SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2018-04-16 Förslag till DETALJPLAN FÖR Cykeln 1 m fl, Hagfors kommun
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2017-02-07 - 2017-03-07.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade § 9, 2017-01-31 att godkänna samrådshandlingarna till ”Förslag till ny detaljplan för kvarteret Cykeln (Cykeln 1 och
Cykeln 2 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5 och 2:53)” Dnr KS 2016-138. I planen görs bedömningen att användningen av mark, vatten och byggnader enligt
planen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Hagfors kommuns utgångspunkt har varit att upprätta detaljplanen med utökat planförfarande (enligt plan- och bygglagen 2010:900). Det nya planförslaget
berör i mindre omfattning allmänna intressen så som att upphäva strandskyddsbestämmelser och förändringar av en parkeringsplats och genvägar och
gång- och cykelvägar som inte ingår i kommunens övergripande prioriterade GC-vägnät.
Kungörelse har annonserats i Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad samt anslagits på kommunens hemsida www.hagfors.se och på kommunens
anslagstavla i Stadshuset. Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida och anslagstavla. Inbjudan
till samråd har tillsammans med planhandlingar skickats i rekommenderat brev till de berörda sakägare som utgör samrådskretsen. Inbjudan till samråd med
länk till planhandlingarna har skickats till berörda statliga myndigheter samt regionala och kommunala instanser och bolag. Efter samrådstidens utgång hade
9 stycken skriftliga yttranden och ett telefonsamtal inkommit till Hagfors kommun.
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 17 §, ska kommunen redovisa en samrådsredogörelse i vilken de synpunkter som kommit fram under samrådet
sammanställs tillsammans med kommunens svar och kommentarer samt vilka ställningstaganden och bearbetningar av förslaget kommunen har valt att
göra med anledning av de inkomna synpunkterna. Hagfors kommun har bearbetat planhandlingarna enligt samrådshandlingen till granskningshandlingar.
Under samrådet inkom Länsstyrelsen med synpunkten att planhandlingarna skulle kompletteras med en bullerutredning. Hagfors kommun prioriterade
därefter ned planarbetet, bl a eftersom ingen extern exploatör eller beställare av detaljplanen fanns. Under 2018 har Hagfors kommun beställt en
bullerutredning som planhandlingarna nu kompletteras med.
De inkomna synpunkterna redovisas nedan. I kolumnen till vänster har inkomna synpunkter infogats. I kolumnen till höger lämnar Hagfors kommun sina
kommentarer och svar på synpunkterna samt förslag på hur planhandlingarna bearbetas/har bearbetats med anledning av de inkomna synpunkterna.

Hagfors kommun 2018-04-16 Annika Ekblom, planeringsarkitekt, planhandläggare Hagfors kommun.
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Skriftligen inkomna synpunkter

