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PLANPROCESSEN 

HANDLINGAR 

Till planförslaget hör denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning, plankarta med 

avgränsning av det område som detaljplanerna avser att upphäva och fastighetsförteckning.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planförslaget syftar till undantagande av vissa arealer som berörs av bestämmelser för allmän 

platsmark med tilläggsbestämmelser/ park eller plantering men även kvartersmark för lantbruks-

ändamål/odling betesmark. Kvartersmark med bestämmelser för bostadsbebyggande berörs inte av 

planändringen. Planförslaget innebär att delar av gällande detaljplaner i Hammersta-området upp-

hävs vad avser omfattningen av arealen men planbestämmelserna för allmän plats/ park och plan-

tering berörs inte utan kvarstår oförändrad för kvarstående områden. 

 

Detaljplanerna i Hammarsta-området har enskilt huvudmannaskap. Det innebär markområden som 

omfattas av bestämmelser för allmän plats ska förvaltas och skötas av fastighetsägarna inom plan-

området gemensamt samfällt. I de befintliga detaljplaner som finns för området (byggnadsplaner) 

P65-14, P72-15, P74-8, P75-6, P83-9 och P96-9 och som omfattar jordbruksfastigheterna Ham-

mersta 4:1 och Täby 2:1 finns betydande arealer som omfattas av bestämmelser för allmän 

plats/park och plantering. Vid jämförelse med liknande fritidshusområden inom Gnesta kommun 

utvisar Hammersta-området en avvikelse från övriga planområden med signifikant större areal för 

allmän plats fördelat per fritidsfastighet genom ca 0,7 hektar eller 7000 kvm per fritidsfastighet. 

Närmast följande områden Hållsta och Norrtuna har båda ca 0,5 hektar per fritidsfastighet. Områ-

det Lilla Hammarbostäder har 0,3 ha per fastighet och området Malmsjöstugan har 0,2 ha allmän 

platsmark per fastighet som jämförelse. 

 

Utbyggnaden av Hammersta-området har skett i etapper under lång tid sedan starten år 1965. Det 

har gått något trögt sedan detaljplanernas tillkomst att bilda gemensam förvaltning för delar av 

allmänplatsmarken med bestämmelser park och plantering genom bildande av gemensamhetsan-

läggning. Anledning är att den ursprungliga exploatören / ägaren av Hammersta 4:1 men även se-

nare ägare av fastigheten, har påtagit sig rollen av att sköta vissa gemensamma nyttigheter för de 

fritidsboende i området mot betalning. Dessutom medge att fritidshusägare genom upplåta nytt-

janderätt få göra vissa åtgärder på angränsande mark som omfattas av bestämmelser för park och 

plantering inom Hammersta 4:1. Den nuvarande ägaren av Hammertsa 4:1 tillträdde sin fastighet 

2004. För gemensamma nyttigheter som vägar etc inom Hammersta finns år 2010 bildad gemen-

samhetsanläggning för gemensam förvaltning och skötsel. Det har även bildats gemensamhetsan-

läggningar för andra gemensamma nyttigheter såsom färskvatten, sophantering, badplats. 

 

Avsaknaden av gemensam förvaltning av dessa områden för park och plantering har inneburit 

konflikter mellan markägaren som driver sitt jordbruksföretag för ekonomisk avkastning och ett 

antal fritidshusägare som har menat att markägaren ska följa planbestämmelserna eller velat ha en 

mer eller mindre direkt påverkan på jordbruksdriften.  Den pågående markanvändningen jordbruk 

främst skogsbruk men även bete och åker som också bedrivs inom områden för bestämmelser om 

allmän plats, har bedrivits på Hammersta 4:1 långt före fastigheten kom att detaljplaneläggas. 

Denna jordbruksdrift har varit uppskattad av många och bidragit till områdets speciella karaktär. 

En detaljplan med dess bestämmelser bestämmer tillåten markanvändning (i detta fall allmän plats 

- park och plantering) inom berört område men planen är inte fullt ut genomförd om det inte bildas 

en rättighet för gemensam förvaltning och skötsel genom en gemensamhetsanläggning. 

