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UPPDATERAD SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Detaljplan för 

Kv. Liljan 
Säter, Säters kommun, Dalarnas län 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Den 2016-06-13 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplan för kv. Liljan. 
Planuppdraget grundar sig i Säterbostäders inköp av fastigheten Liljan 4 av ägaren till handelsträdgården 
JaHa AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-08-03 att godkänna detaljplan för kv. Liljan, upprättad i 
juli 2016, för samråd. 

 
Ärendet har under samrådstiden bestått av följande planhandlingar: plankarta i skala 1:1000 med plan-
bestämmelser, planbeskrivning, miljöteknisk utredning, bullerutredning och en riskanalys för transporter 
med farligt gods. Övriga handlingar som hör till planen, men som inte varit utställda är en 
fastighetsförteckning, 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 annons i Dalarnas tidningar (2016-08-24), Dalademokraten (2016-08-24), Annonsbladet (2016-08-14 
och 2016-08-21) och Säterbladet (2016-08-24). 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. Samrådet har pågått under perioden 2016-08-24 tom. 2016-09-20. 
 

Måndagen den 29 augusti hade allmänheten möjlighet att ställa frågor och få mer information i ett 
informationstält framför Willys på Torggatan 2 som är en del av planområdet. Politiker, representanter från 
Säterbostäder samt tjänstemän och konsult som varit med att ta fram planen fanns på plats mellan kl.14-18. 
Följande synpunkter framfördes på mötet men har inte inkommit i skriftlig form: 
 

- Stor efterfrågan på carportar, gärna med vidhängande förråd 
- Antalet parkeringsplatser är inte tillräckligt eftersom det är vanligt att ett hushåll har två bilar 
- Villaägare längs Smedjebacksvägen är oroliga för insyn och minskade utblickar 
- Begränsningen av exploateringsgraden var oklart formulerad och behöver ses över 
- Åttavåningshus passar inte in i Säter med tanke på ortens småskaliga träbebyggelse  
- Positivt att det byggs nya bostäder som kommer att synas när man passerar Säter 
- Höghus är jättebra eftersom det erbjuder en vacker utsikt 
- Mer information om pris och lägenheternas disposition efterfrågades 
- Utformningen av Trädgårdsgatan är oklar 
- Bygg inte på Prästgärdet 
- Det finns redan ett högt hus i Säter, kvarnen på andra sidan vägen 
- Tillgängligheten är viktig att beakta både inne i husen som utanför 
- Oklart hur utrymning av äldre ska gå till om hissarna inte fungerar 

 
En samrådsredogörelse upprättades och godkändes av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-10-26. 
Därefter har Säterbostäder under 2017 ändrat inriktning angående val av hustyp och istället påbörjat en 
planering för bebyggelse med lamellhus på 5–6 våningar. Denna samrådsredogörelse (upprättad 2017-11-08) 
utgör ett förnyat ställningstagande med reviderade kommentarer utifrån de nya förutsättningarna som nu råder 
med annan tilltänkt hustyp och ersätter tidigare samrådsredogörelse. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sater.se/
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

 
Yttranden utan erinran 
Följande instanser har inte framfört några erinringar mot planförslaget: 

 
Barn-och utbildningsnämnden, 2016-09-14 
 

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

 
 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
 

Privatperson(er) 1 2016-08-29 
Vi grundar följande argument på Plan-och bygglagens 
regler om att hänsyn ska tas till enskildas intressen. Vi 
känner en viss osäkerhet om hur värdet och miljön 
kring vår fastighet kommer att påverkas. Vi ställer oss 
i grunden positiva till att utveckla fastigheten för nya 
bostäder, men framför att följande synpunkter och 
önskemål ska beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

Placeringen av höghusen 
Anpassa det södra husets placering för att minimera 
den estetiska störning och insyn som vi riskeras att 
drabbas av. Detta skulle enligt våra beräkningar 
innebära en flytt norrut av det södra huset med cirka 
5 meter och borde vara ett rimligt önskemål att 
beakta då det är 35 meter mellan huskropparna. 
 
