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Stadskärnan

Säters kommun
Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. 
Den strategiska placeringen i Falun Borlänge-regionen 
ger en mycket stark arbetsmarknadsintegration (total 
pendling). Procentuellt ökar inpendlingen mer än 
utpendlingen, vilket speglar den starka sysselsättnings-
utvecklingen som under perioden 2008-2014 gett 
ytterligare 200 arbetstillfällen, motsvarande 6%.

Säters kommun har en ökande bostadsbrist med få 
tillgängliga objekt på marknaden. Huspriser stiger sam-
tidigt som människors tröskelvärden för hyror bedöms 
ha stigit. De senaste åren har Säters kommun sålt ett 
stort antal tomter för nybyggnation i attraktiva lägen.

Visste du att... 
• Säter har haft en ökande befolkning de senaste 

åren och siktar på 12 000 invånare år 2030.
• Säter har den högsta totala pendlingen i hela 

Dalarna, i relation till sin storlek.
• ca 400-500 bostäder behöver byggas de  

närmsta åren.
• Samtliga upplåtelseformer behöver utökas, 

särskilt bostadsrätter.
• Vi investerar över 270 miljoner de närmaste 

åren i kommunala byggnader!
• Ett nytt Äldreboende för 120 miljoner är beslutat 

och ombyggnad av skola/förskola inklusive 
ny sporthall i Skedvi för ca 100 miljoner pågår. 

Falun Borlänge-regionen
I Falun Borlänge-regionen bor 165 000 personer mitt  
i hjärtat av Sverige. Samarbete, entreprenörskap och ett 
gott företagsklimat är vad som utmärker regionen och 
vi kan med stolthet kalla oss för Dalarnas tillväxtmotor. 

Människor trivs och befolkningen ökar i alla våra 
kommuner. Den ökande befolkningen och genera-
tionsväxlingen gör att möjligheterna för att skapa 
attraktiva miljöer och boenden är stora. I Dalarna 
beräknas 42% av befolkningen gå i pension inom  
en tioårsperiod. Detta är en åldersgrupp med  
kapital och behov av anpassade lägenheter.

Visste du att…. 
• I Falun Borlänge-regionen bor 165 000  

människor.
• Vi växer! De senaste tre åren har vi ökat  

med 700 invånare per år.
• Här finns karriärmöjligheter - vi har nära  

80 000 arbetstillfällen.
• 3 000 nya bostäder behöver byggas.
• 3 miljarder investeras i vård/omsorgsbostäder, 

skolor och övriga kommunala byggnader.
• 35 000 m² nya skolor behöver byggas  

2016-2018.
• Stockholm och fjällen når du inom 2,5 timme.

- investera i Dalarnas tillväxtmotor
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Utvecklingsbar mark i Säters kommun 

Ljusterns strand, Säter

Med sjönära läge med gångavstånd till centrum, 
kommunikationer och skolor.

Planförhållanden
Här finns en äldre detaljplan för bland annat 
bostäder.

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är fastighetsägare.

Skönviks strand 2, Säter

Granne med naturskönt och strandnära läge 
vid golfbanan där 18 villatomter uppförts i 
kommunal regi.

Planförhållanden
Invid detta område är planlagt ett område för 
bostäder/flerbostadshus med byggrätt upp till 
3700 m2.

Fastighetsförhållanden
Samhällsbyggnadsbolaget är fastighetsägare.



Gustafs 



Säters stad





Stora Skedvi 



Trästaden, Säter

Mitt i staden med förtätning placeras 
30-40 lägenheter i hyres- eller bostadsrättform.

Planförhållanden
Fastigheten ligger inom område med 
detaljbestämmelser för att bevara 
stadskärnans karaktär.

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är fastighetsägare.

Kv Liljan, Säter

Centralt i tätorten med gång-
avstånd till kommunikationer 
och skolor ligger fastigheten.

Planförhållanden
Här planläggs ett område för  
2 stycken punkthus med 8  
våningar vardera innehållande  
70 lägenheter. Mot Ljusterån  
planeras låghus med ca 10 hyres- 
eller bostadsrätter.

Fastighetsförhållanden
Säterbostäder AB är fastighetsägare.

Utvecklingsbar mark i Säters kommun 

G:a Fågelsången, Säter

Med centralt läge ligger dagens 
äldreboende som beslutats gå ur.  
Dialog kring framtida användning av fastigheten 
ska påbörjas. Fastighetsytan är ca 3 800 m2.

Planförhållanden
Detaljplanearbete kommer att starta snarast 
ny användning beslutats.

Fastighetsförhållanden
Säterbostäder är fastighetsägare. 



Kv Folieraren, Gustafs

Område för villatomter eller 
mindre flerbostadshus alt 
bostadsrätter. Skogsnära med 
idrottsplats strax intill.

Planförhållanden
Etapp 3 är detaljplanerad. 
Etapp 1 och 2 är slutsålda.

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är fastighetsägare.

Yttersätra, St Skedvi

På en halvö med utsikt över 
Dalälven placeras 10-15 bostäder.

Planförhållanden
Detaljplan beräknas antas hösten 
2017. Intresseanmälningar på 
bostäder finns redan.

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är fastighetsägare.

Vattentornet, Gustafs

Vid vattentornet i Gustafs kan 
tolv lägenheter byggas.

Planförhållanden
Detaljplanen är antagen.

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är fastighetsägare.

Enbacka, Gustafs

Älvnära område för villatomter 
eller mindre flerbostadshus alt 
bostadsrätter. 

Planförhållanden
Fördjupad översiktsplan 
antas 2018. 

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är fastighetsägare.

Utvecklingsbar mark i Säters kommun 



Stora Skedvi skolor, St Skedvi

Nyproduktion av förskola med 120 platser, nybyggnad 
av idrottshall, ombyggnation av mellanstadieskola för 
200 barn. Förskola och skola samsas för pedagogiken 
i en gemensam byggnad, där även nytt tillagningskök 
och nytt bibliotek byggs. Efter denna byggnation är 
Säters kommuns fastigheter helt fossilfria.

Byggstart hösten 2016, inflyttningsklart 2018
Nybyggnad ca 2600 m2 samt idrottshall ca 1500 m2

70 kWh/m2 år för nybyggnad
Partneringentreprenad ca 100 miljoner

Storhaga, Gustafs

Nyproduktion av tvåvåningshus med 24 
hyreslägenheter. 100 meter till pendlingsanslutning, 
50 meter till kommunal service, som förskola och 
livsmedel, 2 minuter till idrottsanläggningar med 
bl.a. nybyggd konstgräsplan. Inglasade balkonger, 
hiss, carport med förråd.
 
2 rok 49 m2+ inglasad balkong 12 m2

3 rok 64 m2+ inglasad balkong 12 m2

Hyror ca 1420 kr/m2

Kommande och genomförda nyproduktioner  Särskilt boende, 
(Säbo), Säter

Ett nytt äldreboende ska 
byggas med 100 platser.  
Det ska uppföras i två etapper. 
Med planerade 70-80 platser 
i etapp 1.

Planförhållanden
Detaljplanearbete pågår och 
beräknas vara klart 2017.

Fastighetsförhållanden
Säters kommun är 
fastighetsägare.



Säters kommun
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