 

Ansökan om att bilda gemensamhetsanläggning för områdena för park och plantering inkom 2016 

till Lantmäteriet, ingiven av ett antal fritidshusägare i Hammersta-området (ca 10 – 15 st av ca 80 
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st fritidshusägare).  År 2018 erhöll ägaren av Hammersta 4:1 positivt planbesked från kommunen 

om att pröva frågan om omfattningen av allmän platsmark inom detaljplanerna kan minskas. Men 

redan år 2008 inkom den nuvarande ägaren av Hammersta 4:1 med sin första skrivelse till kom-

munen att man ville ta upp frågan om att ändra i befintliga detaljplaner med skäl som att man an-

såg dessa områden vara för stora till sin omfattning och detta ledde till osämja i området när an-

vändandet ska överenskommas. 

 

Ett antal intressekonflikter mellan parterna i Hammersta om skötsel av marken inom allmän plats 

är välbekanta i området.  Markägaren vill bedriva jordbruk med ekonomisk avkastning. Ägaren av 

Hammersta 4:1 har redan för ca 11 år sedan vänt sig till kommunen om möjligheten att få till stånd 

en prövning om möjligheten att minska arealerna inom allmän plats. Hela planområdet Ham-

mersta har en omfattande areal med bestämmelser för allmän plats om ca 55 hektar. Det ger ett 

medeltal på 0,7 hektar per fritidsfastighet vilket är störst för kommunen. Över tiden har det inte 

funnits en stor gemensam opinion i området för att bilda gemensamhetsanläggning för park och 

plantering. Viljan hos de fritidsboende har sannolikt varit delad för att ta ansvar för och ta de lö-

pande kostnader som hänger samman med att förvalta en gemensamhetsanläggning för park och 

plantering men även kostnaderna för att bilda gemensamhetsanläggningen. Fritidshusborna har ti-

digare kunnat ta del av nyttor som vägar mm från markägaren mot betalning.  

 

Sammantaget har kommunen gjort bedömningen att de befintliga detaljplanerna nu är inaktuella 

vad avser allmän plats park/plantering. Dessutom upphävs områden inom kvartersmark Lantbruk. 

Här föreslås nu att dessa planer ändras genom att delar av områden för allmän plats utgår ur de-

taljplanerna. Denna förändring ryms inom syftet inom med de ursprungliga detaljplanerna som av-

ser utbyggnaden av fastigheter för fritidshus, förse de nya fastigheterna med vägar, lösa problem 

med vatten och avlopp, sophantering, badplats och ha tillgång till allmän platsmark park och plan-

tering. Förändringen innebär att park och plantering minskas i sin omfattning. Huvudtanken i för-

slaget är områdena för allmän plats för gemensam förvaltning och skötsel (park och plantering) 

kommer att finnas kvar inom huvudsakligen tre sammanhållna områden, se plankarta. Övriga om-

råden inom allmän plats och kvartersmark för lantbruksändamål kommer därmed att utgå. Avsik-

ten är att så långt det är möjligt och rimligt särskilja på jordbruksintresset och områden som kan 

vara av intresse för en gemensam förvalting i området. Skälet är att minska intressekonflikterna i 

området mellan parterna.  

 

Planförslaget kan ge en tydlig skiljelinje mellan intressena jordbruk – fritidshusägare och under-

lätta sannolikt för möjligheterna till en samfälld gemensam förvaltning genom bildad gemensam-

hetsanläggning för områdena för park och plantering, i första hand skogsmark. Genom minskad 

arealstorlek för områdena av park och plantering ökar troligtvis fritidshusägarnas vilja till att ta ett 

gemensamt ansvar och skötsel med tillhörande kostnader för dessa områden. Men det ger också 

bättre förutsättningar för jordbruksföretaget på Hammersta 4:1 att bedriva sin verksamhet inom de 

områden som ej längre är detaljplanelagda. Inom dessa områden kommer ägaren av Hammersta 

4:1 kunna bruka marken som vilken annan jordbrukare förutom de inskränkningar eller åläggan-

den som övrig lagstiftning eller kommunala beslut kan tänkas pålägga markanvändningen. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 

Kommunen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlet i (MB) tillgodoses och miljökonse-

kvensnormer enligt 5 kap. MB i aktas. 
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PLANDATA 

Planens avgränsning 

 

Planområdet omfattar ett markområde uppdelat i tre delområden inom Hammersta-området, vilka 

delområden ska utgå från befintliga planer. 

