
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
Förslag   till   detaljplan   för   

GUSTAVAGÅRDEN   
Geijersholm   1:9   och   del   av   1:37   i   Hagfors   kommun   
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Framtagen   av:   Hagfors   kommun   planeringsarkitekt   
Gäller   för:   Förslag   till   Detaljplan   för   Gustavagården   
Geijersholm   1:9,   Hagfors   kommun,   Värmlands   län   

  

  
  
  
  

Telefon   
0563-18500   

Besöksadress   
Dalavägen   10   

Postadress   
68380   Hagfors   

E-post   
kommun@hagfors.se   

Org.nr   
212000-1884   



Hagfors   kommun Titel   på   dokumentet 1   

  

Hagfors   kommuns   kommunledningsutskott   (klu)   fattade   beslut   om   samråd   §   4,   2021-01-26.     

Samråd   skedde   2021-02-24   -   2021-03-19.     

Under   samrådstiden   fanns   samrådshandlingarna   tillgängliga,   dels   på   kommunens   hemsida   
www.hagfors.se     och   dels   på   anslagstavla   i   Stadshuset   Dalavägen   10   i   Hagfors.   Hagfors   
kommun   annonserade   om   samrådet   i   Veckobladet   som   delas   ut   till   alla   adresser   och   hushåll   
som   har   brevlåda   i   kommunen.     

Inbjudan   till   samråd   och   Underrättelse   om   samråd   (med   länk   till   planhandlingarna   på   
kommunens   hemsida)   skickades   i   enlighet   med   PBL   kap   5   §   11.   En   maskerad   sändlista   
(GDPR)   bifogades   utskicket   och   en   fullständig   förteckning   /   post-   och   sändlista   för   internt   
bruk   togs   fram   speciellt   för   projektet   inför   samrådet.      

Efter   avslutat   samråd   har   en   preliminär   samrådsredogörelse   tagits   fram   i   vilken   Hagfors   
kommunen   redovisar   sin   sammantagna   bedömning   med   förslag   på   ställningstaganden   till   
hur   synpunkterna   bör   bemötas   och   beaktas   och   förslag   till   åtgärder   för   hur   planhandlingarna   
bör   bearbetas   till   granskningshandlingar.     

Samrådsredogörelsens   innehåll:   
DEL   1   -   INKOMNA   SAMRÅDSYTTRANDEN.   

DEL   2   -   HAGFORS   KOMMUNS   SAMMANTAGNA   BEDÖMNING   OCH   PRELIMINÄRA   
FÖRSLAG   TILL   BEARBETNING.   (Diskussionsunderlag   med   beställare   och   konsulter).   

DEL   3    -   SLUTLIG   SAMRÅDSREDOGÖRELSE   -     HAGFORS   KOMMUNS   
SAMMANSTÄLLNING   AV   DE   SKRIFTLIGEN   INKOMNA   YTTRANDENA,   ÅTFÖLJDA   AV   
HAGFORS   KOMMUNS   SVAR   PÅ   HUR   SYNPUNKTERNA   HAR   BEAKTATS   I   
GRANSKNINGSHANDLINGARNA.     

  
  
  
  

Hagfors   kommun,   samhällsbyggnadsavdelning   2021-04-19   och   2021-08-12.   
Annika   Ekblom   planeringsarkitekt/planhandläggare   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.hagfors.se/
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W_VUda_̂k



����������	�
����
������
���
��
������	����������
�
��
������������������
��	��	���������������
������
��	���
�
�	����������
��	��	�������
��
�
����������	�
����
�����	��
������
�������������������������	�

�

��� � !"#$ %"&'�()*�+,-''&��-,�.�+�/,-"!'&'�!�.%)�0&,-)-�+&'�-,��-'*).)*1-,"-.)!�.-)�-�1� �&��-,�1&2�3)&4!1&)!�.-)
5�) *"&)-'�3%�5$"#-�+&�16''7�89-'*).)*1-,"-.)!�.-)�-,�1'�)�0&':+&"1&�5$)�+)!4/1,-''&�5$)1$)#�!�.;�&�&).!"-.)!�.;��-'*)<
�4=�/*"'*)"-�+1/-3&'�6)�5�)'1-''�0&,-)-+&>8��=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?.)*�+,-''&�<-,<.�+</,-"!'&'?

�

@6 3"!.�3"-4&)!�.�-,�'6/'&)��4=�'&) !�-"&)�5$)�0&). -'&)!-"�1/&)�!�5$)1'-�=-�+�!�5$)=%""-�+&�'!""�0&)..)*�+&�1�.!,�-
5$)*'16''�!�.-)�-''�/*��-�"&,&)&)-�)6''�3)�+*/'/,-"!'&'>�A6/'3"-4&)!�.��4=� -'&)!-"0&=�,�B/,-"!'&'��4=� 6�.+C�3%,&)/-)
5"&)�-,�D,&)!.&1�E!"#$ %";�'&2>�F&.)6�1-+�/"! -'3%,&)/-�;�G)!1/�"*5';�D6/&)�1')%" !"#$>�H&'�6)�+6)5$)�,!/'!.'�-''�-,1'%�+
 &""-��'6/'�&""&)�'&) !�-"��4=�-,16''�!�.1� )%+&�=%""1�1%�/�)'�1� � $#"!.'�5$)�'*�.-�')-�13�)'&)>

�

=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?0&.)-�1-+</"! -'3-,&)/-�?

�

=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?5)!1/<"*5'?

�

=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?.!5'5)!< !"#�?

�

=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?1-/&)<1')-" !"#�?

�

=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?.)*�+,-''&�<-,<.�+</,-"!'&'?

�

=''317??1,&)!.&1 !"#� -">1&? !"#� -"&�?.�+<0&0:..+< !"#�?

�

��3"-�<��4=�0:.."-.&��BIF@C�1'%)�-''�+&'�-,�&��$,&)1!/'13"-��1/-�5)- .%�8=*)�/�  *�&��!�+&��5:1!1/-�3"-�&)!�.&�
-,1&)�-''�'-�=6�1:��'!""��4=�1- �)+�-�$,&)1!/'13"-�&�� &+�)&"&,-�'-��-'!��&""-��4=�)&.!���-"-� %";�3"-�&)��4=
3)�.)- �-,�0&':+&"1&�5$)�&��=%""0-)�*',&4/"!�.�!�� �/�  *�&�8�BIF@�J�/-3>�K�LC>��
H&'�5$)':+"!.-1�-''�+&'�-,�$,&)1!/'13"-�&��1/-""�5)- .%�8/�  *�&�1�1:��3%�)!1/&��5$)�1/-+�)�3%�+&��0:..+-� !"#$�
1� �/-��5$"#-�-,�$,&)1,6 �!�.;�)-1;�1/)&+��4=�&)�1!���1� �6)�/"! -')&"-'&)-+&;�1- '�3%�=*)�1%+-�-�)!1/&)�/-�
 !�1/-�&""&)�*33=$)-8�BIF@�J�/-3>�K�LC>

�

M�"!.'� !"#$0-"/&��J�/-3>�N�L�1/-� -)/<��4=�,-''&�� )%+&��1� �!��&=%""&)�,6)+&5*""-�6 �&���4=� -'&)!-"�1%�"%�.'
 $#"!.'�1/:++-1� �'�%'.6)+&)�1� �3%'-."!.'�/-��5$)1,%)-�*',!��!�.&��-,�+& >�M�"!.'�IF@�J�/-3>�O�L�1/-""�+&'�!
$,&)1!/'13"-�&��5)- .%�=*)�/�  *�&��-�1&)�-''�&,>�)!/1!�')&11&��1/-�'!"".�+�1&1>

�

PQRQSQTUQS�VWXQSYWZR[SU[S\TYT]

()%�61;�̂-)!�;�_̀aK7�E&'�+0&1/)!,�!�.�5$)�)&.!��-"� -'&)!-"5$)1$)#�!�.13"-�&)!�.>�D,&)!.&1�.&�"�.!1/-�*�+&)1$/�!�.;
)-33�)'�_̀aK7̀K>

=''37??)&1�*)4&>1.*>1&?3)�+*/'&)?1.*)-33?1aK̀K<)-33�)'>3+5�

�

E!"#$0-"/&�

=''317??bbb>)!/1+-.&�>1&?1,?+�/* &�'<"-.-)?+�/* &�'?1,&�1/<5�)5-''�!�.11- "!�.? !"#�0-"/<accdd̀de151<accd<d̀d

�



��������	
�����
��������	
�����
�
��
��������	
�����
�����������
� ����
!���"�#�������"��
"
���$%&��!�
�'�
(�
)��"!��
*�����
����+�,+�-	
���������!!��
����+����

&�����..///����"!�����.����"%�"����.&����+!���"�#�������"��+"+���$%&��!�+��+(+&!#�(.





0��+
�$&
�1����
20��3

&�����..///��"%��������.��.��%�!���+���.��%�!���.�����%+#��#���"����!�"��.���++�$&+�1����+����4��5�#�+
����+4��




�$&��"��	
6�"��"�	
���-�
����������
+
7��������$%�"��
#��
!���"�#�������"��������"���
����"���
������"�%
�������%�"��	
������
**�-���

&����..������$��������.�����%���.�����"�����������.���-.**�-�����#





��8	
���9�
��&����
�
�����
+
�������
�"��
��:��

&�����..///�������.�!&��������"��.����!���"�+#��+�1�����.�����%+����������%�"��.����������"��+++
�������+�"��+��:�.



   2021-03-03 
         
        Sid 1 av 1 

 
 

 
Till  
Hagfors kommun 

Hydro    Org.nr 556006-8230 
Fortum Sverige AB    MomsNr SE556006823001 

Hemort  Stockholm 
     

 

 

 

 

YTTRANDE GÄLLANDE DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN, GEIJERSHOLM 1:9 MFL,  
HAGFORS KOMMUN 
ÄRENDE KS 2018/187 
      

Fortum Sverige AB såsom ägare till fastigheten Hagfors Geijersholm 1:135 med därpå 
belägna Malta kraftverk nedströms det aktuella planområdet vill härmed inkomma 
med följande synpunkter till Hagfors kommun, avseende förslag till detaljplan för 
Gustavagården, Hagfors Geijersholm 1:9 m.fl.  

 

Fortum vill uppmärksamma Hagfors kommun på att vattnet i kanalen utanför det 
aktuella planområdet är påverkat av vattenreglering och den reglering som sker vid 
Malta kraftverk, detta innebär att höga vattenhastigheter förekommer i området och 
att det därmed kan vara farligt att vistas i eller i direkt närhet till dessa 
vattenområden. Kanalen utgör en del av produktionsanläggningen Malta kraftverk.  