Höghusens våningsantal 
Vi motsätter oss inte byggnation av höghus men 
ställer oss undrande om Kombohus Plus uppfyller 
kraven i PBL 2 kap. 3§ p.1 om ändamålsenlig struktur 
och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse i 
denna del av centrala Säter? Om så är fallet önskar vi 
att ni beaktar våra önskemål om husens placering 
samt att husen begränsas till 6 våningar. 
Åttavåningshus kommer att få en betydande 
påverkan på Säters stadsbild. Vi anser därför att 6 
våningar skulle vara en bra kompromiss mellan 
stadens behov av nya bostäder och Säters stads-och 
landskapsbild. Detta borde även vara till fördel för 
räddningstjänsten och boende då hissar ej får 
användas vid evakuering och att lägenheterna enligt 
planen i första hand är tänkta för äldre personer som 
bor i villor. 
 

Låghus kontra parkmiljö 
Vår största osäkerhet ligger i det område för radhus 
som tillkommit i planen. Vi anser att de få bostäder 
som kan frigöras inte överväger allmänhetens intresse 
i att bevara grönområden. Säterbostäders ekonomiska 
intresse i att sälja marken för att minska sina egna 
investeringar inte får gå före allmänhetens och 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, 
vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras för att 
anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. Gränsen för 
byggrätten närmast Lutan 2 kommer att flyttas norrut för att 
minimera insynsrisken och den estetiska störningen för Lutan 
2. Planen medger dock en viss flexibilitet för placering av 
byggnadskropparna. Den exakta placeringen av bostadshusen 
kommer att avgöras vid bygglovsprövningen. 
 
Den exakta gestaltningen av bostadshusen regleras inte i 
detaljplanen utan avgörs i och med Säterbostäders val av 
husleverantör och i bygglovsprövningen. 
 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av 
hustyp, vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras 
för att anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. 
 
 
 
 

Tanken är att de nya lägenheterna ska kunna disponeras av 
en blandad målgrupp, av såväl unga som äldre personer.  
 

 
 
 
 
Naturmarken mot Ljusterån och dess strandskydd bibehålls 
för att säkerställa kommunens intentioner om att bevara 
grönområdet kring ån. Allmänhetens tillträde till park- och 
naturmark kring Ljusterån är oförändrad. Kommunen delar 
dock sakägarnas åsikt och har tagit beslut om att ta bort 



Uppdaterad samrådsredogörelse 
Detaljplan för kv. Liljan, Säter (Dnr: SBN 2016/0109) 

3 

stadens intresse i att bevara grönområden, särskilt 
mot Ljusterån där kommunen har ett uttalat och 
beslutat intresse i att skydda och utveckla området 
såsom natur-och parkmiljö. Vi anser därför att 
området utvecklas som en fin park och kanske kan 
lekplatsen som planeras i området förläggas här, 
enligt tidigare löften från Säterbostäder.  
Vi är rädda för att grönskan som idag omgärdar vår 
fastighet ska rubbas i allt för stor grad och att värdet 
på vår fastighet pga. detta ska minska. 
 
Låghus kontra rasrisk 
Vi begär att området mellan de nya höghusen och 
Ljusterån ska klassas som parkområde och 
prickmarkeras. Jordskredrisken bör beaktas eftersom 
det finns risk i att bygga invid ravinssystem där 
marken inte är av berg utan av jord. Eftersom jorden 
är förorenad av tungmetaller och bekämpningsmedel 
så kommer jordskiktet invid ravinen att behöva störas 
vid byggnation av småhus, vilka risker medför det? 
Ev. behov av pålning kan även det komma att rubba 
den stabilitet som idag finns i marken. Länsstyrelsen 
har klassat Ljusterån som översvämningskänsligt 
område. Framtida översvämningar kan urholka 
ravinens bärande grund med jordskred som följd. Vi 
anser därför att det är olämpligt att möjliggöra 
byggnation av låghus inom detta område och anser 
stakt att Säters kommun inte ska medverka till att 
möjliggöra exploatering av denna del av planområdet. 
 