Hur Hagfors kommun bemöter synpunkterna

Bilaga 1. Skanova (inkom 2017-02-16).
SYNPUNKT 1a: Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika driftsstörningar och
kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Hagfors kommuns svar:
Hagfors kommun har i dagsläget inte någon beställare till detaljplanen och
ingen exploatör eller byggherre. Därför utformas detaljplanen flexibel för
att ge optimala möjligheter att förtäta lucktomten för användningen
bostäder och centrumändamål samt att skapa god boendemiljö som tar
tillvara platsens kvaliteter utan att låsa fast tomtdisposition, val av
byggnadstyp, arkitektonisk utformning, byggnadsteknik, byggnadstyper,
lägenhetsstorlekar, antal våningar etc.
Att belägga denna centralt belägna värdefulla byggbara kvartersmark med
ännu mera prickmark eller exakta u-stråk bedöms inte vara relevant i detta
initiala skede eftersom det riskerar att i onödan låsa fast markanvändningen och hindra eller försvåra ett effektivt utnyttjande av marken för
bostadsändamål (syftet med planen). Med hänsyn till att en byggnad kan
komma att stå på platsen i lång tid framöver ter det sig mer rimligt att låta
flytta på underjordiska ledningar om det behövs.
Tomten bör förutom bostäder även kunna tillgodose att andra anordningar
kan uppföras på mark, som t ex en gemensam uteplats gärna med utblick
mot vattendraget i eftermiddags- och kvällssol eller komplementbyggnader
för teknik, sopsortering, cyklar/mopeder/permobiler, in- och utfarter,
parkeringsplatserar och eventuell lastzon. Illustrationen är framtagen för att
visa att tomten är möjlig och lämplig att bebygga med exempelvis ett
punkthus. Först efter att detaljplanen vunnit laga kraft förmodas eventuella
intressenter, exploatörer och finansiärer dyka upp och bestämma
tomtdisposition, byggnadstyp och utformning.
SYNPUNKT 1b: För att skydda sitt kabelstråk föreslår Skanova ett uområde som följer Skanovas kablar i riktning sydväst-nordost.
Hagfors kommuns svar: Synpunkten beaktas inte.
Ledningsrätter omfattas av gällande lagstiftning, som skall följas då
ledningar berörs av en exploatering. En detaljplan får inte reglera mer än
vad som bedöms nödvändigt för att syftet med detaljplanen ska kunna
uppnås. Det huvudsakliga syftet är att reglera allmän platsmark och
kvartersmark så att tomterna Cykeln 1 och Cykeln 2 kan bebyggas och
användas för bostäder och centrumändamål. Om det vid exploatering visar
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sig att de befintliga ledningsstråken måste flyttas är det lämpligt att dra
ledningarna utanför tomterna Cykeln 1 och Cykeln 2, och Hagfors kommun
ska anvisa marksavsnitt inom parkmarken dit ledningsstråken kan förläggas.
Fastigheten Hagfors 2:5, den f.d. järnvägsbanvallen som numera är bl a GCbana har bedömts lämplig att även inrymma underjordiska ledningar.
ÅTGÄRDER:
•

•

På plankartan införs fler planbestämmelser om begränsning av
markens utnyttjande (prickmark) samt administrativa bestämmelser (ustråk och möjlighet till rättighet) för att säkerställa mark (fastigheten
Hagfors 2:5) dit underjordiska ledningar kan förläggas eller flyttas.
Planbeskrivningen förtydligas ytterligare och kompletteras med text.