Areal 

 

Planområdet omfattar ca 44 ha. 

 

Markägoförhållanden 

 

Inom planområdet berörs fastigheterna Hammersta 4:1 och Täby 2:1. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

 

Enligt Översiktsplan – Gnesta kommun 2050 omfattas Hammersta-området av riksintresset kul-

turmiljö. Detta förslag till planändring förväntas inte medföra någon påverkan för riksintresset 

kulturmiljö. 

 

Detaljplaner och förordnanden 

 

Inom planområdet gäller följande planer; Byggnadsplan för fritidshusbebyggelse på del av Ham-

mersta 4:1 (P75-6) laga kraft 1965-12-13, Ändring av byggnadsplan för fritidshusområdet Ham-

mersta 4:1 (P75-15) laga kraft 1972-0920, Byggnadsplan över del av fastigheten Hammersta 4:1 

m fl (P74-8) laga kraft 1974-04-05, Ändring och utvidgning av byggnadsplan för fastigheten 

Hammersta 4:1 m.fl (norra delen) laga kraft 1975-05-22, Ändring av byggnadsplan för fastigheten 

4:1, del av (P83/9) laga kraft 1983-03-30, Hammersta 4:1 Smedjan, Bergsstugan (P96/9) laga kraft 

1996-09-23 samt Ändring av detaljplaner del av Hammersta 4:1 (P94/6) laga kraft 1994-07-26. 

 

Fastighetsregistret anger att Fråga Väckt Om Förordnande Enl. 113 § Byggnadslagen, akt 04-IM1-

65/4732 som innebär att markägare/exploatör ska kunna upplåta/överlåta mark inom allmän plats 

utan ersättning efter beslut ifrån Länsstyrelsen. 

 

Program för planområdet 

 

Något program har inte ansetts behövligt. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Kommunen har bedömt att förslaget inte innebär någon betydande påverkan på miljön. Således 

upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning för denna plan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

 

Delar av planområdet närmast Nyckelsjön består av åkermark med svagt sluttande terräng. Åker-

mark återfinns även inom några mindre områden, främst i söder. Övriga delar av planområdet be-

står av skogsmark och till vissa delar bergig mark samt hagmark och betesmark för kor eller får. 

Ingen tomtmark berörs vid upphävandet av detaljplanerna.  

 

Fornlämningar  

 

Det finns ett antal kända fornminnen inom planområdet.  Planförslaget torde i allmänhet inte inne-

bära vid efterföljande fastighetsbildning om t ex ny fastighetsgräns ska utläggas, någon förändring 

förutom kanske invid Tobergsliden. 

 

 

Bebyggelseområden 

 

Bostäder 

 

Förslaget att upphäva delar av gällande detaljplaner berör inte bostadshus och tomtmark. 

 

Vägar och trafik 
 

Inom Hammersta-området finns samfälld förvaltning för vägar genom år 2010-12-23 bildad ge-

mensamhetsanläggning Hammersta ga:3 med ändamålet vägar och stigar. Planförslaget innebär 

ingen förändring för gemensamhetsanläggningen. 

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten  

 

Inom Hammersta-området finns sedan 1995-09-20 gemensamhetsanläggning Hammersta ga:1 för 

gemensam vattenförsörjning som består av brunn med tillhörande ledningar. Planförslaget innebär 

ingen förändring för gemensamhetsanläggningen. 

