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Bilaga till granskningsutlåtande 2018-08-17
Hagfors kommuns sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under granskningstiden åtföljda av hur kommunen valt att
bemöta synpunkterna samt kommunens förslag m a a synpunkterna (PBL kap 5 §§ 23, 24, 25).
Förslag till Detaljplan för Cirkusplatsen i Hagfors, har varit föremål för granskning under tiden 2018-04-17 till och med 2018-05-02.
Under granskningstiden har 8 skriftliga yttranden med synpunkter inkommit till Hagfors kommun. Nedan redovisas en sammanställning av de inkomna
yttrandena till vänster. Kommunens förslag till bearbetning och lösningar redovisas till höger. I granskningsutlåtandet anges vilka förändringar som utförts
på planhandlingarna efter granskningen.

Yttrande

Hagfors kommuns ställningstaganden

1. SGU
Hur Hagfors kommun beaktar SGU:s yttrande:
Åtgärd:
Plankarta har justerats avseende läge och placering och
planbeskrivningen har kompletterats med relevant information.

Status
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2. LIDL
Sammanfattning hur Hagfors kommun beaktat Lidl:s synpunkter
•
•

•
•
•

Den nya byggrätten förskjuts mot norr.
Mellan befintlig fastighet (Lidl) och ny tomt införs en fri
markzon för omhändertagande av dagvatten och
markinfiltration, underjordiska ledningar etc (Tekniska
anläggningar, gemensamhetsanläggning).
Exploatören inför en egen trafiksäker separat infart till sin tomt,
öster om Lidl:s fastighet.
Behov av extra tomtyta för det nya förslaget ska anpassas till
nytt läge och disposition.
De fastighetsrättsliga åtgärder parterna kommit överens om ska
initieras och bekostas av exploatören. Planbeskrivningen (rubrik
Fastighetsrättsliga frågor) ska justeras och kompletteras med de
uppgifter som är relevanta för att förklara vilka
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för den lösning som
parterna godkänt och vilka konsekvenser som medförs. Berörda
parter ska känna sig trygga med vad som kommer att ske
juridiskt och ekonomiskt.

LIdl pkt 1. Samrådsförfarande
Svar: Under samrådet skickade Hagfors kommun samrådshandlingarna i rekommenderat brev till sakägaren/fastighets-ägaren
med adress Lidl KB i Solna. Hagfors kommun har emottagit ett
mottagningsbevis i retur som sparats.
LIdl pkt 2. Servitut (2 st) parkering och VA till förmån för Lidl.
Åtgärder: Hagfors kommun har begärt att beställaren till
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planen/exploatören ska kontakta, samråda och förhandla med Lidl
KB i syfte att parterna ska enas om ett planförslag som bägge parter
och Hagfors kommun kan godkänna.
Lidl pkt 3 och 4. Infart och körbana till CT Development.
Åtgärder: CT Development tar fram en ny lösning på in- och utfart
och angöring till den kommande handelsetableringen. Möjligheter
att samutnyttja befintlig infart undersöks liksom var angöring till ny
tomt (CT Development) kan anordnas. Hänsyn bör tas till att
rådande geotekniska förutsättningar och markbeskaffenhet, att
marken kan behöva förstärkas, att det finns plats för önskvärd
dimensionering samt att trafiksäkra lösningar mellan olika trafikslag
och gående kan säkerställas. Störningar för de boende väster om
planområdet bör hållas nere/minimeras.
En disposition/lay-out som redovisar byggnadens läge och angöring
samt trafikföring, körmönster och dimensionering med svängradier
tas fram av CT Development vars nya in- och utfart kan behöva
förläggas väster om Lidl:s fastighet. När Lidl och Hagfors kommun
har godkänt lösningen justeras plankartan så godkända lägen för inoch utfart och ny angöring till den nya handeln tydligt framgår och
kan uttolkas.
Lidl pkt 5. Skyltning
Jämför även Trafikverkets och Länsstyrelsens yttranden.
Åtgärder:
På plankartan tas planbestämmelser om skyltning bort. Lidl:s
befintliga skylt får stå kvar. Planbeskrivningen justeras med text
under rubrik ” Gator och trafik.” CT Developments skylt bör omfatta
en gemensamt samordnad skyltanordning för verksamhetsutövare
som avser att etablera sig inom fastigheten och som vill ha skylt.
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3. Trafikverket
Trafikverkets synpunkter beaktas. Jämför även Lidl:s och
Länsstyrelsens yttranden.
Åtgärder:
Plankartan: Planbestämmelse om skyltning tas bort.
Planbeskrivningen:
• Text införs om att Trafikverket ska vara remissinstans vid
ansökan om bygglov för skylt inom planområdet.
• Under rubrik ”Gator och trafik” förklaras processen om
skyltning och Hagfors kommuns intentioner beskrivs närmare.
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4. Boende Skogvaktaren
Hagfors kommuns kommentar:
Synpunkten bedöms ha blivit tillgodosedd.

