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Bilaga till granskningsutlåtande 2019-02-18 - Förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (del av Hagfors 2:161 och 2:1) i Hagfors kommun, Värmlands län

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER EFTER GRANSKNINGSOMGÅNG II (dnr KS 2013/127-21).
Kommunstyrelsen beslutade § 173, 2018-11-12 att godkänna ett reviderat ”Förslag till ny detaljplan för Bryggan vid Uvån (del av Hagfors 2:161 och 2:4)”
samt att genomföra granskningsomgång II.
(Anledningen var att synpunkter inkom under granskningsomgång 1 (2014-06-17 – 2014-08-05) att bryggorna måste avlägsnas från vattendraget. Därför
togs användning C1 (flytande centrumverksamhet) bort från vattendraget. Istället tillskapades mera kvartersmark med byggrätt på land.
Fastighetsförteckningen uppdaterades 2018. Inbjudan/underrättelse om granskningsomgång 2 skickades till berörda sakägare i utpekad samrådskrets samt
myndigheter, kända organisationer och sammanslutningar och övriga som bedöms ha sakskäl eller väsentligt intresse av planen. Hänvisning till sändlistan
upprättad för granskning 2018-12-13 – 2019-01-04).
Planförslaget har varit föremål för en andra granskning under tiden 2018-12-13 till och med 2019-01-04.
Hagfors kommun har annonserat om granskningen i Veckobladet (nr 45, vecka 50, utgiven 12 december 2018), som delas ut till alla adresser och hushåll i
kommunen. Under granskningen har planförslaget funnits tillgängligt för allmänheten dels på kommunens hemsida www.hagfors.se och dels på
kommunens anslagstavla i Stadshuset, Dalavägen 10 i Hagfors.
Inbjudan till granskning och underrättelse om granskning (med länk till planhandlingarna på kommunens hemsida) har anslagits på kommunens anslagstavla
och på hemsidan och har skickats till länsstyrelsen och lantmäteriet, kända sakägare som berörs, de kända bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och
organisationer av hyresgäster som berörs samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som kan ha väsentligt intresse av förslaget. (Hänvisning
till sändlista speciellt framtagen för projektet).
Under granskningen inkom 7 stycken skriftliga yttranden till Hagfors kommun.
De inkomna yttrandena redovisas nedan i kolumnen till vänster. I kolumnen till höger lämnar Hagfors kommun sina svar och kommentarer hur man valt att
bemöta synpunkterna med förslag på åtgärder hur planhandlingarna bör bearbetas med anledning av de inkomna synpunkterna.
I granskningsutlåtande 2019-02-18 redogörs för de huvudsakliga bearbetningar och förändringar som planhandlingarna genomgått i syfte att kunna vinna
laga kraft efter att kommunfullmäktige har fattat beslut att anta detaljplanen.

2019-02-05/2019-02-18 Annika Ekblom planeringsarkitekt och planhandläggare Hagfors kommun
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1.

Skanovas synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Innan antagande av detaljplanen sker behöver planhandlingarna kompletteras med
information om bl a ansvarsförhållanden mellan exploatör, Hagfors kommun och
sakägare till ledningar. Innan exploatering och tillhörande markarbeten påbörjas inom
planområdet ska exploatören beställa kabelanvisning via https://www.ledningskollen.se
för att kartlägga aktiva och inaktiva ledningar inom planområdet samt bedöma vilka som
berörs av exploateringen. Kontakter för ledningssamordning anges i Skanovas
granskningsyttrande 2018-12-12.
Åtgärder:
1a. Planbeskrivningen kompletteras (rubrik Fastighetsrättsliga frågor).:
Exploatören ansvarar för att bekosta åtgärder i samband med flytt av ledningar.
Exploatören ska i god tid kontakta alla sakägare/ledningsinnehavare och informera om
när exploateringen avses påbörjas och om åtgärder behöver planeras och vidtas för att
flytta ledningar eller skydda ledningar eller om åtkomsten till ledningsstråken påverkas.
Inga registrerade ledningsrätter har påträffats inom planområdet.
Upplysning: Ledningshavare/utövare som önskar få sina ledningar tryggade genom
ledningsrätt måste lämna in en ansökan om ledningsrättsförrättning till Lantmäteriet.
Lantmäteriet har ansvar att utreda förutsättningarna för ledningsbeslut, men de parter
som berörs ska själva lämna den information som myndigheten saknar. Efter prövning
fattar Lantmäteriet ett ledningsbeslut som anger vad ledningshavaren och markägaren
har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Beslutet kan överklagas till Markoch miljödomstolen. En fullbordad ledningsförrättning förs in i fastighetsregistret.
1b. Kompletterande uppgifter till antagandehandlingen:
Innan beslut om antagande fattas bör antagandehandlingen kompletteras med en
uppdaterad separat bilaga som redovisar aktuell kabelanvisning –
https://www.ledningskollen.se inom planområdet. Det säkerställer vilka aktiva och inaktiva
ledningar som finns samt om nya ledningsrätter tillkommit under planarbetets gång.
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2.

