
Bilaga till Hagfors kommuns granskningsutlåtande 2018-10-23  

Förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN vid Uvån (del av Hagfors 2:161 och 2:1) i Hagfors kommun 

Enligt plan- och bygglagen kap 5 §§ 23, 24, 25 ska kommunen efter granskningen sammanställa ett granskningsutlåtande som ska innehålla en 

sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under granskningen samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av de inkomna 

synpunkterna. Granskningsutlåtandet ska finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet. Kommunen ska så snart som möjligt skicka 

granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om kommunen efter 

granskningen ändrar sitt förslag väsentligt skall ny granskning ske.  

 

Denna Bilaga A tillhör Hagfors kommuns granskningsutlåtande 2018-10-23.  

Sammanfattning av granskningsskedet 

Kommunstyrelsen beslutade § 47, 2014-05-26 att godkänna ”Förslag till ny detaljplan för Bryggan vid Uvån (del av Hagfors 2:161 och 2:4)” för granskning.  

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2014-06-17 till och med 2014-08-05, (härefter benämnd granskningsomgång 1 (2014). En 

kungörelse/annons om granskning har införts i Veckobladet. Planförslaget har funnits tillgängligt för allmänheten dels på kommunens hemsida 

www.hagfors.se och dels på kommunens anslagstavla i Stadshuset. Planhandlingarna har skickats till berörda parter enligt fastighetsförteckningen och post- 

och sändlistan (dvs sakägare, utpekad samrådskrets, myndigheter, organisationer,  sammanslutningar och övriga som bedöms ha sakskäl eller väsentligt 

intresse av planen. Inbjudan har satts upp i de flerbostadshus som ingår i samrådskretsen.  

• Under granskningsomgång 1 (2014) inkom 3 skriftliga yttranden till Hagfors kommun. De redovisas nedan i kolumnen till vänster. Till höger återfinns 

Hagfors kommuns kommentarer hur man valt att bemöta synpunkterna samt ställningstaganden och förslag på bearbetning med anledning av de 

inkomna synpunkterna.  

• I granskningsutlåtande 2018-10-23 anges de huvudsakliga bearbetningar och förändringar som varit nödvändiga för att upprätta granskningshandlingar 

2018-10-23. 

• En ny granskningsomgång 2 (2018) bör ske i enlighet med Plan- och bygglagen kap 5 § 25, dels pga att lång tid gått sedan föregående granskning och 

dels för att det nu bearbetade förslaget berör sakägare och allmänna intressen. Först efter genomförd granskning bör antagandehandlingar upprättas.   

 

 

Hagfors kommun 2018-10-16  Annika Ekblom, planeringsarkitekt, planhandläggare Hagfors kommun. 



Bilaga till Hagfors kommuns granskningsutlåtande 2018-10-23  

Förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN vid Uvån (del av Hagfors 2:161 och 2:1) i Hagfors kommun 

Skriftligen inkomna yttranden  Hur Hagfors kommun bemöter synpunkterna 

Trafikverket Trafikverket har inget att erinra i ärendet.  

Yttrandet förenleder inga åtgärder.  
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LÄNSSTYRELSEN  Hur Hagfors kommun bemöter synpunkterna 

 

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har tillgodosetts i granskningshandlingen. 

Yttrandet förenleder inga åtgärder.  
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FORTUM Hur Hagfors kommun bemöter synpunkterna 

 

Förslag på kompletterande text till planbeskrivning en:  

Verksamhetsutövaren, idag Fortum, har rättigheter i vattenområdet med ansvar att bl 
a hålla vattenområdet fritt från materia som kan flyta nedströms och orsaka skada och 
fastna i dammanläggningen. Skulle detta inträffa är risken stor att elkraft ej kan 
levereras eftersom skador måste åtgärdas när strömmen är avstängd.  

Om Hagfors kommunen medverkar till att en sådan detaljplan antas, kan kommunen i 
händelse av skada på Fortums anläggning drabbas av skadestånd/ersättning.  
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1. Planbeskrivningen har kompletterats med erforderlig text. 

Kommentar/Förslag i Granskningsutlåtande bilaga 2018-10-23. 

Hagfors kommunen har gjort bedömningen att planen bedöms lämplig 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov samt att planen inte bidrar 

till att allmänhetens tillgång till strand- och parklandskapet försämras 

eller hindras. Tvärtom kommer möjligheterna att öka att kunna nyttja 

parkmiljön för rekreation, lek och spel och vistelser vid strandserveringen 

och intill stranden liksom att ströva och cykla fritt i parklandskapet. Att 
låta en del av parkmarken övergå till kvartersmark möjliggör att Bryggan 
kan byggas samman med kiosken och samtidigt tillgänglighetsanpassas, 

avhjälpa hinder och öka åtkomsten för fler samhällsgrupper, t ex 

funktionshindrade och hjulburna som får det lättare att ta sig till 

strandserveringen eller vistelser i strandlandskapet. Även i framtiden ska 
allmänheten kunna promenera och cykla genom parkmiljön, såväl på 
infarten som på befintliga stråk och nya passager som utvecklas.  

