
 

Dnr Ks 2016/405 Sida 1/2 

  

2017-10-24 

 

 
 

  
Samhällsbyggnadsavdelningen  

Planhandläggare 

annika.ekblom@hagfors.se 
Tel: 0563 – 185 39 

 

  
  
 
 

 

 

INBJUDAN TILL SAMRÅD  

Förslag till DETALJPLAN för CIRKUSPLATSEN, (del av Hagfors 

2:161), Hagfors kommun 

Hagfors kommun beslutade 2017-09-26 att inleda samråd av förslag till 
DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN, Hagfors kommun.  

Planområdet är beläget i norra delen av Hagfors centrala delar, norr om 
Parkvägen och väster om Uvån och berör dels fastigheten Hagfors 2:194 (ägs av 
Lidl Sverige KB) samt del av fastigheten Hagfors 2:161 (ägs av Hagfors 
kommun).  

Planområdet är 47,43 hektar stort och syftar till att utvidga det befintliga 
handelsområdet med Lidl i nordlig riktning varvid utfyllnadsmark efter en 
tidigare soptipp kan inkluderas och omvandlas till byggbar mark. Det nya 
planförslaget ger en fördubbling av handelsytan jämfört med gällande plan för 
Lidl och kvartersmarken kommer även att få användas för centrumfunktioner. Till 
centrumfunktioner räknas verksamheter som traditionellt har brukat förläggas till 
stadskärnor eller centrumområden på grund av att de ska kunna nås av alla, ha 
offentlig karaktär eller verksamhet som vänder sig till allmänheten, t ex kiosk, 
servering, restaurang, möteslokaler m.m. I samband med etablering ska 
parkeringsplatser för handeln tillgodoses inom planområdet. Strandskyddet 
upphävs inom kvartersmarken. Det befintliga området bedöms ha väl fungerande 
gatumark och säkra trafiklösningar, med gång- och cykelvägar, busshållplats samt 
angöringar till det befintliga handelsområdet och iordningställda 
parkeringsplatser. Man kan angöra planområdet från Parkvägen, gång- och 
cykelvägen eller busshållplatsen. Norr om planområde finns naturmark med bl a 
en badplats invid Uvåns västra strandområde samt strövområden i naturmark 
vilka blir mer lätta och tillgängliga för besök genom att parkering möjliggörs på 
de parkeringsplatser som anläggs inom planområdet. Även t ex husbilar kommer 
att kunna parkera och njuta av Uvåns strandområde.  

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget 
har stöd i gällande översiktsplan. Att utöka det befintliga handelsområdet bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. Gällande detaljplan för Lidl kommer att 
ersättas då det aktuella planförslaget antages och vinner laga kraft. Planen 
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överensstämmer med översiktsplanen och målsättningarna i Hagfors strategin. 
Planförslaget möjliggör t ex ytterligare handelsetableringar vilket ger Hagfors 
kommun fördelar om ett antal arbetstillfällen kan tillskapas och antalet besök i 
Hagfors kan förväntas öka varvid ytterligare etableringar kan genereras vid 
efterfrågan.  

Planområdet bedöms lämpligt för handelns utbyggnad även med hänsyn till 
Hagfors kommuns Trafiknätsanalys. Parkvägen står i förbindelse med det större 
handelsområdet vid rondellen Ängfallheden samt rondellen Storgatan/Parkvägen. 
Det bedöms fördelaktigt att förlägga t ex större livsmedelsbutiker och 
sällanköpshandel som säljer skrymmande varor och kräver bilutrymme till platser 
med närhet till genomfartslederna. Om säkra, trygga och väl fungerande 
trafiklösningar ska kunna uppnås bör kraftigt tung trafik med långa släp inte i 
onödan dras in till stadskärnans gatumark och trottoarer. Genomfarterna 
Dalavägen/riksväg 246, vägen mot Edebäck samt Parkvägen är dessutom 
utpekade rekommenderade genomfartsvägar för farligt gods transporter. 

SAMRÅDSTID 

Samrådet pågår från och med 2017-10-31 till och med 2017-11-27. 
Samrådshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på följande platser: 

• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppettider måndag till torsdag 08:00 – 

17:00, fredag 08:00 – 16:00. 

• Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se 

SYNPUNKTER 

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan skall framföra det skriftligen till 
nedanstående postadress eller e-post adress så att synpunkten är Hagfors 
kommun tillhanda senast 2017-11-28, (den 28 november 2017). 

• E-post: kommun@hagfors.se 

• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors 

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun tel 0563 – 185 00 (växel). 
Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen inom ovan angivna tid, kan 
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
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