Sammanfattning:
Förutom de u-stråk som redovisades på plankartan under samrådsskedet
har planbestämmelser införts för att säkerställa att även fastigheten Hagfors
2:5 och markavsnittet mot kv Cykeln 1 och 2 kan användas för underjordiska ledningar, t ex vid behov av flytt av ledningar inom planområdet. Via
lantmäterförrättning bör behovet av att tillskapa rättigheter kunna tillgodoses. Det är befogat att införa planbestämmelser om detta på plankartan.
Intentioner:
Mark som ska hållas tillgänglig för underjordiska ledningar (u-stråk) redovisas
på plankartan. Ett sådant lämpligt område är fastigheten Hagfors 2:5, vilken
bedöms lämplig att samutnyttjas för GC-väg och underjordiska ledningar.
Förutsättningar/Förändringar/Natur/vegetation:
I samband med exploatering kan det också visa sig att de u-stråk som
fastlagts i detaljplanen inte är tillräckliga, och/eller att befintliga ledningar
behöver flyttas, alternativt att fler ledningar behöver tillkomma. Hagfors
kommun har därför gjort en preliminär bedömning att fastigheten Hagfors 2:5
(den före detta järnvägsbanvallen) med fördel kan samutnyttjas för
underjordiska ledningar och GC-väg, dike och slänt. Att flytta underjordiska
ledningar till fastigheten Hagfors 2:5 innebär att en del träd och sly i diket
behöver tas ned.
Förutsättningar/Förändringar/Teknisk försörjning:
Att belägga den byggbara kvartersmarken med ännu mera prickmark eller ustråk skulle riskera att i onödan låsa fast markanvändningen och skapa
hinder som försvårar ett effektivt utnyttjande av marken, och skulle motverka
detaljplanens huvudsakliga syfte - att tomterna Cykeln 1 och Cykeln 2 ska
kunna användas för bostäder och centrumändamål. Ett byggnadsverk på
Cykeln 1 kommer förmodligen att finnas i lång framtid. Därför behöver
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underjordiska ledningsdragningar, brandsläckningsrännor och dylikt vara
underordnade detaljplanens huvudsakliga syfte. Oavsett vilken
helhetslösning byggherren väljer att låta pröva under bygglovsskedet så skall
gällande regler och krav tillgodoses av exploatören.
Exploatören ansvarar för eventuell flytt av de underjordiska ledningar som
berörs. Om de u-stråk som fastlagts i detaljplanen inte är tillräckliga, och/eller
det visar sig att befintliga ledningar behöver flyttas eller fler ledningar
tillkommer, skall samordning ske till av Hagfors kommun anvisade
ledningsstråk eller markavsnitt. – I första hand till registrerade ledningsrätter
kommunägda markfastigheter. Ett sådant lämpligt område att samordna
underjordiska ledningsstråk till är fastigheten Hagfors 2:5, (den före detta
järnvägsbanvallen som idag är GC-väg). Att flytta underjordiska ledningar
medför eventuellt att en del träd måste tas ned om ledningarna förläggs där
rotsystem riskerar att skada och äventyra ledningarnas livslängd. Om träd
tas ned ska kompensationsåtgärder vidtagas med att nya träd planteras i
parkområdet väster om Hagfors 2:5. Frågorna behandlas i tidigt skede med
ansvariga chefer inom GVA och IT.
Förutsättningar/ förändringar/Teknisk försörjning/tele:
Befintliga ledningsrättsinnehavare och verksamhetsutövare kan komma att
bli berörda vid exploatering av kvartersmarken. En verksamhetsutövare som
kan komma att beröras vid en exploatering inom Cykeln 1 är Skanova.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika driftsstörningar och kostnader som
uppkommer i samband med flyttning. Exploatören bär ansvaret för att
identifiera alla berörda ledningar, sakägare och verksamhetsutövare.
Kabelanvisning ska beställas (Hagfors kommun) via https://www.
ledningskollen.se. Kostnaden för erforderliga undanflyttningsåtgärder och
skydd ska bekostas av exploatören. Exploatören ska också i god tid kontakta
respektive ledningsrättsinnehavare och ledningsägare för
ledningssamordning. Myndigheten Post- och telestyrelsen påpekar att i detta
fall torde det vara lämpligt att kontakta Telia Sonera, Skanova, Tele 2,
Telenor, Tre, Net 1 samt Teracom. Hagfors kommun anvisar mark dit flytt av
ledningar kan ske, antingen till mark planlagd som prickmark eller u-stråk t ex
fastigheten Hagfors 2:5 (den f.d. järnvägsbanvallen, numera GC-bana).
Fastighetsrättsliga frågor:
Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom servitut eller
ledningsrätter.
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Bilaga 2. Fortum (inkom 2017-02-27)

Hagfors kommuns kommentarer
SYNPUNKT 2:
Hagfors kommun svar: Synpunkten beaktas.
ÅTGÄRD:
•

Planbeskrivningen förtydligas under följande rubrik:

Förutsättningar/förändringar / Natur/ Höga vattenstånd
”Fortums bedömning är att vid ett klass 1-flöde i Hagfors, dvs ungeför
motsvarande ett flöde med återkomstiden 10 000 år kommer viss
översvämning att ske av de mest strandnära områdena inom planområdet”.
Hagfors kommun lägger till följande upplysning:
Verksamhetsutövaren, idag Fortum, har rättigheter i vattenområdet med
ansvar att bl a hålla vattenområdet fritt från materia som riskerar att skada
elproduktionen och kan skada och fastna i dammanläggningen nedströms.
Skulle detta inträffa är risken stor att elkraft ej kan levereras eftersom skador
måste åtgärdas när strömmen är avstängd.
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Bilaga 3. SGU (inkom 2017-02-27)

Hagfors kommuns kommentarer
Hagfors kommun lägger till följande upplysning:
Åtgärd:
•

Planbeskrivningen förtydligas ytterligare och kompletteras med text
under rubriken

Tekniska frågor.
”Exploatör/byggherre bär ansvaret för att ta fram den geotekniska
undersökning som behövs inför bygglovsansökan”.
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Bilaga 4. MOB (inkom 2017-02-27)

