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Syftet med översiktsplanen är att skapa möjligheter för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv 

bebyggelse och attraktiva friluftsområden. 
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Inledning 

Kils Hästcenter Hannäs (KHH) styrelse har med stort intresse tagit del av den ovan 
nämnda fördjupade översiktsplanen. Huvudfokus har lagts på det som berör visionerna 
rörande Hannäsudden. Vi ser att inget av de förslag som presenterats tar hänsyn till den 
verksamhet som byggts upp runt KHH och dess behov. 
 
Det vi kan notera är att omfattningen av KHHs verksamhet på Hannäsudden inte 
avspeglas i materialet och vi önskar med denna skrivelse ge en redogörelse för 
densamma. Vi önskar också ge en bild över hur vi ser att utvecklingen av Hannäsudden 
skulle kunna se ut med KHHs verksamhet som en viktig del av densamma. 
 
Men först lite bakgrund. 
 

Bakgrund 

Hästverksamhet har funnits i många år på Hannäsudden. 2009 ingicks ett samarbete 
mellan aktuella hästföreningar (Glaumur islandshästförening, Värmlands läns 
Fjordhästförening, Wermlands Körsällskap), Kils kommun och Leader Närheten (EUs 
landsbygdsprogram) med syfte att skapa en attraktiv tränings- och tävlingsplats på 
Hannäsudden. Citat från projektansökan: 
 
”KHH skall ge den hästintresserade befolkningen en stimulerande mötesplats för 
meningsfylld fritid. Projektet leder till  ett ökat engagemang hos de involverade som 
finns över hela länet vilket kommer att leda till utveckling av landsbygden både vad 
gäller kompetensutveckling och näringslivsutveckling. KHH kommer att ha stor 
betydelses för regionens landsbygd. Projektet är en brobyggare mellan unga som gamla, 
stora som små, privat som företagare med ett gemensamt intresse - hästen. Det är 
unikt!” 
 
I projektplanen står också under rubriken Nytänkande: 

”Skapa ett permanent område där utbildning och lärande upplevs som en positiv 
fritidssysselsättning. KHH ska bli en aktiv tränings- och tävlingsanläggning där såväl 
amatörer som proffs är välkomna. 

En plats där många olika verksamhetsgrenar kan ha verksamhet på samma område.  

Projektet syftar till ett stort samarbete mellan tre olika föreningar som alla riktar sig mot 
olika verksamheter, men med en gemensam nämnare - hästen.  Företagen som finns 
inom hästnäringen är oftast väldigt specialiserade på en ras. För att kunna utvecklas och 
stärka företagen kommer projektet ge företagen en gemensam plattform att finna 
samverkansfördelar från.  
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Företag med olika kompetens och verksamheter kommer att kunna samarbeta för att 
kunna leverera en helhetslösning. Här som i övriga samhället ökar kundernas krav på 
helhetslösningar mer och mer och för att kunna konkurrera mot stora kedjor är detta en 
överlevnadsstrategi som hästnäringens mikro och småföretag inser. Genom projektet 
ger det dem en otrolig möjlighet att utvecklas och framför allt överleva så att det 
utvecklas en levande landsbygd.” 

 

Projektet avslutades 2013 efter att ca 10 000 ideella timmar hade upparbetats av 
föreningarnas medlemmar och resultatet var en tränings- och tävlingsanläggning av hög 
klass helt enligt projektplanen, som alla parter hade enats om 2009. 

 

Verksamheten idag 

Idag bedrivs verksamhet på KHH som helt överensstämmer med ambitionerna i det 
Leader-projekt som genomförts. Här bedrivs en mängd olika aktiviteter för alla 
kunskaps- och intressenivåer. Föreningarnas upptagningsområde är länsomfattande och 
medlemsantalet ökar för varje år. 

Idag finns på själva tränings- och tävlingsområdet: 

Körplan, ridbana, ovalbana, passbana, maratonslinga med hinder, 50 boxar för 
tillfällig uppstallning, toaletter, container för gödselhantering, sophantering, 
anslagstavlor, domarbås etc. 

Säkerhetsnivån på anläggningen är hög och tillåter inga motorfordon innanför staketet 
som omgärdar området. 

Vi vill speciellt fästa er uppmärksamhet på att aktiviteterna på Kils Hästcenter är mer 
omfattande än vad översiktsplanen presenterar. Aktiviteterna ökar från år till år i takt 
med att medlemsantalet ökar. Under den del av året som det går att utnyttja anlägg-
ningen pågår löpande träningar arrangerade av de tre föreningarna. De spontana 
besöken på anläggningen ökar också. Planerade aktiviteter framgår av hästcentrets 
kalender på hemsidan – www.hastcenterhannas.se.  

