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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
 
 
 
Detaljplan för 

Mora 8:76, vattenreservoar 
Gustafs tätort, Säters kommun, Dalarnas län 
 
 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Under hösten 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplan för en ny 
vattenreservoar på fastigheten Mora 8:76. Den nuvarande vattenreservoaren i Mora by är uttjänt och måste 
ersättas. För det ändamålet behöver en ny lågreservoar byggas inom samma fastighet vilket i sin tur kräver att 
en ny detaljplan tas fram. Nuvarande detaljplan anger området som allmänt ändamål, men då största delen av 
fastigheten består av prickmark kan inte en ny vattenreservoar byggas samtidigt som den gamla är i drift. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att godkänna detaljplan för Mora 8:76, vattenreservoar, 
upprättad i januari 2017, för samråd. 

 
Handlingarna har under samrådstiden bestått av följande: plankarta i skala 1:1000 (A2-format) med 
planbestämmelser och planbeskrivning. Även en markteknisk undersökningsrapport, riskanalys 
sprängningsarbeten och PM geotekning har varit utställda under samrådstiden. Övriga handlingar som hör 
till planen, men som inte varit utställda är fastighetsförteckning, sändlista och behovsbedömning. 
 
Inbjudan till samråd har skett genom brev till länsstyrelsen, sakägare m. fl. Till detta brev var 
planhandlingarna bifogade. Övriga har inbjudits till samråd genom annonser i Annonsbladet 
Hedemora/Säter samt Borlänge/Gustafs (2017-02-07) och Säterbladet (2017-02-08). 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 2017-02-06 till och med 2017-03-07. 
 
Totalt inkom 10 yttranden vara 4 utan synpunkter på planförslaget. 
 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

 
Yttranden utan erinran 
Följande instanser har inte framfört några erinringar mot planförslaget: 
 
Socialnämnden, 2017-02-06 
Räddningstjänsten Dala Mitt, 2017-02-07 
Kommunstyrelsen, 2017-02-21 
Luftfartsverket, 2017-02-20 
 

 
Yttranden med synpunkter 
Här följer en sammanfattning av inkomna synpunkter och kommentarer till dessa.  
De skriftliga yttrandena finns tillgängliga i sin helhet hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Statliga myndigheter 
 

Trafikverket Region Mitt, 2017-02-07 
Nya byggnader högre än 20 meter ska 
lokaliseringsbedömas av Dala airport och 
Luftfartsverket. Vattentornet kan bli högt och 
planområdet är inom minimum sector altitude, MSA-
påverkande yta, för Dala airport. Det finns därför risk 
att luftfarten påverkas. Samråd behövs med 
flygplatsen. 
 

Kommentar: 
Den nya vattenreservoaren kommer att bli betydligt lägre än 
det befintliga vattentornet. Som högst blir byggnaden 10 
meter, men troligtvis lägre, dvs. 15 meter lägre än dagens 
vattentorn. Kommunen bedömer därför det inte nödvändigt 
med en lokaliseringsbedömning. Ingen synpunkt ang. detta 
har kommit in från Luftfartsverket.  Kommunen har även 
samrått med Dala airport. 
 

Polisen, 2017-02-13 
Byggnaden som sådan kommer möjligen inte att vara 
attraktiv ur ett tillgreppsperspektiv. Vatten är dock ett 
livsmedel och alla olovliga intrång bör kunna innebära 
en risk. Ur ett samhällsperspektiv är förorenat 
dricksvatten en avsevärd fara. 
 
För att förebygga brott finns i kriminologin den så 
kallade rutinaktivitetsteorin. Den säger att ett brott 
kräver tre beståndsdelar. Motiverad förövare, lämpligt 
objekt och avsaknad av kapabel väktare. Vi kan anta att 
det alltid kommer att finnas mer eller mindre 
motiverade förövare. 
 
Det som kan förebyggas, är att en potentiell förövare 
upplever objektet som olämpligt eller att det finns 
kapabla väktare på platsen. Det handlar i mångt och 
mycket om upptäcktsrisken och möjligheterna att begå 
ett brott med låg risk för att bli lagförd. Strävan måste 
vara att det ska vara så besvärligt som möjligt att begå 
brott. 
 
Genom att byggnadens ingångsvägar är svåra att 
forcera, den är larmad och/eller att det sker en 
oregelbunden tillsyn, kan riskerna för ett angrepp 
minskas. Det fysiska skyddet är väsentligt. En 
gärningsman ska uppleva det så besvärligt att angripa 
en byggnad att den avstår och finner objektet 
olämpligt. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och beaktas vid kommande 
byggnation. 
 
Kommunen delar Polisens åsikt och kommer att vidta 
säkerhetsåtgärder för att i så stor utsträckning som möjligt 
minimera dessa risker.  
 