Ovan nämnda risker bör beaktas inom ramen för framtagande av detaljplanen, att 
uppmuntra boende och allmänhet att vistas intill dessa områden är inte lämpligt.  

Detaljplanen tar även delar av Fortums fastighet Hagfors Geijersholm 1:135 i anspråk 
vilket Fortum inte anser vara lämpligt, berörd fastighet utgör som nämnts ovan en 
produktionsanläggning. Fortum noterar att markområde av Hagfors Geijersholm 
1:135 tagits i anspråk utan bolagets medgivande eller kännedom, nuvarande 
detaljplan inom detta område bör fortsatt gälla. 

 

Fortum ser gärna att en avstämning förslagsvis via Microsoft Teams sker mellan 
kommunen och Fortum  

  

Med vänlig hälsning  
Fortum Sverige AB 
 

 
Pernilla Spetz 



 

 

Styrelsens säte  
Solna 
 
Org nr  
556711-5695 
 
 
postnord.se 

 Till
Hagfors kommun

683 80 HAGFORS
 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 
 
 

  

 

Postutdelning för Gustavagården, Hagfors-Geijersholm 1:9 m.fl., 
Hagfors kommun 
ÄrendeNr: KS 2018:187 
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med
nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till
adressen.

Solna, 2021 03 05

Sändlista
Leif Augustsson, Distributionsområdeschef Värmland
Markus Lind, Produktionschef Hagfors
Hagfors kommun
Martin Hiller, CityMail
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund
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Förslag till detaljplan för Gustavagården, 
Hagfors kommun 
D65b  

 

Beskrivning av ärendet 
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 17 
december 2021, har översänts för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL). Planförslaget har behandlats i samråd med 
företrädare för berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den  
25 mars 2021.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas 
för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.  

Tidigare ställningstaganden 
Kommunen bedömmer att ddetaljplanens intentioner överensstämmer i sin 
helhet med översiktsplanen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  

För området gäller byggnadsplan ”Förslag till utvidgning av byggnadsplanen 
för Geijersholm, Västra delen”. Planen vann laga kraft den 30 november 
1977. 

Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, 

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att 
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt, och 
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4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.   Under samrådet ska 
länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. 
Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. 

Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna 
om det finns risk för att planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 

Råd om tillämpningen av PBL m.m. 

Planbestämmelser 
Byggnadshöjd för huvudbyggnad regleras till 6 meter. Planbeskrivningen  
anger att denna höjd motsvarar två våningar. Bilderna i planbeskrivningen 
visar att höjden på befintlig byggnad samt markhöjderna runtomkring den 
varierar och Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på definitionen 
av byggnadshöjd enligt 1 kap 3§ plan- och byggförordningen. Kommunen 
bör kontrollera att en reglerad byggnadshöjd på 6 meter verkligen inrymmer 
den befintliga byggnaden.  

Komplementbyggnader begränsas avseende sammanlagd byggnadsarea men 
byggnadshöjden lämnas oreglerat vilket kan bl.a. ha betydelse med hänsyn 
till geoteknik, se vidare under rubriken Hälsa och säkerhet.     

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Samråd hölls 30 september 2020 mellan kommunen och Länsstyrelsen 
angående om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning.  

Strandskydd 
Vid upphävande av strandskyddet ska bestämmelserna i miljöbalken 
tillämpas (MB 7 kap 18c, 18d, 18f §§§). För att strandskyddet ska kunna 
upphävas måste två förutsättningar vara uppfyllda. Det ska finnas särskilda 
skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska 
väga tyngre än strandskyddsintresset. Strandskyddet är till för att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Kommunen redovisar att byggnaden inom planområdet uppfördes år 1947 
och visar genom historiska foton från 1960 att kringliggande mark utanför 
fastighetsgränsen utgjordes av parkliknande område till synes hörande till 
den befintliga byggnaden och dess verksamhet. Kommunens bedömning är 
att marken varit ianspråktagen, inhägnad och även i privat bruk en längre tid 
och saknar därmed  betydelse för strandskyddets syften.  
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Mellan kanalen och planområdet kvarstår en 3,5 meter bredd remsa som inte 
omfattas av upphävandet och kommunen anger att människor inte kan 
passera där på grund av markremsans bredd, lutning och vegetation.  

Länsstyrelsen ifrågasätter inte kommunens beskrivning att även mark-
området utanför gällande fastighetsgräns har använts av de tidigare 
verksamheterna vilket framgår av kartmaterialet. Länsstyrelsen anser dock 
att det är viktigt att lyfta karaktären av den verksamhet som bedrevs innan 
det övergick från kommunalt till privat ägo. Det är enligt Länsstyrelsen inte 
klarlagt att allmänheten inte fritt kunde passera utmed stranden trots att 
området hade en parkliknande karaktär. Kommunens ambition i den gällande 
planen från 1977 har tydligt varit att genom att reglera denna del av området 
som naturmark säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Länsstyrelsens bedömning är att allmänhetens möjlighet att passera området 
behöver ses över. Kommunen behöver i detta sammanhang även utveckla sitt 
resonemang kring ianspråktagandet av området. En fri passage mellan 
bebyggelse och vatten ska alltid eftersträvas vid ny planläggning. Att 
långsiktigt säkra passagemöjligheter för allmänheten är ett tillvägagångssätt 
som på ett mer tillfredställande sätt tillgodoser strandskyddsbestämmelserna 
i miljöbalken.   

Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 
Kommunen uppger i planbeskrivningen att en okulär besiktning har 
genomförts och byggnadens status har granskats. Några geotekniska 
utredningar har tydligen inte utförts i området. Utmed strandlinjen omfattas 
planområdet av ett så kallat aktsamhetsområde för skred och även befintlig 
byggnad berörs.   

Kommunen bedömer att risken för skred som påverkar befintlig byggnad är 
liten. Bedömningen grundar sig i utförd okulär besiktning och byggnadens 
ålder.  

Strandlinjen intill området är karterat som hög potentiell eroderbarhet. 
Kommunen anger att skred på obebyggd mark närmare kanalen eller erosion 
längs strandkanten kan inte uteslutas och Länsstyrelsen delar denna 
bedömning.  

Kommunen reglerar marken närmast kanalen som mark som inte får förses 
med byggnad. I övrigt får planområdet, utöver huvudbyggnaden, förses med 
komplementbyggnader på sammanlagt 150 m2 byggnadsarea.  

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påpeka att höjden på komplement-
byggnader inte regleras samt att undantag/möjligheter som är knutna till en- 
och tvåbostadshus enligt 9 kap plan- och bygglagen kan under vissa 
förutsättningar placeras på prickad mark. Eventuella uppfyllnader av 
planområdet begränsas heller inte.   
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Länsstyrelsen bedömer att frågan kring skred/erosion och tillkommande 
bebyggelsens placering, erforderlig avstånd från aktsamhetsområdet samt 
markbelastning inom planområdet i övrigt behöver redovisas tydligare och 
regleras samt understödjas av geoteknisk kunskap, tillexempel genom 
geotekniskt PM.    

 

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva 
kommunens beslut att anta en detaljplan.  

Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att strand-
skydd och geoteknik måste utredas vidare före det att ställning kan tas till 
om planförslaget föranleder någon prövning eller ej. 

 

 
 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av plan- och bostadssamordnare Magnus Ahlstrand med 
planhandläggare Meda Andersson som föredragande.  
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DEL   2   -   HAGFORS   KOMMUNS   SAMMANTAGNA   BEDÖMNING  
2021-04-19   

  
Bakgrund   
Under   samrådet   inkom   7   stycken   skriftliga   samrådsyttranden   till   Hagfors   kommun,   från   SGU   
(Statens   geologiska   undersökning),   Fortum   AB,   Postnord,   Skanova,   Trafikverket,   
Lantmäteriet   och   Länsstyrelsen.     

Länsstyrelsens   och   Fortums   yttranden   medför   att   planen   kräver   bearbetning   och   
förändring   i   sin   avgränsning   och   utformning.   Skulle   kommunen   anta   detaljplaneförslaget   
utan   att   planen   uppfyller   kraven   i   den   senast   gällande   lagstiftningen   kan   Länsstyrelsen   ta   
in   planen   för   överprövning   med   stöd   av   11   kap   10   §   PBL.     

Länsstyrelsen   anger   bl   a   i   sitt   yttrande   att   frågan   kring   geoteknik   och   strandskydd   måste   
utredas   mer   eftersom   frågan   kring   skred,   erosion   och   tillkommande   bebyggelses   
placering,   erforderliga   avstånd   från   aktsamhetsområdet   samt   markbelastning   inom   
området   i   övrigt   behöver   redovisas   tydligare   och   att   regleringen   i   detaljplanen   behöver   
understödjas   av   geoteknisk   kunskap   t   ex   med   ett   geotekniskt   PM.   

SGU   avstår   från   att   yttra   sig   men   lämnar   synpunkten   att   plan-   och   bygglagens   senast   
gällande   lagbestämmelser   och   intentioner   om   en   hållbar   mark-   och   vattenanvändning   
ska   uppfyllas   och   alla   kommunala   planer   (såväl   översiktsplaner   som   detaljplaner   och   
områdesbestämmelser)   bör   behandla   SGU:s   allmänna   riktlinjer   som   återfinns   i    SGU:s   
“Checklista   för   jord,   berg   och   grundvatten   i   kommunala   planer”   
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/chec 
klista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf   

Fortum   AB   påpekar   att   de   äger   fastigheten   Hagfors   Geijersholm   1:135   och   det   
nedströms   belägna   Malta   kraftverk   samt   att   kanalen   utgör   en   del   av   den   
produktionsanläggning   som   hör   till   Malta   kraftverk.   Vattnet   i   kanalen   är   påverkat   av   
vattenreglering   och   den   reglering   som   sker   vid   Malta   kraftverk   vilket   medför   att   det   
förekommer   höga   vattenhastigheter   i   kanalen   som   gör   det   farligt   att   vistas   i   eller   i   direkt   
närhet   till   vattenområdena.   Fortum   anser   att   det   inte   är   lämpligt   att   upprätta   en   ny   
detaljplan   för   produktionsområdet   i   vilken   boende   och   allmänhet   uppmuntras   att   vistas   
invid   kanalen   och   på   Fortums   produktionsområde.  

Övriga   yttrandens   synpunkter   beaktas.   

