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Om detaljplanen 
Detta dokument utgör – tillsammans med de handlingar som redovisas nedan – en detaljplan. I 
detaljplanen bestämmer kommunen hur mark och vatten ska användas och i vilken utsträckning som 
mark får bebyggas. Genom planen gör kommunen olika avvägningar, t.ex. mellan allmänna och 
enskilda intressen och mellan olika enskilda intressen.  

Det är kommunen som upprättar detaljplanen enligt de regler som finns i bl.a. plan- och bygglagen och 
miljöbalken. I plan- och bygglagen regleras hur planprocessen ser ut för att trygga att såväl enskilda, 
kommunala, regionala och statliga intressen beaktas.  

Endast den användning som anges i planen är tillåten, men pågående användning kan vanligtvis pågå 
till dess att planen genomförs. Detaljplanen är juridiskt bindande för såväl enskilda som myndigheter.  

Enligt tidigare lagstiftning benämndes motsvarande plandokument stadsplan eller byggnadsplan, men 
sedan plan- och bygglagen infördes används numera endast begreppet detaljplan.  

En detaljplan (liksom stads- och byggnadsplanerna) gäller till dess att den ändras eller upphävs. När 
denna detaljplan antas kommer den helt att ersätta den nuvarande byggnadsplanen.  

Det bör i sammanhanget noteras att bygglagstiftningen vanligtvis inte är retroaktiv. Befintliga bygg-
nader som är placerad på mark som enligt detaljplanen utgör mark som inte får bebyggas behöver 
alltså inte rivas. Vissa undantag från denna huvudregel kan finnas beträffande byggnader som har upp-
förts utan bygglov.  

 

Handlingar 
Denna detaljplan består av följande planhandlingar: 
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta, upprättad i april 2009, reviderad i augusti 2011 
• Denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse med utlåtanden över inkomna yttranden under samrådet 
• Utställningsutlåtande med utlåtanden över inkomna yttranden under utställningen 
• Särskilt utlåtande med utlåtanden över inkomna yttranden under tiden för underrättelse efter 

utställning 

 
Planprocessen 
Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagen (1987:10) med normalt planförfarande eftersom det 
inte kan uteslutas att planförslaget är av allmänt intresse. Detta innebär att planförslaget först skicka-
des ut på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter för synpunkter. Samrådet ägde rum 
under perioden 13 maj – 12 juni 2009. Kommunen reviderade därefter planförslaget med anledning av 
de synpunkter som kom in. Inkomna synpunkter (och vilka ändringar som gjorts med anledning av 
inkomna synpunkter) finns redovisade i den s.k. samrådsredogörelsen. 

Den omarbetade planen fanns utställd under perioden 18 oktober – 15 november 2010. De synpunkter 
som inkom då finns redovisade i det s.k. utställningsutlåtandet.  

Till följd av de synpunkter som framfördes under utställningen reviderades planförslaget på nytt. Änd-
ringen var av sådan omfattning att det krävdes en ny utställning enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen. Eftersom ändringarna endast var av intresse för fastighetsägarna i området kunde änd-
ringen handläggas med s.k. enkelt planförfarande genom underrättelse. Detta innebär att fastighets-
ägarna under viss tid (20 september – 4 oktober 2011) gavs möjlighet att kommentera revideringarna, 
men att ny kungörelse m.m. inte behövde införas i ortspressen. De synpunkter som då inkom finns 
redovisade i ett s.k. särskilt utlåtande.  
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På grundval av inkomna synpunkter har vissa mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därefter gjort bedömningen att planförslaget är berett på sådant sätt 
att det kan överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande.  

 
Hulan 3:8 sett från stranden öster om Hulan  

Det finns vanligtvis många synpunkter på hur en detaljplan ska utformas. Inte sällan är dessa syn-
punkter motstridiga och ofta är det omöjligt för kommunen att tillgodose alla intressen. Kommunen 
måste då göra en avvägning mellan vilket intresse som ska ges företräde. Den som anser att kommu-
nen har gjort en felaktig bedömning kan överklaga Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 
Beslutet får överklagas endast av den som senast under utställningstiden skriftligen har framfört syn-
punkter som inte har blivit tillgodosedda.  

Kommunens beslut vinner laga kraft om det inte överklagas inom föreskriven tid. Antagandebeslutet 
överklagas i första hand till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och 
miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen.   
 
Planprogram 
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen skall detaljplanen grundas på ett program som anger utgångs-
punkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Som framgår av den fortsatta framställningen är 
detaljplanen huvudsakligen tänkt att reglera ett befintligt område. Även om detaljplanen medger viss 
utökning av bebyggelsens omfattning har kommunen bedömt att ett särskilt program inte skulle med-
föra sådana fördelar att det motsvarar de nackdelar som programskedet medför i form av förlängd 
handläggningstid. Något särskilt program för detaljplanen har därför inte upprättats. 

Likväl har kommunen naturligtvis haft ett antal utgångspunkter inför planarbetet. Dessa utgångs-
punkter redovisas nedan: 
• Planen ska klargöra hur vatten och avlopp ska hanteras i framtiden i området.  
• Byggrätten skall utökas så att den som önskar kan bygga så stort att det finns förutsättningar att 

bosätta sig permanent i området. 
• Tomternas storlek ska inte utökas på bekostnad av den mark som är allmänt tillgänglig (s.k. allmän 

platsmark).  

Dessa utgångspunkter är naturligtvis inte bindande och där det har bedömts vara lämpligt har inten-
tionerna ibland fått stå tillbaka.  
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Orienteringskarta 

Planens syfte 
Detaljplanen syftar i första hand till att ordna vatten och avlopp i fritidshusområdet Hulan för att där-
igenom möjliggöra att området kan utvecklas. I andra hand syftar planen till att möjliggöra utökad 
byggnation i området. Genom att möjliggöra större byggnader i området hoppas kommunen på lång 
sikt även få fler som bor permanent i området och som därmed bidrar med en breddad skattebas. 
Planen avser även att reglera bebyggelseutvecklingen för att förhindra att olämplig bebyggelse kom-
mer till stånd. 

Ursprungligen syftade planen även till att möjliggöra ytterligare tomter i området, för att därigenom 
sprida kostnaderna för utbyggnad av vatten och avlopp på fler fastighetsägare. Till följd av de syn-
punkter som framfördes under utställningen har dessa nya tomter tagits bort.  
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Översiktskarta 
 
Plandata 
Planområdet är beläget ca 7 km nordost om Hova, i anslutning till sjön Skagern. Planområdet omfattar 
ca 8 hektar. Inom området finns för närvarande ca 25 fastigheter (tomter) avsedda för bostadsändamål.  
 
  
Bakgrund 
1951 upprättade distriktslantmätaren Erik Windell en byggnadsplan för hemmanet Hulan i dåvarande 
Hova kommun. Windell var relativt knapphändig med bakgrundsinformation till varför området skulle 
bli föremål för exploatering – i planen nämns endast att ”Behov av tomter för sommarstuguändamål 
har yppats”. Vid tidpunkten då planförslaget upprättades var området i princip obebyggt – endast 
fastigheten Hulan 3:8 var bebyggd då Windell karterade området. 

Planförslaget fastställdes av dåvarande länsarkitekten i maj 1954. Av planbestämmelserna framgår 
bl.a. följande:  

• Tomterna får endast användas för sommarbostadsändamål.  
• ”Å tomtplats får bebyggelsen icke upptaga större areal än 75 kvm.” 
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• ”Inom området får i byggnad icke utföras sådan inredning, som medför anläggandet av underjor-
diska avloppsledningar.” Vidare sägs att ”Avsikten är att icke tillåta slutet avlopp överhuvudtaget 
inom planområdet. För att säkerställa detta har föreslagits fastställande av särskild hälsovårdsord-
ning för området.”.  

Planbestämmelserna framstår idag som inaktuella, både när det gäller den tillåtna exploateringsgraden 
och möjligheten att anordna avlopp inom området.  

Den direkta orsaken till att planarbetet nu har kommit igång är att ägaren till Hulan 3:19, Stefan 
Johansson, har ansökt om bygglov för att uppföra ett nytt fritidshus på fastigheten. Det nya fritidshuset 
kommer enligt ansökan att få en byggnadsarea som är väsentligt större än vad gällande byggnadsplan 
medger (169,3 m2 jämfört med tillåtna 75 m2).  

Tidigare har Miljö- och byggnadsnämnden beviljat bygglov för fritidshus som väsentligt överskrider 
planbestämmelserna. 2004-12-08 beviljade nämnden bygglov för att uppföra ett fritidshus i området 
som omfattade 198 m2 inklusive altan och carport. I beslutet antecknades att ”Fastigheten omfattas av 
Hulans detaljplan, fastställd 540430. Detaljplanen saknar bestämmelser för maximal byggnadsyta, 
varför lovet är att betrakta som principiellt viktigt eftersom föreslaget fritidshus är betydligt större än 
befintliga hus i Hulan.” Vidare angavs att ”Förvaltningen anser att föreslaget hus är för stort i förhål-
lande till tomtens storlek och omgivande fritidshus. Emellertid bedömer förvaltningen att det är svårt 
för nämnden att neka bygglov eftersom planen medger byggrätt för inkommen ansökan. Nämnden bör 
emellertid utarbeta en ny plan för Hulan.” 

 
Fritidshus på Hulan 3:9 och del av badstranden 
 

När det nyss nämnda beslutet fattades svävade sålunda Miljö- och byggnadsnämnden i tron att bygg-
rättens omfattning inte var reglerad i planen. Därefter har det framkommit att byggnadsplanen ut-
tryckligen begränsar byggrätten till 75 m2.  