 

Avfall 

 

Gemensamhetsanläggningen Hammersta ga:2 inrättad 1995-09-20 för bad- och båtplatser samt 

sopcontainer finns i Hammersta-området. Planförslaget innebär ingen förändring för gemensam-

hetsanläggningen. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

 

Delar av detaljplanerna (byggnadsplaner) för Hammersta som P65-14, P72-15, P74-8, P 75-6, 

P83-9 och P96-9 föreslås att upphävas. Inom dessa områden som utgår från planerna gäller sedan 

generella regler enligt plan- och bygglagen. Detaljplanen P94/6 som har till syfte att bebyggelsen i 

området ska behålla en enhetlig karaktär det sk Hammersta-manifestet  berörs inte av planföränd-

ringen. Det innebär för all tomtmark inom berörda planer kommer planförslaget inte innebära nå-

gon förändring alls utan dessa omfattas av samma bestämmelser som tidigare. 
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Riksintresse 

 

För hela bygden finns för Hammerstaområdet bestämmelser om riksintresset kultur Gåsinge-

Dillnäs som reglererar markanvändningen i området, oavsett om det är planlagd mark eller inte. 

Syftet med dessa bestämmelser är bevara ett levande jordbrukslandskap i området. Riksintresset 

påverkas inte. 

 

Exploateringsmöjligheter 

 

Planförändringen medför inte med automatik ökade exploateringsmöjligheter för ägaren av Ham-

mersta 4:1. Idag finns redan teoretiska möjligheter för ägaren av Hammersta 4:1 att exploatera de-

lar av fastigheten som inte är planlaggda. Planförändringen kan kanske ses som en ökning av den 

teoretiska möjligheten. Men enligt gällande plan- och bygglagstiftning (PBL) är det kommunal 

angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten eller om bostadsbebyggelse ska 

medges eller inte inom ett visst område. Detta sker genom kommunal tillståndsgivning som för-

handsbesked/bygglov eller om det är av lite större omfattning planläggning. För jordbruksföretag 

vars huvudsakliga inkomster kommer från jordbruket kan jordbrukaren få uppföra ekonomibygg-

nader inom områden som inte är planlagda. I andra fall kan så jordbruksföretaget behöva söka 

lämpliga tillstånd. 

 

Fastighetsvärden  

 

Enligt vedertagna värderingsprinciper kan en fastighet bara påräkna sig ett värdetillskott från en 

befintlig gemensamhetsanläggning med dess sammantagna värde som fastigheten har del igenom 

sitt andelstal. I Hammersta finns ännu ingen gemensamhetsanläggning med ändamålet park och 

plantering. Det finns därmed inget värde att fördela mellan fritidsfastigheterna. Det innebär att fö-

reslagen planförändring inte medför någon förmögenhetsöverföring från fritidhusägarna till ägaren 

av Hammersta 4:1. Situationen hade inte varit annorlunda om gemensamhetsanläggning för park 

och plantering existerat vid planförändringen och delar av denna gemensamhetsanläggning skulle 

därmed upphävas. Då hade markägaren fått betala ersättning till anläggningssamfälligheten för de 

delar som ska upphävas eller utgår. Vid inrättandet av gemensamhetsanläggning ska alltid utgå er-

sättning för det utrymme som anläggningen upptar på marken. Storleken på ersättningen beror på 

om den avser intrångsersättning eller inlösen av marken och kommer att bestämmas eller avgöras i 

samband med lantmäteriförrättning.  Det är välkänt att i Hammersta betingar fritidshusen ett högre 

värden jämfört med andra fritidshusområden i kommunen. Dessa högre värden har sannolikt sin 

grund i de mycket uppskattade förhållanden som är ute i Hammersta med sina skyddade lägen där 

fritidshusen är placerade i grupper med relativt stora tomter. Dessa högre värden bygger på plan-

förhållandena i området. Men sannolikt inte det faktum att det skulle finnas en gemensamhetsan-

läggning för samfälld skötsel och ansvar för områdena för park och plantering. 