Lantmäteriets synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Under framtagandet av planförslaget har inga registrerade ledningsrätter påträffats inom
planområdet. De underjordiska ledningar som passerar genom planområdet och är kända
utgörs av tele och el (Skanova Telia Sonera och Ellevio) men är inte tryggade genom
registrerade ledningsrätter.
För att planen ska kunna genomföras fullt ut kan de underjordiska ledningar som berörs
av exploateringen (Skanovas teleledningar) behöva flyttas. Ledningshavaren förutsätter
att exploatören bekostar de åtgärder som krävs i samband med flytt och/eller skydd av
ledningar.
Hagfors kommun har gett besked att det är ledningshavaren som ska initiera och bekosta
eventuell ledningsrättsförrättning. Ett utförligare svar anges under 1a. (Hagfors kommuns
svar på Skanovas synpunkter).
Åtgärder:
Lantmäteriet uppmärksammar kommunen på att Boverkets rekommendationer enligt den
version som gällde fram till årsskiftet 2014/2015 bör tillämpas i planarbetet och att
följande råd bör följas:
2a. Plankartan kompletteras
Huvudmannaskapet för allmän platsmark ska redovisas som en administrativ
bestämmelse.
(a1) - Kommunalt huvudmannaskap gäller utanför kvartersmarken med skötsel enligt
ortens sed.
(a2) – Privat huvudmannaskap gäller inom kvartersmarken.
2b. Planbeskrivningen kompletteras enligt 1a.
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3.

Värmlands museums synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Värmlands Museum har inga synpunkter på planförslaget.
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4.

Ellevios synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Ellevio har inga synpunkter på planförslaget.
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5.

Polisens synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Polisen har inga synpunkter på planförslaget.
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6.

Trafikverkets synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget.
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7.