Eftersom ägaren till Hulan 3:9 har fått bygglov för något som väsentligt avviker från planbestämmel-
serna önskar även ägaren till Hulan 3:19 samma ”förmån”. Nämnden kan emellertid inte bevilja det 
sökta bygglovet om inte planen ändras. Johansson har därför inkommit med en skrivelse där denne för 
fram uppfattningen att det finns starka skäl för Kommunstyrelsen att ”skyndsamt förändra detaljplanen 
för Hulan så att den på ett mer pragmatiskt sätt speglar de faktiska förhållandena i området och även i 
fortsättningen tillåter om-, till- och nybyggnationer i enlighet med vad som tidigare har beviljats.” 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade därför 2008-11-03 att ”uppdra åt förvaltningen att utar-
beta ett förslag till ny detaljplan för Hulan 3:5 m.fl. fastigheter i syfte att åstadkomma en godtagbar 
VA-standard för att möjliggöra permanentboende i området”.  

Under beredningen av detta planförslag har det framkommit önskemål om att anlägga en hamn i om-
rådet. Det har även framförts önskemål om att denna hamn borde vara gemensam med det 70-tal fri-
tidshus som enligt en detaljplan från 1996 kan anläggas på fastigheten Gudhammar 1:10 (ca 400 m 
väster om Hulan).  

 
Hus på Strandvägen 
 

Förutsättningar 
Nuvarande markanvändning samt markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet är idag huvudsakligen redan exploaterat för fritidshusbebyggelse. Det om-
råde som inte tidigare har varit planlagt har huvudsakligen använts för skogsbruk.  

Fastigheterna inom planområdet är i enskild ägo. Även den mark som enligt gällande plan skall använ-
das som allmän platsmark är i huvudsak i enskild ägo.  

 

Geologi 
Området sluttar jämnt ner mot Skagern, där de södra delarna av planområdet ligger ca 20-25 m över 
Skagerns yta.  

Inom planområdet består ytlagret huvudsakligen av ett tunt moränlager. Ställvis tränger emellertid 
berget fram i dagen. Berggrunden utgörs huvudsakligen av granit av smålandstyp. Grundvattnet ligger 
mycket ytligt inom större delen av planområdet, vanligtvis ca 0,2-0,3 m under marknivån. Grund-
vattnet bedöms gå i riktning mot Skagern.  

Väster om planområdet består ytlagret huvudsakligen av sand. 
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Arkeologi och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. Det kan emellertid noteras att även i 
dagsläget okända fornlämningar som påträffas senare skyddas av kulturminneslagen. 

I anslutning till planområdet har en håleggad trindyxa påträffats öster om Norrgården (på Hulan 3:2) 
omkring år 1910. Fyndet indikerar att det kan finns ytterligare lämningar i området.  

 

Naturresursintressen 
Enligt bestämmelserna i 7 kap. 11 § miljöbalken får ”mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda” förklaras som bio-
topskyddsområde av regeringen. Enligt 5 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. är bl.a. odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark skyddade som biotopskyddsområden. 
Biotopskyddet innebär att inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 
skada naturmiljön. Av bestämmelserna i 8 § i nyss nämnda förordning framgår emellertid att de nu 
aktuella bestämmelserna inte gäller mark- eller vattenområden i omedelbar anslutning till bebyggelse. 
Vidare är markområden som omfattades av detaljplan som gällde när biotopskyddet infördes undan-
tagna. Mot bakgrund av detta bedömer kommunen att ett genomförande av den nu aktuella planen inte 
kommer att medföra att något biotopskyddat område kommer att påverkas genom planförslaget.  

Inom området finns inga kända förekomster av rödlistade arter.  

 

Verksamheter och service 
Livsmedelsbutik och övrig samhällsservice finns att tillgå i Hova, ca 7 km sydväst om planområdet.  

 

Tidigare ställningstaganden 
Gällande översiktsplan 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan. I översiktsplanen ska allmänna 
intressen pekas ut och vilka miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. Översiktsplanens rekommendationer är inte bindande, varken för myndig-
heter eller enskilda. Eftersom översiktsplanens rekommendationer utgör Kommunfullmäktiges vilja är 
det emellertid brukligt att motivera varför eventuella avsteg sker.  

Gullspångs kommun antog en ny översiktsplan, Vision 2020, den 28 februari 2011. I översiktsplanen 
anges bl.a. att arbete pågår i syfte att omarbeta den nu gällande byggnadsplanen för Hulan. Visionen 
uttalar flera olika mål som ska gälla för utvecklingen fram till år 2020. Bl.a. anges att kommunen, i 
syfte att minska tillförseln av näringsämnen till våra vatten, ska överföra enskilda avlopp till det kom-
munala avloppsnätet där det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt eller öka standarden på annat 
sätt (avsnitt 5.10). Denna detaljplan får anses vara förenlig med översiktsplanen.  
 
Riksintresse 
Vissa områden i landet bedöms vara av sådant värde att de är av intresse för hela riket, s.k. riksintres-
sen. Det kan t.ex. gälla områden som är av betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller yrkes-
fisket men även viktiga transportleder eller anläggningar för energiproduktion. I ett område som är av 
riksintresse får inga åtgärder vidtas som kan skada riksintresset.  

Det nu aktuella planområdet berör inga riksintressen.  
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Gällande byggnadsplan 
Som redan nämnts finns en byggnadsplan från 1954 som reglerar markanvändningen i Hulan. Denna 
plan ersätts i sin helhet av den nya detaljplanen.  

  
 
 
Strandskydd 
Av 7 kap. 13 § miljöbalken följer att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medel-
vattenstånd. Strandskyddet kan emellertid utökas om det behövs för att tillgodose något av strand-
skyddets syften. Länsstyrelsen har utökat strandskyddsområdet runt Skagern till 200 m.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller an-
ordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växt-
arter (enligt 7 kap. 16 § miljöbalken). Tillsynsmyndigheten kan emellertid bevilja dispens från strand-
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skyddet. För att tillsynsmyndigheten ska kunna bevilja dispens krävs emellertid att det finns särskilda 
skäl. Vilka särskilda skäl som kan godtas anges i lagtexten och i förarbetena till miljöbalken.  

Enligt bestämmelserna i 10 § lagen (1998:812) om införande av miljöbalken att strandområden som 
vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd byggnadsplan inte omfattas av strandskydd. Av detta 
följer att strandskydd inte råder inom den befintliga byggnadsplanen.  

Bestämmelserna om strandskydd ändrades den 1 juli 2009 till följd av regeringens prop. 2008/09:119 
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Till följd av den nya bestämmelsen 10 a § lagen om 
införande av miljöbalken gäller numera att strandskydd inträder när en fastställd byggnadsplan upp-
hävs eller ersätts av en ny detaljplan. Syftet med den nya bestämmelsen uppges vara att det är ange-
läget att trygga syftet med strandskyddet uppfylls även inom områden som tidigare har varit planlagda.  

Kommunen har ansökt hos Länsstyrelsen att strandskyddet ska upphävas inom planområdet. Som 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet framförde kommunen bl.a. området redan är ianspråktaget 
och att ett upphävande sålunda inte kan anses strida mot strandskyddets syften. Motivet till att upp-
häva strandskyddet inom WV2-området är att bryggorna för sin funktion naturligtvis måste ligga i an-
slutning till vattnet för att fungera. Samma sak gäller småbåtshamnen inom WV1-området. 

Länsstyrelsen beslutade den 27 juni 2011, dnr 511-17366-2011, att upphäva strandskyddet inom de 
delar som omfattas av strandskydd och som i planen utgör kvartersmark med beteckningen BI, E1, V1, 
LOKALVÄG samt vattenområdena WV1 och WV2. Beslutet villkorades så att det endast gäller om 
antagandet av detaljplanen vinner laga kraft. Beslutet innebär sålunda att strandskyddet ligger kvar 
inom de områden som på plankartan utgör NATUR, öppet vattenområde och friluftsbad.  

Det nu sagda innebär att strandskyddet inte utgör något hinder för att anta planförslaget.  

Som framgår av samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet omfattade det ursprungliga planför-
slaget ytterligare tio tomter. Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskydd omfattar därigenom ett 
något större område än vad planområdet nu omfattar. Till följd av det nyss nämnda villkoret får Läns-
styrelsens beslut förstås på så sätt att strandskyddet endast är upphävt inom de delar som begränsas av 
det nu aktuella planområdet.  

 

 
Platsen för den tänkta hamnen 
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Planförslaget 
 
Allmän platsmark 
Inom en detaljplan delas markanvändningen upp i två övergripande kategorier: allmän platsmark och 
kvartersmark. Utöver allmän platsmark och kvartersmark kan planen även omfatta vattenområden. 

Mark som ska vara allmänt tillgänglig – t.ex. gator, torg och parker – kallas för allmän platsmark. Att 
marken är allmänt tillgänglig innebär naturligtvis att vem som helst får beträda marken utan att fråga 
fastighetsägaren om lov. Däremot får marken inte användas i strid med planen. Om en allmän plats i 
planen t.ex. är utpekad som vägområde kan man naturligtvis inte använda den för något annat ända-
mål.  

All mark som inte är allmän platsmark kallas för kvartersmark. Kvartersmarken är normalt inte till-
gänglig för allmänheten.  

Av planen ska det framgå vem som är huvudman för den mark som utgör allmän platsmark, d.v.s. vem 
som sköter om marken. Inom tätbebyggelse är det normalt kommunen som är huvudman för allmän 
platsmark (enligt bestämmelserna i 6 kap. 26 § plan- och bygglagen). Inom områden med fritidsbe-
byggelse överlåter emellertid kommunen ofta huvudmannaskapet på en s.k. anläggningssamfällighet.  

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och ”som tillgodoser ändamål av stadigvarande 
betydelse för dem” (t.ex. en väg, en brygga eller ett område som enligt en plan utgörs av allmän plats-
mark) kallas enligt anläggningslagen för en gemensamhetsanläggning. De fastigheter som är anslutna 
till gemensamhetsanläggningen utgör en anläggningssamfällighet. Denna förvaltas normalt av en sam-
fällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 

Idag har Hulan-Skagerns samfällighetsförening hand om förvaltningen av den gemensamhetsanlägg-
ning som benämns Hulan ga:2. Anläggningen består av Strandvägen och Sjövägen (upp till korsningen 
söder om Hulan 3:36 där ga:2 slutar och Hulan ga:1 tar vid).  

Vem som ska sköta övrig allmän platsmark – t.ex. badplatsen – inom nu gällande byggnadsplan är inte 
formellt reglerat.  

