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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Bebyggelseutredningen syftar till att skapa ett underlag 
för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i områ-
det. Utredningen ligger till grund för fortsatt hantering 
av bygglov, förhandsbesked och ev planläggning inom 
området.

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påver-
kan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i den samrådsredogörelse som följer utred-
ningen. Beslutet att godkänna bebyggelseutredningen sker 
i stadsbyggnadsnämnden. 

Bebyggelseutredningen är framtagen av stadsbyggnadsför-
valtningen genom Jonas Zetterberg.
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Gräns för utredning

Bebyggelseområde

Bebyggelseområde,
om kommunalt VA �nns

Naturvärden

Pågående markanvändning

Kraftledning

Reservat för järnväg

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck 
för exploatering med småhus kring Önnerud. Ett relativt 
stort antal småhus har byggts i området och ytterligare 
förfrågningar finns. Det finns inget kommunalt vatten 
och avlopp i området och VA situationen i området 
tillsammans med det stora antalet bostäder gör att 
kommunen riskerar att behöva bygga ut VA till Önnerud. 

Utredningen syftar till att utreda hur och i vilken 
omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom 
utredningsområdet. 

Förslaget bygger på att kommunalt vatten och avlopp inte 
byggs ut i området. Detta kan omprövas vid revidering 
av kommunens översiktsplan och genom revidering av 
kommunens VA-plan. Med kommunalt vatten och avlopp 
bedöms det att området kan vara lämpligt för fler bostä-
der i stråket från Hensta längs med Trossnäsvägen.

Utredningen föreslår mindre kompletteringar inom områ-
det där det finns förutsättningar att klara enskilt VA på ett 
bra sätt. 

Den begränsade komplettering som föreslås i området 
bedöms inte ge några stora miljö-, sociala- eller ekonomis-
kakonsekvenser.

Sammanfattning
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Inledning
Syfte och bakgrund
Utredningen syftar till att utreda hur och i vilken 
omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom 
utredningsområdet. 

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck 
för exploatering med småhus kring Önnerud. Ett relativt 
stort antal småhus har byggts i området och ytterligare 
förfrågningar finns. Det finns inget kommunalt vatten och 
avlopp i området och VA situationen i området tillsam-
mans med det stora antalet bostäder gör att kommunen 
riskerar att behöva bygga ut VA till Önnerud.

I kommunens översiktsplan (2012) är området markerat 
som utredningsområde för stadsnära landsbygd. Ett tät-
ortsnära område med relativt hårt bebyggelsetryck där en 
planutredning bör ske. 

Planuppdrag
Den 17 februari 2020 fick stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en bebyggelseutredning för Önnerud.

Geografiskt läge
och avgränsning
Önnerud ligger ca 7 km väster om Karlstads centrum och 
väster om väg 61. Utredningsområdet sträcker sig från 
riksvägen 61 i öster och åt väster längs Trossnäsvägen.

Markägare
I stort all mark inom området är i privat ägo. Gemen-
samhetsanläggning för vägarna i området finns, vägarna 
förvaltas av samfällighetsförening. Trossnäsväagen sköts 
av Trafikverket.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplanen
I översiktsplan 2012 är området markerat som utrednings-
område stadsnära landsbygd. Det är beskrivet enl nedan:
Bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygdsområden i stadens 
närhet, där det är möjligt att bo på landet men ändå ha närhet till 
skolor, arbetsplatser och service i staden eller de mindre tätorterna. 
Allt fler tomter styckas av och bebyggs med nya villor. För flera av 
dessa områden krävs därför övergripande planmässiga utredningar 
för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle 
kunna tillkomma.

I kommunens översiktsplan (2012) anges ett antal kri-
terier för byggande på landsbygden utifrån lokalisering 
samt utformning av tomt respektive byggnad, bland annat 
att bebyggelse endast ska tillåtas om vatten, avlopp och 
väganslutningar kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. 
Se vidstående matris. Främst frågor kring VA situation, 
trafikmiljön för barn och barriäreffekter talar emot ett 
byggande av bostäder inom planområdet.