Hagfors kommuns kommentarer:
SYNPUNKT 4a: Miljö- och byggnämnden önskar att mera prickmark införs
för att säkerställa en bra inomhusmiljö m h t buller, magnetfält och framtida
flytt av VA-ledningar.
Hagfors kommuns svar: Detaljplanen tas fram enligt PBL (2010:900).
Generellt gäller (PBL kap 4 § 32) att en detaljplan inte får vara mer
detaljerad än vad som behövs för att uppnå syftet. En detaljplan ska heller
inte reglera sådana frågor som avses hanteras genom annan lagstiftning t
ex BBR, miljöbalken och vattenlagen m fl. Exploatören ansvarar för att
lämna in bygglovs handlingar som uppfyller de krav som ställs enligt
gällande lagstiftning avseende buller, magnetfält och teknisk försörjning. För
att exploatör/byggherre ska beviljas bygglov och få startbesked, utfärdad
kontrollplan samt få det avgörande slutbeskedet som tillåter byggherren att
ta byggnaden i bruk, förutsätts alltså att valda tekniska konstruktionslösningar och byggnadsmaterial uppfyller för envar tid gällande lagstiftning.
Hagfors kommuns Samhällsbyggnadsavdelning gör ställningstagandet att
inte begränsa markens möjligheter att utnyttjas för användnngen bostäder
med tillhörande komplement och anläggningar genom att pricka bort
byggbar tomtmark, mht följande:
Detaljplanens syfte får inte motverkas. Syftet är att förtäta en relativt trång
lucktomt med flerbostadshus samt anpassa utformningen till omgivande
stadsdelar och parklandskap. Mot Geijersholmsvägen möjliggör detaljplanen
en byggnadsutformning som anknyter till Södra stadskärnan som vanligen
har fasader med skyltfönster och entréer mot trottoarer eller indragen fasad
för entréer. Centrumändamål möjliggör verksamheter som är publika och
öppna för allmänheten. Skyltfönster och indragna entréer kan bidra till
intressanta variationer i fasaden samt bidrar till att ge liv åt och lysa upp
gaturummet. Mot parkmiljön bör möjligheter till utblickar, utsikt och
uteplatser tas tillvara. Tomten är oregelbunden och trång och kan vara svår
att utnyttja optimalt och trots detta ska utöver bostäderna även in- och
utfarter, parkering, garage, biluppställningsplatser, förråd och komplementbyggnader samt gemensamma uteplatser anordnas. Därför vore det en
otjänst att pricka bort byggbar mark som kan komma till mycket bättre
användning för byggnaden eller tillhörande komplement och anläggningar.
Bullerutredning:
Bullerutredningen är baserad på de illustrationsritningar som togs fram inom
Hagfors kommun under planarbetets tidiga skede. Illustrationerna bör
betraktas som ett exempel på hur Hagfors kommun kan tänka sig att
lucktomten bebyggs och utformas, dels för att ta tillvara platsens unika
möjligheter till utblickar över stad, strand och parklandskap och dels för att
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låta punkthuset återanknyta mot befintlig stadsdelskaraktär i Södra centrum,
Geijersholmsvägen och Gärdet. Stadsbildsmässigt kan punkthuset ses som
en pendang till de fyra höghusen i Norra centrum.
Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppföra ett punkthus enligt
illustrationen inom tomten Cykeln 1 och klara gällande riktlinjer för
trafikbuller. Då illustrationen med punkthuset ritades gjordes ställningstagandet att det kan vara värdefullare att ha balkonger förlagda med
utblickar över stads-, park- och strandlandskapet än att ha balkonger
förlagda mot en kringbyggd gård.
Resultatet av bullerutredningen kan tolkas och sammanfattas med att
riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå från Storgatan inte överskrids inom
tomtgränsen för kvarteret Cykeln 1, som därmed bör kunna bebyggas med
bostäder, förutsatt att riktvärdet 50 dB(A) kan uppfyllas vid uteplats. Om
riktvärdet 50 dB(A) kan uppfyllas på en gemensam uteplats behöver inte
riktvärdet 50 dB(A) uppfyllas vid samtliga enskilda balkonger/uteplatser.
Alternativt kan en bullerskyddande skärm uppföras inom zon för skydd mot
störningar eller så kan balkonger förses med bullerskyddande åtgärder
(ljudavskärmande räcke, fronter och akustikplattor på vägg och tak) eller
byggas som inglasade uterum.
SYNPUNKT 4b: Miljö- och bygg anger att i händelse av brand ska
släckvatten kunna samlas upp och ledas bort i täta system.
Hagfors kommuns svar: Synpunkt 4b beaktas delvis. På plankartan införs
planbestämmelser (Se rubrik Åtgärder nedan).
•