 
Sjövägen i anslutning till Hulan 3:28 och 3:29 
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Att sköta allmän platsmark kan vara en betungande syssla. Vägar ska underhållas, snö plogas och ve-
getation ska skötas. Om marken utsätts för nedskräpning är det vanligtvis fastighetsägaren som är 
skyldig att se till att skräpet undanröjs.  

Så vitt känt finns det inget att erinra mot skötseln av de områden som enligt gällande plan ska utgöra 
allmän platsmark och som fortfarande är i enskild ägo. Förr eller senare byter emellertid mark ägare 
och behov kan då uppstå av att marken får en tryggad förvaltning. Såväl kommunen som Länsstyrel-
sen kan då enligt bestämmelserna i 18 § anläggningslagen begära att en anläggningssamfällighet bil-
das som övertar äganderätten eller nyttjanderätten till den mark som enligt planen skall utgöra allmän 
platsmark.  

Utifrån ett kommunalt perspektiv vore det önskvärt om den allmänna platsmarken fick en tryggad för-
valtning redan när planen genomförs i övrigt, d.v.s. så snart som planen har vunnit laga kraft. Kom-
munen bedömer att det är önskvärt att samfällighetsföreningen även svarar för skötseln av den allmän-
na platsmarken.  

När samfällighetsföreningen övertar driften av den allmänna platsmarken uppstår emellertid kostnader, 
bl.a. eftersom markägaren ska ha ersättning för marken och eftersom det uppstår kostnader i samband 
med lantmäteriförrättningen.  

 
Som framgår av den fortsatta framställningen kommer det även att uppstå kostnader för den gemen-
samma vatten- och avloppsanläggningen. Detta kommer sammantaget att medföra relativt stora kost-
nader för fastighetsägarna i området. Kommunen bedömer därför att det finns anledning att inte kräva 
att samfällighetsföreningen tar över skötseln för den allmänna platsmarken inom den närmaste fram-
tiden. Först när det finns önskemål från samfällighetsföreningen eller markägarna (eller om det före-
kommer påtagliga brister i skötseln) finns anledning att begära att samfällighetsföreningen ska ta över 
skötseln, om inte andra skäl talar för ett snabbare genomförande. Det kan sålunda dröja förhållandevis 
länge innan kommunen tar initiativ till att ordna förvaltningen av den allmänna platsmarken. Av för-
valtningstekniska skäl förordar kommunen att marken då ska övertas med äganderätt, eftersom det kan 
uppstå oklarheter i ansvaret för förvaltningen om endast nyttjanderätten övertas.  

Kommunens önskemål att begränsa kostnaderna för fastighetsägarna har även medfört att kommunen 
inte föreskriver några krav på hur vägnätet ska utformas, t.ex. att vägarna ska beläggas eller förses 
med belysning. 

Initiativet till att vägföreningarna ska överta skötseln kan även komma från den som är ägare av den 
mark som enligt planen ska vara allmän platsmark. Av bestämmelserna i 14 kap. 1 § plan- och bygg-
lagen (1987:10) följer nämligen att mark som enligt planen ska användas för allmänna platser – för 
vilka någon annan än kommunen ska vara huvudman – är den samfällighet som finns eller ska bildas 
för ändamålet skyldig att förvärva marken (”med äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt”) 
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om fastighetsägaren begär det. Om ägaren till någon fastighet som enligt planen ska utgöra allmän 
platsmark så begär kan det sålunda bli aktuellt att genomföra planen relativt snabbt i detta avseende.  

När ersättningen ska bestämmas ska bestämmelserna i 4 kap. expropriationslagen tillämpas. Utgångs-
punkten är att löseskillingen ska betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. 
Enligt bestämmelserna i 4 kap. 3a § ska ersättningen för mark som ska användas som allmän plats-
mark bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde närmast innan marken angavs som 
allmän plats, dvs. som för skogsmark. 

  

Naturmark 
I den nu gällande byggnadsplanen är den allmänna platsmark som inte utgörs av vägar betecknad som 
”park eller plantering”. Enligt praxis avser begreppet park normalt en anlagd park, vilket det inte är 
fråga om i Hulan. I planförslaget har dessa områden istället betecknats som naturmark (”NATUR”). 
Syftet med denna förändring är inte att markanvändningen ska förändras på något sätt, utan att plan-
bestämmelsen ska motsvara de faktiska förhållandena i området.  

Det område som lagts ut som naturmark sammanfaller i allt väsentligt med det område som redan i 
nuvarande byggnadsplan är avsett för bebyggelse.  

I tidigare planförslag var det område som avsetts som naturmark större. Sedan ägarna till stamfastig-
heten efter utställningen meddelat att det inte längre finns behov av ytterligare tomter har planförslaget 
reviderats. Planområdet sammanfaller nu i allt väsentligt med det område som omfattar 1954 års bygg-
nadsplan för att dels begränsa kostnaderna för de ägare vars fastigheter ska ingå i samfällighetsföre-
ningen, dels begränsa intrånget i stamfastigheten.  

 

 
 

Förändrad byggrätt 
Idag är den s.k. byggrätten låst till 75 m2. I den nya planen knyts byggrätten till tomtstorleken så att 
högst en femtedel av tomten får bebyggas. Utgångspunkten för beräkningen är sålunda vilken area 
som lagts ut som tomtmark i planen; eventuell allmän platsmark som ingår i fastigheten får inte 
inräknas. Däremot skall även den tomtmark som enligt planen inte får bebyggas ligga till grund när 
byggrätten beräknas.  
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Kommunen anser att det är olämpligt om byggnadsarean blir större än 200 m2 för huvudbyggnad eller 
totalt 60 m2 för uthus. Detta ställningstagande bottnar dels i uppfattningen om vad som kan vara rim-
ligt utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv, men även för att begränsa den yta om hårdgörs. När nya, 
väsentligt större, byggnader uppförs ökar den hårdgjorda mängden mark, vilket vanligtvis leder till 
förändringar i grundvattennivån. Om grundvattnet sänks kan detta medföra sättningsproblem får såväl 
nya som tillkommande byggnader. Å andra sidan måste takvatten avledas vilket kan leda till såväl 
erosionsproblem som en lokal höjning av grundvattennivån. En höjning av den redan höga grund-
vattennivån kan även leda till stabilitetsproblem som på mark med mindre goda grundläggnings-
förhållanden kan leda till risker.  

Det finns även anledning att reglera hur tomterna får bebyggas. I den nuvarande planen är vanligtvis 
förgårdsmark markerad som mark som inte får bebyggas. Dessa regleringar kommer huvudsakligen att 
överföras till den nya detaljplanen, huvudsakligen för att förhindra att byggnader förläggs så nära 
vägområdet att det kan uppstå risker ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare finns anledning att generellt 
föreskriva att huvudbyggnad inte får placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 m och uthus inte närmare 
än 2,0 m. Dessa avstånd syftar bl.a. till att möjliggöra ett rationellt underhåll av byggnaderna och 
förebygga olägenheter, men även för att begränsa risken för brandspridning. Dessutom medför detta 
avstånd att bebyggelsen blir mindre känslig för rötter och grenar som tränger in från angränsande 
fastigheter. Vidare medför detta avstånd att bebyggelsen blir mindre utsatt för nedfallande träd vid 
stormoväder (som är belägna utanför den egna fastigheten).  

I planen föreskrivs att högst en huvudbyggnad och två uthus får uppföras på varje tomt. I planen 
regleras även att i varje huvudbyggnad tillåts endast en bostadslägenhet; några flerbostadshus är 
sålunda inte tillåtna i området. Hus ska dessutom även fortsättningsvis uppföras friliggande.  

Kommunen har bedömt att det inte finns anledning att styra fastighetsindelningen i detalj i området. 
Kommunen har därför inte upprättat någon fastighetsplan. Någon fastighetsplan har heller inte funnits 
tidigare i området.  

Även om kommunen inte har upprättat någon fastighetsplan finns skäl att reglera att ingen fastighet får 
göras mindre än 700 m2. Det är emellertid lämpligt om de nya tomter som möjliggörs genom plan-
förslaget görs ca 1000 m2 stora.  

 
Isvallar vid Skagern (norr om Delebäck) 
 

Kommunen anser att de byggnader som inte påverkar bakomliggande husägares utsikt bör kunna 
utformas som tvåplanshus. De hus som ligger närmast vattnet bör endast utföras som enplanshus; dels 
för att inte skymma sikten från bakomvarande hus, dels för att inte utgöra ett alltför dominerande 
blickfång från vattensidan. Utifrån detta perspektiv finns även anledning att begränsa att nya bygg-
nader inte ska uppföras i omedelbar anslutning till vattnet. Detta har markerats som mark som inte får 
bebyggas och har i praktiken överförts från den nu gällande planen.  
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Motivet till att begränsa bebyggelsen närmast vattnet syftar även till att begränsa risken för att bebyg-
gelsen skadas vid översvämningar (eller skadas av packis, även om detta fenomen är relativt sällsynt 
på Skagern). Av detta skäl har en bestämmelse införts som anger att nivån för underkant av grund-
sulan ska vara lägst +71,0 (Skagern är reglerad till mellan 66,9-69,4). Detta medför att det på vissa 
fastigheter inte är möjligt att anlägga källare.  

Vidare är marken närmast strandkanten erfarenhetsmässigt känslig för erosion. Även denna aspekt gör 
att det är olämpligt att bebygga området närmast strandkanten.  

Även om området närmast stranden är markerat som mark som inte får bebyggas hindrar detta inte att 
byggnader uppförs i detta område som får uppföras utan krav på bygglov (den s.k. friggebodsregeln). 
Då bygger emellertid fastighetsägaren på egen risk.  

 
För att inte störa bakomvarande grannars utsikt m.m. bör husen närmast sjön hållas förhållandevis 
låga. Därför finns anledning att föreskriva om högsta höjd för byggnader respektive tillåtna takvinklar. 
Med anledning av detta föreskriver kommunen att nockhöjden för dessa hus inte bör vara högre än 5,0 
m och att takvinkeln inte bör göras brantare än 27°. 1954 års byggnadsplan anger att byggnad får ”icke 
uppföras till större höjd än 4,0 m”.  