Kommunens   sammantagna   bedömning     

Planförslaget   behöver   förändras   avseende   planområdets   avgränsning   mot   norr   så   att   
Fortum   AB:s   fastighet   med   strandområde   och   kanal   inte   omfattas   av   det   nya   aktuella   
planområdet.   Planområdet   behöver   ges   en   något   annorlunda   utformning   och   reglering   så   att   
byggrätterna   för   komplementbyggnader   minskas   ned   avsevärt   då   de   endast   avser   växthus,   
hönshus   och   carport   och   liknande   samt   att   de   regleras   till   storlek,   höjd   och   användning   samt   
förläggs   på   lämpliga   platser   inom   tomten.   Detaljplanen   får   inte   medge   byggrätter   för   nya   
planerade   byggnader   inom   aktsamhetsområdet   för   skred.   De   nya   komplementbyggnaderna   
ska   förläggas   till   mark   som   har   tillräcklig   stabilitet   för   de   avsedda   användningarna.   
Komplementbyggnaderna   bör   regleras   avseende   högsta   tillåtna   höjd.   
Egenskapsbestämmelse   om   högsta   tillåtna   höjd   för   den   befintliga   huvudbyggnaden   justeras  
med   hänsyn   till   PBF   kap   3   §   1.   Hagfors   kommun   gör   bedömningen   att   den   befintliga   
huvudbyggnadens   huvudsakliga   fasader   är   de   som   vetter   utåt   mot   omgivningen   (alltså   inte   

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf
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innergården).   För   varje   fasad   räknar   man   ut   byggnadshöjden   med   utgångspunkt   från   ett   
medelvärde   på   marknivån.   Sedan   summeras   fasadernas   byggnadshöjder   och   ett   
genomsnittsvärde   räknas   ut.   På   plankartan   bör   en   planbestämmelse   om   högsta   tillåtna   
byggnadshöjd   införas   som   motsvarar   dels   den   slutliga   genomsnittliga   byggnadshöjden   och   
dels   även   tar   höjd   för   eventuellt   framtida   behov   av   extra   tilläggsisolering,   nya   takmaterial   
eller   solfångare   eller   solcellsanordningar.och   liknande.   

Planbeskrivningen   ska   kompletteras   med   en   redovisning   av   vilka   geologiska,   hydrologiska   
och   geotekniska   förutsättningar   som   råder   enligt   SGU:s   checklista   för   kommunala   planer   
och   kommunen   ska   avge   sin   syn   på   huruvida   detaljplaneförslaget   kan   bedömas   vara   
förenlig   med   gällande   lagstiftning   och   intentioner   om   hållbar   mark-   och   vattenanvändning.   

Hagfors   kommuns   bedömning   är   att   eftersom   planbeskrivningen   kompletteras   med   viktiga   
geologiska,   hydrologiska   och   geotekniska   förutsättningar   och   kommunen   gör   en   ny   
bedömning   som   medför   att   planområdet   minskas   ned   och   att   egenskapsområdet   för   
komplementbyggnader   ändras   och   bestäms   och   preciseras   avseende   placering,   storlek,   
höjd   och   användning   så   antas   de   nedanstående   ställningstagandena   och   förslagen   till   
åtgärder   vara   tillräckliga   för   att   granskningshandlingar   ska   kunna   upprättas   och   planen   tas   
vidare   till   granskning.   

● Ställningstagande   1   -   Ny   avgränsning:   
I   samrådsförslaget   omfattade   planområdet   Fortum   AB:s   fastighet   Geijersholm   1:135,   
som   utgörs   av   mark-   och   vattenområden   som   är   verksamhetsområde   för   en   
produktionsanläggning   för   vattenkraft   och   elproduktion.   Delar   av   Fortum   AB:s   fastighet   
ingår   i   ett   utpekat   aktsamhetsområde   för   skred   och   kanalens   stränder   är   utpekade   som   
erosionskänsliga.   Stora   delar   av   Fortum   AB:s   fastighet   utgörs   av   torv.   Hagfors   kommuns   
bedömning   är   att   Fortum   AB:s   fastighet   är   föremål   för   regionala   intressen   för   vattenkraft   
och   elproduktion   och   även   skulle   kunna   bli   föremål   för   riksintressen,   t   ex   för   torvbrytning.   
Fortum   anger   i   sitt   yttrande   att   det   är   olämpligt   att   Fortums   fastighet   tagits   med   i   
planområdet   och   att   det   inte   är   lämpligt   att   uppmuntra   allmänhet   och   boende   att   vistas   
invid   det   reglerade   vattnet   i   kanalen.     

Åtgärd:   

Planområdets   norra   gräns   flyttas   söderut   och   förläggs   i   stället   i   liv   med   fastigheten   
Geijersholm   1:9,   dess   norra   fastighetsgräns.   

Motivering:   

Fortum   AB:s   fastighet   behöver   inte   omfattas   av   planområdet   för   att   syftet   med   
detaljplanen   ska   kunna   genomföras   fullt   ut.   Hagfors   kommun   rekommenderar   att   
planområdet   minskas   ned   och   att   Fortum   AB:s   fastighet   Geijersholm   1:135   inte   ska   
omfattas   av   det   nya   planförslaget.     

● Ställningstagande   2   -   Syftet   förtydligas   och   intentionerna   preciseras     
Efter   samrådet   har   Hagfors   kommun   har   haft   en   dialog   med   beställaren.   Syfte   och   
intentioner   med   detaljplanen   behöver   förtydligas   och   preciseras   i   planbeskrivningen   och   
planen   ska   ges   en   utformning   som   bättre   stämmer   överens   med   det   syfte   som   
beställaren   avser   att   genomföra   inom   den   angivna   genomförandetiden.   

Åtgärd:   

Syftet   förtydligas   och   intentionerna   preciseras.   Planens   utformning   bearbetas   med   
hänsyn   till   beställarens   syfte,   intentioner    och   användning.     
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Syfte,   intentioner   och   användning:   

Beställaren   har   framfört   att   det   huvudsakliga   syftet   med   detaljplanen   är   att   möjliggöra   
att   det   före   detta   ålderdomshemmet   kan   tas   tillvara   och   byggas   om   till   
bostadslägenheter   för   permanent   boende,   i   första   hand   tillägnat   de   egna   
familjemedlemmarna.  

De   bostadskomplement   som   krävs   bedöms   med   god   marginal   kunna   anordnas   i   
befintliga   utrymmen   i   källarvåningen.   Exempelvis   invändigt   nåbara   lägenhetsförråd,   
utvändigt   nåbara   förråd,   cykelrum,   tvättstuga   och   soprum   med   källsortering.   

Därutöver   har   beställaren   önskemål   om   att   1-3   befintliga   rum   och   köksutrustning   i   
källarvåningen   kan   komma   till   användning   för   uthyrning   för   tillfälligt   boende   och   
övernattning   t   ex   till   turister   och   gästarbetare.   Anledningen   är   att   källarrummen   inte   
bedöms   vara   lämpliga   för   permanent   boende   på   grund   av   att   rummen   är   försedda   
med   högt   sittande   källarfönster   som   ger   dagsljusinsläpp   via   en   på   utsidan   nedgrävd  
slänt.   

Parkeringsplatser   och   besöksparkering   bör   förläggas   nära   angöringsväg   och   entréer.   
Postnord   anger   att   postutdelning   ska   ske   på   ett   miljövänligt,   kostnadseffektivt,   
trafiksäkert   och   arbetsmiljömässigt   bra   sätt   och   de   boende   i   flerbostadshuset   ska   ta   
emot   sin   post   i   en   postbox   på   entréplan.   I   övrigt   bedöms   det   finnas   goda   möjligheter   
för   att   personer   med   nedsatt   orienterings-   och   rörelseförmåga   att   kunna   använda   
området.   

Beställaren   har   egentligen   inte   haft   några   avsikter   att   bygga   andra   
komplementbyggnader   än   växthus   och   hönshus   och   en   eventuell   framtida   carport.   

Motivering:   

Planområdets   avgränsning,   syfte   och   utformning   bör   utformas   så   att   planprocessen   inte   
görs   mer   omfattande   än   vad   som   krävs   för   att   syftet   med   detaljplanen   ska   kunna   
genomföras   inom   den   angivna   genomförandetiden.     

Ställningstagande   3   -   användningsbestämmelse   preciseras   
Hagfors   kommun   bedömer   att   Lantmäteriets   synpunkt   att   ersätta   användningsbestämmelse   
(C)   för   centrumändamål   med   t   ex   (Z)   för   verksamheter   (med   begränsad   omgivnings-   
påverkan)   inte   är   lämplig   med   hänsyn   till   det   syfte   som   beställaren   har   klargjort.   

Hagfors   kommun   har   undersökt   Boverkets   planbestämmelskatalog   och   kommit   fram   till   att   
en   lämplig   användningsbestämmelse   som   möjliggör   verksamhet   för   uthyrning   av   de   1-3   
rummen   med   ett   kök   i   källarvåningen   skulle   kunna   vara   (O)   tillfällig   vistelse.   Alternativet   är   
att   behålla   men   precisera   användningsbestämmelsen   för   centrumändamål   till   (C1)   för   
vandrarhem   eller   rum   för   övernattning.   Dock   är   centrumverksamheten   till   läge,   tillgänglighet   
och   användning   inte   optimalt.   Användning   (O1)   överensstämmer   bättre   med   syftet.     

Åtgärd:     

Planbestämmelsen   bör   preciseras   till   (O1)   tillfällig   vistelse,   rum   och   kök   i   källarvåningen   får   
hyras   ut   för   övernattning   för   t   ex   turister   eller   gästarbetare.   Konsulten   undersöker   vidare   
vilken   formulering   som   är   lämplig   med   hänsyn   till   det   lagrum   i   PBL   som   ska   anges   till   
planbestämmelsen   på   plankartan.     

Motivering:   

Syftet   är   att   planen   ska   möjliggöra   att   1-3   rum   och   ett   kök   i   källarvåningen   kan   tas   tillvara   
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och   användas   för   verksamhet   med   uthyrning   för   tillfällig   vistelse   /   rum   för   övernattning.   

Ställningstagande   4   -   planbeskrivningen   kompletteras   med   bedömningsunderlag   som   
klargör   vilka   geologiska,   hydrologiska   och   geotekniska   förutsättningar   som   råder.   
Kommunen   ska   redovisa   sin   bedömning   huruvida   planen   är   lämplig   för   den   avsedda   
användningen   eller   ej   och   om   marken   har   tillräcklig   stabilitet   för   de   nya   planerade   
byggnaderna,   annars   kan   Länsstyrelsen   ta   in   planen   för   överprövning.   
Hagfors   kommun   har   granskat   planförslaget   enligt   SGU:s   “Checklista   för   jord,   berg   och   
grundvatten   i   kommunala   planer”,   rubrikerna    Risker,   Riksintressen   för   värdefulla   ämnen   och   
material,   Mineralreurser,   gruv-   och   täktverksamhet,   Miljökvalitetsnormer   för   grundvatten   och   
ytvatten,   Materialförsörjning   ,   Materialförsörjning   som   del   av   fysisk   planering,   
Materialförsörjningsplan   och   Lagrum .   