Länsstyrelsens synpunkter

Hagfors kommuns svar och kommentarer hur synpunkterna beaktas
Länsstyrelsens synpunkt beaktas. Text ska införas i planbeskrivningen som beskriver och
redovisar vad 200-årsnivån på aktuell plats innebär samt hur ett avsteg motiveras.
Åtgärder:
7a. Planbeskrivningen kompletteras. Under lämpliga rubriker införs information:
Förslag på text:
Fortum Sverige AB är innehavare av rättigheter till vattentäkt och dammanläggning vilka
berör vattendraget och intilliggande strandområden (fastigheten Hagfors 2:1 och 2:4).
Fortum har varit samrådspart efter första och inför andra granskningsomgången och har
medverkat till att ange de krav som styrt planens utformning. Exempelvis att anläggningar
och byggnation inte får uppföras under plushöjd (+ x meter) vilket är den höjdnivå som
motsvarar högsta nivån vid ett så kallat 100-årsflöde. Denna plushöjd har godkänts av
Fortum och är inritad på plankartan granskningshandling II 2018-10-23.
Enligt Boverkets nya vägledning för översvämningsfrågor (februari 2018) bör en höjdnivå
motsvarande ett 200-årsflöde tillämpas. För planen innebär detta att mer permanenta
anläggningar som t ex restaurangkök och toaletter bör förläggs ovanför plushöjden (+ x
meter) på grund av de risken att vattendraget och grundvattnet påverkas negativt i
samband med översvämning eller extrem väderlek som skyfall.
Med hänsyn till ovan nämnda krav och rekommendationer kompletteras planhandlingarna
med uppgifter om var olika typer av anläggningar och byggnader får uppföras inom
kvartersmarken.
Hagfors kommun gör följande bedömningar:
Om verksamheten med restaurang Bryggan fortsätter bedrivas på samma sätt som idag,
- dvs att cateringmat serveras som är tillagad på annan plats och fraktas till restaurang
Bryggan, får enklare byggnader och anläggningar av typen altaner, terasser och
möblerade rum och utrymmen för gäster som inte kräver avlopp, uppföras mellan
plushöjd= x meter (motsvarande högsta nivån vid ett 100-årsflöde) och plushöjd = x meter
(motsvarande högsta nivån vid ett 200-årsflöde). Denna yta redovisas med
egenskapsgränser/egenskapsbestämmelse (p1).
Den del av kvartersmarken som är högre belägen än plushöjd = x meter (motsvarande
högsta nivån vid ett 200-årsflöde) får förses med byggnader med avlopp, t ex wc,
restaurangkök, tvättstuga och liknande. Denna yta redovisas med egenskapsgränser/
egenskapsbestämmelse (p2).
Verksamheter inom planområdet som medför risker och störningar som påverkar miljön
negativt ska undvikas i möjligaste mån. Inom kvartersmarken säkerställs att förorenat
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dagvatten, avloppsvatten och spillvatten inte leds vidare ut i vattendraget eller ned i
grundvattnet utan att genomgå erforderlig rening. Avloppsledningar kopplas på
anslutningspunkter som leder vidare till kommunens reningsverk där betryggande rening
sker. Förorenat dagvatten ska genomgå erforderlig rening innan det släpps ut i
vattendraget Uvån och ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer avseende vattendragets
kemiska status xxxxx, ekologiska status xxxxxx och grundvattens kemiska status xxx.
Plankartan kompletteras:
7b. Förteckning: Inför en gränslinje och benämning = Gränslinje anger plushöjd (+ x
meter ö h) motsvarande högsta nivå för 200-årsflödets utbredningsområde.
7c. Plankarta: På plankartan ritas gränslinjen för 200-årsflödets utbredningsområde in
parallellt längs stranden.
7d. Plankarta/Kvartersmark/Egenskapsområde (p1) Placering av byggnadsverk: Förutsatt
att linjen för 200-årsflödet hamnar inom kvartersmarken, ritas ett egenskapsområde in
mellan linjen för 100- årsflödet (plushöjd + x meter ö h) och linjen för 200-årsflödet
(plushöjd + x meter ö h). En egenskapsbestämmelse (p1) införs med lydelse: (p1)=
Placering av byggnadsverk. Enklare byggnader utan avlopp får utföras mellan plushöjd (+
x meter öh) och plushöjd (+x meter öh), exempelvis uteplatser, terrasser, altaner, förråd
och rum med möblering för restauranggäster.
7e. Plankarta/Kvartersmark/Egenskapsområde (p2) Placering av byggnadsverk: Förutsatt
att linjen för 200- årsflödet hamnar inom kvartersmarken, införs ett egenskapsområde
med egenskapsbestämmelse (p2) med lydelse: Placering av byggnadsverk. Rum och
utrymmen med avlopp får uppföras ovanför plushöjd = x meter (motsvarande
utbredningsområdet vid ett 200-årsflöde), exempelvis restaurangkök, tvättstuga, wc.
7f. Plankarta/Kvartersmark/Egenskapsbestämmelse (m1) - skydd mot störningar: Inom
kvartersmarken införs (m1). Författa en lämplig lydelse. Typ: Avloppsvatten och
spillvatten ska kopplas på anslutningspunkter och ledas till kommunens reningsverk.
Förorenat dagvatten ska genomgå erforderlig rening innan det släpps ut i recipient.
Gällande miljökvalitetsnormer får inte överskridas avseende vattendragets kemiska status
xxxxx och ekologiska status xxxxxx samt grundvattens kemiska status xxx.

SLUT.