Även längre från sjön bör nockhöjden regleras, men här bör brantare takfall kunna tillåtas. Likväl finns 
det anledning att reglera tillåtna takvinklar för att bebyggelsen ändå ska ha en gemensam utformnings-
mässig grund att stå på (eftersom det kan framstå som märkligt med takfall brantare än 45° om tak-
fallen i den främre raden görs förhållandevis flacka).  

Med tanke på områdets karaktär bör en viss frihet i bebyggelseutformningen kunna tillåtas. Skäl sak-
nas därför att detaljerat föreskriva hur byggnaderna ska utformas. Med tanke på rättsfallet RÅ 2001 
ref. 31 – där dåvarande Regeringsrätten medgav bygglov för ett enfamiljshus i globform eftersom 
detaljplanen saknade bestämmelser om utformning – finns ändock anledning att föreskriva om vissa 
begränsningar för vad som kan tillåtas. Kommunen föreskriver därför att tillkommande bebyggelse 
huvudsakligen ska ansluta till befintlig bebyggelse i området vad gäller volymer, material, kulörer och 
utformning i övrigt. Avsikten med denna reglering är inte att inskränka den enskildes möjligheter, utan 
att förhindra att bebyggelse utformas på ett så särpräglat sätt (sett i förhållande till omgivningen) att 
denna utifrån allmänna överväganden kan betraktas som olämplig.  

Kommunen anser att byggnader ska placeras och tomter planeras med utgångspunkt i de naturliga 
förutsättningarna. Vissa förändringar av marknivån kan naturligtvis behöva ske men mer omfattande 
ingrepp bör begränsas. Detta har reglerats med en bestämmelse på plankartan.  
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Badplatser 
Badplatsen används huvudsakligen av de boende i området, eftersom boende i Hova m.fl. vanligen 
använder sig av den kommunala badplatsen vid Otterberget.  

Likväl är det naturligtvis angeläget att finns tillgång till livräddningsutrustning vid badplatsen i erfor-
derlig omfattning. Därför föreslås i genomförandebeskrivningen att samfällighetsföreningen även ska 
svara för att sådan utrustning finns att tillgå vid badplatsen.  

 
Den gemensamma badplatsen 

Gemensam hamn 
I planen har redovisats ett område där en gemensam hamn kan anordnas. Hamnen är i första hand 
tänkt att kunna användas för de fastigheter inom planområdet som inte har tillgång till egen strand, 
men i den mån även fastigheter utmed stranden önskar delta i hamnanläggningen bör detta naturligtvis 
vara möjligt. Däremot är det inte tänkt att hamnen ska användas av andra som inte äger mark inom 
planområdet, eftersom det är önskvärt om trafiken till och från hamnen kan begränsas samt om det inte 
behöver anordnas separata parkeringsplatser i området.  

Hamnen är tänkt att utföras som en gemensamhetsanläggning inom de områden som betecknas V1 
respektive WV1 på plankartan. I vilken omfattning som fastighetsägarna önskar delta i gemensam-
hetsanläggningen bör kunna avgöras vid den lantmäteriförrättningen då gemensamhetsanläggningen 
bildas, eftersom det inte kan anses vara någon självklarhet att samtliga fastighetsägare inom området 
ska vara med och bekosta anläggningen. Av detta skäl bör hamnen utformas som en separat gemen-
samhetsanläggning. Även denna gemensamhetsanläggning bör förvaltas av samfällighetsföreningen i 
området, även om delägarkretsen kan variera mellan de olika gemensamhetsanläggningarna.  

Hamnen bör utformas med en yttre stenpir, men den exakta utformningen bör läggas fast när det står 
klart hur många som önskar delta i anläggningssamfälligheten.  

Utöver lantmäteriförrättningen krävs bygglov från Miljö- och byggnadsnämnden. Dessutom krävs 
enligt bestämmelserna i 11 kap. 9 § miljöbalken tillstånd (från Mark- och miljödomstolen) eller an-
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mälan (till Länsstyrelsen) för s.k. vattenverksamhet för den som önskar uppföra bryggor. Länssty-
relsen svarar på frågor när tillstånd eller anmälan behövs för bryggor och annan vattenverksamhet. 

När några av fastigheterna i området styckades av från stamfastigheten angavs i avstyckningshand-
lingarna att med det avstyckade området skulle följa en rätt att använda bad- och båtplats vid Skagern i 
enlighet med upprättat förslag till byggnadsplan.  

Rätten att använda berörda områden som badplats kan ligga kvar eftersom inget händer med badplat-
sen. Däremot framstår det som lämpligt att upphäva rätten att använda de områden som ligger i an-
slutning till Hulan 3:9 respektive 3:11 som båtplats, eftersom en ny hamn skapas i den västra delen av 
planområdet som erbjuder väsentligt bättre förutsättningar för båtplatser.  

Synpunkter har framförts om att hamnanläggningen bör utformas gemensamt med den planerade 
bebyggelsen på Gudhammar 1:10 (Högesten). Eftersom det är oklart när arbetet med bebyggelsen vid 
Högesten kan tänkas komma igång bedömer kommunen att det är bättre för berörda parter om hamn-
behovet för Hulan respektive Högesten tillgodoses genom två separata anläggningar.  

Ägarna till stamfastigheten har framfört vissa betänkligheter gentemot hamnens placering. Eftersom 
hamnen etableras på mark som redan enligt 1954 års byggnadsplan ska användas för fritidshusom-
rådets behov medför placeringen av hamnen att någon ny mark inte tas i anspråk för denna.  

 

Bryggor 
I planen har redovisats inom vilka områden som det är tillåtet att anlägga bryggor för enskilda fastig-
heters behov (betecknade WV2). Bryggorna är avsedda för mindre båtar.  

Som angivits under avsnittet om strandskyddet syftar planförslaget till att möjliggöra ”enklare små-
båtsbryggor”. De bryggor som uppförs måste naturligtvis kunna stå emot is och stormar, men syftet är 
inte att medge större kaj- eller piranläggningar eftersom sådana kan ha en väsentligt större miljö- och 
omgivningspåverkan. Fasta pirar eller mer omfattande muddringsåtgärder är inte avsedda att tillåtas 
inom WV2-områdena. Befintliga bryggor får dock behållas och underhållas även i framtiden.  

Normalt krävs bygglov endast för bryggor som är förhållandevis stora. Däremot krävs vanligtvis till-
stånd eller anmälan för s.k. vattenverksamhet för den som önskar uppföra bryggor.  

 

Vegetation 
Mot bakgrund av de synpunkter som framfördes under samrådet har en bestämmelse införts med inne-
börden att träd beläget inom kvartersmark inte får vara högre än 8 meter. Träd beläget inom kvarters-
mark får dock vara högre om avståndet till närmaste fastighetsgräns är större än vad trädet är högt. 
Vidare får vegetationen på enskild tomt inte göras så omfattande att den väsentligt skymmer utsikten 
från bakomvarande hus eller försämrar ljusförhållandena på intilliggande tomter på ett påtagligt vis. 
Detta betyder att enstaka träd eller buskage på en tomt mycket väl kan vara så höga och omfattande att 
de skymmer utsikten från ett visst hus som ligger ”bakom” tomten (sett i förhållande till sjön) eller att 
de under delar av dagen skuggar intilliggande tomter. Däremot måste det finnas möjlighet för miljö- 
och byggnadsnämnden att ingripa när vegetationen blir så omfattande att den skapar olägenheter för 
omgivningen som är av sådan omfattning att olägenheterna inte kan anses vara utan betydelse.  

Det bör understrykas att den föreslagna bestämmelsen inte åsidosätter de generella hänsynsreglerna i 
plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden kan därför komma att besluta om förelägganden 
även för lägre träd m.m. om vegetationen kan antas medföra fara eller betydande olägenhet på så sätt 
som avses i plan- och bygglagen. 
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Vatten och avlopp 
Kommunens skyldigheter 
Kommunen är enligt lag skyldig att se till att vatten- och avloppsfrågan är löst på ett ändamålsenligt 
sätt inom områden med samlad bebyggelse. Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
ska kommunen nämligen bestämma de verksamhetsområden inom vilket s.k. vattentjänster behöver 
anordnas.  

Man bör i sammanhanget notera att kommunen har en skyldighet att se till att VA-frågan hanteras på 
ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt lämpligt sätt, men det är ingen nödvändighet att området måste 
ingå i det kommunala VA-kollektivet. För Hulans del bedömer kommunen att det inte är nödvändigt 
att behovet av vattenförsörjning och avloppshantering måste tillgodoses genom VA-kollektivets för-
sorg, utan att det bör vara möjligt att lösa behovet genom en gemensamhetsanläggning. Planen medger 
dock även att anläggningen i ett senare skede övertas av kommunen.  

 

Befintliga VA-förhållanden 
I området finns idag enskilda avloppsanläggningar av varierande kvalitet. Efter genomgång av Miljö- 
och byggnadsförvaltningens arkiv och med hjälp av den slambrunnsinventering som genomfördes 
sommaren 2008 kan konstateras att det inom planområdet finns 12 fastigheter med indraget vatten. 
Det finns 4 fastigheter med sluten tank för WC. Det finns 7 stenkistor med bristfällig rening av BDT-
vatten. En fastighet har sluten tank för såväl WC- som BDT-vatten. Tre fastigheter har kompletta in-
filtrationsanläggningar. Under 2008 har tillstånd för ett nytt minireningsverk beviljats för fastigheterna 
Hulan 3:31-34. Uppgift saknas på tre fastigheter.  

 
Dagens latrinhantering försvinner om en gemensam VA-anläggning inrättas.  