Åtgärder:   

Detaljplanen   kompletteras   enligt   Samrådsredogörelsens   Del   3.   Dels   ska   detaljplanen   visa   att   
planförslaget   uppfyller   kraven   i   plan-   och   bygglagen   och   lagens   intentioner   om   hållbar   mark-   
och   vattenanvändning,   och   dels   ska   planhandlingarna   bearbetas   så   att   Länsstyrelsens   
synpunkter   (som   är   prövningsgrundande   enligt   plan-   och   bygglagen)   beaktas.   Annars   
kvarstår   risken   för   att   Länsstyrelsen   tar   in   kommunens   beslut   om   antagande   av   planen   för   
överprövning.   

Kommunens   bedömning   är   att   detaljplanen   inte   ska   medge   några   byggrätter   inom   
aktsamhetsområdet   för   nya   planerade   komplementbyggnader   och   befintlig   huvudbyggnad   
får   ej   förses   med   fler   antal   våningar.   

Planbeskrivningen   kompletteras   med   uppgifter   som   ska:   

- redogöra   för   vilka   geologiska,   hydrologiska,   geotekniska   och   miljömässiga   
förutsättningar   som   råder,   

- säkerställa   att   exploateringen   för   planerade   komplementbyggnader   upp   till   150   
kvadratmeter   inte   medför   risker   för   skred,   erosion   eller   översvämning   och   försämrad   
vattenkvalitet   i   grundvattenmagasinet   och   i   ytvattnet   i   recipienten   -   det   gäller   både   
aktsamhetsområdet,   övriga   planområde   och   hur   exploateringen   påverkar   närområdet,   

- säkerställa   att   planerad   ny   bebyggelse   inom   planområdet   förläggs,   placeras   och   regleras   
på   mark   som   har   tillräcklig   stabilitet   och   på   erforderligt   avstånd   från   aktsamhetsområdet   
för   skred   (aktsamhetsområdet   omfattar   norra   delen   av   fastigheten   Geijersholm   1:9).   
Placering,   belastning,   grundläggning   och   dagvattenhantering   från   tak   och   hårdgjorda   
ytor   bör   säkerställa   att   markförändringarna   inte   ger   upphov   till   lokala   sättningar,   
översvämningar   eller   i   värsta   fall   skred.   

- Kommunen   ska   ange   sin   syn   på   hur   miljökvalitetsnormerna   för   vatten   ska   uppfyllas   och   
efterlevas.   

Motivering:   

Kommunen   ska   redogöra   för   om   detaljplanen   är   lämplig   för   den   avsedda   användningen   och   
visa   att   planförslaget   bidrar   till   en   hållbar   mark-   och   vattenanvändning.   Detaljplanen   ska   
säkerställa   att   gällande   lagstiftning   kan   uppfyllas.   Därmed   kan   man   undvika   att   planen   tas   in   
för   överprövning   av   Länsstyrelsen.   

Ställningstagande   5   -   egenskapsområde   för   komplementbyggnader   utgår   så   
aktsamhetsområdet   för   skred   ej   berörs.   
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I   samrådsförslaget   redovisades   ett   stort   egenskapsområde   för   komplementbyggnader   
(korsmark)   som   delvis   var   förlagd   inom   ett   utpekat   aktsamhetsområde   för   skred.   
Aktsamhetsområdet   omfattar   den   norra   delen   av   tomten   Geijersholm   1:9   och   norra   delen   av   
befintlig   byggnad.   Egenskapsområdet   medgav   att   150   kvadratmeter   komplementbyggnad   
hade   fått   uppföras,   utöver   eventuella   tillkommande   hårdgjorda   markytor   och   laster   från   
huvudbyggnadens   byggrätt   samt   uteplatser,   altaner   m.m.   

Detta   var   direkt   olämpligt   och   olagligt,   bl   a   eftersom   det   inte   framgick   av   vare   sig   
planbeskrivningen   eller   i   något   geotekniskt   bedömningsunderlag   huruvida   marken   inom   
aktsamhetsområdet   har   tillräcklig   stabilitet   för   den   planerade   byggnationen.   

För   att   kommunen   (och   Länsstyrelsen)   ska   kunna   göra   en   bedömning   att   marken   har   
tillräcklig   stabilitet   för   den   nya   planerade   byggnationen   krävs   att   en   geoteknisk   undersökning   
/utredning   med   rekommendationer   (geotekniskt   PM)   tas   fram.   

Kommunens   inställning   och   hållning   måste   dock   vara   att   detaljplanen,   i   enlighet   med   den   
senaste   lagstiftningen,   ej   ska   medge   byggrätter   inom   aktsamhetsområdet   innan   det   
klargjorts,   säkerställts   och   redovisats   att   marken   inom   aktsamhetsområdet   har   tillräcklig   
stabilitet   för   den   avsedda   planerade   byggnationen   samt   vilka   typer   av   grundläggning   som   är   
mest   lämpliga   och   hur   dagvattenhanteringen   från   150   kvadratmeter   komplementbyggnader   
med   tillhörande   hårdgjorda   ytor   kan   omhändertas   på   lämpligt   sätt   som   inte   medför   risker   för   
lokala   sättningar   och   översvämningar   inom   planområdet   eller   i   närmiljön.   Exploateringen   får   
heller   inte   medverka   till   att   miljökvalitetsnormerna   för   grundvattenmagasinet   eller   ytvatten   i   
recipienten   påverkas   negativt.   

Åtgärder:   

Egenskapsområdet   med   byggrätter   för   komplementbyggnader   tas   bort   helt   från   aktsamhets-   
området.   Inga   byggrätter   ska   medges   inom   aktsamhetsområdet.   Istället   beläggs   marken   
inom   aktsamhetsområdet   med   prickmark.   

De   komplementbyggnader   som   beställaren   önskar   genomföra   kan   med   fördel   minskas   ned   
och   delas   upp   för   respektive   användning   t   ex   växthus   och   hönshus   respektive   carport   och   ev   
garage,   och   förläggas   med   olika   placeringar   och   regleras   avseende   storlek   i   yta   och   höjd.   
Dock   ska   marken   ha   tillräcklig   stabilitet   för   den   avsedda   användningen.     

Motivering:   

Detaljplaneområdet   ska   inte   vara   större   än   vad   som   behövs   för   att   syftet   med   detaljplanen   
ska   uppnås.   Egenskapsområdet   med   korsmark   som   reglerar   var   komplementbyggnaderna   
får   uppföras   bör   helt   tas   bort   helt   från   aktsamhetsområdet   för   skred.   Egenskapsområden   
kan   med   fördel   istället   införas   för   de   komplementbyggnader   som   beställaren   avser   att   
genomföra   inom   genomförandetiden   och   de   ska   placeras   på   lämplig   mark   och   ges   lämplig   
storlek   för   respektive   användning.   Gärna   så   långt   söder   ut   som   möjligt   på   erforderligt   
avstånd   från   aktsamhetsområdet   för   skred.   
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FÖRSLAG   TILL   ÅTGÄRDER   FÖR   BEARBETNING   AV   
PLANHANDLINGARNA   2021-04-19,   kontroll   2021-08-12.   
  

Åtgärder   Synpunk 
t   

Not   

1. Planområdets   avgränsning   minskas   ned.   
Fortum   AB:s   fastighet   Geijersholm   1:135   ska   inte   längre   omfattas   av   
det   nya   aktuella   förslaget   till   detaljplan   för   Gustavagården.   

Fortum,   
Hagfors   
kommun   

Utfört   

2. Syfte,   intentioner   och   användning   preciseras.     
Planens   syfte   och   intentioner   förtydligas   i   planbeskrivningen.     

Hänvisning   till   Del   1   Ställningstagande   1.   

Planbeskrivningen   kompletteras   med   en   redogörelse   för   de   planerade   
bostadslägenheternas   antal   och   storlek   samt   vilka   
bostadskomplement   som   ska   finnas   till   bostads   lägenheterna   enligt   
gällande   plan-   och   bygglagstiftning/plan-   och   bygglagförordning.     

Bostadskomplementen   ska   kunna   tillgodoses   i   planen   -   antingen   
inom   befintlig   byggnad   eller   så   kanske   vissa   funktioner   som   krävs   till   
bostaden   måste   förläggas   i   komplementbyggnader.     

Om   komplement   måste   finnas   i   komplementbyggnader   ska   en   
redovisning   finnas   av   detta   samt   vilken   yta   som   krävs   för   
komplementbyggnader   (korsmark).   

Byggrätterna   bör   preciseras   och   bestämmas   i   storlek,   höjd   och   
placering.   Placeringen   av   samtliga   byggrätter   behöver   förläggas   på   
erforderligt   avstånd   från   aktsamhetsområdet   för   skred,   gärna.så   långt   
söder   ut   som   möjligt,   på   mark   som   har   tillräcklig   stabilitet.   

Om   byggrätterna   inte   preciseras   så   bör   åtminstone   ett   
exploateringstal   anges   som   motsvarar   den   beräknade   yta   som   
behövs   för   att   tillgodose   kraven   på   komplement   till   de   planerade   
bostads   lägenheterna.     

Hagfors   
kommun   

Utfört   

3. Användningsbestämmelse   (C)   utgår   och   ersätts   med   
användning   som   möjliggör   verksamhet   med   uthyrning.   En   
preciserad   användningsbestämmelse   (O1)   införs   för   att   
medge   tillfällig   vistelse   i   1-3   rum   och   ett   kök   i   källarvåningen.    

Hänvisning   till   Del   1   Ställningstagande   3.     

Användning   (B)   ska   användas   för   bostäder   och   boende   som   har   
varaktig   karaktär   och   då   får   bostadskomplement   som   gästrum   ingå.   
Det   som   är   avgörande   för   bedömningen   är   om   det   är   fråga   om   
boende   av   av   varaktig   karaktär   eller   om   tillfällig   vistelse   är   syftet   med   
verksamheten   och   hur   den   är   tänkt   att   bedrivas.   

Hagfors   kommun   gör   bedömningen   att   en   del   av   syftet   med   planen   är   

Hagfors   
kommun   

Utfört   
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att   möjliggöra   verksamhet   med   uthyrning   av   1   -   3   rum   i   källaren   med   
ett   kök.   Därför   är   det   lämpligt   att   införa   en   preciserad   
användingsbestämmelse   (O1)   som   medger   tillfällig   vistelse   i   del   av   
källarvåningen.   

Användningen   öppnar   upp   för   möjligheten   att   bedriva   verksamhet   
med   uthyrning   mot   ersättning   utan   att   gäster   kan   ställa   krav   på   att   
rummen   ska   utrustas   med   bostadsstandard   samt   att   det   i   samband   
med   lovprövning   inte   ställs   krav   på   att   rummen   ska   uppfylla   de   krav   
som   gäller   för   bostäder.     