I översiktsplanen pekas del av utredningsområdet ut som 
värdefull jordbruksmark med klass 1 och anger att den 
endast bör tas i anspråk om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och att detta behov
inte kan tillgodoses genom att annan mark
tas i anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).

Karta 3. Utdrag ur kommunens översiktsplan där utredningsområ-
dets ungefärliga läge är markerat med vit linje.  
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VA-planen
I kommunens VA-plan, som är ett tillägg till översikts-
planen, har Önnerud bedömts vara utredningsområde. 
Område med hög andel permanentboende på landsbyg-
den, möjligheten för lokala VA-lösningar och kommunalt 
ansvar enligt 6 § för hela eller delar av området behöver 
utredas. 

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidigare.  

Utredningar
Sweco har tagit fram VA-utredning för Önnerud, 2021-
03-05.

Utdrag ur sammanfattning
Tillgången och kvaliteten på grundvattenförekomsten i området 
bedöms som god. Lokalt innebär dock kluster av bebyggelse med 
enskilda avloppslösningar en risk för dricksvattenkvaliteten för de 
boende. Om hela planområdet skulle exploteras till fullo skulle detta 
även kunna innebära en risk för råvattenkvaliteten vid Härtsöga 
vattenreningsverk. Sammantaget bedöms det möjligt att planera in 
ny bebyggelse inom de utpekade områdena. Dock bedöms Önnerud 
redan idag vara ett område där Karlstad kommun har en skyldighet 
att inrätta ett verksamhetsområde för kommunalt VA. Fastigheter-
na i Önnerud är små och avståndet mellan befintliga hus understiger 
100 m i samtliga fall.  I en planprocess skulle länsstyrelsen sanno-
likt kräva en redogörelse för hur kommunen ska lösa VA-situatio-
nen inom planområdet.

Lokalisering för ett långsiktigt hållbart boende inom kommunen
Önnerud

Avstånd till möjlig hållplats för kollektivtrafik
bör inte överstiga två kilometer. Förutom att
minska bilberoendet gynnar ställningstagandet
barns möjligheter till egna fritidsaktiviteter.

Närhet till skola och skolskjuts där befintlig service
i någon av de mindre tätorterna kan förstärkas.

Bebyggelse ska endast tillåtas om vatten, avlopp
och väganslutningar kan ordnas på ett tillfredställande
sätt.

Stora barriärer mellan nyetablering och skola, fritidsaktiviteter och service bör undvikas. Trygga
vägar för barn att ta sig mellan bostaden och olika
aktiviteter bör prioriteras.

Lokalvägar ska tåla en ökad trafikbelastning utan
stora olägenheter för omgivande hushåll.

Lokalisering ska anpassas till omgivande verksamheter
(avseende t.ex. djurhållning, jord- och
skogsbruk).

Lokalisering på platser där ny och befintlig bebyggelse
tillsammans utgör mer än fem hus ska
föregås av en planutredning för att klargöra kommunens
samlade ambitioner i området. Platsens
lämplighet för ytterligare bebyggelse ska studeras
utifrån planmässiga kriterier och samråd med
grannar ska ske innan förhandsbesked ges eller
krav på detaljplan ställs.

Lokalisering nära Karlstad ska ställas i relation
till stadens framtida utveckling. Ny bebyggelse
som kan försvåra en framtida planläggning, eller
som kan leda till oönskat eller oplanerat byggande
i tätortsnära lägen bör inte tillåtas.

Restriktivitet bör tillämpas vid bedömningar
av lokaliseringar på öppen åkermark utan stöd i
omgivande landskap.