Den verksamhet som idag bedrivs på Hannäsudden orsakar inte några 
saneringskostnader. 

 

Besökare 
Det är många som besöker KHH under året. Besökarna kan indelas i olika kategorier: 

 Tävlande – ryttare eller kuskar (som också har en groom på vagnen) 

 Medhjälpare – föräldrar, syskon, kompisar som hjälper till med häst, bil eller annat 

 Funktionär – aktivitetsledare, domare, tävlingssekreterare, tidtagare, speaker, 
veterinär, stallansvarig m fl samt alla de som ser till att det finns mat och fika att 
köpa 

http://www.hastcenterhannas.se/
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 Leverantörer – spån, grus, röjning, containertömning, utrustning o mat till tävlingar 
etc. 

 Utställare – i samband med tävlingar 

 Publik – vid såväl träning som tävling 

 Kursdeltagare 

 Medlemmar som använder sin anläggning 

 Övriga 

 

Parkering 
De tävlingar som genomförts i år har lockat 40-75 ekipage (häst + ryttare eller häst + 
ryttare + groom) per tävling. Det betyder att det vid dessa tillfällen finns ett stort antal 
fordon med släp eller liknande på Hannäsudden. Det handlar om minst en bil med släp 
(eller lastbil) per ekipage och när det rör sig om tävling i körningssporterna ofta två bilar 
med släp per ekipage. 

Dessutom kommer funktionärer i bil och att funktionärerna uppgår till 30-50 personer 
är inte ovanligt. Därtill kommer även leverantörer och utställare som är kopplade till de 
aktuella tävlingarna. Och sist men absolut inte minst, publiken kommer i bilar. 

Träningsverksamhet pågår löpande under säsongen april-oktober. För varje ekipage som 
tränar så kommer det i princip en bil med släp (eller lastbil). Av säkerhetsskäl måste 
även dessa parkeras utanför det ingärdade området.  

Parkering av hästtransporter skall ske med hög säkerhet. På parkeringen lastas hästar av 
och på, vilket ställer krav på att fordonen parkeras med ett visst avstånd för att göra 
hanteringen av hästarna så säker som möjligt.  

För att kunna upprätthålla syftet med satsningen på KHH krävs parkeringsytor, vilket vi 
kan utnyttja idag. Se sista sidan. Inget av de presenterade alternativen tar hänsyn till 
denna förutsättning för varken befintlig eller växande verksamhet på Hannäsudden för 
KHH. 

 

Övernattning 
I samband med tävlingar är behovet av övernattning stort. Många kommer resande lång 
väg och anländer dagen före tävlingen. Ofta är också tävlingarna över flera dagar, vilket 
betyder att de tillresande bor flera nätter i Kil (i både husvagnar/lastbilar och tält) eller 
på boenden som erbjuds (hotell, vandrarhem, bed&breakfast). Dessa fakta finns heller 
inte med i översiktsplanen och inget av alternativen tar hänsyn till ett sådant behov. 

 



 
 
 
 

 
2015-09-09 

Framtid 

Baserat på den bebyggelse som planeras och därmed ökad befolkning bör Hannäsudden 
utvecklas till ett attraktivt fritidsområde med anläggningar som inte kräver ingrepp i 
marken. Därmed får eventuella föroreningar ligga orörda och så får naturen en chans att 
självläka så småningom.  

Redan idag utnyttjas Hannäsudden för flera ändamål utöver hästverksamheten. Udden 
besöks regelbundet av människor som promenerar och för träning av hundar. Båtägare 
använder udden för att sjösätta sina båtar. Detta visar redan att Hannäsudden har ett bra 
läge för att bli ett attraktivt fritidsområde för många fler. 

Hästverksamheten utvecklas löpande och för att arrangera fler stora tävlingar önskar vi 

- Behålla nuvarande tävlingsarenor 

- Utöka den tillfälliga uppstallningen med 20 boxar 

- Parkering för 150-200 fordon med hästar 

- Publikparkering 

- 100-150 bäddar för övernattning 

- All trafikplanering tar hänsyn till att hästar ska ridas och köras. 

 

Även andra verksamheter har förutsättningar att utvecklas på Hannäsudden, som t ex 
brukshundsträning/-tävling eller andra fritidsaktiviteter 

 

Vi uppmanar Kils kommun att på ett positivt sätt ta vara på den dragningskraft som 
hästcentret redan utgör. 

  



 
 
 
 

 
2015-09-09 

  Bilaga 1 


