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INBJUDAN TILL SAMRÅD  

Förslag till DETALJPLAN för HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅD E i 

Hagfors, Hagfors kommun 

Hagfors kommun beslutade 2017-08-29 att inleda samråd av förslag till 
DETALJPLAN FÖR HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE i Hagfors, Hagfors 
kommun.  

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Hagfors 2:21 och 2:164 och är ca 15 
hektar stort och ägs av Hagfors kommun.  

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget 
har stöd i gällande översiktsplan.  

Planområdet är beläget i södra delen av Hagfors, och har närhet till genomfarten 
Uddeholmsvägen/riksväg 246. Förslaget avser att utvidga det mindre befintliga 
”Hagälvens industriområde” i riktning norr ut.  

SYFTE  

Planen är ett naturligt led i Hagfors kommuns strategi att skaffa framförhållning 
och god planberedskap genom att låta upprätta detaljplaner som är aktuella och 
motsvarar vår tids behov och gällande lagstiftning. Förhoppningen är att 
kommunen, vid plötslig efterfråga, snabbt ska kunna erbjuda tätortsnära byggbar 
industrimark med goda trafikförbindelser. Planförslaget möjliggör att såväl 
befintliga som nya industriverksamheter kan utvidgas eller etableras, vilket även 
kan bidra till att skapa rotation mellan lokaler på andra håll.  

INNEBÖRD  

Förslaget innebär att ett skogsområde omvandlas till byggbar industrimark samt 
att trafikföringen påverkas i och med att ombyggnad till säkrare trafiklösningar 
måste eftersträvas.  

Öster om det planerade industriområdet finns ett ca 100 meter brett skogsområde 
som bevaras och ger en avskärmande effekt mot Hagälvens bostadsområde. Trots 
att planen tar skogsmark i anspråk finns det fortfarande gott om skog kvar för 
friluftsliv i omnejden. En bit längre ner, sydöst om planområdet, finns ett 
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friluftsområde med motionsspår och träningsredskap (Vågbacken). Sydväst om 
planområdet finns en antagen detaljplan för en planerad Metanolfabrik, som om 
den byggs medför att fyrvägskorsningen mot Uddeholmsvägen byggs om till en 
förskjuten trevägskorsning. Om däremot Hagälvens industriområde (det aktuella 
planområdet) byggs ut före Metanolfabriken kommer Hammarvägen att behöva 
byggas om till en återvändsgata med angöring och utfart från Uddeholmsvägen/ 
riksväg 246. Nybovägen föreslås då bli gång- och cykelväg fram till 
Annickevägen. Från Dalkarlstorp och Hagälven hänvisas trafiken till utfarter mot 
Uddeholmsvägen vid Hagälvsvägen och Ekendals väg.  

SAMRÅDSTID 

Samrådet pågår från och med 2017-09-27 till och med 2017-10-26. 
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 2017-10-27, (den 27 oktober 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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