Följande text införs i planbeskrivningen under rubrik Teknisk
försörjning/vatten avlopp och dagvatten:
Miljö- och byggkontoret anger att i händelse av brand ska släckvatten kunna
samlas upp och ledas bort i täta system inom kvartersmarken. Om det med
hänsyn till byggnadens utformning och placering på den trånga
oregelbundna tomten visar sig vara omöjligt att tillgodose uppsamling i täta
system inom kvartersmark, får Hagfors 2:5 (den tidigare järnvägsbanvallen
med GC-bana) med markområde mot kv Cykeln tas i anspråk. Fastigheten
Hagfors 2:5 har bedömts vara lämplig att samordna för underjordiska
ledningar. Frågorna behandlas i samband med de erforderliga samråd som
är lagstadgade vid prövning av mark- och bygglov. Exploatören uppmanas
att ha församråd med ansvariga chefer inom miljö- och byggkontoret och
kommunförrådet GVA.
SYNPUNKT 4c: Synpunkt om radon.
Hagfors kommuns svar: Synpunkt om radon beaktas.

•

Följande text förs in under rubrik Förutsättningar/Förändringar /Natur
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/markradon:
En markradonundersökning behöver göras på platsen. Nya byggnader ska
utföras så kallat radonsäkert, (i enlighet med gällande lagstiftning), med
radonskyddande konstruktion, om inte radonundersökning visar att detta inte
behövs. Ett alternativ kan vara att vidta motsvarande åtgärder så att högsta
tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden.
SYNPUNKT 4d: Synpunkt på begränsning av byggnadsmaterial.
Hagfors kommuns svar: Synpunkten beaktas inte.
Endast planbestämmelser som har stöd genom lagrum i gällande
lagstiftning införs, alternativt om de rekommenderas att följas av
överordnade myndigheter på grund av att det är allmänt vedertaget och
belagt av vetenskapliga fakta. Att begränsa byggnadens miljöpåverkan
genom att förbjuda koppar och zink i fasad- och takbeklädnad bedöms inte
relevant. Det är tillåtet för byggherren att välja material som
överensstämmer och bidrar till att uppfylla regionala och lokala miljömål.
Dels kan det i framtiden utvecklas tekniska lösningar som löser och hanterar
den negativa miljöpåverkan. Även PVC-belagda byggnadsmaterial på tak,
hängrännor/stuprör påverkar miljön (mikroplatser och nanopartiklar som
härrör från plast finns i princip överallt i vatten).
ÅTGÄRDER:
•
På plankartan införs flera planbestämmelser (m-) om skydd mot
störningar, begränsning av markens utnyttjande (prickmark) samt
administrativa bestämmelser för u-stråk (fastigheten Hagfors 2:5) och
rättighetsområden.
•
Planbeskrivningen förtydligas ytterligare och kompletteras med text
under flera rubriker.
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Bilaga 5 - Post- och telestyrelsen

Hagfors kommuns kommentarer:
SYNPUNKT 5:
Hagfors kommuns svar: PTS synpunkt beaktas.
ÅTGÄRD 5:
•

Kompletterande text inför i planbeskrivningen under rubriken
Förutsättningar / förändringar / Teknisk försörjning / tele:
”I detta fall torde det vara lämpligt att kontakta Telia Sonera, Skanova, Tele
2, Telenor, Tre, Net 1 samt Teracom”.
Hagfors kommun/samhällsbyggnadsavdelning inför följande text i
sina rutiner för upprättande av detaljplaner:
Hagfors kommun har som rutin att då detaljplaner upprättas och
fastighetsförteckningar tas fram - skicka en förfrågan med begäran om
ledningsanvisning till www.ledningskollen.se.
Utifrån svaret tas ledningsägare med i sakägarförteckningen.
PTS påpekar att även kommunen bör ha en förteckning över vilka
ledningsägare som blir berörda.
Frågan bör samordnas inom Hagfors kommun mellan samhällsbyggnadsavdelningen och kommunförrådet, IT och Hagfors Energi. Vi bör ta
reda på om dessa och flera ska tas med: Telia Sonera, Skanova, Tele 2,
Telenor, Tre, Net 1 samt Teracom.
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Bilaga 6. Länsstyrelsen

