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Granskningsutlåtande   

Förslag till DETALJPLAN för BRYGGAN (del av Hagfors  2:161 

och del av Hagfors 2:1) i Hagfors, Hagfors kommun 

Granskningsomgång 1 (år 2014) 

Hagfors kommun beslutade 2014-05-26 § 47 att ställa ut planhandlingarna 
daterade 2014-05-19 för granskning. Granskningen pågick 2014-06-17 – 2014-
08-05. Under granskningen inkom tre yttranden vilka redovisas i bilagan 
tillhörande Hagfors kommuns Granskningsutlåtande daterad 2018-10-23.  

I planförslaget granskningshandling 2014-05-19  var en del av parkmarken 

förlagd som kvartersmark med användning för centrumverksamhet (C) och en 

del i Uvån redovisades som vattenområde med användning för flytande 

centrumverksamhet (W,C) med byggrätt. I sitt yttrande avstyrkte Fortum ett 

antagande av detaljplanen eftersom planförslagets dåvarande utformning 

utgjorde en risk för Fortums dammanläggning. Risken bestod bl a i att materia 
från ”Bryggan” riskerar brytas loss och flyta nedströms vattendraget och orsaka 
driftsstopp i dammanläggningen varvid elproduktionen uteblir. Fortums 
verksamhetsområde motsvarar fastigheterna Hagfors 2:1 och 2:4 och berör 
vattenområdet, intilliggande strandområde och översvämningskänsliga områden 
på land. Fortum motsatte sig att fastställa Bryggans befintliga placering i Uvån i 

en ny detaljplan. Fortum vill att Bryggan avlägsnas helt från vattendraget.  

Sammanfattningsvis blev Hagfors kommuns ställningstagande efter 
granskningsomgång I (2014) att uppfylla Fortums krav och inte tillåta några 
byggnader eller anläggningar inom Fortums verksamhetsområde.    

Planarbetet lades tillfälligt ned 2014. Under sommaren 2018 har beställaren valt 
att återuppta planarbetet och ställer sig positiv till att ”Bryggan” flyttas upp på 
land. Fortum har anvisat inom vilka områden och ytor det är lämpligt och möjligt 
att utföra grundläggning, byggnation och anläggningar. Som utgångspunkt för det 
nya reviderade planförslaget har Fortum skickat kartbilder över 100-årsflödets 
utbrednings-område med höjder på höga vattenstånd/höga vattennivåer inom 
Hagfors tätort. Detta ska Hagfors kommun förhålla sig till i det fortsatta 
planarbetet.  
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Förändringar av planförslaget som bedöms nödvändiga maa synpunkten  

De förändringar som har bedömts vara nödvändiga och skäliga att genomföra för 
att upprätta granskningshandlingar 2018-10-23 är följande:  

- Tidigare förslags användningsbestämmelser för flytande vattenverksamhet 

på land och i vattenområdet (C, W) samt användning för 

centrumverksamheter (C) inom kvartersmarken har tagits bort helt.    

- Öppet vattenområde (W) kvarstår för vattenområdet inom planområdet.  

- Kvartersmarken har utökats något mot väster för att kompensera den 
borttagna byggrätten i vattenområdet samt för att behålla en passage mellan 
Uvån och tomtplatsavgränsning till ”Bryggan” inom kvartersmarken.  

- Användningen har preciserats för den specifika användningen (C1) - 
strandservering. Hagfors kommun har bedömt användningen lämplig då den 
inkluderar både strandserveringen ”Bryggan” och den befintliga 
stugan/servicebyggnaden med kiosk/förråd/wc (”Minigolfen”). Beställaren är 

verksamhetsutövare med huvudmannaskap för båda.  

- Planområdets norra gräns har justerats något så att gränsen nu följer den 

gång- och cykelväg som leder från torget och Norrings väg via parkmark till 

gångbron över Uvån.  

- Den befintliga gång- och cykelvägen som har in- och utfart från Norrings väg, 

och används för varutransporter till och från verksamheten har getts stöd i 

planen och försetts med beteckningen GATA på plankartan. Den kan 

samutnyttjas för handikapp parkering. 
- En bestämmelse som reglerar tillåtna ljudnivåer från verksamheten i 

förhållande till intilliggande bostäder har införts och gränsvärden följer 
Boverkets rekommendationer. 