Naturvårdsverket utfärdade 2006 nya riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar (AR 2006:7). Ska-
gern är en kommunal vattentäkt och enligt de nya riktlinjerna betraktas Hulan därför som ett område 
där s.k. hög skyddsnivå ska tillämpas (eftersom området ligger i direkt anslutning till ett känsligt 
vattenområde)  Detta medför att reningseffekten på avloppsanordningar i området ska uppnå minst 
90 % reduktion av fosfor (tot-P), minst 50 % reduktion av kväve (tot-N) och minst 90 % reduktion av 
organiska ämnen (mätt som BOD7).  
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I området finns sedan tidigare anläggningar som ligger relativt nära Skagern som består av infiltration 
och/eller sluten tank. Flera av de anläggningar som har anlagts i området före år 2006 uppfyller inte 
kraven för hög skyddsnivå. För vissa avloppsanläggningar uppfylls inte ens kraven på normal skydds-
nivå.  

Redan utifrån denna aspekt krävs en översyn av hur avloppshanteringen ska fungera i Hulan i fram-
tiden. För att kommunen ska kunna anta en ny detaljplan för området krävs dessutom att kommunen 
kan visa att det finns en teknisk lösning för hur avloppshanteringen ska fungera i området (eftersom ett 
större antal människor kan antas bebo området permanent om det blir tillåtet att bygga större bostads-
hus i området).  

 

Möjliga lösningar 
Med tanke på den höga grundvattennivån i området och närheten till sjön Skagern bedöms att det inte 
går att tillgodose behovet av avloppshantering med enskilda anläggningar, eftersom enskilda infiltra-
tionslösningar så nära Skagern inte kan anses uppfylla de krav som gäller och därmed skulle kunna 
medföra risker ur såväl hälsoskyddssynpunkt som miljöskyddssynpunkt.  

De lösningar som kan komma i fråga är huvudsakligen följande: 

• Gemensam lösning för bebyggelsen inom planområdet 
• Gemensam lösning som även inkluderar bebyggelsen i Otterberget m.m. 
• Överföringsledning till det kommunala avloppsreningsverket i Hova 

 

Gemensam lösning för planområdet 
Kommunen har uppdragit åt företaget BGAB Bygg- och Geokonsult AB i Skövde att föreslå en an-
läggning som uppfyller gällande föreskrifter. BGAB har föreslagit en avloppslösning som bygger på 
att ett reningsverk etableras i Strandvägens förlängning (väster om bebyggelsen). Från reningsverket 
pumpas det behandlade reningsvattnet till en infiltration söder om bebyggelsen (till det område som 
markerats med E2). För att säkerställa att infiltrationen verkligen får den tänkta funktionen utformas 
denna som en ”förhöjd infiltration”. 

Avloppsvattnet leds från anslutna fastigheter genom självfallsledningar till en pumpstation som pla-
ceras vid den östra delen av Strandvägen. Av detta skäl har ett 4,0 m brett området markerats som ett 
område som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar (och därför inte får bebyggas) i 
gränsen mot Hulan 3:2 på de fastigheter som ligger norr om Ekvägen.  

Sannolikt kommer de bostadshus som ligger närmast vattnet i den västra delen av Strandvägen att 
behöva förses med minipumpstationer för att få upp avloppsvattnet till reningsverket.  

 
Principritning för överbyggnad (d.v.s. den synliga delen) av pumpstation 
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Med BGAB:s lösning utformas spillvattennätet huvudsakligen som ett självfallsystem, d.v.s. spill-
vattnet rinner utan pumpar från anslutna bostäder. Vid lågpunkten i den östra delen av Strandvägen 
byggs en pumpstation som sedan pumpar spillvattnet vidare till reningsverket.  

För att förhindra att spillvattnet bräddar vid elavbrott finns anledning att förse såväl pumpstation som 
minireningsverket med reservkraft, alternativt att pumpstationer placeras i tråg så att spillvattnet kan 
samlas upp i händelse av elavbrott.  

Även företaget Skandinavisk Kommunalteknik AB i Täby har studerat en gemensam lösning för 
planområdet. Denna lösning bygger på ett s.k. LTA-system (lätt tryckavloppssystem). Till skillnad 
från BGAB:s lösning bygger denna lösning på att det på varje fastighet byggs en lokal pumpstation 
som trycker iväg avloppet till reningsverket. Det gör att ledningsdragningen blir relativt flexibel.  

Skandinavisk Kommunalteknik AB beräknar kostnaden till ca 110-120 000 kr/fastighet inklusive 
moms för en sådan lösning (pris beräknat i oktober 2009). Osäkerheten beror på val av pumpar, att 
bergförekomsten är okänd m.m. 

Överföringsledning eller gemensam lösning med Otterberget m.fl.? 
När samrådsförslaget utformades gjorde kommunen bedömningen att den bästa lösningen var att rena 
det avloppsvatten som uppkommer inom området genom en lokal, gemensam reningsanläggning. 
Motivet till denna lösning var att en sådan lösning bedömdes bli billigare än att t.ex. ansluta området 
med en överföringsledning till det kommunala avloppsreningsverket i Hova samt att det bedömdes ta 
relativt lång tid att hitta en lösning som t.ex. även omfattar bebyggelsen i Otterberget.  

Sedan samrådet har kommunen tagit initiativ till att låta utreda förutsättningarna för en större översyn 
av avloppssituationen i de fritidshusområden som finns runt Skagern. Översynen kan komma att ut-
mynna i ett förslag om att fastigheterna i berörda områden ska skapa en gemensam anläggning inom 
respektive område med möjlighet till kommunal anslutning. Anläggningen byggs då enligt kom-
munens anvisningar vilket innebär att VA-kollektivet på sikt kan överta anläggningen. En möjlighet 
kan då vara att ansluta områden som Hulan, Otterberget, Delebäck och Delebäckstorp till avlopps-
reningsverket till kommunens avloppsreningsverk, t.ex. genom en sjöledning.  

Såväl de tekniska och miljömässiga förutsättningarna som de ekonomiska villkoren för en sådan lös-
ning måste utredas noga. En sådan lösning inbegriper ett stort antal fastighetsägare och kommer dess-
utom att kräva en omfattande insats från VA-kollektivets sida. Det är därför rimligt att anta att det 
kommer att ta relativt lång tid innan förutsättningarna för en sådan lösning har klarlagts.  

Samtidigt som en större lösning kan medföra vissa fördelar – bl.a. i fråga om i vilken utsträckning som 
avloppsvattnet kan renas – är det angeläget att planarbetet för Hulan inte stoppas upp mer än nödvän-
digt. Kommunen önskar därför utforma detaljplanen på ett sådant sätt att det blir möjligt att anta 
detaljplanen så snart som möjligt. Detta får till följd att planen måste utformas så att den dels inte 
medför onödiga kostnader för fastighetsägarna i området i närtid, samtidigt som det är önskvärt att 
planen möjliggör en senare anslutning till det kommunala nätet. Inte heller får planen tvinga fram 
sådana investeringar som gör att VA-kollektivet senare kan komma att behöva lösa in anläggningar 
som inte kan användas om en kommunal anslutning blir aktuell eftersom detta medför onödiga 
kostnader för VA-kollektivet.  

 

Kommunens förslag 
Kommunen bedömer att planen bör utformas så att den möjliggör flera olika lösningar. Denna lösning 
ser huvudsakligen ut enligt följande:  

• Detaljplanen utformas så att den möjliggör en lokal gemensam avloppsanläggning (dvs. ett led-
ningsnät med tillhörande lokalt avloppsreningsverk) med det principiella utförande som redovisas i 
samrådsförslaget. Juridiskt sett så skapas – så snart som detaljplanen har vunnit laga kraft – en s.k. 
gemensamhetsanläggning som alla fastighetsägarna inom planområdet måste delta i. Gemensam-
hetsanläggningen beslutas av Lantmäteriet på ansökan av kommunen vid en s.k. anläggnings-
förrättning enligt bestämmelserna i anläggningslagen. I anläggningsförrättningen bestäms bl.a. hur 
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anläggningen ska se ut, vilken enskild mark som behöver tas i anspråk för ledningssystemet och hur 
kostnaderna för investeringar och drift ska fördelas mellan de fastighetsägare som ingår i gemen-
samhetsanläggningen när denna finns på plats.  

• Vid förrättningen bestäms att den gemensamma avloppsanläggningen måste finnas på plats senast 8 
år efter den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft. Denna tidpunkt är vald för att det ska finnas 
tillräcklig tid för att utreda förutsättningarna för och eventuellt bygga en överföringsledning till det 
kommunala avloppsreningsverket i Hova eller för att finna en annan likvärdig lösning. Tidpunkten 
är även vald utifrån förutsättningen att efter åtta år, räknat från den tidpunkt då planen vinner laga 
kraft, kan samtliga idag befintliga avloppsanläggningar i området anses vara så gamla att värdet är 
avskrivet (eftersom alla anläggningar då är äldre än 10 år, dvs. den avskrivningstid som normalt 
tillämpas i landet för enskilda avloppsanläggningar). Detta medför att planen kan utformas så att 
samtliga fastigheter inom planområdet måste ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, utan att 
kommunen blir ersättningsskyldig till följd av att befintliga anläggningar kan anses bli onyttiga. 
Skulle en tidigare tidpunkt väljas finns risk för att kommunen måste ersätta de befintliga anlägg-
ningar som kan anses bli onyttiga till följd av att planen genomförs (s.k. planskada).  

• Om den kommande utredningen visar att det finns förutsättningar för att ansluta bebyggelsen inom 
planområdet till det kommunala avloppsreningsverket i Hova, eller en annan likvärdig lösning, 
kommer gemensamhetsanläggningen att ändras vid en ny förrättning så att endast avloppslednings-
nätet inom planområdet behöver anläggas, men inte själva avloppsreningsverket. Fastighetsägarna 
inom planområdet får då betala en del av överföringsledningen enligt kommunens taxa, men slipper 
i gengäld kostnaden för att anlägga det lokala avloppsreningsverket.  