Infart och angöring till ny handelsverksamhet anläggs väster om
befintlig infart på Lidl:s fastighet. Hänvisning till planhandlingarna.
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5. FORTUM
Från: "Spetz Pernilla" <Pernilla.Spetz@fortum.com>
Till: kommun@hagfors.se
Kopia: "Johansson Sylve" <Sylve.Johansson@fortum.com>, "Bjorkman
Helena" <Helena.Bjorkman@fortum.com>
Skickat: torsdag, 3 maj 2018 22:06:22
Ämne: Yttrande gällande detaljplan Cirkusplatsen, Hagfors kommun
Hej!
Fortum Sverige AB såsom ägare till fastigheten Hagfors Hagfors 2:1 med därpå
belägna Hagfors kraftverk och regleringsdamm vill härmed inkomma med följande
yttrande i granskningsskede avseende detaljplanen för Cirkusplatsen i Hagfors
kommun. Fortum har i planens tidigare skede framfört yttranden och inkommit
med efterfrågade uppgifter.
I planbeskrivningen för Cirkusplatsen "Detaljplan för Cirkusplatsen" daterad 201803-19, finns ett antal skrivningar som är felaktiga och behöver justeras.
Detta gäller bland annat avsnitt "7.1.6 Höga vattenstånd". Nedan ges två exempel
på felaktigheter som efterföljs av kommentarer från Fortum.
Under avsnitt 7.1.6 Höga vattenstånd i planbeskrivningen daterad 2018-0319 framgår följande text på sidan 20:
"Hittills högsta dokumenterade vattennivå i Uvån uppmättes i augusti 1985 till
3
+155,9 RH2000 och flödet då uppskattades till 132 m /s jämfört med ett 1003
årsflöde som beräknas uppgå till 192 m /s.
Detta höga vattenstånd och liknande höga vattennivåer bedöms med stor
sannolikhet åter kunna inträffa i framtiden. Den uppmätta nivån motsvarar enligt
Fortum 155,9 RH2000 vilket bör vara styrande i projekteringsskedet vid val av nivå
för färdigt golv för nya byggnader inom detaljplaneområdet. Fortum
rekommenderar f.g. inte under 156.8 RH2000".
Det högsta kända och någorlunda väl dokumenterade högflödet i området
inträffade hösten 1985 och vattenståndet vid dammen i Hagfors låg då som mest
på +155,9 i RH2000.