Hagfors kommuns kommentarer:
SYNPUNKT 6a – Planbestämmelser, prickmark:
Hagfors kommuns svar:
I samrådshandlingen har vi bedömt avståndet till Geijersholmsvägen vara
beaktat med utgångspunkt från följande:
•
•

Befintlig körbana ligger 2,5 meter från befintlig gatufasad Cykeln 2.
Geijersholmsvägens gatumark har körbanor och upphöjda trottoarer i
läget kv Cykeln.
•
För att behålla stadsdelskaraktären i Södra centrum föreslås ny
byggnad inom Cykeln 1 få placeras med gatufasad i liv med befintligt
hus på Cykeln 2.
•
Hagfors kommun har bedömt att prickmark i onödan riskerar att låsa
fast markens användning och hindra möjligheter att gestalta byggnaden
eller utforma tomtmarken, i ett allt för tidigt skede.
Motivering A:
Enligt Trafikverket/VGU bör en ny gångbana vara minst 2,o meter bred. Den
befintliga upphöjda trotttoaren är idag cirka 2,5 meter bred, mätt från
körbanans kant till befintlig byggnads gatufasad. Kvartersgränsen avsätts
mot gatumarken så att hela Geijersholmsvägens västra gångbana utformas
med upphöjd med minsta fria bredd 2,0 meter. Resterande markyta (med
cirka bredd 0,5 meter) hålls fri från byggnation. En planbestämmelse införs
på plankartan i syfte att erhålla en 0,5 meter bred byggfri zon mellan
användningsområde (B,C) och gångbana enligt VGU.
Motivering B:
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) beskrivs Cykeln 1 vara lämplig att
ge plats för byggnader med affärer i bottenvåning och bostäder ovanpå
samt att bygga i samma stil och skala som de gamla trähusen för att
återskapa en del av den gamla småstadens charm. Detaljplanen har även
för avsikt att underlätta för en samtida exploatering och förutsätter då att
många boende får plats och kan fördela exploateringskostnaderna på
många betalande. Illustrationsritningarna redovisar ett exempel på ett
punkthus där tomten är relativt optimerad.
ÅTGÄRDER 6a:
Länsstyrelsens synpunkt beaktas.
•

I planbeskrivningen införs förtydligande text under berörda rubriker:
Sammanfattning, Intentioner, Förklaring av planbestämmelser,
Plandata/Läge, Förutsättningar / Förändringar / stadsdelskaraktär /
rekommendationer/ Verksamheter, Bebyggelse, Störningar
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•
-

-

-

bullerutredning.
Plankartan förtydligas enligt följande:
Kvartersmark förläggs mot Geijersholmsvägens gatumark så att
gångbana blir minst 2,0 meter fri bredd genom att (p-) införs: Byggnad
får ej uppföras närmare än 0,5 meter från fastighetsgräns /
kvartersgräns.
(p-) införs: Södra centrum karaktäriseras bl a av byggnader placerade
med gatufasaders skyltfönster och entréer mot trottoaren. För att
tillgodose stadsdelskaraktären tillåts ny byggnad på Cykeln 1 få
placeras i liv med befintlig byggnad Cykeln 2.
(f2): Ny byggnad får utformas med variationer och indragningar i
fasadlivet för att ge spatiösare utrymme mot gatumark och gångbana
vid entréer, balkonger, burspråk och cykelställ etc.

SYNPUNKT 6b - Strandskydd
Hagfors kommuns svar: Hagfors kommun delar inte Länsstyrelsens
bedömning och vill därför förtydliga varför strandskyddet upphävs inom hela
planområdet.
ÅTGÄRD 6b:
•
•

I planbeskrivningen införs textstycken under rubrikerna,
Sammanfattning. Planens syfte och huvudrag, Förutsättningar /
förändringar / Friytor / strandskydd.
På plankartan införs en planbestämmelse att strandskyddet upphävs
inom hela planområdet.