• Byggrätten får utnyttjas från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft. Om den enskilde fas-
tighetsägaren önskar bygga till eller bygga nytt måste det finnas en godkänd avloppsanläggning på 
tomten. Finns det redan en godkänd avloppsanläggning inom tomten är allt frid och fröjd. Saknar 
avloppsanläggningen på tomten tillstånd blir det då sannolikt nödvändigt med en temporär lösning 
fram till den tidpunkt då den gemensamma anläggningen har byggts. Eftersom det då är frågan om 
en temporär lösning som ska användas under en förhållandevis kort tid kan det då bli aktuellt för 
miljö- och byggnadsförvaltningen att även godkänna slutna tankar, trots att slutna tankar normalt 
inte anses uppfylla kravet på bästa tillgängliga teknik på så sätt som avses i de s.k. hänsynsreglerna i 
2 kap. miljöbalken. Det tillstånd som i så fall utfärdas för den slutna tanken kommer då att tidsbe-
gränsas och utformas så att kommunen inte blir ersättningsskyldig för den skada som eventuellt kan 
komma att uppstå när den gemensamma anläggningen finns på plats (om den slutna tanken då blir 
en sådan onyttig investering som normalt kan ligga till grund för ersättningsanspråk på kommunen).  

Man kan tycka att det verkar onödigt att även planera för en lokal avloppsanläggning om den kom-
mande utredningen skulle visa att det bästa alternativet är att skapa en överföringsledning till kom-
munens avloppsreningsverk. Det är dock ingalunda säkert att överföringsledningen verkligen är 
genomförbar. Skulle det visa sig att det inte är möjligt att ansluta Hulan till kommunens avloppsren-
ingsverk, eller att hitta en lösning som är gemensam med Otterberget, så måste det ändå finnas förut-
sättningar för att tillgodose behovet av avloppsrening i området. Om kommunen inte ser till att det 
finns en godtagbar strategi för att omhänderta spillvattnet är Länsstyrelsen skyldig att upphäva detalj-
planen, eftersom det då kan befaras att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa.  

En möjlig lösning är naturligtvis att avvakta utredningen innan man tar ställning till hur detaljplanen 
ska utformas. Eftersom det sannolikt kommer att ta lång tid innan förutsättningarna är helt klarlagda 
anser kommunen att det är bättre att utforma detaljplanen så att behovet av avloppsrening kan till-
godoses både med en lokal gemensam anläggning och en kommunal anslutning. 

 

Färskvatten 
Området förses med färskvatten från en gemensam brunn vid Hulan 3:25, ca 500 m sydost om plan-
området. Brunnen är 46 m djup och bedöms kunna leverera ca 4000 l/h. Flertalet av fastigheterna är 
anslutna till nämnda brunn. Vattenhanteringen administreras av en vattenförening. Denna behöver 
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formaliseras för att långsiktigt trygga vattentillgången i området, förslagsvis genom en gemensamhets-
anläggning. Hulan 3:11, 3:16, 3:17 och 3:24 har egen brunn.  

 
 
Övrig teknisk försörjning 
Brandpostnät 
Kommunen har bedömt att det inte finns anledning att upprätta ett brandpostnät för Hulan eftersom 
området ligger så pass nära sjön Skagern att det därigenom finns möjlighet att tillhandahålla släck-
vatten. Kommunen bedömer att det är möjligt att använda befintliga bryggor och stränder för att ordna 
släckvatten med motorspruta.  
 

 
Nuvarande plats för uppställning av sopkärl i hörnet Strandvägen/Sjövägen.  

Sophantering 
Planförslaget bedöms inte föranleda några omedelbara förändringar när det gäller sophanteringen i 
området. Närmaste återvinningsstation är belägen i Hova.  

Det finns anledning att misstänka att kraven på hushållsnära sortering kommer att öka. För att till-
godose möjligheten att anordna en sortergård för bebyggelsen inom planområdet har ett område (be-
tecknat E2) pekats ut på plankartan i anslutning till infarten till området.  

 
Elförsörjning 
Såvitt kommunen känner till finns inga planer på att gräva ner kraftledningsnätet i området. Befintliga  
stolptransformatorer bedöms kunna finnas kvar i nuvarande lägen.  

 
Tele 
Förslaget bedöms inte nämnvärt påverka telenätet i området utan befintliga ledningar bedöms i 
huvudsak kunna vara kvar. Huruvida TeliaSonera vill gräva ner ledningarna i området i samband med 
att det gemensamma VA-ledningsnätet i området anläggs är för närvarande inte känt.  
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Uppvärmning 
Merparten av bebyggda fastigheter saknar idag annat uppvärmningssystem än öppen spis eller bras-
kamin. Fastigheterna kommer även fortsättningsvis att uppvärmas med enskilda uppvärmningssystem, 
där jord- och bergvärme kan antas bli den dominerande uppvärmningsformen jämte pelletspannor 
(eller pannor avsedda för andra biobränslen).  
 
 
Trafiktekniska frågor 
Anslutning till allmän väg 
Hulan-Skagerns samfällighetsförening (Hulan ga:1) ansluter, som redan nämnts, till Hulan ga:1 strax 
söder om Hulan 3:36. Hulan ga:1 utgör tillsammans med Otterberget ga:1, Anderstorp ga:1 m.fl. 
gemensamhetsanläggningar den enskilda vägen R149U. För vägen utgår stadsbidrag. 

Väg R149U är förbunden med den allmänna vägen E20 vid Bahult.  

 
Förändringar i lokalvägnätet 
Strandvägen förlängs åt väster för att den nya hamnen respektive reningsverket ska kunna nås. Planen 
möjliggör även att Strandvägen kan förlängas åt öster för att tillgodose behovet av körväg för bostads-
husen på Hulan 3:2 och 3:8. Så länge ägaren till Hulan 3:2 anser att trafiken kan ske över denna fas-
tighet behöver denna förlängning inte byggas.  

 
Parkeringar 
Behovet av parkeringsplatser för enskilt bruk bedöms kunna tillgodoses inom de områden som är 
avsedda som tomter för bostadsändamål. Någon enskild parkering är sålunda inte tänkt inom de 
områden som är markerade som allmän platsmark.  

Behov av en gemensam parkeringsanläggning bedöms inte föreligga.  
 

 
Vägen till fritidshusområdet (Hulan ga:2) 
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Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är belägen vid Bahult, ca 3 km söder om planområdet. Tågtrafik finns att tillgå 
i Gårdsjö och Hova. Även om det naturligtvis är en brist att det är förhållandevis svårt att ta sig till 
området bedöms att underlaget är alltför litet för att motivera kollektivtrafik till området.  

Cykelvägar 
Vägen över Valeholm används ofta av cyklister för att ta sig till Hova. I dagsläget är emellertid 
passagen över E20 direkt trafikfarlig. Kommunen verkar emellertid för att få till stånd en lämplig 
cykelväg i samband med att E20 byggs om till mötesfri landsväg.  
 
 
Miljömålen 
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.  

De fastställda miljökvalitetsmålen är som följer:  
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Ekonomibyggnader på Hulan 3:2 öster om planområdet 
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Miljökvalitetsmålen syftar till att:  
• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

För varje miljökvalitetsmål finns flera delmål uppsatta som anger hur samhället ska kunna uppnå 
målet. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att alla 
viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen 
behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer det önskvärda målet inte att nås inom 
den utsatta tiden, även om stora insatser görs. 

Miljökvalitetsmålen i sig utgör ingen lag, men centrala, regionala och lokala myndigheter och organi-
sationer strävar efter att uppfylla målen.  

För det nu aktuella projektet är det främst miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och 
vattendrag som berörs genom att läckage av näringsämnen från enskilda avloppsanläggningar åtgär-
das. Vidare berör projektet delvis miljömålet Begränsad klimatpåverkan, eftersom ett ökat antal tran-
sporter kan bli följden av projektet om fler bosätter sig permanent i området. Hur projektet påverkar 
miljön utvecklas närmare i nästa avsnitt.  

 
Miljökvalitetsnormer 
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer för vatten till följd av EU:s vattendirektiv. 
Målet är att alla s.k. vattenförekomster inom EU på sikt ska ha god status. Enligt bestämmelserna i 2 
kap. 2 § plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormer följas vid planläggning.  

Planområdet avvattnas till vattenförekomsten Skagern. Sjön har måttlig ekologisk status och ska enligt 
det åtgärdsprogram som har beslutats uppnå god ekologisk status senast år 2021. Den måttliga eko-
logiska statusen beror på att sjön är reglerad vilket medför dåliga förutsättningar för djur- och växtliv i 
den ekologiskt sett viktiga strandzonen.  

Vattnet har god kemisk status med undantag av kvicksilverhalten. Detta beror huvudsakligen på att 
gällande miljökvalitetsnorm har mycket stränga krav vad gäller kvicksilver. För närvarande klarar inga 
svenska vatten kraven för kvicksilver. Det finns sålunda ingen anledning till oro över att Skagern inte 
klarar normen i detta avseende.  

 

 
Planområdet sett från nordost 
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I förhållande till miljökvalitetsnormerna för Skagern är planförslaget huvudsakligen positivt. Flera 
icke godkända avloppsanläggningar ersätts med en gemensam avloppsanläggning vilket innebär att 
läckaget av näringsämnen till sjön begränsas. När exploateringsgraden ökar kan detta visserligen 
medföra att dagvattenmängderna ökar något till följd av att ny mark hårdgörs. Planförslaget anger 
dock att dagvatten ska infiltreras vilket begränsar miljöpåverkan.  

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra sådana effekter att detta inte kan tillåtas i förhållande 
till gällande miljökvalitetsnormer.  

 
Miljöbedömning enligt bestämmelserna i miljöbalken 
Av bestämmelserna i 6 kap. 11 § miljöbalken följer att kommunen ska göra en miljöbedömning av 
detaljplanen om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar utveckling främjas.  

Inom ramen för miljöbedömningen kan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detta skall 
enligt 5 kap. 18 § PBL alltid göras om en detaljplan medger en användning av mark och byggnader 
(eller andra anläggningar) som medför en betydande inverkan på miljön, hälsan eller hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser.  
 