Utvärderingsmatris för byggande på landet i enlighet med översiktsplanens intentioner.
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Planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kapitlet 9§ 
då det är ett lågflygningsområde och därmed område med 
särskilt behov. Då föreslagen bebyggelse utgör enbostads-
hus så bedöms riksintresset inte påverkas negativt. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa 
områden
Det finns inga riksintressen enligt 4 kapitlet inom eller i 
närheten av utredningsområdet. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
miljö och hälsa. Idag finns det särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Då planområdet gränsar till ett stort skogsområde och 
förslag till exploatering är så pass begränsat görs bedöm-
ningen att miljökvalitetsnormerna för luft och buller inte 
kommer att överskridas. Den lokala ökningen av bilrörel-
ser som följd av fler bostäder inom området bedöms inte 
innebära att föroreningar i utomhusluft påverkas märk-
bart. 

Det finns inga kända markföroreningar inom eller i närhe-
ten av planområdet. 

Avvägningar enligt miljöbalken
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Utredningen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark och vattenområ-
den, främst riksintressen
Enligt 3 kap 4§ miljöbalken är jordbruk av nationell bety-
delse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

En mycket begränsad del av jordbruksmarken i området 
bedöms behöva tas ianspråk för bebyggelse. 

Riksväg 61/62 omfattas av riksintresse enligt 3 kapitlet 8§ 
vilket innebär att möjligheten att trafikera vägen i nöd-
vändig omfattning inte ska försvåras genom åtgärder i 
anslutning till vägen. Riksintresset bedöms inte påverkas 
negativt. 

Sörmons vattenverk är utpekat som riksintresse för 
vattenförsörjning. Förslaget bedöms inte påverka riksin-
tresset.

Marken inom utredningsområdet kommer i sitt genomför-
ande inte att kräva omfattande utfyllnads- eller schaktar-
beten som kan tänkas påverka vattenkvaliteten
i recipienten.

6 kap. MB - Undersökning om betydande 
miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har inte 
gjorts. Bebyggelseutredningen är ingen plan som omfat-
tas av 6 kap MB. undersökning kommer göras inför ev 
detaljplanering i området.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 mm
Det finns biotoper som har ett generellt biotopskydd i 
hela landet. Det är små biotoper som har minskat starkt 
och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat 
eller fragmenterat landskap. De flesta av dessa biotoper 
finns i jordbrukslandskapet. De biotoper som är skyddade 
i hela landet och kan finnas inom området är:
• allé 
• odlingsröse i jordbruksmark 
• stenmur i jordbruksmark
• åkerholme 

I övrigt finns inget skydd enligt 7 kap MB inom eller i 
anslutning till utredningsområdet. 
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De geotekniska förutsättningarna inom utredningsområdet. 

Förutsättningar
Pågående markanvänding
Marken inom utredningsområdet används främst för bo-
stadsändamål. Det finns även jordbruksmark, skogsbruk, 
djurhållning inom och i angränsning till området. 

Landskapsbild
Centralt i området finns ett stort öppet landskapsrum 
som främst används för jordbruk. Kring det öppna land-
skapsrummet finns högre skogsklädda partier där även 
huvuddelen av befintlig bebyggelse är placerad. År väster 
är det delar av Sörmons tallskog som möter området. I 
östra delen är det både en del igenväxt åkermark och mer 
ordinära skogsområden. 

Naturvärden
Det finns inga dokumenterade naturvärden inom områ-
det, förutom en mindre nyckelbiotop i områdets nordös-
tra del i skogsområdet norr om Trossnäsvägen.

Rekreationsvärden 
Skogsområdet i västra delen hänger ihop med Skutberget 
och Sörmon och kan användas av det rörliga friluftslivet. i 
området finns också ridvägar liksom en mindre skjutbana. 
I östra delen av området ligger Sörmons ridklubb. Runt 
anläggningen finns hästhagar och ridstigar i omgivande 
skogar.