SYNPUNKT 6c - Trafikbuller
Hagfors kommuns svar: Länsstyrelsens synpunkt beaktas.
En bullerutredning har tagits fram, baserad på Hagfors kommuns
illustrationsritningar. Dokumenten bifogas planhandlingarna. Illustrationen
visar ett exempel på punkthus och är ett exempel på hur Hagfors kommun
skulle kunna tänka sig att ett punkthus utformas specifikt för lucktomten
Cykeln 1, med hänsyn till platsens särskilda karaktärer. Stadsmiljön bör
beaktas samtidigt som möjligheterna till utblickar över stads- strand- och
parklandskapet tas till vara i tomtdisposition och planlösningar.
Bullerutredningen redovisar att riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid
fasader klaras för samtliga lägenheter i illustrationens punkthus samt att
riktvärdet 50dB(A) klaras en gemensam uteplats som förläggs i norr, i ett
läge som inte är så trafikbullerutsatt. Med rätt dimensionering av fasadernas
ljusisolering klaras krav avseende högsta ljudnivå från trafikbuller inomhus
enligt BBR. Bullerutredningen visar även att på de enskilda balkonger som
vetter mot Geijersholmsvägen och Storgatan överskrids riktvärdet 50 dB(A).
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Emellertid är lagstiftningen så utformad att om riktlinjen 50 dB(A) på de
enskilda uteplatserna överskrids så skall en gemensam uteplats anordnas
där riktvärdet 50 dB(A) inte överskrids.
Därmed har Hagfors kommun visat att tomten kv Cykeln 1 är lämplig att
bebygga med bostäder och att lagstiftningen om riktlinjer för trafikbuller vid
nybyggnation av bostäder kan uppfyllas.
Om en gemensam uteplats byggs kan balkongerna glasas in till uterum med
skjutbara fönster. Vill man inte ha gemensam uteplats bör man undersöka
om riktvärdet 50 dB(A) på de enskilda balkongerna kan uppfyllas med olika
åtgärder av bullerskydd. T ex bullerdämpande åtgärder i form av täta
räcken, fronter och akustikplattor på balkongerna. Eventuellt i kombination
med ett bullerskydd som uppförs vid bro inom zon till skydd mot störningar.
Mot Geijersholmsvägen kan dock bullerproblemet kvarstå. Därför kan det
vara lämpligt att bygga lokaler i gatuplan.
I samband med bygglovprövning då exploatören bestämt tomtdisposition och
val av utformning färdigställs bygglovshandlingar. Då kan en bullerutredning
krävas som visar att den valda bebyggelsen i bygglovshandlingarna uppfyller
gällande bullerkrav.
ÅTGÄRD 6c:
•
Hagfors kn kompletterar planhandlingarna med en bullerutredning.
•
Hagfors kn bifogar den illustration som bullerutredningen är baserad på.
•
I planbeskrivningen införs text under rubrikerna, Sammanfattning,
Förutsättningar/Förändringar /Störningar/bullerutredning.
•
Plankartan förtydligas o kompletteras med flera planbestämmelser.
SYNPUNKT 6d - Naturvärden:
Hagfors kommuns svar: Inom planområdet finns skyddsvärda träd som
Länsstyrelsen bedömer bör förses med skyddsbestämmelser på plankartan.
Länsstyrelsens synpunkter beaktas delvis.
Hagfors kommun har ända sedan 1940-talet haft för avsikt att i sin
stadsplaneringverka för att använda och bebygga tomterna Cykeln 1 och
Cykeln 2 samt att bibehålla strandområdet och utveckla en parkmiljö väster
om fastigheten Hagfors 2:5. Hagfors 2:5 är en före detta järnvägsbanvall
som numera ägs av Hagfors kommun och fått ny användning, bl a som GCbana med vidhängande markstråk dit underjordiska ledningsstråk kan
samordnas.
Hagfors kommun gör bedömningen att trädraden i diket i historisk mening
inte kan hänföras till en klassisk allé. Förmodligen har banvallen besprutats
mot sly en gång i tiden och efter att järnvägsrälsen rivits har sly fått växa
upp i diket mot öster. Idag kantas GC-banans östra sida av ett dike med en