 

Jakt 

 

För områden som undantas från detaljplanerna skulle det i princip kunna bedrivas jakt. Men redan 

idag kan jakt bedrivas inom andra delar av Hammersta 4:1 som ej är planlagda och likaså på an-

gränsande jordbruksfastigheter. Enligt 27 § Jaktlagen ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts 

för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Kommunen kan förstå 

oron för planförändringen. Man måste dock förutsätta att människor som bedriver jakt gör det un-

der säkra och trygga former. Självklart ska jakt alltid bedrivas på ett sådant vis att det inte innebär 

någon fara för människor och även djur som det inte bedrivs jakt på.  
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Skyddszoner 

 

I föreslagen planförändring för plan P65-14 kommer områdena för bestämmelser om allmän plats 

återfinnas ograverade. För planerna P65-14, P72-15, P74-8 P75-6 kommer gräns som sammanfall-

ler med detaljplanegräns och som avser kvarvarande områden med bestämmelser om allmän plats 

att läggas minst 10 meter från gräns till kvartersmark / bostadsfastighet eller invid naturlig gräns 

som väg etc. 3 meter annars enligt planbestämmelsekartan. 

 

Förordnanden enligt §113 BL 

 

I Hammerstaområdet finns områden som omfattas av s k exploatörsförordnaden som innebar att 

en exploatör kunde efter förordnande från länsstyrelsen beslutas att upplåta allmän plats veder-

lagsfritt till fastighetsägare inom planområdet för någon gemensam nyttighet. Dessa förordnanden 

har genom lagändring upphört att gälla från årsskiftet 2018/2019. Behandlingen av dessa förord-

nanden kommer att ske inom den pågående lantmäteriförrättningen och inte i denna planprocess. 

 

Djurhållning i området Hammersta mm 

 

Många uppskattar den djurhållning som bedrivs i området av betande får, hästar och kor. Men det 

har även varit en grogrund till de konflikter som förekommer. Föreslagen planändring har till syfte 

att bättre särskilja på jordbruksintresset och fritidsboendes intresse av rekreation och rörligt fri-

luftsliv. Vad avser det rörliga friluftslivet så innebär planförändringen inga förändringar då var 

och en har möjligheter ströva fritt i skog och mark enligt vad den s k allemansrätten medger och 

får. Efter planförändringen kan djurhållning bedrivas på de områden av Hammersta 4:1 som ej be-

lastas detaljplanens olika bestämmelser. Inom områden inom detaljplanen och bestämmelser om 

allmän plats är syftet att underlätta för en gemensam samfälld förvaltning i området genom ge-

mensamhetsanläggning. In dessa områden är inte planens syfte att enskild djurhållning ska bedri-

vas. 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

 

Detaljplanen avses att handläggas som standard planförfarande.  

 

Preliminär tidplan: 

Samrådsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden Dec 2018 

Samråd  Jan/feb 2019 

Beslut om granskning Samhällsbyggnads-

nämnden 

Maj 2019 

Granskning 1 Aug/dec 2019 

Granskning 2 Dec/jan 2020 

Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden April 2020 

Antagande Kommunfullmäktige  April 2020 

Laga kraft   

 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.  

Markägande 

 

Fastigheterna inom planområdet har enskilt ägande. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Planen har inte kommunalt huvudmannaskap utan förvaltning och skötsel av områden med be-

stämmelser om allmän plats, ska ske enskilt gemensamt inom planområdet. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

 

Nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för genomförande av detaljplanen får upp-

tas efter ansökan av berörda fastighetsägare. 

Gemensamhetsanläggning 

 

För förvaltning och skötsel av områden inom bestämmelser för allmän plats får en eller flera ge-

mensamhetsanläggningar inrättas. 

 

Inom detaljplanerna P72-15, P75-6 och P83-9 ska gränserna för området som utgår från detaljpla-

nerna och som sammanfalla med ny detaljplanegräns, förläggas minst 10 meter från fastighets-

gräns eller omkring 3 meter öster om väg som ingår i gemensamhetsanläggningen Hammersta 

ga:3 vid behov. I samband med fastighetsbildning för att bilda gemensamhetsanläggning får 

smärre avvikelser göras för att erhålla en bättre anpassning till förhållandena på plats. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

 

Ägaren av Hammersta 4:1 har tecknat planavtal med kommunen. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Tomas Enqvist    Christer Hedberg 

Planeringschef    Lantmätare 

 

 

 

 