Jordbruk och djurhållning
Jordbruksmarken i området har klassats som värdefull 
jordbruksmark klass 1 (kommunens bästa odlingsmark) 
enligt kommunens översiktsplan (ÖP). Bra jordbruksmark 
kan betraktas som en ändlig resurs och bör därför beaktas 
vid nya markanspråk. Enligt jordbruksverket räknas åker-
mark, betesmark och slåtteräng som jordbruksmark. 

Det finns några större gårdar inom området som bedriver 
jordbruk och ett flertal mindre gårdar med hästhållning.

Kulturmiljö och bebyggelse 
Inom utredningsområdet finns en fornlämning vid 
Finterud. I övrigt finns inga kända fornlämningar inom 
området. (Fornsök, Riksantikvarieämbetet). 

Trafik

Vägstruktur
Utredningsområdet nås via riksväg 61 eller via Trossnäs-
vägen som börjar vid Hensta.

Gång och cykel
Inom området finns inga separata gång- och cykelvägar. 
Från Hensta fram till Sörmons ridklubb finns separat gc-
väg.

Buss
Värmlandstrafik trafikerar riksväg 61 och Trossnäsvägen.
längs Trossnäsvägen finns flera hållplatser inom området.
 
Service 
Avståndet till Karlstads centrum, med dess utbud av ar-
betsplatser, handel, service och fritidsaktiviteter, är knappt 
7 km. Bergviks köpcentrum ligger ca 4 km från området.

Kommunal service som skola och förskola finns på Hults-
berg ca 3,5 km och Ilanda ca 3,5 km.
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Geoteknik och hydrologi
Utifrån den översiktliga jordartskartan består jordbruk-
smarken till stor del av lera. Skogsmarken i väster består 
av isälvssediment och skogsmarken i öster består av berg 
och morän.

Markavvattningsföretag 
I norra delen av området finns ett markavvattningsföretag.

Radon
Utredningsområdet utgör enligt kartunderlag från Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) inte högriskområde för 
radon. Sandig morän bedöms vid normala radonhalter 
i jordluften inte vara högriskjordarter för markradon. 
Lerjordar kan vara riskjordart för radon om det blidas 
torrsprickor eller vid begränsat jorddjup. Radonhalter bör 
undersökas i fortsatt planläggning/lovgivning. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom Önnerud har idag enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar. Området är relativt tätbebyggt med 
en stor andel permanentbostäder. Det finns idag inga do-
kumenterad problem med vatten och avlopp i området.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
finns i Hensta och Skåre, båda ligger ca 3 km till områdets 
mitt. Området ligger på och i anslutning till grundvatten-
täkten vid Sörmon. Ett mindre vattenverk finns i norra 
delen av Önnerud med koppling till Skåre.

Enskilda  avloppsanläggningar med en zon om 50 meter inlagd. Tillsammans bildas grupper där närheten kan öka risken för 
påverkan mellan de olika fastigheternas avloppsanläggningar 
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Enligt § 6 i Lag om allmänna vattentjänster framgår att 
kommunen har en skyldighet att inrätta verksamhets-
område för vatten och avlopp om det finns en risk för 
människors hälsa eller miljön. Generellt utlöses denna 
bestämmelse vid samlad bebyggelse med 20-30 hus med 
ett avstånd om max 100 m mellan varandra. 

Dagvatten
Områdets lågpunkt ligger i åkermarken. Där finns ett 
dike, en mindre damm och en våtmark belägen söder om 
planområdet. Åkermarken omges av högre liggande mark 
som sannolikt avvattnas mot åkermarken.

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom två vattenskyddsområden; Sör-
mon, Härtsöga och Östra Sörmon samt Kattfjorden.

För vattenskyddsområdet Kattfjorden berör planområdet 
endast tertiär zon och inga skyddsföreskrifter påverkar 
vattenuttag.

