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Detaljplan för 
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Gustafs tätort, Säters kommun, Dalarnas län 
 
 

 
 
 
 

 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Bakgrund 
Under hösten 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplan för en ny 
vattenreservoar på fastigheten Mora 8:76. 

 
Detaljplanens syfte 
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. 
 

Planarbetets gång 
Planen genomförs med enkelt planförfarande. 
 

PLANPROCESS 
Samråd  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att godkänna detaljplan för Mora 8:76, vattenreservoar, 
upprättad i januari 2017, för samråd. Samrådet pågick under perioden 2017-02-06 till och med 2017-03-07. 
 
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).  
 
Totalt inkom 10 yttranden varav 4 utan synpunkter på planförslaget. 
Planförslaget justerades enligt följande innan det gick ut på granskning: 

 

 En notering i planbeskrivningen läggs till om att befintliga teleanläggningar ska bibehållas i nuvarande 
läge om möjligt. 
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Samtliga yttranden besvarades med kommentarer. Den enda frågan som inte blev tillgodosedd var önskemål 
om utökat marklov för trädfällning på all prickmark för att bibehålla så mycket som möjligt av vegetationen 
i planområdet. 
 
 

Granskning/underrättelse 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-29 att godkänna detaljplanen för granskning. Granskning har 
pågått under perioden 2017-04-03 till och med 2017-04-17. 
 
Ärendet har under granskningstiden bestått av följande planhandlingar:  

 plankarta i skala 1:1000 (A2-format) med planbestämmelser 

 planbeskrivning  

 markteknisk undersökningsrapport  

 riskanalys sprängningsarbeten 

 PM geoteknik 

 samrådsredogörelse 
 
Övriga handlingar som hör till planen, men som inte varit utställda är fastighetsförteckning, sändlista och 
behovsbedömning. 
 
Inbjudan till granskning har skett genom brev till länsstyrelsen och sakägare. Övriga har inbjudits till 
granskning genom e-post och anslag på kommunens anslagstavla. 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).  
 
 

INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran 
Följande instanser har inte framfört några erinringar mot planförslaget: 
 
Trafikverket, 2017-03-31 
Gatukontoret, 2017-04-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-02-12 
Polismyndigheten, 2017-04-04 
Länsstyrelsen, 2017-04-07 
Försvarsmakten, 2017-04-07 
Dala Energi, 2017-04-13 
Lantmäteriet, 2017-04-13 
 

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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Miljö-och byggenheten, 2016-04-06 
Hej! 
Vi har suttit i byggruppen och granskat handlingar 
för Mora 8:76 och har följande synpuunkter: 
 

 Marklov krävs även för fällning av träd med en 
omkrets större än 35 cm, I vilken höjd räknas 
35 cm?  står ej i detaljplanen 

 

 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan, 

det måste bli tydligare i 
detaljplanen vilken höjd som menas 
tycker bygglovhandläggarna 

 

 n1 och a1, vilken yta ska ha denna beteckning? 
om det ska vara inom den större ytan 
bör texten flyttas så att det blir 
tydligare, vid en omflyttning av 
texterna går det att lösa så det blir 
tydligare  
 

 förstora plankartan till 1:500, nu är det 
verkligen en frimärksplan och är mycket 

svår att läsa, höjderna är i 
millimeterstorlek 

 

Kommentar: 
 
 

 

 
Standard ska följas där 130 cm över mark gäller. Vid ev. 
lutningar finns regler för hur och var på trädet man mäter. 
 

 
Förtydligande finns i planbeskrivningen samt i 
plankartan där höjdangivelser finns utsatta på flera 
platser. 
 

 
 

 

Det är inom den mindre rektangeln mellan 
bostadsfastigheten och den oprickade ytan.  
 

 

 
Synpunkten noteras, men bedöms inte behövas justeras 
inför antagandet. En separat plankarta kan tas fram åt 
bygglovshandläggarna vid behov. 
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SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE 
Sammanlagt har 9 synpunkter inkommit under granskningstiden. Ingen av dessa hade några synpunkter som 
har lett till förändringar av planförslaget. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Planenhet, Säter 2017-04-26 

Andréas Mossberg Sofie Norberg 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 