- Inom tomtplatsen inom kvartersmarken placeras ”Bryggan”. De två delarna 

placeras norr respektive söder om befintlig stuga/servicebyggnad.  

Byggrätten behöver regleras med egenskapsbestämmelser om krav på 
utförande av byggnader och anläggningar. Syftet är att endast tillåta 
byggnader och anläggningar ovan mark utan källare, samt att placera 
grundläggning, byggnader och anläggningar så att materia inte riskerar brytas 
loss vid t ex höga vattenstånd, översvämning och issmältning och hamna 
inom Fortums verksamhetsområde/rättighet. Därför ska alla nya 
grundläggningar, byggnader och anläggningar utföras med hänsyn till den 
specificerade höjdnivå som Fortum godkänt dvs gränsen för beräknat 100-
årsflöde och höga vattennivåer i Hagfors tätort.  
- Bestämmelse (b1) införs om att: Underkant av byggnaders och 

anläggningars bjälklag (utskjutande terasser, altaner, bryggor, balkonger 
etc) ska minst ligga på en höjd av + 156.7 meter RH 2000. Källare är inte 
tillåtet.  

- Istället för att tillåta byggnader i en våning har bestämmelsen ändrats så 
att planen nu tillåter byggnader och anläggningar med en högsta nockhöjd 
4,5 meter från medelmarknivå. Boverket rekommenderar att ange höjd ist 
f antal våningar.   

- Planbeskrivningen kompletteras med text om varför strandskyddet föreslås 

upphävas (a1) dels inom kvartersmarken (C1) och på infarten (GATA). 
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För att upphäva strandskyddet i enlighet med miljöbalkens regler, krävs att 

de särskilda skäl som bedöms föreligga inom planområdet anges, enligt 7 

kap 18c§ miljöbalken. Följande särskilda skäl bedöms föreligga:  1).  Delar av 

parkmiljön har redan tagits i anspråk för rekreation, lek och spel i och med 

minigolfanläggningen och servicebyggnaden som har en karaktär som breder 

ut sig i parkmiljön. Denna del av parkmiljön saknar därför betydelse för 

strandskyddets syften. 2). Området behövs för att kunna behålla ”Bryggan” i 

centralt strandnära läge genom att utvidga minigolfen med strand-

serveringen. Detta besöksmålet kan inte genomföras utanför planområdet. 

- Det område för underjordiska allmännyttiga ledningar (teleledning) som fanns 
inom kvartersmarken har utgått. Istället förutsätts att denna ledning kommer 
att flyttas ut i parkmarken. Exploatören ska bekosta åtgärder i samband med 
flytt av ledningar samt tillhörande lantmäteriförrättningar.  Planbeskrivningen 
ska kompletteras med aktuell text om detta och exploateringsavtal ska 
upprättas före antagande.  

- Därutöver bör följande upplysningar tas med.   
1). Rubrik Genomförande: Förslag: ”När genomförandet av en detaljplan avses 

påbörjas ska Hagfors kommuns samhällsbyggnadsavdelning kontaktas och 
informeras. Hagfors kommun har infört en rutin att en aktuell förfrågan med begäran 
om ledningsanvisning skickas till www.ledningskollen.se. Utifrån det inkomna svaret 
ska berörda ledningsägare kontaktas och informeras i god tid innan exploatering.  

2). Rubrik Tekniska frågor: ”Exploatör/byggherre bär ansvaret för att ta fram 

eventuella geotekniska undersökningar som behövs inför bygglovsansökan”.  

Övergripande sammanfattning 

Hagfors kommun har gjort bedömningen att med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov kan det förändrade planförslaget betraktas lämpligt för den avsedda 
användningen (C1) inom föreslagen kvartersmark i parkmiljön, med hänsyn till 
att marken redan idag används för minigolf, är försedd med en befintlig 
stuga/servicebyggnad samt endast i en begränsad del påverkar parkområdet.  

Den byggrätt som kommer att medges är att högst 450 kvadratmeter får bebyggas 
av kvartersmarken samt att byggnader och anläggningar får uppföras med en 
nockhöjd på högst 4,5 meter. Källare får inte utföras. Dessutom ska byggnader 
och anläggningar placeras, grundläggas och utföras med hänsyn till den höjdnivå 
som Fortum godkänt som gräns till det översvämningskänsliga området (detta 
markområde är belagd med prickmark) på plankartan.   

