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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING OMGÅNG 2 

Förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN I UVÅN, Hagfors  

kommun 

Hagfors kommun beslutade 2018-11-12 § 173, att inleda granskningsomgång 2 av 
Förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN I UVÅN, Hagfors kommun (delar 
av Hagfors 2:161 (parkmark) och 2:1 (vattenområde).  

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900 i dess lydelse före 2014-07-01.  

Planområdet är beläget mellan Uvån och Norrings väg/Hagfors torg i västra delen 
av centrala Hagfors. Inom planområdet finns idag en minigolfbana med kiosk och 
restaurang Bryggan som är en flytbryggs-konstruktion som ligger på vattendraget 
förankrad vid Uvåns västra strand. För närvarande omfattas restaurang Bryggan 
av tillfälligt bygglov som gäller för en begränsad tidsperiod. När lovet har 
förverkats måste Bryggan avlägsnas från vattendraget. 

Planområdets areal är ca 8000 kvadratmeter. Parkmarken ägs av Hagfors 
kommun. Vattendraget utgör en del av Hagfors 2:1, där Fortum innehar 
rättigheter till vattentäkt för elproduktion i vattendraget samt en dammanläggning 
belägen söder ut vid gamla bron i Uvån.  

Under granskningsomgång 1 motsatte sig Fortum en fortsatt placering av Bryggan 
i vattendraget. Anledningen var att placeringen utgör en potentiell risk som strider 
mot Fortums rättighet att hålla vattentäkten fri för att eliminera skador på 
dammanläggningen och äventyra elkraftproduktionen. Därefter har Fortum och 
Hagfors kommun en överenskommelse att inga byggnader och anläggningar får 
uppföras inom Fortums verksamhetsområde som motsvarar beräknat 
utbredningsområde för höga vattenstånd och översvämning vid ett 100-årsflöde.       

Ett nytt planförslag har utarbetats där Bryggan flyttas upp på land.  

Syftet med planen är att bekräfta pågående restaurangverksamhet inom området 
och möjliggöra en flytt av verksamheten från vatten upp på land samt att 
säkerställa en fri passage för allmänheten längs strandkanten. 

Planförslaget innebär att verksamheten kan utvecklas på platsen. Inom 
parkmarken införs kvartersmark med byggrätt. De två flytbryggorna kan därmed 
flyttas upp på land och sammanbyggas med eller förläggas på var sida om 
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befintlig stuga. Infarten för leverenser och handikappfordon tryggas. Gång- och 
cykelstråk justeras efter anläggningens nya placering. Strandremsan sparas för att 
bibehålla livsmiljöer för växt- och djurarter och för att allmänheten ska få åtkomst 
till stranden och vattnet.   

Ett genomförande av planförslaget bidrar till miljömålet God bebyggd miljö. I 
och med att ett stycke befintlig bebyggelsemiljö tas tillvara och återanvänds kan 
den sammantagna verksamheten med restaurang, kiosk och minigolf 
vidareutvecklas. Planen bedöms inte medföra någon ökning av störningar för 
omgivande bebyggelseområden. Inom planområdet finns dag befintliga icke 
registrerade ledningsrätter som kan komma att beröras vid en exploatering inom 
kvartersmarken. I övrigt bibehåller parkmiljön sin huvudsakliga karaktär. 

Granskningstid 

Samrådstiden pågår från och med 2018-12-13 till och med 2019-01-04. 
Samrådshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på följande platser: 

• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppettider vardagar 08:00 – 17:00, 

fredagar 08:00 – 16:00. 

• Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se 

Har du synpunkter?  

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan skall framföra det skriftligen till 
Hagfors kommun på nedanstående postadress eller e-post adress så att synpunkten 
är Hagfors kommun tillhanda senast 4 januari 2019. 

• E-post: kommun@hagfors.se 

• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors 

Du som inte framfört dina synpunkter skriftligen inom ovan angivna tid, kan 
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

Har du frågor?  

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun tel: 0563 – 185 00 (växel). 
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