
Samrådsredogörelse 
Detaljplan för del av kv. Folieraren, 

Gustafs, Säters kommun  

1 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
 
 
 
Detaljplan för 

Del av kv. Folieraren 
Gustafs tätort, Säters kommun, Dalarnas län 
 
 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Under våren 2016 fick samhällsförvaltningen i uppdrag att påbörja ny detaljplan för del av kv. Folieraren. 
Planen ändras för att tillgodose behovet av villatomter i Gustafs tätort. Idag är området planlagt för 
flerbostadshus i ett plan med ca 10 lägenheter. Det finns ett starkt intresse och stor efterfrågan på fler tomter 
för enbostadshus i området. Tidigare bebyggelse har enbart tillåtits i ett plan, men efterfrågan har även varit 
stor om att få bygga tvåvåningshus. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-05 att godkänna detaljplan 
för del av kv. Folieraren upprättad i september 2016 för samråd. 

 
Ärendet har under samrådstiden bestått av följande planhandlingar: plankarta i skala 1:1000 (A2-format) 
med planbestämmelser och planbeskrivning. Även tre äldre planer som ligger i anslutning till planområdet 
har ingått då de beskriver vad som gäller på platsen idag. Övriga handlingar som hör till planen, men som 
inte varit utställda är en fastighetsförteckning, är sändlista och behovsbedömning. 
 
Inbjudan till samråd har skett genom brev till länsstyrelsen, sakägare m fl. Till detta brev var 
planhandlingarna bifogade (plankarta och planbeskrivning samt följebrev). Övriga har inbjudits till samråd 
genom annonser i Annonsbladet Hedemora/Säter samt Borlänge/Gustafs (2016-10-23 och 2016-10-23) och 
Säterbladet (2016-10-26). Kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar har fått handlingarna på remiss. 
Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se och på biblioteket i 
Säter och i Gustafs tätort (Enbacka skola).  
 
Samrådet har pågått under perioden 2016-10-26 till och med 2016-12-06. 
 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

 
Yttranden utan erinran 
Följande instanser har inte framfört några erinringar mot planförslaget: 
 
Telia Sonera, 2016-11-21 
Socialnämnden, 2016-11-28 
Kommunstyrelsen, 2016-11-14 
Gudrun Dahlström, 2016-12-06 
Barn-och utbildningsnämnden, 2016-12-06 
 

 
Yttranden med synpunkter 
Här följer en sammanfattning av inkomna synpunkter och kommentarer till dessa.  

De skriftliga yttrandena i sin helhet finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Statliga myndigheter 
 

Trafikverket Region Mitt, 2016-11-11 
 
Trafikverket tar nu fram planer för att göra en 
samtidig infart för 750m långa tåg i Mora by. 
Åtgärder kommer att göras på östra sidan om spåren. 
 
Det behövs en bullerberäkning pga flyg, järnvägen 
samt kommunala gator i närheten.  
 
Vi känner inte till att det finns en skyddsvall mot 
järnvägen. 

Kommentar: 
 
Kommunen tycker det är mycket positivt att åtgärder på 
Dalabanan görs och önskar mer information kring 
detaljerna i Mora by. Bedömningen i dagsläget är att dessa 
åtgärder inte påverkar möjligheten att expandera 
bostadsområdet i Mora by. En bullerberäkning som 
inkluderar den framtida samtidigheten och ökad trafik på 
banan ska dock tas fram. 
 
Det finns en vall mellan järnvägen och bostäderna längs 
Skyttevägen. Om syftet med den är ett skydd eller något 
annat vet inte kommunen, utan konstaterar bara att den 
redan finns där idag. 

Lantmäteriet, 2016-01-20 
 
Inom området finns ledningsrätt för starkström. 
Ledningarna kan behöva flyttas för att möjliggöra 
bebyggelsen.  
 
Barnstugefastigheten Mora 13:67 behöver anpassas 
till den nya planen vad avser gatumark.  
 

Kommentar: 
 
Ledningarna planeras att flyttas vilket har redan har 
diskuterats med Dalaenergi.  
 
 
Synpunkten beaktas och anpassning kommer att göras. 

Länsstyrelsen Dalarna, 2016-12-06 
 
Hälsa och säkerhet 
Eftersom planområdet ligger i närheten av järnvägen, 
måste planen redovisa hur kraven i förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggande klaras. Dessutom 
finns närbelägna industrier, vilka också skulle kunna 
påverka ljudnivån inom planområdet. En redovisning 
av beräknade värden för omgivningsbuller ska enligt 
PBL 4:33a finnas i planbeskrivningen. 
Innan bullervärdena redovisas kan Länsstyrelsen inte 
yttra sig i frågan. 
 
Övrigt 
Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 

Kommentar: 
 
En bullerberäkning för detaljplanen ska tas fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras. 
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Kommunala remissinstanser m.fl. 
 
Kalle Strömberg, VA-enheten, 2016-12-05 
Skall försöka förklara mig enkelt ang VA-synpunkter. 
 
I Bifogad ritning har jag ritat in förslag på ett u-
område som är 4 meter bred mellan 2 tomter, den 
andra och tredje på höger sida. Samt ringat in 
befintlig avsättning för området och som är klart 
lämpligast ur VA-synpunkt. 
Det går att lägga vatten och avlopp från befintliga 
brunnar i det inringade området i korsningen 
Bronsvägen- Guldläggarvägen, vidare efter 
Guldläggarvägen och in i den tilltänkta vägen på det 
nya området men problemet är dagvattnet som ligger 
grundare. 
Det kan gå, men i dags läget när jag ej har mer info 
om höjder på tomter, höjder på vägen mm så kan jag 
ej garantera att dagvatten kommer kunna läggas hela 
sträckan.  
 
Har även noterat att området ej är ett 
dagvattenområde i dagsläget. (se det grönmarkerade 
området) 

Kommentar: 
 
 
Synpunkterna noteras. Frågan behöver utredas vidare inför 
kommande granskning för att klargöra om ett u-område är 
nödvändigt enligt bifogat förslag. 
 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planförslaget justeras på följande punkter innan det går ut på granskning: 

 En bullerutredning för detaljplan tas fram som tar hänsyn till Trafikverkets planer med samtidighet 
genom Mora by samt industribuller från närliggande verksamheter. 

 Utreda var VA- ledningarna ska förläggas för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. 

 Planering inför flytt av ledningar av starkström förbereds. 

 Anpassning av gatumarken vid förskolan tas med i framtida lantmäteriförrättning. 
 

Därutöver tillkommer några redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Planenhet, Säter 2016-12-06 

 
 

Kristina Mellberg Sofie Norberg 
Miljö- och byggchef Planarkitekt 