Väster om kvartersmarken avses parkmark avsättas för en fri passage så att 
promenadstig kan finnas längs med Uvåns strand.  

En intention är att ”Bryggan” avlägsnas helt från vattenområdet (inklusive 
förankringar och konstruktioner). Stranden kommer därefter att kunna återställas. 

Ett plangenomförande innebär att ”Bryggan” kan flyttas upp på land. ”Bryggan” 
består idag av två befintliga delar. Den ena förläggs norr om och den andra söder 
om befintlig servicebyggnad. Den sammanlagda storleken på det område som 
behöver tas i anspråk kommer att vara ungefär lika stort före som efter ett 
plangenomförande. 

I planförslaget föreslås att strandskyddsbestämmelsen upphävs inom 
kvartersmarken (C1) samt på infarten för varuleverenser (gata). För att upphäva 
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strandskyddet i enlighet med miljöbalkens regler, krävs att de särskilda skäl som 
bedöms föreligga inom planområdet anges, enligt 7 kap, 18c § miljöbalken. Som 
skäl för att upphäva strandskyddet åberopas följande: 

- Delar av parkmiljön har redan tagits i anspråk för rekreation, lek och spel i 

och med minigolfanläggningen. Servicebyggnaden har en karaktär som 

breder ut sig i parkmiljön. Denna del av parkmiljön saknar därför betydelse 

för strandskyddets syften.  

- Området behövs för att utvidga/behålla verksamheten ”Bryggan”  i det 

centrala strandnära läget och sammanbygga minigolfen med 

strandserveringen. Detta vidareutvecklar besöksmålet och kan inte 

genomföras utanför planområdet med bibehållen karaktär. 

I detaljplanen förutsätts en tomtplatsavgränsning ske inom kvartersmarken. 
Begreppet strandservering kan hänföras till en användning som historiskt sett har 
en karaktär som förutsätter placering nära ett strandområde och som ska vara 
öppen för allmänheten. Strandserveringen ”Bryggan” har bedömts vara ett 
lämpligt komplement att sammanbygga och samordna med minigolfen. Som 
helhet kommer området att frigöra strand- och vattenområdet. Strandserveringen 
är ett besöksmål och kan möjliggöra att tillgänglighetsanpassning kan ske så att 
flera samhällsgrupper, däribland hjulburna och funktionsnedsatta, får det lättare 
att vistas i parkmiljön invid vattendraget.    

Planförslaget bedöms inte bidra till ytterligare nämnvärd negativ påverkan för 

miljön. Tvärtom bedöms planförslaget – i jämförelse med idag – bidra till att 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt 

bidra till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land, i strandkanten 

och i vatten. Förslaget innebär t ex att strandområdet kommer att kunna 

återställas. Det finns även möjligheter att ersätta den gräsmatta och eventuella 

träd och buskage som försvinner med nya rabatter, buskage och träd som tillför 

artrikedom och är mer gynnsamma för ekosystemtjänster än gräs.  

Hagfors kommun bedömer att den nya placeringen av Bryggan inte hindrar 

allmänhetens möjligheter att vistas, ströva och cykla fritt på stråken i 

parklandskapet. Även fortsättningsvis kommer människor kunna promenera och 

cykla fritt genom parken såväl på infarten som på befintliga stråk och nya 

passager som anläggs. De allmänna promenadstråken och stigar längs Uvåns 
strand avses att finnas kvar även om lägen kan behöva justeras. 
Tomtavgränsningen kommer att förläggas så att en passage längs med Uvåns 

strand behålls samt att en gång- och cykelväg finns någonstans väster om 

kvartersmarken. Huvudstråken kommer att ha sammanlänkning till omgivande 

gatumark, Uvåslingan och gångbron över Uvån. Besöksmålen kommer vara 
öppna för allmänheten under vissa öppettider och övrig parkmiljö tillåta 
rekreation och vistelse, lek och spel samt strövpromenader.  

2018-10-23 Annika Ekblom planeringsarkitekt Hagfors kommun 