Enligt 4 § förordning om miljökonsekvensbeskrivningar skall genomförandet av en plan eller ett pro-
gram antas medföra en betydande miljöpåverkan om planen avser fysisk planering eller markan-
vändning. I fråga om detaljplaner, som enbart avser användning av små områden på lokal nivå, skall 
genomförandet antas medföra betydande miljöpåverkan endast om kommunen bedömer att så är fallet. 
I sin bedömning skall kommunen utgå från de kriterier som anges i förordningens bilaga 4. Bedöm-
ningen skall utgå dels från planens karaktäristiska egenskaper, dels från typen av påverkan och det 
område som kan antas bli påverkat. 

 
Planens karaktäristiska egenskaper 
När det gäller planens karaktäristiska egenskaper skall särskilt beaktas i vilken utsträckning som 
planen  
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 

driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, 
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, 
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller 
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 

Den nu aktuella detaljplanen avser ett ca 8 hektar stort område som redan idag är planlagt för att 
användas som samlad bebyggelse. Den befintliga planen har inte utnyttjats fullt ut eftersom det fort-
farande finns obebyggda tomter i området. Den bebyggelse som kan bli följden av den nu aktuella 
planen kan medföra att ökad miljöbelastning inom främst följande områden:  
a) intrånget i landskapet 
b) ökade avloppsmängder 
c) ökat antal trafikrörelser i området (vilket ger ytterligare avgasutsläpp) 

Det intrång som bebyggelsen medför i landskapet består dels i att ytterligare områden privatiseras när 
idag nya tomter exploateras. Därigenom kan allmänhetens möjligheter till friluftsliv begränsas och 
betingelserna för djur- och växtliv försämras.  

Med tanke på att området redan är planlagt och i relativt hög omfattning redan är exploaterat så be-
dömer kommunen att planens påverkan på allmänhetens friluftsliv är försumbar. När det gäller be-
tingelserna för djur- och växtliv ianspråktas först och främst biotoper som redan är störda av bebygg-
else. Området är även påverkat av ett relativt osentimentalt skogsbruk, vilket medför att artrikedomen i 
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området är begränsad. Därigenom torde detaljplanen inte resultera i några oacceptabla konsekvenser i 
detta avseende.  

Ytterligare bebyggelse medför ökade mängder av avlopp som behöver tas om hand. Det avlopp som 
användningen av bebyggelsen ger upphov till kommer att tas om hand på ett acceptabelt sätt. Sam-
tidigt upphör användningen av ett förhållandevis stort antal icke godkända enskilda avloppsanlägg-
ningar, vilket gör att läckaget av näringsämnen till sjön Skagern kommer att minska. Sammantaget 
bedömer kommunen att den nya VA-anläggningen leder till minskad miljöbelastning i förhållande till 
dagens förhållanden.  

Fler hus i området – som dessutom är bebodda under en större del av året – kommer naturligtvis även 
att resultera i ökad trafik i området, vilket sålunda ger upphov till ökade utsläpp av växthusgaser. 
Huruvida detaljplanen medför att trafiken minskar på annat håll i motsvarande grad eller om antalet 
trafikrörelser totalt sett ökar är svårt att bedöma. Även om detaljplanen sålunda kan komma att med-
föra en viss försämring bedöms dessa förändringar emellertid vara förhållandevis obetydliga, och inte 
heller av sådan karaktär att planen inte skulle kunna tillåtas utifrån denna aspekt.  

 
”Brukskonst” utmed Sjövägen 

Planen kommer inte att ligga till grund för andra planer eller program och har mycket ringa betydelse 
för att kunna främja en hållbar utveckling, med undantag av vad som ovan nämnts. Detaljplanen torde 
inte heller ha annat än marginell betydelse för möjligheten att genomföra gemenskapens miljölagstift-
ning.  

 

Typen av påverkan 
När det gäller typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat, skall bedömningen enligt 
bilaga 4 i förordning om miljökonsekvensbeskrivningar särskilt beakta  
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 
b) påverkans totaleffekt, 
c) påverkans gränsöverskridande art, 
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, 
e) påverkans storlek och fysiska omfattning, 
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f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvänd-
ning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 

g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. 

Det framstår som osannolikt att planen skulle kunna ligga till grund för annat än helt tillfälliga miljö-
problem – t.ex. till följd av brand – som inte kan förväntas uppstå annat än sporadiskt.  

Den totala miljöpåverkan som ett genomförande av planen medför är sålunda mycket begränsad och 
den påverkan som kan förmodas uppstå är inte av gränsöverskridande art, vare sig man anlägger ett 
lokalt, regionalt eller globalt perspektiv.  

Riskerna för människors hälsa eller för miljön framstår som mycket begränsade. Området berör inte 
några områden som skyddas av 7 kap. miljöbalken eller som har någon annan erkänd skyddsstatus 
(med undantag av att delar av området omfattas av strandskydd).  

 

 
Nybyggt hus på Hulan 3:12 

 
Miljöbedömning enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen 
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planen får tas i anspråk för vissa i 
lagen uppräknade anläggningar, däribland samlad bebyggelse. Som framgår av lagtexten skall en 
behovsbedömning göras även i detta fall, men då utifrån bestämmelserna i MKB-förordningens bilaga 
2. Skillnaden mellan miljöbedömningarna enligt MKB-förordningen och de anläggningar som skall 
prövas särskilt enligt PBL är att bilaga 4 tar fasta på planens konsekvenser, medan bilaga 2 tar fasta på 
projektets konsekvenser. När det gäller den nu aktuella detaljplanen är skillnaden mellan planen och 
projektet försumbar. 

Enligt bilaga 2 skall projektet dels bedömas utifrån projektets karaktäristiska egenskaper, dels utifrån 
projektets lokalisering och slutligen utifrån de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper.  
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Projektets karaktäristiska egenskaper 
När det gäller projektets karaktäristiska egenskaper skall särskilt följande beaktas: 
a) projektets omfattning, 
b) projektets förening med andra projekt, 
c) projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, 
d) projektets alstrande av avfall, 
e) föroreningar och störningar, och 
f) risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som har använts. 

Som angivits ovan avser detaljplanen ett fristående projekt med en i sammanhanget begränsad omfatt-
ning som dessutom enbart tar relativt begränsade resurser i anspråk. 

Det avfall som bebyggelsen ger upphov till tas om hand inom ramen för den kommunala avfallshan-
teringen. Projektet kan inte antas medföra några andra störningar än vad som normalt kan förväntas 
från samlad bebyggelse, t.ex. att bebyggelsen i sig upplevs som ett främmande inslag i naturen (visuell 
störning) och att trafiken till och från anläggningen upplevs som störande. De störningar som nu har 
nämnts är alla av karaktären att det handlar om olägenheter av begränsad omfattning. 

  

 
Strandkanten sedd från öster 

Projektets lokalisering 
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade måste beaktas. Vid bedömningen skall 
särskild hänsyn tas till 
a) nuvarande markanvändning, 
b) markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och 
c) den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på större opåverkade områden, 

våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, nationalparker, naturreservat, kulturreservat 
och andra områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken, områden där kvalitetsnormer har 
överträtts eller riskerar att överträdas, tätbefolkade områden, och historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla markområden. 

Som redan har nämnts omfattas en del av området av strandskyddsbestämmelserna, men i övrigt 
påverkas inga områden som har vare sig nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. De 



31 (35) 

Detaljplan för del av Hulan 3:5 m.fl. fastigheter 
Antagandehandling, oktober 2011 

områden som påverkas är i allt väsentligt redan idag ianspråktagna för den planerade markanvänd-
ningen.  

 
Eventuella effekters karaktäristiska egenskaper 
Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i förhållande till de kriterier som tidigare 
redovisats under projektets karaktäristiska egenskaper respektive lokalisering, särskilt när det gäller 
a) effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek), 
b) effekternas gränsöverskridande karaktär, 
c) effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till allmänhetens behov av 

information, 
d) effekternas sannolikhet, och 
e) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet). 

De störnings- och riskaspekter som har nämnts tidigare är huvudsakligen av sådan karaktär att de en-
dast påverkar det absoluta närområdet. Den ökade trafiken påverkar naturligtvis ett större område än 
så. Vidare kommer de avgaser som biltrafiken ger upphov till att spridas över ett relativt stort område, 
men som tidigare har konstaterats är utsläppen av så begränsad omfattning att dessa kan anses vara 
försumbara i sammanhanget.  

 

Samlad miljöbedömning 
Utifrån vad som anförts ovan – och eftersom planen huvudsakligen avser att reglera ett befintligt 
område – finns inte skäl att befara att ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra betydande 
miljöpåverkan med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturläm-
ningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. Genomförandet 
av planen bedöms inte heller medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Detta ligger till grund 
för kommunens uppfattning att projektet är av sådan karaktär att det varken finns skäl eller skyldighet 
för kommunen att upprätta en formell MKB för detaljplanen.  

Inför samrådet har kommunen diskuterat med företrädare med Länsstyrelsen om projektets tänkbara 
miljökonsekvenser. I samband med detta har inte heller Länsstyrelsen bedömt att det finns anledning 
att befara att planförslaget skulle kunna föranleda betydande miljöpåverkan. 
  
 
Risker kopplade till klimatförändringar 
Med anledning av att mängden växthusgaser har ökat markant i atmosfären de senaste 100 åren (till 
följd av mänskliga aktiviteter) finns allt fler tecken som tyder på att klimatet håller på att förändras. 
För Sveriges del kan detta bl.a. innebära ökad nederbörd, mildare vintrar samt fler och intensivare 
stormar. Ökad nederbörd kan i sin tur leda till fler översvämningar.  

Det faktum att bebyggelsen i Hulan delvis ligger i skogsmark medför att risken kan öka för att såväl 
enskilda som egendom kan skadas av träd som blåser omkull vid stormoväder. Därför är det angeläget 
att träd och vegetation i området hålls efter så att riskerna ur denna aspekt begränsas. Därigenom kan 
riskerna till följd av ett ökat antal stormar begränsas.  

Det faktum att sjön Skagern är reglerad gör att risken för översvämningar i princip är obefintlig. De 
risker som finns i detta avseende sammanhänger med risker för dammbrott uppströms i Letälven.  

Några andra risker av betydelse som kan förväntas med anledning av det nu aktuella planförslaget 
torde inte föreligga till följd av befarade klimatförändringar.  