Inom kvartersmarken finns idag en del av ett befintligt gång- och 

cykelstråk. I samband med exploateringen kommer nya stråk att utvecklas 

och sammanlänkas till intilliggande stråk, t ex längs stranden eller väster 

ut ovanför de nya anläggningarna.  

 

 

2. På plankartan införs egenskapsbestämmelse (n) med lydelse: ”Yta avsedd 

för mark, vegetation och ekosystemtjänster, t ex omhändertagande av 

dagvatten med markinfiltration, planteringar eller flyttbara 
växtarrangemang”. Kolla om det finns angivet i Skötselplanen. 

Planbeskrivningen bör kompletteras med text om bestämmelse (n) Mark 

och vegetation:  

Kommentar/Förslag: Den parkyta som tas i anspråk för kvartersmark med 

byggrätt (C1) samt infart medför att småytor med gräs, träd, buskage och 

planteringar försvinner. Byggrätten kommer också att medföra att 

byggnader och anläggningsytor måste avvattnas och att dagvatten 
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behöver tas omhand. Inom kvartersmarken möjliggörs därför 

kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster. Syftet är att möjliggöra 

dels lokalt omhändertagande av dagvatten med markinfiltration och dels 

kompensationsåtgärder som kan införas och ersätta borttagen 

vegetation.  Nya rabatter, buskage och växtarrangemang kan tillföra 

artrikedom som är mer gynnsamma än gräs för ekosystemtjänster, 

antingen med planteringar i mark eller lösa flyttbara växtarrangemang.  

 

3. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att strandskyddet 

föreslås upphävas (a1) inom kvartersmarken (C1) och på infarten (GATA): 

Kommentarer/Förslag: Planförslaget berör i mindre omfattning allmänna 

intressen, så som att upphäva strandskyddsbestämmelsen inom 

kvartersmarken och på infarten för varuleverenser. 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 kvartersmarken har redan tagits i anspråk för delar av 
verksamheten och har en karaktär som saknar betydelse för 
strandskyddets syften eftersom avsikten är att behålla park-
karaktären.  

3. Området behöver tas i anspråk för att ersätta anläggningen Bryggans 
befintliga placering och funktionen behöver ligga vid vattnet för att 
tillgodose allmänhetens behov av en strandnära 
tillgänglighetsanpassad servering som är öppen för flera 
samhällsgrupper.  

5. Området bedöms behövas tas i anspråk för att ett angeläget allmänt 
intresse enligt punkt 3 ska kunna fortsätta bedrivas med ännu bättre 
tillgänglighet och detta centrala stadsnära läge kan inte tillgodoses 
utanför planområdet.   

 

 

Planbeskrivningen uppdateras med aktuell text om telekabeln. Beskriv 

under rubrik Genomförande vad som gäller idag, om ledningsstråket med 

telekabeln har genomgått lantmäteriförrättning och registrerats som en 
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gällande ledningsrätt/ rättighet, samt hur ledningen kan komma att 
påverkas vid en exploatering och vad som gäller då. Ange även vad som 

borde gälla för ett smidigt, rättssäkert genomförande. Ett förslag är att ev 

använda några av Skanovas tidigare formuleringar:  

”Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika driftsstörningar och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning”. ”Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda kablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som 
initierar åtgärden även bekostar den”. ”För ledningssamordning ska Skanovas 
Nätförvaltning för det aktuella området kontaktas telefon: 08 – 60 404 90”. 
Under granskningsomgång 2 ska information om planförslaget delges 

Skanova som ges möjlighet att lämna synpunkter och godkänna planen 

innan ärendet tas vidare till beslut om antagande. Kontaktperson för 

distrikt Hagfors är Ulf Larsson.   

 

4. Planbeskrivningen kompletteras under rubrik Genomförande:  
Kommentarer/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 
exploateringsarbetena påbörjas”.  

5. Planbeskrivningen kompletteras under rubrik Genomförande/Tekniska 

frågor:  
”Exploatör/byggherre bär ansvaret för att ta fram eventuella geotekniska 
undersökningar som behövs inför bygglovsansökan”.  

6. I övrigt uppdateras planbeskrivningen och plankartan med erforderliga 
texter.  
 

 

Slut 