Svenskt vattens råd och riktlinjer för fysiskt och tekniskt 
skydd för dricksvatten kommer att användas. 
 
 

Lantmäteriet, 2017-02-13 
Då master för telekommunikation finns 
inom planområdet kan fråga om ledningsrätt 
för dessa komma att aktualiseras. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
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Länsstyrelsen Dalarna, 2017-03-01 
Vår granskning har inte identifierar några frågor som 
kan leda till att denna plan överprövas enligt PBL 
11:10. 
 
Behovsbedömning enligt 6§ förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 

 

Sakägare, privata remissinstanser, allmänheten m.fl. 

 
TeliaSonera Skanova Acess AB, 2017-02-07 
Skanova har ledningar i kanten på detaljplaneområdet. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall 
noteras i planhandlingarna.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.  

Kommentar: 
Kommunen kommer att arbeta för att minsta möjliga 
olägenhet ska uppkomma för de som berörs av 
byggnationen.  
En notering i planbeskrivningen läggs till om att befintliga 
teleanläggningar ska bibehållas i nuvarande läge om 
möjligt. 
 
Kommunen kan inte i dagsläget inte ta på sig att bekosta 
ev. undanflyttningsåtgärder. Kostnadsansvaret för 
åtgärderna kommer att utredas inför byggnation. 
 
 
 
 
 

Net4Mobility HB, 2016-02-13 
Net4Mobility HB har idag en basstation för 
mobiltelefoni på och intill nuvarande vattentorn. 
Net4Mobilitys avtal löper till och med 2020-01-31 
med automatisk förlängning om uppsägning inte sker, 
avtalet är inte uppsagt. 
 
Net4Mobility HB har behov av att anläggningen 
kvarstår så nära som möjligt nuvarande placering för 
att mobiltelefoni och mobilt bredband även i 
fortsättningen ska fungera i området. För att få 
samma höjd och täckningsområde krävs en yta om 
motsvarande ca 30 kvm för ett torn och bod i 
närområdet från befintligt vattentorn. 

Kommentar: 
Avtalet är uppsagt från och med 2017-03-08. 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras. I den nya detaljplanen finns en yta 
på ca 270 kvm för nuvarande vattentorn och/eller höga 
master kvar. Syftet är att den nya planen både ska 
medge en ny vattenreservoar samt master för mobiltelefoni 
etc. 
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Mikael Arnberg & Kim Åkerblom, Hällvägen 
Vi tycker att detaljplanen ser hyfsat bra ut, men i mitt 
tycke finns det en del förbättringar att göra. Ett nytt 
vattentorn istället för en låg vattenreservoar tror vi 
vore bättre för alla i det långa loppet. 
 

 Vad händer med vattenförsörjningen vid ett 
strömavbrott för oss som bor högt? Idag får vi 
vatten ändå med självtryck. Finns det någon 
riskanalys gjord angående detta? 
 

 När tornet rivs, hamnar då befintliga antenner 
för tele- och V/A-kommunikation på en lägre 
höjd med högre strålningsvärden för oss 
boende i närheten? Lägre master är självklart 
billigare att bygga för telebolagen och 
kommunen. Vi skulle vilja se ett krav på att 
antennerna inte får sitta lägre än idag. 

 
 
 
 

 Finns det risk för högre ljudnivå för oss 
närboende p.g.a. tryckstegringspumpen? 
 

 Vi antar att det har gjorts en LCA-analys eller 
någon slags ekonomisk beräkning över den 
totala kostnaden med en tryckstegringspump 
som är igång hela tiden och drar ström. 
Tornet kanske är dyrare att bygga, men är det 
utrett vad som blir billigast under hela den 
beräknade livstiden för vattenreservoaren? Vi 
skulle vilja ta del av beräkningarna angående 
detta. 
 

 Det har framförts i media att vi som bor högt 
idag inte kan få ett normalt vattentryck med 
befintligt vattentorn. Det stämmer inte. Vid 
tillfälligt arbete vid vattentornet har 
reducerventilen justerats och vi har då haft ett 
normalt vattentryck. Fler reduceringssteg 
skulle alltså även det lösa problemet med lågt 
vattentryck för oss. 
 

 All prickmark i detaljplanen borde ha lovplikt 
för fällning av träd med en omkrets större än 
35 cm. Vi vill, precis som nu, kunna njuta av 
att se träd när vi tittar ut. Trädvegetation 
borde alltså lämnas åt alla håll där det är 
möjligt. 
 

 Varför inte behålla en maxhöjd av +193 m 
även i fortsättningen så att man i framtiden 
inte blir låst till låga vattenreservoarer? 
 

Kommentar: 
På grund av driftsäkerheten vill man gärna ha två fack i 
varje reservoar. Det är lättare att lösa det i en lågt liggande 
reservoar. Höga torn är svårare att hålla ren och sköta än 
3 till 4 meter djupa reservoarer. 
 