4. Planbeskrivningen   kompletteras   enligt   SGU:s   allmänna   
riktlinjer   och   Länsstyrelsens   yttrande.   

Hänvisning   till   Del   1   Ställningstagande   1,   4   och   5.   

Kommunen   ska   tillgodose   Länsstyrelsens   synpunkt   och   avge   sin   
bedömning   att   detaljplanen   säkerställer   att   ny   planerad   bebyggelse   
(för   komplementbyggnader   och   byggrätter   avseende   
huvudbyggnaden)   inte   blir   olämpliga   med   hänsyn   till   människors   
hälsa   och   säkerhet   eller   risken   för   olyckor,   skred   och   erosion   samt   att   
planen   uppfyller   plan-   och   bygglagens   intentioner   om   hållbar   mark-   
och   vattenanvändning   och   att   gällande   miljökvalitetsnormer   för   vatten   
uppfylls   och   efterlevs.     

Eftersom   Hagfors   översiktsplan   2000   inte   är   aktualitetsförklarad   håller   
för   närvarande   en   ny   översiktsplan   på   att   tas   fram.   Så   länge   det   inte   
finns   en   ny   antagen   aktuell   översiktsplan   ska   sådan   information   som   
vanligen   anges   i   översiktsplanen   istället   behandlas   i   den   nya   
detaljplanen.   Kommunen   ska   t   ex   redovisa   sin    syn   på   risken   för   
skador   på   den   byggda   miljön   som   kan   följa   av   översvämning,   ras,   
skred   och   erosion   som   är   klimatrelaterade,   samt   hur   sådana   risker   
kan   minska   eller   upphöra   (PBL   kap   3   §   5).   

Planbeskrivningen   kompletteras   med   utgångspunkt   från   SGU:s   
“Checklista   för   jord,   berg   och   grundvatten   i   kommunala   planer”   
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-mar 
kanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf     

I   planbeskrivningen   ska   kommunen   redovisa   sin   nya   bedömning   av   
vilka   geologiska,   hydrologiska   och   geotekniska   förutsättningar   som   
råder   och   som   påverkar   planområdet   och   hur   den   planerade   
exploateringen   påverkar   området   och   hur   planen   därför   bör   utformas   
och   regleras.   Kommunen   ska   göra   en   bedömning   med   hänsyn   till   de   
risker   som   bedöms   föreligga   i   samband   med   de   pågående   
klimatförändringarna   och   som   antas   leda   till   att   högre   flöden   alstras   
som   kan   leda   till   översvämning.   Vidare   ska   detaljplanen   säkerställa   
en   hållbar   mark-   och   vattenanvändning   samt   att   byggrätter   endast   
införs   på   mark   som   har   tillräcklig   stabilitet   för   den   planerade   
bebyggelsen.   Kommunen   ska   bedöma   att   planområdet   är   lämpligt   för   
den   avsedda   användningen   och   att   omfattningen   av   exploateringen   
inte   medför   problem   i   planområdet   eller   i   närmiljön.   

SGU   och   
LstS   och   
Hagfors   
kommun   

Utfört   

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf
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Kommunen   föreslår   att   de   rubriker   och   uppgifter   införs   som   saknas   i   
SGU:s   yttrande   och   som   kan   ha   betydelse   för   hur   planområdet   
avgränsas.   Vissa   rubriker   behöver   införas   med   förtydliganden   om   
området   t   ex   är   utrett   eller   outrett   och   om   information   är   ofullständig   
eller   att   det   statistiskt   sett   inte   förekommit   företeelser   som   “drabbat”   
området   m.m.   Informationen   ökar   förståelsen   för   området   som   helhet   
och   påverkar   bedömningen.     

Risker   
Följande   rubriker   bör   kompletteras   eller   införas.   

SGU     

Fastmark   

Av   SGU:s   kartering   framgår   att   det   aktuella   planområdet   är   beläget   
på   fastmark   (grön   yta)   medan   marken   norr   om   kanalen   består   av   ej   
fastmark   (rosa).    Till   klassen   fastmark   räknas   områden   med   berg,   morän,   
isälvssediment,   grus,   blockjord   och   liknande.   Till   klassen   ej   fastmark   
räknas   områden   med   silt,   lera,   torv,   gyttja,   postglacial   sand   och   andra   
avlagringar   som   i   många   fall   underlagras   av   silt,   lera   eller   fyllning.   

  

Kommunens   bedömning   är   att   planområdet   berör   fastmark   

SGU   Utfört   

Förutsättningar   för   skred   i   finkornig   jordart  

Av   SGU:s   kartering     “ Förutsättningar   för   skred   i   finkornig   jordart”   
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.ht 
ml ,   framgår   att   ett   så   kallat   “aktsamhetsområde   strandnära”   finns   
inom   det   aktuella   planområdet.   

  

En   förutsättning   för   att   detaljplanen   ska   få   medge   nya   byggrätter   inom   
det   område   som   motsvarar   aktsamhetsområdet   är   att   en   geoteknisk   
undersökning/utredning   med   rekommendationer   för   grundläggning   

SGU   Utfört   

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html
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och   dagvattenhantering   (geotekniskt   PM)    tas   fram.   

Kommunens   bedömning   är   att   ny   planerad   bebyggelse   som   
eventuellt   behöver   uppföras   (d.v.s.   komplementbyggnader   till   för   den   
föreslagna   användningen   B),   skall   placeras   på   erforderligt   avstånd   
från   aktsamhetsområdet   (se   orange   skrafferad   yta   i   kartbilden),   helst   
så   långt   söder   ut   som   möjligt.     

Stränders   jordart   och   eroderbarhet   

Av   SGU:s   kartering    “Stränders   jordart   och   eroderbarhet”,   
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarh 
et.html ,   framgår   följande:  
  

 
Strandområdet   vid   kanalens   södersida   (närmast   den   aktuella   
fastigheten)   består   av   sand   och   grus   och   jordartstypen   är   
isälvssediment   (orange   linje).   Norr   om   kanalen   utgörs   marken   
däremot   av   torv   (brun   linje).   

 

Strandområdet   vid   kanalens   södersida   har   potentiellt   hög   
eroderbarhet   (mörklila   linje)   medan   kanalens   norra   sida   har   viss  
eroderbarhet.     

Kommunens   bedömning   är   att   strandområdet   på   båda   sidor   om   
kanalen   som   hör   till   Fortums   produktions   område   för   Malta   
kraftstation   (Fortum   AB:s   fastighet   Geijersholm   1:135),   ska   ska   utgå   
så   det   inte   längre   omfattas   av   planområdet.   Därmed   kommer   planen   
inte   att   beröras   nämnvärt   av   risker   för   erosion.     

SGU   Utfört   

Jordskred   och   raviner   SGU   Utfört   

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html
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Av   SGU:s   kartering    “Jordskred   och   raviner”,   
“ h ttps://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html ,   framgår   att   det   
saknas   data   för   området.     

Kommunens   tolkning   är   att   det   historiskt   sett   inte   har   inträffat   
jordskred   och   raviner   i   området.   Hänsyn   bör   dock   tas   till   påverkan   till   
följd   av   de   pågående   klimatförändringarna.   

Påverkan   till   följd   av   klimatförändringar   

Detaljplanen   ska   klargöra   vilka   faktorer   som   kan   påverka   och   öka   
risken   för   att   det   aktuella   planområdet   drabbas   till   följd   av   de   
pågående   klimatförändringarna.   

Hänvisning   till:   
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning 
/grundvatten-i-planeringen/klimatforandringar/paverkan/    samt   även   
https://www.sgu.se/grundvatten/klimatanpassning-grundvatten/grundv 
attenbildning/grundvattenbildning-i-forandrat-klimat/   

Efter   att   ha   sökt   i    “MSB   portalen   för   översvämningshot”    har   
kommunen   ej   lyckats   få   fram   någon   konkret   information   som   tyder   på   
att   detaljplanen   skulle   behöva   ges   en   annan   utformning   avseende   
höjdsättning   än   vad   som   redovisats   i   samrådshandlingen.   Vår   
motivering   är   att   detaljplanen   är   utarbetad   med   utgångspunkt   från   
Fortums   uppgifter   och   att   Fortum   bedömt   vilken   högsta   vattennivå   
som   kan   förväntas   uppstå   i   framtiden   dels   med   hänsyn   till   ökade   
flöden   och   dels   till   följd   av   de   pågående   klimatförändringarna.   

SGU   Utfört   

Grundvattenförekomst   

Kommunen   har   tittat   på    “SGU:s   checklista   för   MKB   påverkan   på   
grundvattenförekomst”    och   rubriken     “   Förändrad   lagstiftning   ger   
strängare   krav”.     

 

SGU   Utfört   

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/grundvatten-i-planeringen/klimatforandringar/paverkan/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/grundvatten-i-planeringen/klimatforandringar/paverkan/
https://www.sgu.se/grundvatten/klimatanpassning-grundvatten/grundvattenbildning/grundvattenbildning-i-forandrat-klimat/
https://www.sgu.se/grundvatten/klimatanpassning-grundvatten/grundvattenbildning/grundvattenbildning-i-forandrat-klimat/
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Planområdet   berör   område   J1   grundvattenmagasin   huvudsakligen   
jordakvifer,   överlagras   ej   till   någon   del   av   annat   definierat   magasin.     

J1   har   uttagsmöjlighet   motsvarande   5-25   liter   vatten   per   sekund   eller   
400   -   2000   kubikmeter   7   per   dygn.   

Kommunens   bedömning   är   att   planen   bör   behandla   hur   
grundvattenförekomstens   kvantitet   och   kvalitet   avses   att   säkerställas   i   
planen   för   att   skydda   att   vattenkvaliteterna   inte   försämras.   T   ex   ska   
dagvattenhanteringen   inte   medverka   till   försämrad   
grundvattenkvalitet.   Gällande   miljökbvalitetsnormer   ska   uppfyllas,   
följas   och   efterlevas.     

Lämpliga   egenskapsbestämmelser   kan   behöva   införas   på   plankartan   
för   att   skydda   grundvattenmagasinet.   

Miljökvalitetsnormer   för   grundvattenmagasin   -   MKN   

Detaljplanen   ska   säkerställa   att   grundvattenmagasinets   kvalitativa   
och   kvantitativa   status   inte   påverkas   negativt   av   den   nya   
exploateringen.   Gällande   miljökvalitetsnormer   för   grundvatten   och   
även   ytvatten   i   recipienten   ska   anges,   uppfyllas,   följas   och   efterlevas   
över   tid.   