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2018-04-16 Förslag till DETALJPLAN FÖR Cykeln 1 m fl, Hagfors kommun
rad olika träd och sly.
Hagfors kommun har prioriterat fastigheten Hagfors 2:5 för kommunal
infrastruktur som GC-banor och underjordiska ledningar. Intill kommunens
prioriterade GC-banor och underjordiska ledningsstråk bör träd- och
växtplanteringar undvikas eftersom rotsystem breder ut sig och växer till och
kan häva asfalten och medföra snubbelrisk på gång- och cykelbanor. Vissa
rotsystem t ex från pilar växa in i och störa ledningars funktioner och
äventyra ledningarnas livslängd.
Av ovan nämnda orsaker är det därför inte aktuellt att förse planområdet
fastigheten Hagfors 2:5 och österut med skyddsbestämmelser eller
biotopsskydd.
Hagfors kommun gör däremot bedömningen att de träd som är skyddsvärda
är lövträd med stamdiameter större än 20 cm, samt att dessa bör ersättas
med nya plantor innan de avses att tas ned eller då de skadas i samband
med den aktuella exploateringen i planområdet väster om Hagfors 2:5 (den
f.d. järnvägsbanvallen som idag är GC-bana).
ÅTGÄRD 6d:

•
•

I planbeskrivningen kompletteras text under rubrik Förutsättningar /
förändringar /Natur vegetation.
En planbestämmelse (n) införs på plankartan.
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Bilaga 7. Lantmäteriet
SYNPUNKT 7a:
Enligt 5 kap 13 § 3 st PBL gäller följande: Om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, ska kommunen
redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.
Hagfors kommuns svar: Hagfors kommun har idag inga avsikter att förvärva
Cykeln 2 (det befintliga trähuset som idag har rosa träfasader). Planförslaget
har initierats för att möjliggöra förtätning på lucktomten Cykeln 1 och bl a sin
grund i den fördjupade översiktsplanen samt att Hagfors kommuns
samhällsbyggnadschef sett möjligheten att berika Hagfors stad med en
representant från vår tid. Ingen ny byggnad har uppförts i centrala hagfors
stad sedan 1990-talet. Det är dessutom Hagfors kommuns skyldighet att se
över, ta fram och tillhandahålla aktuella detaljplaner. I ett framtidsperspektiv
bör både privata och samhällsekonomiska intressen beaktas. Det innebär att
även Cykeln 2 omfattas av de nya planbestämm-elserna. Hagfors kommun
har inte uttalat avsikter att förvärva Cykeln 2. Det är varje fastighetsägares
rättighet att sälja sin fastighet och varje exploatörs rätt att inleda
förhandlingar om möjligheter till förvärv av en fastighet.
Åtgärd 7a:

•

Planbeskrivningen kompletteras med följande text under rubrik
Fastighetsrättsliga åtgärder:

Även Cykeln 2 är belägen inom användningsområde (B, C) och bör kunna
utökas med del av Hagfors 2:166...Planförslaget har initierats för att
möjliggöra förtätning på lucktomten Cykeln 1 och har bl a sin grund i den
fördjupade översiktsplanen samt att Hagfors kommun sett möjligheten att
berika Hagfors stad med en byggnad som blir vår tids representant i
stadsmiljön. Ingen ny byggnad har uppförts i centrala Hagfors stad sedan
1990-talet. Det är dessutom Hagfors kommuns skyldighet att se över, ta fram
och tillhandahålla aktuella detaljplaner. I ett framtidsperspektiv bör både
privata och samhällsekonomiska intressen beaktas. Även Cykeln 2 omfattas
av de nya planbestämmelserna. Hagfors kommun har inte uttalat avsikter att
förvärva Cykeln 2. Det är varje fastighetsägares rättighet att sälja sin
fastighet och varje exploatörs rätt att inleda förhandlingar om möjligheter till
förvärv av en fastighet.
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SYNPUNKT 7b:
Hagfors kommuns svar: Synpunkten tillgodoses, texten kompletteras:

•

I planbeskrivningen under rubrik Fastighetsrättsliga frågor införs texten:

Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom servitut eller
ledningsrätt.
SYNPUNKT 7c:
Hagfors kommuns svar:

•

I planbeskrivningen under rubrik Fastighetsrättsliga frågor införs texten:

Antalet våningar begränsas men inte byggnadshöjden. Anledningen till detta
är bl a att ge möjligheter för ny energiteknik, tekniska installationer och
anläggningar.
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Bilaga 8. SPF, Sveriges pensionärers förening
Hagfors kommun diarieför synpunkten.
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Bilaga 9. PRO, Pensionärernas riksorganisation
Hagfors kommun diarieför synpunkten.
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