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 Samhällsbyggnadsavdelningen 

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

 Underrättelse om granskning 

 Förslag till ny DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN (Geijersholm 
 1:9 samt del av 1:37 i distrikt Gustav Adolf) Hagfors kommun 

 Hagfors kommun, kommunstyrelsen, beslutade § 138, 2021-09-13 att godkänna 
 samrådsredogörelse daterad 2021-04-19 (enligt PBL kap 5 § 17) samt 
 granskningshandlingar daterade 2021-07-21, tillhörande Förslag till 
 DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN (Geijersholm 1:9). Beslutet vann laga 
 kraft 6 oktober 2021. 

 Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

 Sammanfattning 

 Gustavagården uppfördes ursprungligen år 1947 som ett så kallat ålderdomshem 
 som bedrevs i offentlig regi. Idag är Gustavagården privatägd. Gällande 
 byggnadsplan från 1977 är föråldrad med en inaktuell planbestämmelse (A) som 
 endast medger användning för allmänna ändamål. Syftet är att ersätta gällande 
 plan med en ny detaljplan och möjliggöra att Gustavagården kan användas för 
 bostadsändamål samt att lokaler som idag står oanvända kan hyras ut till lämpliga 
 verksamheter som inte upplevs störande för boende. 

 Hagfors kommun har gjort bedömningen att planförslaget är förenlig med 
 översiktsplanen och ej medför betydande miljöpåverkan. 

 Samråd har ägt rum. En samrådsredogörelse har upprättats. Efter samrådet har 
 planförslaget bearbetats till granskningshandlingar, i huvudsak enligt följande: 

 ➔  Planområdet har minskats ned och omfattar ej längre någon del av Fortums 
 fastighet Geijersholm 1:135. Planområde omfattar Gustavagården med 
 tillhörande angöring. 

 ➔  Frågan om allmänhetens åtkomst till strandområdet angår ej fastigheten 
 Geijersholm 1:9. 

 ➔  Ett PM Geoteknisk har tagits fram. Det klargör viktiga förutsättningar som 
 har betydelse för hur planområdet bör utformas för att undvika risker för 
 översvämning, erosion, skred och problem med dagvatten. T ex vilka 
 markpartier som bör undantas från belastning,  byggrätter och 
 komplementbyggnader samt vilka möjligheter som finns till lokalt 
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 omhändertagande av dagvatten (LOD). Ingen mark som ligger inom det av 
 SGU utpekade aktsamhetsområdet för skred ska få belastas. 

 ➔  En mindre markyta i nordvästra planområdet berörs av det av SGU utpekade 
 aktsamhetsområdet för skred. Därför införs egenskapsbestämmelse m1 - 
 Marken får inte belastas samt prickmark - Marken får inte förses med 
 byggnad. 

 ➔  Fler egenskapsbestämmelser har införts för att reglera högsta byggnadshöjd 
 för respektive del av huvudbyggnaden (h1, h2, h3 och h4). 

 ➔  En kombination av användningarna B bostäder, O tillfällig vistelse, K kontor 
 och Z icke störande verksamheter har införts för planområdet. 

 ➔  En egenskapsbestämnmelse ö har införts norr om huvudbyggnaden som 
 medger att marken får förses med altan, altan med tak eller inglasat uterum. 

 ➔  Övriga justeringar och kompletteringar - se granskningshandlingarna, 
 Samrådsredogörelsen och Beslutet om granskning. 

 Det bearbetade planförslaget bedöms inte innebära någon ökad risk för 
 översvämning, erosion och skred och ej heller någon nämnvärd påverkan på 
 vattenkvaliteten i Uvån. 

 Granskningstid 

 Granskningstiden pågår från  2021-10-13 till 2021-10-28. 
 Granskningshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på följande platser: 

 ●  Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppet vardagar 08:00 – 16:00. 
 ●  Hagfors kommuns webb hagfors.se 

 Har du synpunkter? 

 Synpunkter på förslaget till detaljplan skall framföras skriftligen till Hagfors 
 kommun på nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkten ska vara 
 Hagfors kommun tillhanda senast 28 oktober 2021. 

 ●  E-post:  kommun@hagfors.se 
 ●  Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors 

 Du som inte framfört din synpunkt skriftligen inom ovan angivna tid, kan förlora 
 rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 Har du frågor? 

 Upplysningar lämnas av Hagfors kommun tel: 0563 – 185 00 (växel) eller 
 0563-185 39 (planeringsarkitekt). 

 Hagfors kommun 2021-10-07 
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