Ett reservkraftaggregat kommer att installeras för att 
minimera riskerna.  
 
 
 
Det är oklart om och hur många telemaster som kommer 
att finnas på platsen i framtiden. I ovanstående yttrande 
från ett av bolagen önskar man behålla samma höjd på 
masten. För att säkra framtida täckningsgrad i området 
behövs en flexibel plan. Kommunen anser därför att 
endast den maximala höjden behöver regleras. 
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten avtar strålningen från 
masten mycket snabbt med avståndet från masten. Efter 
tio meter från masten är strålningen så marginell att den 
inte har någon påverkan på människan. 
 
Bullret från pumpar ska minimeras. Naturvårdsverkets 
riktvärden för industri-och verksamhetsbuller ska följas. 
 
Energin är alltid tryck x flöde. 
Idag genereras all energi i Solvarbo vattenverk. Detta 
betyder att hela flödet måste pumpas upp till +193. 
Till lägre bebyggelse stryps sedan trycket (energin) bort via 
reducerventiler. Med nya lösningen stryps mycket lite energi 
bort och det är bara den del av flödet som verkligen behöver 
som verkligen blir tryckhöjd. Det blir en stor energibesparing 
vid Solvarbo och en liten energiökning vid högreservoaren.   
 
 
Vattentrycket begränsas av tornets höjd så länge man 
inte använder tryckstegringspumpar. För att få ett högre 
tryck med en högreservoar skulle man alltså behöva 
bygga ett ännu högre torn. Denna möjlighet är begränsad 
då planområdet är inom minimum sector altitude, MSA-
påverkande yta, för Dala airport (se yttrandet från 
Trafikverket). 
 
 
Eftersom den nya vattenreservoaren ska placeras i den 
västra delen av planområdet, ännu längre bort än det 
befintliga vattentornet, anser kommunen inte det 
nödvändigt att utöka lovplikten för trädfällning på 
resterande prickmark. 
 
 
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en 
lågvattenreservoar. Möjligheten att bygga ett högt 
vattentorn i framtiden finns kvar på nuvarande plats. 
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Fortsättning Arnberg & Åkerblom 
 

 Utanför området för detaljplanen (österut) ser 
det ut att finnas en vändplan på kartan i 
dokumentet om riskanalys. Den vändplanen 
finns inte idag och den skogen och välanvända 
promenadstigen som finns där önskar vi ska få 
vara kvar. Då området inte ingår i detaljplanen 
antar vi att det är ett misstag med den 
förändringen. 

 

 Hur påverkas dricksvattnet i det befintliga 
vattentornet vid vibrationer från sprängning 
och arbete med tunga maskiner? Finns det risk 
för att utfällningar lossnar med grumligt eller 
ohälsosamt vatten som följd? 
 

 Det finns en ”tolkad byggnad” inritad på 
vändplanen alldeles utanför vår fastighet på 
kartan för riskanalys. Vad innebär det? Innan 
vi vet vad det är så är det svårt att ta ställning 
till det. Men en permanent byggnad där är inte 
önskvärd. 
Det finns ytterligare en ”tolkad byggnad” 
inritad på det område där man ska spara träd 
mot Stiftelsevägen 4. Med någon sorts 
byggnad, permanent eller temporär, blir det 
svårt att behålla grova träd där. 

 

 Vi skulle föredra om byggtrafik använde 
Höjdvägen och inte Hällvägen. 

 

Kommentar: 
 
Synpunkten noteras.  
Promenadstigen som går genom planområdet kan 
komma att dras om i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har anlitat en expert i bergteknik för att ge 
råd om hur sprängning ska ske med hänsyn till den 
befintliga reservoarens funktion.  Vid sprängning och ev. 
andra arbeten som kan ge upphov till vibrationer 
kommer särskilda försiktighetsåtgärder att vidtas. Det 
kan t.ex. bli aktuellt att tömma tornet tillfälligt. 
 
Ingen av dessa byggnader finns på riktigt. Illustrationen 
kommer från en förstudie som gick ut på att hitta det 
mest lämpliga läget för den nya vattenreservoaren. Efter 
utredningen konstaterades att den ”tolkade byggnaden” 
(läge B) närmast Stiftelsevägen skulle vara den bästa 
placeringen för ny vattenreservoar. 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras. 

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

 

 En notering i planbeskrivningen läggs till om att befintliga teleanläggningar ska bibehållas i nuvarande 
läge om möjligt. 
 

Därutöver tillkommer eventuellt redaktionella ändringar av planhandlingarna. 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planfunktion, Säter 2017-02-08 
 
 
 
 
 
Andréas Mossberg      Sofie Norberg 
Samhällsbyggnadschef      Planarkitekt 