 



32 (35) 

Detaljplan för del av Hulan 3:5 m.fl. fastigheter 
Antagandehandling, oktober 2011 

Administrativa frågor 
Tillämplig lag 
Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes av en ny plan- och bygglag (2010:900) den 2 maj 2011. Enligt 
övergångsbestämmelserna ska emellertid den tidigare lagen tillämpas i ärenden som har inletts före 
denna tidpunkt, även om ett antagande sker efter denna tidpunkt. För detta ärende ska alltså bestäm-
melserna i 1987:10 tillämpas. 
  
Planavgränsning 
Kommunen anser att det är angeläget att bebyggelseutvecklingen i området regleras och att även de 
bebyggda tomter i Hulan som inte omfattas av nu gällande byggnadsplan ska omfattas av den nya 
detaljplanen. Därigenom kan även dessa fastigheter tillförsäkras att spillvatten m.m. omhändertas på 
ett långsiktigt hållbart sätt. 
 
Befintlig byggnadsplan 
I samband med att den nya detaljplanen antas upphävs nuvarande byggnadsplan i sin helhet.  
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är ett juridiskt begrepp. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastig-
hetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upp-
hävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. Kommunen har för avsikt att sätta 
genomförandetiden för denna detaljplan till 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.  

  

 
Västra delen av Strandvägen 

 
Lovplikt 
Enligt 8 kap. 5-6 §§ plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att minska eller 
utöka bygglovpliktens omfattning. Lättnader i bygglovplikten får emellertid inte beslutas, om bygglov 
krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. 
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Kommunen bedömer att det inte finns anledning att besluta om utökad lovplikt. Vidare bedöms att 
bygglov behövs inom planområdet för de åtgärder som normalt kräver bygglov för att tillvarata såväl 
grannars intressen som allmänna intressen. 

 
Avvikelser vid bygglovprövning 
Som redan har nämnts på sidan 3 är bygglagstiftningen vanligtvis inte retroaktiv. Befintliga byggnader 
som t.ex. är placerad på mark som enligt detaljplanen utgör mark som inte får bebyggas behöver alltså 
inte rivas. Om den nuvarande bebyggelsen sålunda avviker från vad som anges i planen innebär det 
sålunda inga omedelbara problem.  

Däremot kan avvikelser i förhållande till planen leda till bekymmer för den som önskar bygga mer på 
fastigheten. Enligt bestämmelserna i 8 kap. 11 § plan- och bygglagen är en av förutsättningarna vid 
bygglovprövningen att ”den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden ska 
utföras a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området, eller 
b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovprövning […]”.  

Detta betyder sålunda att om bebyggelsen strider mot planen kan fastighetsägaren inte räkna med att 
bygglov beviljas. Syftet med denna bestämmelse är naturligtvis att bygglov inte ska beviljas med 
automatik för något som planen egentligen inte tillåter, eftersom detta kan leda till att bebyggelsen blir 
olämplig utifrån allmän synpunkt.  

Vad som nu har sagts innebär inte nödvändigtvis att några förändringar av bebyggelse som strider mot 
planen inte kan komma till stånd inom ramen för den nya planen. Däremot kan inte byggrätten tas för 
given, utan Miljö- och byggnadsnämnden får göra en bedömning från fall till fall. Om nämnden be-
dömer att bebyggelsen inte blir olämplig kan nämnden bevilja bygglov för ”mindre avvikelser”. Om 
bebyggelsen däremot blir olämplig ur allmän synpunkt, t.ex. i förhållande till grannarnas intressen 
eller i förhållande till bestämmelserna om brandskydd, ska nämnden däremot inte bevilja bygglov.  

 
Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Den allmänna platsmarken ska utgöra en 
anläggningssamfällighet som förvaltas av samfällighetsföreningen enligt de grunder som redovisas i 
genomförandebeskrivningen.  
 
 
Hova, oktober 2011  Stockholm, oktober 2011 
 
 
……………………..  …………………….. 
Dan Harryzon   Johan Hjalmarson 
Plan- och exploateringschef  f.d. stadsarkitekt   
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Detaljplan för del av 

Hulan 3:5 m.fl. fastigheter 
 
Genomförandebeskrivning 
 
Ansvarsfördelning – Huvudmannaskap 
Samfällighetsföreningen svarar för övertagande av allmän platsmark samt skötseln av dessa områden. 
Lantmäteriförrättning påkallas av kommunen. Förrättning kan även påkallas av den som idag är ägare 
av berörd fastighet.  

En ny hamn tillskapas i form av en ny gemensamhetsanläggning för de fastigheter inom området vars 
ägare önskar en egen båtplats i hamnen. Gemensamhetsanläggningen bör förvaltas av samfällighets-
föreningen i området, men där delägarkretsen anpassas mellan de olika gemensamhetsanläggningarna 
så att endast de fastighetsägare som önskar använda hamnen behöver bidra ekonomiskt till byggande 
och drift av hamnen. Lantmäteriförrättning påkallas av den eller de fastighetsägare som önskar bygga 
ut hamnen.  

För byggande och skötsel av avloppsreningsverket med tillhörande avloppsledningsnät samt admini-
stration av vattenanläggningen tillskapas en ny gemensamhetsanläggning för de fastigheter inom 
området som idag saknar godkänd avloppsanläggning respektive inte har tillgång till egen brunn. Lant-
mäteriförrättning påkallas av kommunen.  

 
Anläggningsåtgärder 
Den befintliga samfällighetsföreningen bör ombildas så att denna svarar för anläggande och skötsel av 
erforderliga vägar och de områden som enligt planen utgörs av allmän platsmark. Kommunen anser att 
denna ska förvärvas med äganderätt. I anläggningssamfällighetens uppgifter bör ingå att tillhandahålla 
livräddningsutrustning vid badplatsen. Vidare bör anläggningssamfälligheten åläggas att tillse att sjön 
kan nås med motorspruta för att Räddningstjänsten ska kunna använda sjön vid en eventuell brand 
(genom att tillhandahålla plogad väg). Slutligen bör anläggningssamfälligheten även svara för att 
anlägga och driva den avfallsanläggning som förutsatts i planen (betecknad E2).  

Inom område V1 och WV1 ska en hamnanläggning anläggas. Det bör ankomma på de fastighetsägare 
som önskar använda hamnen att själva avgöra hur hamnen ska utformas (eftersom det inte kan anses 
vara självklart alla fastigheter inom planområdet ska ingå i denna gemensamhetsanläggning). 
Gemensamhetsanläggningen bör förvaltas av samfällighetsföreningen enligt vad som redovisats ovan 
under rubriken Ansvarsfördelning – Huvudmannaskap.  

Fastigheterna inom området ska även utgöra en anläggningssamfällighet för att tillgodose behovet av 
vatten och avlopp. Även de fastigheter som vid lagakraftvinnandet är obebyggda bör ingå i nämnda 
samfällighet. Samfälligheten bör åläggas att dels svara för anläggande och drift av det gemensamma 
avloppsreningsverket med tillhörande pumpstationer, infiltration, ledningsnät m.m., dels att svara för 
den gemensamma vattenanläggningen.  

Anläggningssamfälligheten för vatten och avlopp ska bildas enligt de principer som redovisas i 
planbeskrivningens avsnitt Vatten och avlopp.  

Som redan nämnts anser kommunen att de områden som omfattar allmän plats-mark bör lösas med 
äganderätt.  

 

Fastighetsbildning 
Frågan om vid vilken tidpunkt som samhällighetsföreningen ska överta ansvaret för den mark som 
utpekats som allmän platsmark diskuteras närmare i planbeskrivningen. Det är emellertid angeläget att 
notera att även berörd fastighetsägare kan begära att samfällighetsföreningen ska ta över den allmänna 
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platsmarken. Det är därför inte möjligt för kommunen att ange när ett övertagande faktiskt kommer att 
ske.  

 
Tidplan för detaljplan 
Den preliminära tidplanen för detaljplanearbetet ser ut som följer: 
 
Oktober 2010 Särskilt utlåtande 
 Allmänna utskottet tar upp planen för godkännande 
November 2011 Kommunstyrelsen tar upp planen för godkännande 
December 2011 Kommunfullmäktige tar upp planen för antagande 
 
 
Ekonomiska frågor 
En ungefärlig uppskattning av kostnaden för att anlägga den gemensamma avloppsanläggningen inom 
området redovisas i avsnittet Vatten och avlopp. Det är svårt att närmare beräkna denna kostnad i 
nuläget eftersom den förväntas uppstå först om ca 8 år. Anläggningsförrättningen påkallas av kom-
munen men betalas av berörda fastighetsägare.  

Kostnader uppstår när samfällighetsföreningen övertar förvaltningen av den allmänna platsmarken. 
Eftersom det för närvarande inte går att säga när övertagandet kommer att ske och i vilken omfatt-
ningen är det inte möjligt att idag beräkna kostnaderna för berörda fastighetsägare. Kostnaden för 
anläggningsförrättningen betalas av berörda fastighetsägare.  

Det bör noteras att fastighetsägaren redan idag kan begära att samfällighetsföreningen ska lösa den 
mark som enligt den nu gällande byggnadsplanen ska användas som allmän platsmark. Det nu aktuella 
planförslaget innebär sålunda ingen skillnad i detta avseende.  

Anläggningskostnaderna samt de kostnader som uppstår för den anläggningsförrättning och de till-
stånd m.m. som erfordras för att anlägga den gemensamma hamnanläggningen bekostas av de fastig-
hetsägare vars fastigheter kommer att ingå i anläggningssamfälligheten.  

Detaljplanearbetet sker i kommunens regi på kommunens bekostnad. Planavgift kommer att tas ut vid 
ny- och tillbyggnad inom planområdet enligt gällande plan- och bygglovtaxa.  

 
Medverkande tjänstemän 
Från Gullspångs kommun har huvudsakligen undertecknade medverkat liksom personal från miljö- 
och byggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  
 
Hova, oktober 2011   Stockholm, oktober 2011 
 
 
Dan Harryzon    Johan Hjalmarsson 
Plan- och exploateringschef   f.d. Stadsarkitekt  


