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 2021-11-17 

 Samhällsbyggnadsavdelningen 

 Handläggare 
 annika.ekblom@hagfors.se 
 Tel: 0563 – 185 39 

 Granskningsutlåtande 
 Granskningen av Förslag till DETALJPLAN FÖR GUSTAVA- 
 GÅRDEN, (Geijersholm 1:9 och del av 1:37), Hagfors kommun är 
 genomförd och sammanställd. Hagfors kommun har fått in sex (6) 
 stycken skriftliga yttranden som återfinns i bifogad Bilaga. 

 Efter granskningen har planförslaget bearbetats enligt följande  : 

 ●  Lantmäteriet inkom med synpunkten att plankartan behöver 
 förtydligas avseende inom vilket område strandskyddet upphävs. 

 Åtgärder:  På plankartan förtydligas planbestämmelsen  om 
 strandskydd till lydelsen:  Strandskyddet är upphävt  inom hela 
 planområdet. 

 ●  Länsstyrelsen inkom med en synpunkt gällande Hälsa och 
 säkerhet - geoteknik; att kommunen bör undersöka behov att 
 utöka (m1)-område om det finns osäkerheter kring släntkröns 
 exakta läge över tid. 

 Bedömning:  Detaljplanen ska så långt som möjligt säkerställa  att 
 risker för säkerhet, översvämning, erosion och skred inte 
 föreligger samt eliminera och förebygga risker över tid. Detta 
 föranleder att planen inte bör medge att området närmast 
 slänten och kanalen belastas mer än vad som bedöms är 
 lämpligt. Hagfors kommun har rådgjort med konsulten SBK som 
 bedömer att den befintliga planbestämmelsen prickmark - 
 Marken får inte förses med byggnad är tillräcklig. 

 Åtgärder:  För att begränsa påverkan på markområdet närmast 
 slänten och kanalen förses egenskapsområde (ö) med en 
 planbestämmelse (h4) som begränsar ny byggnation i höjd. 
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 Planprocessen 

 Såväl allmänheten som berörd samrådskrets har informerats om 
 samråd och granskning via kungörelser som annonserats i 
 Veckobladet samt på kommunens hemsida (  www.hagfors.se  )  och 
 anslagstavla i Stadshuset. Inbjudan till samråd, Underrättelse om 
 samråd och Underrättelse om granskning har skickats med 
 brevpost och e-post till berörd samrådskrets; sakägare, grannar, 
 innehavare av rättigheter och innehavare av övriga kända 
 ledningsstråk, myndigheter, regionala och lokala organ, företrädare 
 för hyresgäster och boende, villaägare samt  myndigheter, 
 sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 
 intresse av planförslaget. 

 Under samrådet inkom bl a Fortum med skriftliga synpunkter som 
 Hagfors kommun bedömer blev tillgodosedda i gransknings- 
 handlingen. Dock har Fortum inte inkommit med något yttrande 
 under granskningen och därför finns inget formellt godkännande 
 från Fortum. 

 Granskningsutlåtandet med bilaga och antagandehandlingar har 
 upprättats och daterats 2021-11-17. 

 Enligt plan- och bygglagen kap 5 § 24 ska kommunen skicka en 
 underrättelse till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 
 Samtidigt ska granskningsutlåtandet finnas tillgängligt på 
 kommunens hemsida (  www.hagfors.se  ). 

 Hagfors kommun kommer skicka underrättelsen, gransknings- 
 utlåtandet och antagandehandlingarna till Fortum, Lantmäteriet och 
 Länsstyrelsen för kännedom. Handlingarna kommer  finnas 
 tillgängliga på kommunens hemsida (  www.hagfors.se  )  fram tills 
 kommunfullmäktiges beslut om antagande eventuellt vunnit laga 
 kraft. Kommunfullmäktige fattar beslut den 20 december 2021. 
 Därefter ska beslutet justeras och anslås. Beslutets 
 överklagningsbara tid är tre veckor och tiden anges på 
 beslutsprotokollets anslagsbevis. 

 Hagfors 17 november 2021. 

 Annika Ekblom 
 planeringsarkitekt 
 Hagfors kommun 

 Louise Sjöholm 
 samhällsbyggnadschef 
 Hagfors kommun 
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