För Sörmon, Härtsöga och Östra Sörmon ligger planom-
rådet främst inom tertiär zon, men går även in i sekundär 
och primär zon. Inom tertiär zon finns inga skyddsföre-
skrifter som påverkar vattenuttag eller avloppsanläggning-
ar. Inom sekundärzon krävs tillstånd för ny anläggning för 
vattenuttag. I primär zon gäller förbud mot nyetablering 
av anläggning för uttag av vatten och för nyetablering av 
avloppsanläggningar där renat hushållsspillvatten leds till 
grundvattnet. 

Vattenskyddsområden
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Kraftledning
I områdets östra gräns finns en befintlig större kraftled-
ning. Kring kraftledningen behöver hållas ett skyddsav-
stånd om ca 50 meter till nya bostäder. 

Störningar, hälsa och säkerhet

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns i området. Det finns 
heller ingen kännedom om någon verksamhet som kan ha 
orsakat föroreningar på platsen. 

Risk
Riksväg 61/62 utgör rekommenderad led för transporter 
av farligt gods. Avståndet till området är stort och det 
bedöms inte påverka planområdet.

Trafikbuller
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216) innehåller riktvärden för bland annat vägtrafik-
buller. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå som gäller för 
vägtrafik är 60 dBA vid bostadsfasad samt högst
50 dBA vid uteplats. De beräknade ljudnivåerna ska redo-
visas i detaljplaneskedet om det inte kan anses obehövligt 
med hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en prelimi-
när bedömning innebär åtminstone 5 dBA under riktvär-
dena. 

Ev behöver bullerfrågan hanteras i närheten av Trossnäs-
vägen i övrigt bedöms inte området påverkas av trafikbul-
ler från väg.

Djurhållning och jordbruk
Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgiv-
ningen i form av olägenheter så som dammbildning, 
buller, lukt, flugor samt risk för hälsopåverkan (främst risk 
för allergenspridning från hästhållning). 

Enligt Boverket ska lokala förhållanden så som avstånd, 
vindriktning, topografi och vegetation beaktas. Även 
områdets karaktär, verksamhetens art och omfattning 
samt förväntad utveckling, både vad gäller djurhållningen 
och bebyggelseutvecklingen, ska beaktas i helhetsbedöm-
ningen. Boverket anger vidare att på landsbygden bör 
djurhållning och dess omgivningspåverkan vara i högre 
grad acceptabel än i miljöer där det normalt inte förekom-
mer (Vägledning för planering för och invid djurhållning, 
2011).

Studier gällande hästallergener har visat att förhöjda 
värden kan uppmätas i närhet av stall och hagar, men efter 
50-100 meter från källan var halterna mycket låga eller 
under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i vindrikt-
ningen, kan dock fortsatt och succesivt avklingande nivåer 
av allergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 
Studier visar också att vegetation effektivt hindrar allergen 
från att spridas (Boverket, 2011).

Önnerud och omgivande landskap har en utpräglad lantlig 
karaktär och det finns flera gårdar i omgivningen. Jorden 
brukas och det finns också hästgårdar. Jordbruket kan 
medföra störningar för omgivningen som måste beaktas 
vid lokalisering av ny bebyggelse.
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Gräns för utredning

Bebyggelseområde

Bebyggelseområde,
om kommunalt VA �nns

Naturvärden

Pågående markanvändning

Kraftledning

Reservat för järnväg

Förslag
Övergripande struktur
Med hänsyn till planområdets landskapsbild samt natur- 
och kulturvärden föreslås lägen för ny bebyggelse. Den 
låglänta jordbruksmarken i områdets mitt hålls fri från 
bebyggelse så att det öppna landskapet kan bibehållas och 
pågående markanvändning kan fortgå. Bostäder plane-
ras i kanterna på den öppna marken på den något högre 
belägna marker.

Förutsättningar
Förslaget bygger på att kommunalt vatten och avlopp inte 
byggs ut i området. Detta kan omprövas vid revidering 
av kommunens översiktsplan och genom revidering av 
kommunens VA-plan. Med kommunalt vatten och avlopp 
bedöms det att området kan vara lämpligt för fler bostä-
der i stråket från Hensta längs med Trossnäsvägen.