Hagfors   kommun   lämnade   planbesked   2019-10-01.   Det   innebär   att   
planen   upprättas   i   enlighet   med   den   lagstiftning   som   gällde   då   (SFS   
xxxxx).   Den   1   januari   2019   ändrades   lagstiftningen   gällande   
miljökvalitetsnormer   i   5   kap   4   §   miljöbalken.   I   SGU:s   “checklista   för   
MKB   påverkan   på   grundvattenförekomst”   anges   att   “   en   myndighet   
eller   en   kommun   inte   får   tillåta   att   en   verksamhet   eller   en   åtgärd   
påbörjas   eller   ändras   om   detta,   trots   åtgärder   för   att   minska   
föroreningar   eller   störningar   från   andra   verksamheter,   ger   upphov   till   
en   sådan   ökad   förorening   eller   störning   som   innebär   att   vattenmiljön   
försämras   på   ett   otillåtet   sätt   eller   som   har   sådan   betydelse   att   det   
äventyrar   möjligheten   att   uppnå   den   status   eller   potential   som   vattnet   
ska   ha   enligt   en   miljökvalitetsnorm.   Vid   prövning   för   ett   nytt   tillstånd   
och   vid   omprövning   av   tillstånd   ska   de   bestämmelser   och   villkor   
beslutas   som   behövs   för   att   verksamheten   inte   ska   medföra   en   sådan   
försämring   eller   ett   sådant   äventyr”.   

Kommunens   bedömning   är   att   användningen   (B   bostäder   respektive   
för   användningen   O1   för   tillfällig   vistelse   möjliggör   att   1-3   rum   och   ett   
kök   i   källarvåningen   kan   hyras   ut   för   övernattning   t   ex   för   turister   eller   
gästarbetare.     

Använgningen   bedöms   inte   påverka   att   vattenkvaliteterna   i   
grundvattnet   och   ytvattnet   påverkas   negativt.   

I   samband   med   bygglovsprövning   och   anmälan   ska   kommunen   ange   
vilka   miljökvalitetsnormer   som   ska   uppfyllas   och   godkänna   att   
avloppslösningarna   för   spillvatten   och   dagvatten   uppfyller   de   krav   
som   kommunen   ställer.   

SGU   Utfört   

Risker   för   översvämning   SGU   Utfört   



Hagfors   kommun Titel   på   dokumentet 13   

Kommuns   bedömning   är   att   Länsstyrelsens   och   SGU:s   synpunkter   i   
inkommande   yttranden   medför   att   uppgifterna   om   höga   vattennivåer    i   
planbeskrivningen   kan   fortsätta   gälla,   men   att   kompletterande   
förtydliganden   och   klargöranden   bör   införas   med   hänsyn   till   
Länsstyrelsens   och   SGU:s   synpunkter   om   hur    risker   för   
översvämning   kan   undvikas,   elimineras   och   minimeras.     

Planbeskrivningen   kompletteras   med   uppgifter   om   vid   vilka   höga   
vattennivåer   och   höga   flöden   det   föreligger   risker   för   översvämning   
samt   vad   topografi   och   mark   har   för   förutsättningar   att   avleda   och   
härbärgera   vatten   och   hur   vatten   rinner   vidare   till   recipient.     

Under   planarbetet   har   det   förts   en   dialog   med   Fortum   för   att   fastställa   
vilken   högsta   vattennivå   som   kan   förväntas   inträffa   i   framtiden   till   följd   
av   de   pågående   klimatförändringarna   som   i   värsta   fall   kan   leda   till   
översvämning   i   kanalen.   Fortum   AB   reglerar   vattenflöde   och   
vattennivåer   i   bl   a   Malta   kraftverk   och   i   dammanläggningen   i   Uvån   i   
centrala   Hagfors   vid   Hagfors   järnverk.   Om   översvämning   inträffar   
kommer   vattenavrinningen   att   ske   över   kanalens   norra   sida   där   
kanten   är   lägre.   Därmed   kommer   vattnet   att   rinna   mot   norr   nedströms   
till   recipient.   Av   SGU:s   kartlager   torv   framgår   att   marken   norr   om   
kanalen   utgörs   av   torv.   

Planbeskrivningen   kompletteras   med   uppgifter   och   schematiska   
illustrationer   som   visar   att   avrinningen   i   dag   sker   mot   norr   utan   att   
drabba   planområdet.   Uppgifterna   bör   jämföras   med   de   höga   flöden   
som   kan   förväntas   uppkomma   till   följd   av   de   pågående   
klimatförändringarna.   

Illustrationerna   (t   ex   en   tvärsektion   och   en   plan   kartbild)   bör   redovisa   
schematiskt   hur   topografin   ser   ut   vilka   förutsättningar   som   finns   för   
avrinning   mot   norr   samt   vilken   förmåga   marken   har   att   härbärgera   
och   leda   vidare   stora   flödesmängder   till   recipienter.   Illustrationerna   
bör   ha   utsatta   höjder,   dels   för   maximal   vattennivå   som   är   att   förvänta   i   
kanalen   och   dels   vilka   höjder   marken   har   på   vardera   sida   om   
kanalens   kanter   samt   hur   eventuellt   höga   flöden   påverkar   området   
och   riskerar   att   drabba   det   nya   aktuella   planområdet   eller   om   vattnet   
beräknas   rinna   mot   recipient   i   norr.   

Kommunens   bedömning   är   att   planområdet   ska   minskas   ned   så   
Fortum   AB:s   produktionsområde   (fastigheten   Geijersholm   1:135)   inte   
längre   omfattas   av   det   nya   föreslagna   planområdet.   För   Fortum   AB:s   
produktionsområde   kommer   den   befintliga   gällande   planen   fortsatt   att   
gälla.   

Det   nya   detaljplaneförslagets   norra   planområdesgräns   flyttas   söderut   
och   förläggs   istället   i   liv   med   fastigheten   Geijersholm   1:9   
(Gustavagården).   

LstS   
Fortum     
och     
Hagfors   
kommun   
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Motivering:   
Fortum   AB   äger   den   i   norr   angränsande   fastigheten   Hagfors   
Geijersholm   1:135   och   den   nedströms   belägna   Malta   kraftverk.   
Kanalen   utgör   en   del   av   den   produktionsanläggning   som   hör   till   Malta   
kraftverk.   Vattnet   i   kanalen   är   påverkat   av   vattenreglering   och   den   
reglering   som   sker   vid   Malta   kraftverk   vilket   medför   att   det   
förekommer   höga   vattenhastigheter   i   kanalen   som   gör   det   farligt   att   
vistas   i   eller   i   direkt   närhet   till   vattenområdena.   Fortum   äger   
fastigheten   och   produktionsområdet   och   anser   att   det   inte   är   lämpligt   
att   upprätta   en   ny   detaljplan   för   produktionsområdet   i   vilken   boende   
och   allmänhet   uppmuntras   att   vistas   invid   kanalen   och   på   Fortums   
produktionsområde.   

Övriga   planeringsförutsättningar   
Mineralresurser,   gruv-   och   täktverksamhet   

Kommunen   har   tittat   på   SGU   kartvisare   för   malm   och   mineral,   
mineralrättigheter,   torv   och   ballast.   Det   aktuella   planområdet   berörs   
inte.   Dock   utgörs   marken   på   norra   sidan   om   kanalen   av   torv.   

  
Kommunens   bedömning   är   att   torv   kan   bli   ett   riksintresse   och   därmed   
bli   föremål   för   koncession   för   torvbrytning.  

Genom   att   minska   ned   planområdet   så   det   inte   längre   omfattar   
Fortums   fastighet   Geijersholm   1:135,   kommer   det   nya   aktuella   
planområdet   inte   att   beröras.   

SGU     

Riksintressen   för   värdefulla   ämnen   och   material   

Planbeskrivningen   kompletteras   med   relevant   information.     

Kommunen   har   undersökt   Länsstyrelsens   webb-GIS,    “Riksintressen   
(Boverket   och   miljöbalken)”   och    SGU:s   kartvisare   Riksintressen   
mineral    https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen.html .   

Kommunens   bedömning   är   att   det   nya   aktuella   planområdet   inte   

SGU     

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen.html
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berörs   av   några   riksintressen   avseende   “Malm   och   mineral”,   
“Mineralrättigheter”,   “Torv”   och   “Ballast”.   Det   finns   heller   inte   utpekade   
områden   som   omfattas   av   beslut   om   koncession.   

Om   planområdet   minskas   ned   så   att   Fortums   fastighet   inte   omfattas   
av   planområdet,   så   bedöms   inga   eventuellt   framtida   intressen   
föreligga   som   kan   påverka   den   nya   aktuella   planen.     

“Materialförsörjning”,   “Materialförsörjningsplan”   

Det   aktuella   planområdet   berörs   inte.   Frågeställningen   kommer   att   
behandlas   i   översiktsplanen.   

SGU     

“Lagrum   för   materialförsörjning   enligt   miljöbalken,   miljömålen   och   
plan-   och   bygglagen”   

Hagfors   kommun   bedömer   att   planområdet   inte   berörs   av   andra   
intressen   än   att   skydda   grundvattenmagasinet   och   efterleva   gällande   
miljökvalitetsnormer   för   grundvatten   och   ytvatten   i   recipienten.   
Produktionsområdet   för   Malta   kraftverk   berörs   inte   direkt   av   
planförslaget.     

Frågeställningen   kommer   att   behandlas   i   översiktsplanen.   

    

Detaljplanens   reglering   

Huvudbyggnadens   byggnadshöjd   och   egenskapsbestämmelse   om   
högsta   tillåtna   byggnadshöjd:   

Planbeskrivningen   och   plankartan   ändras   och   justeras   avseende   
egenskapsbestämmelse   om   högsta   tillåtna   byggnadshöjd:   

Planbeskrivningen   kompletteras   med   en   redogörelse   för   uträkningen   
av   huvudbyggnadens   byggnadshöjd.   Byggnadshöjden   räknas   upp   till   
skärningspunkten   mellan   fasadplanet   och   ett   plan   som   med   45   
graders   lutning   inåt   byggnaden   berör   byggnadens   tak.   Hänvisning   till   
3   kap   1   §   PBF.     

  

Hagfors   kommun   gör   bedömningen   att   den   befintlig   
huvudbyggnadens   huvudsakliga   fasader   är   de   som   vetter   utåt   mot   
omgivningen   (alltså   inte   innergården).   För   varje   fasad   räknar   man   ut   

LstS   Utfört   
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byggnadshöjden   med   utgångspunkt   från   ett   medelvärde   på   
marknivån.   Sedan   summeras   fasadernas   byggnadshöjder   och   ett   
genomsnittsvärde   räknas   ut.   

