlistade arter. 
• Hur riksintressena för det rörliga friluftslivet och 

Vänerskärgården påverkas. 
• Vänern som särskilt värdefullt vatten. 
• Områden med skyddsvärda träd. 
• Ett rikt fågelliv, vid Larbergsviken. 
• Befintliga markavvattningsföretag inom området. 
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Vidare planarbete initieras av markägare inom området som är 
intresserade av ett exploatera.   

�	�*� 
Under perioden 2012-10-25 tom 2012-11-30 har planprogrammet 
samråtts med myndigheter, närboende och andra intressenter. Av 
samrådet har det från Länsstyrelsen framkommit att man vid 
planläggning behöver beakta ett antal frågor och att det även ska 
genomföra en naturvärdesinventering. I övrigt ansåg de att område D 
inte lämpade sig för bebyggelse på grund av strandskyddet. 
  
Från privatpersoner i området har det inkommit yttranden om att 
område D borde strykas från programmet, invändningar har även 
inkommit rörande område E och F. En oro från de boende har 
framkommit om vad som kommer hända med den enskilda vägen 
vid en eventuell exploatering och en önskan om att kommunen ska ta 
över huvudmannaskapet för vägen. För utförligare information 
avseende samrådet kan samrådsredogörelsen läsas. 
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För planprogrammet för Sundholmen föreslås en måttlig 
exploatering i förhållande till områdets storlek. Enstaka hus inom 
Sundholmen bedöms kunna prövas av tillåtlighet och lämplighet via 
förhandsbesked/bygglov. För områden som gäller fler än tre tomter 
krävs att detaljplan upprättas. 
 
Kommunens önskan är att nytillkommande bebyggelse till största 
del ska placeras i brynen till åkermarken för att bevara det öppna 
landskapet. Etablering inom området ska främst ske till befintligt 
vägnät. Byggnation eller avstyckning utanför de utpekade områdena 

får ej ske med hänsyn till boendekvalitéer inom området och 
översvämningsrisken. 
 
Beslut togs i kommunstyrelsen 2013-04-16 § 49 om att godkänna 
programmet som underlag för kommande bygglov och detaljplaner. 
 
Planarkitekt Anna Lindstedt 
 
 