Nya bostäder
Området är lämpligt för komplettering med bostäder. 
Förutsättning kring VA begränsar dock möjligheten till 
komplettering avsevärt. Utredningen föreslår mindre 
kompletteringar inom området där det finns förutsätt-
ningar att klara enskilt VA på ett bra sätt. 

För nya småhus i området bedöms friliggande enbostads-
hus i högst två våningar samt en minsta fastighetsstorlek 
om 2000 kvadratmeter vara lämpligt. Parkering föreslås 
ske på egna fastigheten/tomten. En viktig förutsättning är 
att stora tomter kan skapas som kan inrymma enskild VA 
anläggning utan risker för påverkan på omgivande bebyg-
gelse. 
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Trafik
Trafik till området använder i huvudsak Trossnäsvägen, 
det finns också anslutning mot väg 61/62 närmare Skåre. 
Den föreslagna nya tillskottet av bostäder bedöms kunna 
trafikförsörjas via befintliga vägar. 

För gående och cyklister används samma vägnät som för 
biltrafik. På sikt och vid eventuell utbyggnad med mer 
småhus vore det önskvärt att komplettera Trossnäsvägen 
med separerad gång- och cykelväg.

Järnvägsreservat
I gällande översiktsplan från 2012 finns ett spårreservat 
för järnväg mellan Vålberg och Karlstad. Spårreservatet 
finns också med i samrådshandling till ny översiktsplan 
för Karlstads kommun. I avvaktan på nya ställningstagan-
den i översiktsplanen gäller reservaten och ska beaktas i 
den fortsatta planeringen och bygglovgivningen.

Jordbruksmark 
Huvuddelen av jordbruksmarken inom planområdet 
föreslås inte att förändras. Inom område E och F finns 
en del öppen mark, men som inte används för jordbruk 
i dagsläget. Ny bebyggelse i dessa områden placeras med 
hänsyn till den öppna markens användning.

E Området för småhus. Om lokal lösning för VA kan 
skapas på platsen kan upp till 10 nya småhus anordnas. 
Det innebär att det totalt är möjligt med ca 20 småhus i 
området. Sker det i ett större sammanhang bör detaljplan 
upprättas. I södra delen bör anpassning ske till det spårre-
servat som finns inplanerat i översiktsplanen.

F  Området för småhus. Ingen ytterligare bebyggelse är 
möjligt inom området om inte kommunalt VA byggs ut i 
området. Området påverkas också i hög gard av spårreser-
vat.

G Området för småhus. Området kan vara lämpligt för 
mer bebyggelse om det förses med kommunalt vatten och 
avlopp. I avvaktan på det bör ny bebyggelse inom områ-
det undvikas.

H Området för småhus. Området kan vara lämpligt för 
mer bebyggelse om det förses med kommunalt vatten och 
avlopp. I avvaktan på det bör ny bebyggelse inom områ-
det undvikas.

Naturmiljö
För bostäder i området finns stor närhet till grönområden 
för friluftsliv. Området gränsar till Sörmon som har goda 
förutsättningar för friluftsliv.

Social service
Inom området finns ingen social service. Skola, vårdcen-
tral, mm finns i Skåre. Skola och barnomsorg finns också 
i Hultsberg. Skolbuss finns i området idag. Handel finns 
som närmast vid Bergvik och i Skåre.

Nya byggnader placeras och utformas med hänsyn till 
omgivande bebyggelse och landskap. Nya byggnader bör 
ha stöd i omgivande terräng och vegetation. Mer råd kring 
byggande på landet finns i informationsmaterialet - Bygga 
på landet.