På   plankartan   bör   en   planbestämmelse   om   högsta   tillåtna   
byggnadshöjd   införas   som   motsvarar   dels   huvudbyggnadens   
genomsnittliga   byggnadshöjd   och   dels   även   tar   höjd   för   eventuella   
framtida   behov   av   extra   tilläggsisolering,   nya   takmaterial   eller   
solfångare   eller   solcellsanordningar.och   liknande.   

Komplementbyggnaders   högsta   tillåtna   byggnadshöjd   

Egenskapsområdet   för   komplementbyggnader   ska   minskas   ned.   
preciseras   och   bestämmas   så   att   byggrätten   minskas   ned    och   
placeringen   förläggas   på   lämplig   mark   på   erforderligt   avstånd   från   
aktsamhetsområdet.   Byggrätterna   begränsas   till   byggnadshöjd   och   
ges   nytt   exploateringstal.   

Tekniska   förutsättningar   

Planbeskrivningen   förses   med   en   illustration   som   redovisar   var   
Skanovas   markförlagda   tele-ledningar   är   belägna.   Hagfors   kommun   
har   fått   de   digitala   uppgifterna   via   www.ledningskollen.se   och   
GIS-ingenjören   har   tagit   fram   ett   kartunderlag.    

De   i   plankartan   planlagda   u-stråken   d.v.s.   mark   som   ska   vara   lätt   
åtkomlig   för   allmännyttiga   underjordiska   ledningar,   ska   vara   förlagda   
så   ledningarna   har   god   marginal   i   u-stråket   och   ska   förses   med   
prickmark   d.v.s.   att   marken   får   inte   förses   med   byggnad.   

Skanova   Utfört   

Skydd   

Lämpliga   egenskapsbestämmelser   införs   på   plankartan   för   att  
eventuellt   säkerställa   att   befintligt   grundvattenmagasins   kvalitativa   
och   kvantitativa   status   inte   påverkas   negativt.   Gällande   
miljökvalitetsnormer   för   grundvatten   och   även   ytvatten   i   recipienten   
ska   anges,   uppfyllas,   följas   och   efterlevas   över   tid.     

Hagfors   
kommun   
SGU   

  

Genomförandefrågor   

I   planbeskrivningen   under   kapitel   6   Genomförandefrågor   införs   
upplysningar   om   att   exploatören   ska   initiera   och   bekosta   de   
eventuella   åtgärder   som   behöver   vidtagas   i   samband   med   
exploateringen   och   som   innebär   flytt   eller   skydd   av   Skanovas   
ledningar.   

I   planbeskrivningen   under   kapitel   6   Genomförandefrågor   införs   
upplysningar   om   att   fastighetsägaren   i   god   tid   före   
bygglovsprövningen   ska   ta   kontakt   med   Postnord   för   att   planera   
postutdelningen   så   postnord   godkänner   lösningen.   Postutdelning   ska   

Skanova   
Postnord   

Utfört   
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Hagfors   kommun,   samhällsbyggnadsavdelningen,   planarkitekt   Annika   Ekblom   2021-04-19.   

Kontroller   markerade   “Utfört”   har   gjorts   2021-08-12.   

kunna   ske   på   ett   miljövänligt,   kostnadseffektivt,   trafiksäkert   och   
arbetsmiljömässigt   bra   sätt   och   de   boende   i   flerbostadshuset   ska   ta   
emot   sin   post   i   en   postbox   på   entréplan.   Kontaktpersoner   E-post:   
utdelningsforbattringar@postnord.com .     

Kompletteringar   av   plankartan   och   grundkartan   i   enlighet   med   
senaste   gällande   standard   för   digitala   planer.   Hänvisning   till   
Lantmäteriets   synpunkter.   

Lantmäte 
riet   

Utfört   

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com


  
  

1.   SGU:s   yttrande   (Sveriges   geologiska   undersökning)   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   SGU:s   synpunkter   enligt   följande   

  

SGU   har   informerat   om   att   man   generellt   inte   hanterar   samrådsremisser,   
eftersom   det   är   ett   uppdrag   som   ligger   inom   Länsstyrelsernas   
ansvarsområde.   Kommunen   kan   dock   i   särskilda   fall   skicka   frågor   till   SGU   i   
mail   om   man   samtidigt   informerar   Länsstyrelsen   genom   en   kopia.     

SGU:s   allmänna   riktlinjer   bör   behandlas   i   alla   kommunala   planer   för   att   
plan-   och   bygglagens   intentioner   om   hållbar   mark-   och   vattenanvändning   
ska   uppfyllas.   

Synpunkterna   beaktas.   
● Hagfors   kommun   kommer   att   uppdatera   sina   rutiner   med   SGU:s   

“Checklista   för   jord,   berg   och   grundvatten   i   kommunala   planer”.   
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-mark 
anvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf     

● Kommunen   ger   sin   syn   på   hur   planen   bör   utformas   och   ändras   så   att   
risker   kan   undvikas,   elimineras   och   minimeras.   Hänvisning   till   
Samrådsredogörelsen   del   1   -   Hagfors   kommuns   sammantagna   
bedömning   med   ställningstaganden   inför   det   fortsatta   planarbetet,   samt   
del   2   -   Förslag   till   åtgärder   för   bearbetning   av   planförslaget.   

● I   tjänsteskrivelsen   (Förslag   till   beslut   om   granskning),   beskrivs   de   
huvudsakliga   förändringar   som   har   blivit   genomförda   i   
planbeskrivningen   och   på   plankartan.   

ÅTGÄRDER   

● Planbeskrivningen   har   kompletterats   med   relevanta   uppgifter   enligt   
SGU:s   “Checklista   för   jord,   berg   och   grundvatten   i   kommunala   planer”.   

● I   Samrådsredogörelsen   och   i   planbeskrivningen   redovisas   kommunens   
nya   bedömning   som   gjorts   med   utgångspunkt   från   de   geologiska,   
hydrologiska   och   geotekniska   förutsättningar   som   råder   och   med   
hänsyn   till   risker   som   pågående   klimatförändringar   kan   ge   upphov   till   
och   som   antas   leda   till   högre   flöden   och   översvämning.   Planområdet   
har   minskats   ner.   Exploateringen   inom   planområdet   har   begränsats   till   
lämpliga   markpartier   som   tål   belastning   och   dagvatteninfiltration.   
Planen   bedöms   ej   medföra   betydande   påverkan   på   närområdet.   

● Plankartan   har   revideras   i   sin   utformning   och   planbeskrivningen   har   

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf


  
  

  

justerats   och   kompletterats.   Målsätningen   att   detaljplanen   ska   uppfylla   
kraven   i   gällande   lagstiftning   och   SGU:s   allmänna   riktlinjer   för   
kommunala   planer   bedöms   vara   uppfylld.   Därmed   kan   kommunen   
undvika   att   Länsstyrelsen   finner   skäl   att   överpröva   kommunens   
antagandebeslut.   Hänvisning   till   Länsstyrelsens   yttrande   (hänvisning   till   
rubrik   Hälsa   och   säkerhet/Geoteknik   samt   rubrik   Prövningsgrundande   
synpunkter).     

  

  



  
  

  



  
  

  



  
  

  



  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

2. Fortum   AB:s   yttrande   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   Fortums   synpunkter   enligt   följande   

  

Hagfors   kommun   beklagar   att   Fortums   mark   hade   tagits   i   anspråk   utan   att   
fastighetsägaren   Fortum   AB   fått   kännedom   om   detta   och   getts   möjlighet   till   
dialog   och   medgivande   innan   samrådet   inleddes.   Hagfors    kommun   bör   
upprätta   en   rutin   för   att   undvika   liknande   beteende.     

Fortum   AB:s   synpunkter   beaktas.   

ÅTGÄRDER   
● Planområdet   har   minskats   ned.   Varken   kanalen,   strandområdet   eller   

Fortum   AB:s   produktionsområde   (fastigheten   Geijersholm   1:135)   
omfattas   av   det   nya   förslaget   till   detaljplan.   Den   nya   norra   
planområdesgränsen   har   istället   förlagts   i   liv   med   fastigheten   
Geijersholm   1:9   (Gustavagården).   

Motivering:    Fortum   AB   äger   den   i   norr   angränsande   fastigheten   
Hagfors   Geijersholm   1:135   och   den   nedströms   belägna   Malta   kraftverk.   
Kanalen   utgör   en   del   av   den   produktionsanläggning   som   hör   till   Malta   
kraftverk.   Vattnet   i   kanalen   är   påverkat   av   vattenreglering   och   den   
reglering   som   sker   vid   Malta   kraftverk   vilket   medför   att   det   förekommer   
höga   vattenhastigheter   i   kanalen   som   gör   det   farligt   att   vistas   i   eller   i   
direkt   närhet   till   vattenområdena.   Fortum   äger   fastigheten   och   
produktionsområdet   och   anser   att   det   inte   är   lämpligt   att   upprätta   en   ny   
detaljplan   för   produktionsområdet   i   vilken   boende   och   allmänhet   
uppmuntras   att   vistas   invid   kanalen   och   på   Fortums   
produktionsområde.   

● Kommunens   bedömning   är   att   det   nya   planområdet   inte   inkräktar   på   
Fortum   AB:s   fastighet   och   verksamhet   inom   produktionsområdet   Malta   
kraftverk.   

  

  

  



  
  

3. Postnord   (remissvar)   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   Postnords   synpunkter   enligt   följande   

  

Postnords   synpunkter   beaktas.   Beställaren   ombeds   se   till   att   kontakta   
Postnord   via   E-post:    utdelningsforbattringar@postnord.com .     
ÅTGÄRDER   

I   planbeskrivningen   under   kapitel   6   Genomförandefrågor   införs   rubriken   
Upplysningar    och   en   upplysande   text   om   att   fastighetsägaren   i   god   tid   
före   bygglovsprövningen   ska   ta   kontakt   med   Postnord   för   att   planera   
postutdelningen   och   få   lösningen   godkänd.     
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4. Skanovas   yttrande   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   Skanovas   synpunkter   enligt   följande   

  

  

Hagfors   kommun   beaktar   Skanovas   synpunkter.   

ÅTGÄRDER     

● I   planbeskrivningen   har   en   illustration   införts   som   redovisar   var   
Skanovas   och   Ellevios   markförlagda   ledningar   är   belägna.   Hagfors   
kommun   har   fått   de   digitala   uppgifterna   via   www.ledningskollen.se   och   
GIS-ingenjören   har   tagit   fram   ett   kartunderlag.     

● De   i   plankartan   planlagda   u-stråken   (d.v.s.   markreservat   för   
allmännyttiga   underjordiska   ledningar)   bedöms   ha   god   marginal   för   
ledningar.   Egenskapsområdet   (u)   har   belagts   med   prickmark   d.v.s.   att   
marken   får   inte   förses   med   byggnad.   