Hur Fortums synpunkter beaktas
Åtgärder:
Följande text-korrigeringar införs i planbeskrivningen:
Avsnitt Höga vattenstånd
Man kan utläsa från det beredskapsplaneringsunderlag som tagits fram för
Uvån och Klarälven att den beräknade vattennivån i Uvån vid läget för
Cirkusplatsen i samband med ett 100-årsflöde är +156,8 i RH2000. Fortums
rekommendationer är således att man åtminstone inte bygger i ett område
som kan översvämmas vid ett 100-årsflöde (dvs på nivåer under +156,8 i
RH2000), och anser att det är denna nivå som borde vara styrande i ett
projekteringsskede.
Ange även förtydligandet att:
Det är Hagforsdammen och dess möjlighet till att släppa förbi det rådande
flödet i kombination med naturliga begränsningar i vattendraget
uppströms Hagforsdammen som kommer bestämma nivåerna i Uvån i
området för Cirkusplatsen.
Radera text i planbeskrivningen
Ta bort all annan text som kan förvilla läsaren (om den nivå som noterats
1985 vid dammen i Hagfors). Fortum ser ingen anledning till att omnämna
dämningsgränser för anläggningarna uppströms Cirkusplatsen…De
dämningsgränser som angetts i granskningshandlingen stämmer för
Hagforsdammen är dessutom felaktiga.
Fortum och Hagfors kommun och exploatören med konsult har haft möte
och gått igenom uppgifterna inför att slutgiltig antagandehandling
upprättats.
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När det gäller vattenståndet i Uvån så varierar det över hela älvsträckan och i
Uvån vid läget för Cirkusplatsen lär vattennivån ha varit något högre än vid
dammen i Hagfors pga fallförluster som orsakas av naturliga begränsningar i
älvfåran. Fortum har dock inga exakta uppgifter på nivåer vid läget för
Cirkusplatsen från 1985.
Man kan däremot utläsa från det beredskapsplaneringsunderlag som tagits fram
för Uvån och Klarälven att den beräknade vattennivån i Uvån vid läget för
Cirkusplatsen i samband med ett 100-årsflöde är +156,8 i RH2000. Fortums
rekommendationer är således att man åtminstone inte bygger i ett område som
kan översvämmas vid ett 100-årsflöde (dvs på nivåer under +156,8 i RH2000), och
anser att det är denna nivå som borde vara styrande i ett projekteringsskede och
inte den nivå som noterats 1985 vid dammen i Hagfors.
Under avsnitt 7.1.6 Höga vattenstånd i planbeskrivningen daterad 2018-0319 framgår följande text på sidan 21:
"Närmaste dammars kända dammdämningsgränser:
Vattendraget Uvån berör planområdet. Uvåns vattenstånd påverkas uppströms bl
a av de närmaste dammanläggningarna som Fortum Generation AB är
verksamhetsutövare för och Fortum har därför rättigheter i vattendraget Uvån och
är en samhällsviktig aktör och sakägare.
Högsta dammdämningsgräns är reglerade i de domar som finns (Mark- och
miljödomstolen fattar beslut om och meddelar vattendomar):
•
Nain älvdamm har dammdämningsgräns (DG) 267,73 meter över havet
(möh).
•
Malta kraftstation kanalen har DG 183 möh.
•
Starrkärrsdammen har DG 183,36 möh.
•
Hagfors älvdamm har DG 142 möh och Hagfors intag DG 138 möh.
(Nedströms Uvån, söder om Cirkusplatsen).
Det är Hagforsdammen som reglerar vattennivån i till planen närbelägna Uvån".
Fortum ser ingen anledning till att omnämna dämningsgränser för anläggningarna
uppströms Cirkusplatsen, då det är Hagforsdammen och dess möjlighet till att
släppa förbi det rådande flödet i kombination med naturliga begränsningar i
vattendraget uppströms Hagforsdammen som kommer bestämma nivåerna i Uvån
i området för Cirkusplatsen.
De dämningsgränser som angetts i granskningshandlingen stämmer för
Hagforsdammen är dessutom felaktiga.
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Fortum ser gärna att Fortum och Hagfors kommun samverkar till en avstämning
för att räta ut de felaktigheter och frågetecken som uppmärksammats av Fortum i
planbeskrivningen daterad 2018-03-19.