Riktlinjer för delområden
A Området är idag bebyggt med 7 st småhus. En be-
gränsad komplettering kan var möjlig i södra delen av 
området. Hänsyn bör tas till spårreservatet i kommunens 
översiktsplan. Om gemensamt vatten- och avloppslösning 
kan ordnas utan risk för omgivande brunnar som förbätt-
rar redan befintlig bebyggelses VA-lösning kan ytterligare 
komplettering av enstaka småhus (2-3 st) vara möjlig. 
Ingen ytterligare bebyggelse är möjligt inom området om 
inte kommunalt VA byggs ut i området.

B Området är idag ett större sammanhängande bebyggel-
seområde med småhus (34 st). Ingen ytterligare bebyggel-
se är möjligt inom området om inte kommunalt VA byggs 
ut i området. 

Om en gemensam vatten- och avloppslösning kan ordnas 
utan risk för omgivande brunnar och som förbättrar redan 
befintlig bebyggelses VA-lösning kan ytterligare kom-
plettering av småhus vara möjlig. Det gäller för att kunna 
ianspråksta redan avstyckade fastigheter (2 st). Ytterliga-
re tomter får inte anordnas utan kommunalt vatten och 
avlopp.

C Har utgått.

D Området för småhus. Ingen ytterligare bebyggelse är 
möjligt inom området om inte kommunalt VA byggs ut i 
området. 
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Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
I dagsläget finns inget beslut om att bygga ut kommunalt 
vatten och avlopp i området. Enligt VA planen behöver 
frågan utredas. Ny bebyggelse förutsätter därför lösningar 
med enskilda anläggningar. Prövning av lämplig lösning 
prövas i samband med bygglovgivning och tillståndsgiv-
ning av miljönämnden. Gemensamhetsanläggningar med 
lösningar för flera fastigheter kan också vara ett alternativ 
vid ev förbättringsarbeten kopplat till befintliga anlägg-
ningar. 

Tillgången och kvaliteten på grundvattenförekomsten i 
området bedöms som god. Lokalt innebär dock kluster 
av bebyggelse med enskilda avloppslösningar en risk för 
dricksvattenkvaliteten för de boende. 

Geoteknik och hydrologi
Föreslagen bebyggelse ligger på mark som utgör sandig 
morän, postglacial finsand, glacial lera samt urberg. 

De markavvattningsföretag som angränsar utrednings-
området bedöms inte vara berörda så länge planförslaget 
inte innebär att dagvattenflöden till företaget ökar mer än 
marginellt. Det bedöms finnas goda förutsättningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten för nya bostäder 
inom utredningsområdet.   
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Genomförande och fortsätt planering
Organisatoriska frågor

Tidplan
Bebyggelseutredningen är föremål för samråd under 
kvartal 2 2021. Efter samrådet tar kommunen ställning till 
inkomna synpunkter och gör eventuella justeringar av ut-
redningen innan det godkänns av stadsbyggnadsnämnden. 

Förhandsbesked 
Bostadshus som utgör enstaka komplettering av befintlig 
struktur kan handläggas genom förhandsbesked/lov. 

Detaljplan
Fler än fem bostadshus bör föregås av detaljplan. Det kan 
bli aktuellt inom delområde E. Om beslut tas om utbygg-
nad av kommunalt VA kan ytterligare bebyggelse komma 
detaljplaneras i området.

Fastighetsrättsliga frågor
Ny fastigheter kan bildas i enlighet med utredningen.  

Tekniska frågor

Utredningar
Som underlag för bebyggelseutredningen har en översikt-
lig miljöutredning tagits fram med inriktning på vatten 
och avloppsfrågor.

Vatten och avlopp
Nya bostäder förutsätter att enskilda anläggningar kan 
anläggas. Gemensamhetsanläggningar med lösningar för 
flera fastigheter kan också vara ett alternativ vid ev för-
bättringsarbeten kopplat till befintliga anläggningar.