● I   planbeskrivningen   /   rubrik   Teknisk   försörjning   /   El,   telefon   och   It   /   
Planförslag,   har   text   införts   att   “Eventuell   flytt   eller   skydd   av   ledningar   
ska   initieras   och   bekostas   av   exploatören”   och   liknande   text   har   införts   
under   rubriken   Fastighetsrättsliga   frågor.   

  

  

  

  

  

  

  



  
  

5.   Trafikverkets   yttrande   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   Trafikverkets   synpunkter   enligt   
följande   

  
  

Trafikverket   är   positiv   till   planförslaget.   Yttrandet   föranleder   inga   åtgärder.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

6.   Lantmäteriets   yttrande   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   Lm   synpunkter   enligt   följande   

  

Hagfors   kommun   beaktar   lantmäteriets   synpunkter.   

ÅTGÄRDER   

● Hagfors   kommun   har   uppdaterat   plankartan/grundkartan   enligt   de   nya   
riktlinjer   lantmäteriet   anger.     

● Lantmäteriet   har   framfört   synpunkter   att   “användningsbestämmelse   (C)   
centrum   bör   ändras   till   (Z)   verksamheter.   Hagfors   kommun   har   efter   
samrådet   haft   ytterligare   dialoger   med   beställarna.   Användningen   har   
ändrats.   Bostadsändamålet   (B)   kvarstår   men   användning   C   för   
centrumändamål   har   utgått   och   ersatts   med   användningarna   O,K,Z1,   
som   medger   tillfällig   vistelse   (O),   kontor   (K)   och   icke   störande   
verksamheter   (Z1).   Därmed   bedöms   lantmäteriets   synpunkt   att   C   inte   
är   den   mest   lämpliga   användningen   vara   beaktad.   Hagfors   kommun   
bedömer   att   användningarna    B,O,K,Z1   är   lämpliga.   Dels   eftersom   
anpassning   lättare   kan   ske   på   ett   varsamt   sätt   med   hänsyn   till   befintlig   
byggnads   egenskaper   och   dels   riskerar   användningarna   inte   alstra   hög   
trafikbelastning,   parkeringsbehov   och   störningar   i   lika   hög   utsträckning   
som   C.   Tillfällig   vistelse   möjliggör   att   en   befintlig   lägenhet   i   källarplan   
med   små   högt   sittande   fönster   kan   hyras   ut   för   övernattning   och   
liknande.   Kontor   ger   flexibilitet   att   kunna   hyra   ut   bostadslägenheter   för   
kontorsverksamhet   om   efterfrågan   på   bostäder   skulle   minska.   I   
källarplan   finns   lokaler   som   är   lämpliga   att   hyra   ut   för   icke   störande   
verksamheter   som   inte   medför   betydande   miljöpåverkan   eller   att   
gällande   miljökvalitets-   normer   ej   överskrids   för   buller,   vibrationer   och   
utsläpp   i   vatten   och   luft.   

  
  
  
  
  
  



  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

7.   Länsstyrelsens   yttrande   Hagfors   kommun   bemöter   och   beaktar   LstS   synpunkter   enligt   följande   

  

Några   av   synpunkterna   bortser   Hagfors   kommun   från   eftersom   vi   efter   
samrådet   har   kommit   fram   till   bedömningen   att   planområdet   med   hänsyn   
till   sitt   syfte   behöver   minskas   ned.   I   Samrådsredogörelsen   del   1   och   del   2   
redovisar   Hagfors   kommun   den   nya   sammantagna   bedömning   som   gjorts   
efter   samrådet.     

ÅTGÄRDER   
Synpunkten   om   råd   om   tillämpning   av   PBL   m.m.   
● Tillåten   byggnadshöjd   på   huvudbyggnaden   har   justerats   och   

kompletterats   enligt   länsstyrelsens   krav   enligt   PBF   kap   1   §   3.   Eftersom  
befintligt   byggnadsverk   utgörs   av   tre   sammansatta   varierande   
byggnadskroppar   som   var   och    har   anpassats   till   terrängen   varierar   
fasadernas   höjder   och   de   ingående   byggnadskropparnas   
byggnadshöjder.   Ett   genomsnittligt   värde   på   byggnadshöjd   har   räknats   
ut   för   varje   enskild   byggnadskropp.   Nya   egenskapsbestämmelser   om   
högsta   byggnadshöjd   har   införts.   För   västra   byggnaden   gäller   (h1)   =   
4,7   meter   (m),   för   mittersta   byggnaden   (h2)   =   7,3   m   och   för   östra   
byggnaden   (h3)   =   4,2   m.   

● Egenskapsområdet   med   kosrmark   -   “Marken   får   endast   förses   med   
komplementbyggnad”,   har   kompletterats   med   en   
egenskapsbestämmelse   (h4)   -   “Högsta   byggnadshöjd   för   komplement   
och   tillbyggnader   är   3.5   meter”.   

Synpunkten   om   strandskydd   

Hagfors   kommun   har   efter   samrådet   kommit   fram   till   bedömningen   att   
planområdet   med   hänsyn   till   sitt   syfte   har   behövt   minskas   ned.   Marken   
norr   om   fastigheten   Geijersholm   1:9   har   undantagits.   Planområdet   
(granskningshandling)   omfattar   endast   fastigheten   Geijersholm   1:9   samt   
infartsväg   och   vägområde   som   tillhör   den   kommunägda   fastigheten   
Hagfors   1:37.   Fortums   fastighet   Geijersholm   1:135   ingår   ej   längre   i   det   
aktuella   planområdet   (d.v.s.   marken   mellan   kanalen   och   Gustavagården   



  
  

  

Geijersholm   1:9).   Detta   var   en   synpunkt   Fortum   framfört   under   samrådet.   
För   Fortums   fastighet   gäller   fortsatt   byggnadsplan   17-X-299   från   1977,   i   
vilken   marken   är   planlagd   som   naturmark.   Detta   i   sin   tur   innebär   att   frågan   
om   strandskyddet   och   hur   allmänheten   har   nyttjat   strandremsan   tidigare   
inte   angår   det   nya   planförslaget,   och   därmed   bedöms   länsstyrelsens   
synpunkt   på   kompletterande   strandskyddsutredning   inte   behövas.   Därför   
bortser   Hagfors   kommun   från   Länsstyrelsens   synpunkter   om   strandskydd..   

Synpunkten   om   hälsa   och   säkerhet   
Länsstyrelsen   bedömer   att   frågan   kring   skred,   erosion   och   tillkommande   
bebyggelses   placering,   erforderliga   avstånd   från   aktsamhetsområdet   samt   
markbelastning   inom   området   i   övrigt,   behöver   redovisas   tydligare   och   att   
regleringen   i   planen   behöver   understödjas   av   geoteknisk   kunskap   t   ex   med   
ett   geotekniskt   PM.   

Ett   PM   geoteknik   (daterat   2021-06-01)   har   tagits   fram:   PM   geoteknik   
klargör   vilka   geotekniska   förutsättningar   och   förhållanden   som   råder   på   
platsen   och   påverkar   området   och   således   är   styrande   för   planförslagets   
fortsatta   utformning.   Stabilitetsberäkningar   har   utförts   för   att   fastställa   vilka   
markpartier   som   är   lämpliga   och   olämpliga   att   belastas,   bebyggas   och   
infiltreras   med   dagvatten.   Planområdet,   fastigheten   och   byggnaden   berörs   
av   ett   aktsamhetsområde   men   risken   för   skred   bedöms   vara   liten   vid   
befintlig   byggnad.   Erosionsaktiviteten   i   kanalen   bedöms   som   låg,   men   
mark   inom   10   meter   från   kanalen   bör   undantas   tillkommande   last   på   grund   
av   risk   för   stabilitetsbrott.   För   övrig   mark   finns   ingen   begränsning   gällande   
tillkommande   last.   De   geotekniska   förhållanden   som   föreligger   bedöms   
inte   medföra   hinder   eller   restriktioner   för   att   omvandla   befintlig   byggnad   till   
bostadslägenheter   men   mark   inom   10   meter   från   kanalen   får   inte   belastas   
med   nya   laster   som   t   ex   byggnader,   uppfyllnader   av   jord   eller   trafiklaster.   

Planbeskrivningen   har   kompletterats   med   klargörande   och   förtydligande   
redovisningar   av   grundläggande   geotekniska   förhållanden   som   råder   i   
området;   bl   a   vad   vattendraget   har   för   inverkan   på   området,   vad   marken   
har   för   beskaffenhet,   hur   flöden,   avrinning   och   dagvatteninfiltration   sker   
och   påverkar   marken,   var   aktsamhetsområden,   översvämningkänslighet,   
eroderbarhet,   begränsad   stabilitet   och   risk   för   skred   i   finkornig   jordart   i   



  
  

  

strandnära   läge   föreligger   eftersom   det   innebär   att   begränsningar   ska   
införas   i   planen   på   grund   av   risk   för   stabilitetsbrott.   Eftersom   PM   geoteknik   
fastställt   att   marken   10   meter   närmast   kanalen   medför   risk   för   
stabilitetsbrott,   har   Hagfors   kommun   bedömt   att   planområdet   så   långt   som   
möjligt   bör   undantas   från   sådan   mark,   i   synnerhet   bör   inga   byggrätter   
förläggas   till   sådan   mark.   

Ett   nytt   egenskapsområde   (m1)   har   införts   i   nordvästra   delen   av   
planområdet   där   ett   mindre   markavsnitt   med   stabilitetskänslig   mark   
konstaterats   inom   10   meter   från   kanalen   och   som   inte   får   belastas   enligt   
PM   geoteknik.   Egenskapsområdet   har   försetts   med   bestämmelse   (m1)    -   
“Marken   får   inte   belastas”   och   prickmark   -   “Marken   får   inte   förses   med   
byggnad”.      

Ett   nytt   egenskapsområde   (ö)   har   införts   som   medger   byggrätt   för   altan,   
altan   med   skärmtak   eller   inglasat   uterum,   i   läge   mot   norr   för   att   ta   tillvara   
utsikten   mot   vattendraget.   Egenskapsområdet   har   direkt   anslutning   till   
huvudbyggnaden   (mittersta   byggnadskroppen)   och   sträcker   sig   fram   till   
tomtgränsen.   Egenskapsområdet   ligger   inte   inom   den   10-meterszon   
närmast   vattendraget/kanalen   som   medför   risk   för   stabilitetsbrott.   
Planbeskrivningen   har   också   kompletterats   med   text   under   rubriken   
Teknisk   försörjning/Dagvatten   som   redogör   för   infiltrationsmöjligheter   och   
vad   föroreningar   har   för   inverkan   och   påverkan   på   vattenkvantiteter   och   
kvaliteter   i   ytvatten   och   grundvattenmagasin.     
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