Med vänlig hälsning
___________________
Pernilla Spetz
Real Property Manager
Fortum Sverige AB
Generation Division
Box 2087
650 02 KARLSTAD
SWEDEN
Phone: +46 70 6494100
e-mail: pernilla.spetz@fortum.com
<image001.jpg>

9(15)

6. Lantmäteriet
Hur Lantmäteriets synpunkter beaktas
Hagfors kommun har i samband med granskningen fått yttrande
och telefonsamtal från Lidl KB, angående att de varit missnöjda med
hur planförslaget varit utformat. Hagfors kommun har föreslagit att
ett en zon med ett gemensamt markreservat införs i planen mellan
Lidl:s fastighet och ny tomt för CT Developments handelsetablering.
Syftet är att säkerställa att befintligt system för omhändertagande
av dagvatten med markinfiltration kan fortsätta ske på
ianspråktagen markyta belägen norr om Lidl:s fastighet. En
gemensamhetsanläggning (g2) bildas inom markzonen som
planläggs för användningen Teknisk anläggning (E). Exploatören CT
Development ska ansvara för initiativ till denna fastighetsrättsliga
åtgärd och bekosta denna, såvida ingen annan överenskommelse
görs. Exploatören CT Development ska ansvara för initiativ till denna
fastighetsrättsliga åtgärd och bekosta denna, såvida ingen annan
överenskommelse görs.
Åtgärder:
Berörda parter (Hagfors kommun, Lidl KB och CT Development) har
efter granskningen kommit överens om att godkänna en ny justerad
lösning. I samband med att antagandehandlingarna upprättats har
det nya förslaget redovisats på plankartan och i planbeskrivningen.
Text har även införts under rubrik Fastighetsrättsliga frågor.
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7. Länsstyrelsen

10.

11.
Hur LstS synpunkter beaktas
Skyltar
Åtgärder:
- Planbestämmelser om skylt tas bort på plankartan.
Strandskydd
Åtgärder:
Planbeskrivningen har kompletteras med uppgifter om
parkeringsbehovet (för både Lidl KB och CT Development) och
varför marken norr om det sydliga strandskyddsområdet behöver
tas i anspråk.
Hagfors kommun föreslår att plankartan kompletteras med
illustration över planera disposition över tomten gällande
byggnadsverk, parkering och angöringsväg/in- och utfart, i syfte att
styra byggrätten planerad byggnation mot norr och väster och
parkering mot söder och öster. Strandområdet mot Uvån kan
därmed hållas fritt från byggnation utan att detaljreglera med
prickmark och egenskapsbestämmelser för placering.
Strandskyddet upphävs för parkeringsplatsen. Som särskilt skäl
anses, i enlighet med 7 kap. 18c-d §§ i miljöbalken. Dels behövs
området för att utvidga pågående verksamhet för handel och
utvidgningen är redan delvis belägen på mark som är ianspråktagen
och kan inte genomföras utanför planområdet. Dels bidrar det
utökade handelsområdet till utveckling av Hagfors kommun
(landsbygdsutveckling – hela Sverige ska leva).
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Hälsa, säkerhet och översvämning
Ansvaret ligger på Hagfors kommun att visa att marken är lämplig
för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning. Därför
uppmanas Hagfors kommun att utgå från Boverkets nya
tillsynsvägledning (februari 2018) och redovisa möjligheten att
placera eller utföra den nya bebyggelsen så att översvämning
motsvarande de grundläggande utgångspunkterna, 200-årsflöde,
klaras.
Åtgärd: Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter efter
samråd med Fortum samt arbetsmaterial från Fortum med
kartbilder på flödens utbredning. Planerad byggnad kommer att
hamna över den rekommenderade lägsta höjd (möh) för färdigt golv
nivå som Fortum anger.
Miljökvalitetsnormer vatten
Åtgärd:
I planbeskrivningen har texten korrigerats.
Planbeskrivningen ska även kompletteras med följande:
En beskrivning av eventuell påverkan på övertäckt deponi och
riskerna med urlakning av föroreningar. Övertäckningen kan bl a ha
syfte att skydda tillförsel av t ex regnvatten ner i deponin. Det är
viktigt att kommunen i planen visar att både kemisk och ekologisk
status inte försämras med detaljplaneförslaget.
Åtgärd:
I planbeskrivningen har texten korrigerats.
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.8. Vattenfall
Vattenfall har inget att erinra mot planförslaget.
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