Vägar
Trossnäsvägen förvaltas av Trafikverket. Från denna finns 
två vägar mot norr som är enskilda vägar som driftas av 
kommunen. Övriga vägar är enskilda.

Vägar inom området föreslås fortsatt vara enskilda. Detta 
innebär att de ingår i en gemensamhetsanläggning och 
ingår i vägförening.  

Ekonomiska frågor

Avgifter
Avgift för bygglov/förhandsbesked ska tas ut i samband 
med bygglovet/förhandsbesked. Kommunala avgifter 
tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. Detaljplaner 
finansieras genom avtal med berörd fastighetsägare.

Fortsatt planläggning
För det större bebyggelseområdet som föreslås ska 
detaljplan tas fram (område H). Övrig bebyggelse som 
föreslås utgör enstaka bostadskomplettering och kan 
handläggas genom förhandsbesked. 
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Miljökonsekvenser
Endast mindre kompletteringar av bostäder föreslås i 
området. Ny föreslagen bebyggelse bedöms i stort ta 
hänsyn till jordbruksmark, djurhållning, värdefull natur 
och kulturmiljö. 

Klimatpåverkan
Ny bebyggelse relativt långt från olika målpunkter såsom 
arbetsplatser och skolor bedöms ge ett ökat bilberoen-
de. Möjligheten till kollektivtrafik finns dock i området. 
Förutsättningarna är begränsade att på ett trafiksäkert 
sätt cykla till olika målpunkter, det gäller särskilt barn och 
ungdomar.

Natur- och landskapsvärden 
Inga kända naturvärden bedöms påverkas av förslaget.

Ny bebyggelse placeras med stöd i högre bakomliggande 
terräng och bebyggelse på öppen mark undviks så att 
påverkan på landskapsbilden i området blir liten.

Kulturmiljö 
Inga negativa konsekvenser för kulturmiljön bedöms 
förorsakas av förlaget.

Rekreationsvärden 
Ny bebyggelse planeras i områden som inte bedöms vara 
intressanta för friluftslivet.

Konsekvenser
Jordbruksmark 
Inom de områden där komplettering med bostäder kan 
vara möjligt finns idag en del öppen mark som dock inte 
nyttjas för jordbruk men som sannolikt gjort det tidigare. 
Ny bebyggelse bör placeras så att hänsyn tas till jordbruk-
smark.

Miljökvalitetsnormer 
Utredningsförslaget bedöms inte innebära att miljökvali-
tetsnormer för luft och buller överskrids eller att vatten-
kvalitet för recipienten påverkas negativt. 

Sociala konsekvenser
Bebyggelseutredningens förslag bedöms inte ge några 
sociala konsekvenser. 

Barnperspektiv
Stora avstånd till skola och barnomsorg och svårigheter 
att på ett trafiksäkert sätt själv förflytta sig är negativt 
för barnens förutsättningar. Det finns inte heller några 
gemensamma större lekplatser inom området. Det finns 
dock närhet till fina lekmiljöer i omgivande skogar. 

Ekonomiska konsekvenser
Dagens vatten- och avloppssituation begränsar möjlig-
heten att använda marken för bostadsbebyggelse. En 
begränsad fortsatt utveckling föreslås inom några delar av 
området, där det bedöms som att enskilda anläggningar 
kan fungera. 

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp skulle 
öppna för mer bebyggelse i området. Om det bedöms 
som lämpligt avgörs av kommunens pågående översikts-
planearbete och framtida revideringar av VA planen.

En risk med redan föreliggande situation är att Länssty-
relsen kan förelägga kommunen att anordna kommunalt 
vatten och avlopp. För att detta ska ske krävs dokumen-
terade problem med vatten och avlopp i området. Några 
kända problem finns inte idag. Ytterligare bebyggelse ökar 
risken att problem kan uppstå. Eventuellt ny bebyggelse i 
området kan ske om man samtidigt förbättrar befintlig VA 
lösningar, tex med mindre gemensamhetsanläggningar.
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