Trafiksituationen 
Förändringarna av Trädgårdsgatan förordar vi helt, 
men anser att problemet är akut och att dessa 
åtgärder bör prioriteras och om möjligt påbörjas 
innan detaljplanen vunnit laga kraft. Vår egna 
trafikmätning bifogas och bör spegla det minsta 
behovet av antalet parkeringsplatser eftersom 
byggnation av 80 nya lägenheter dessutom kommer 
att öka behovet. 
 
Buller från järnvägen 
Vår fastighet är idag delvis skyddad av Jaha:s 
byggnader och vegetationen i området. Trots detta är 
bullernivån och markvibrationerna påtagliga. 
Riskerna och konsekvenserna till följd av 
exploateringen av Liljan 4 är svåra att värdera. Vi är 
rädda att bullernivån kommer att öka och att 
bullerskydd inte kan avhjälpa dessa störningar, varken 
för oss eller de våningar som ligger högre än 
marknivån.  
 

låghusbebyggelsen på Liljan 4 och istället planlägga den som så 
kallad prickmark – mark som inte får förses med byggnader. 
På så vis ges möjlighet att behålla området som grönyta och 
bidra till att uppfylla kommunens intentioner att utveckla 
området kring Ljusterån som ett natur- och parkområde. 
 
För att bevara det gröna intrycket av Trädgårdsgatan införs en 
bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd och 
nedtagning av buskar för ett mindre delområde längs 
Trädgårdsgatan. 

 

 
 
Marken kommer att planläggas som så kallad prickmark – 
mark som inte får förses med byggnader. 
 
En preliminär geoteknisk utredning har utförts inför 
framtagande av denna plan. Någon stabilitetsberäkning har 
inte utförts eftersom någon risk för otillfredsställande stabilitet 
inte bedöms föreligga. Kompletterande geotekniska utredningar 
ska genomföras inför bygglov när val av hustyp och dess 
placeringar är fastlagda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågan har tagits upp med gatuenheten som utreder 
problematiken och ska föreslå tänkbara lösningar. En översyn 
av Säterbostäders befintliga parkeringsplatser görs för att få ett 
mått att jämföra med. Gatumarken utmed Trädgårdsgatan 
kan utifrån denna översyn komma att delvis disponeras på 
annat sätt och då får ställning tas till om dessa förändringar 
kan ske inom gällande detaljplan eller om ny plan ska 
upprättas.  
Utformningen av den primära parkeringsplatsen för Liljan 4 
ändras för att ge plats för fler carportar och ev. fler 
parkeringsplatser. Planen möjliggör även att parkeringsplatser 
ordnas på andra delar av Liljan 4. Behovet av antalet 
parkeringsplatser för Liljan 4 bedöms kunna tillgodoses. 
Exakt utformning och placering av parkeringsplatser avgörs i 
bygglovsprövningen. 
 
En ny bullerutredning har genomförts för den nya hustypen på 
5–6 våningar. Utredningen visar att riktvärdena för 
trafikbuller enligt SFS 2015:216 uppfylls. Beroende på hur 
stor del av byggrätten som nyttjas, dvs, hur långt sydost ut som 
byggnader placeras kan dessa byggnader hjälpa till att delvis 
skärma av trafikbuller för Lutan 2. 
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Hembygdsföreningen, Säter 2016-09-19 
Föreningen har inga invändningar mot att det byggs 
höghus på denna plats, men vill påpeka att höghus i 
trä skulle vidareutveckla begreppet trästaden Säter. 
De föreslagna hustyperna är alla i betong.  
 
Vi skulle uppskatta om alternativ med trähus beaktas 
vid nybebyggelse. Kvarteret Liljan är en mycket 
lämplig plats att förverkliga ”Den nya trästaden 
Säter”. 
 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av 
hustyp, vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras 
för att anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. Det är 
ännu inte bestämt om de hus som byggs kommer att vara i 
trä. Detaljplanen reglerar inte att byggnader måste 
uppföras i trä, på grund av att det inte finns tillräckligt 
starka skäl enligt plan- och bygglagen att styra detta 
eftersom planområdet ligger i ett område där varierande 
byggnadsmaterial har använts, inte bara trä. 

Privatperson(er) 2, 2016-09-01 
Bygg på längden och inte på höjden. Höghus passar 
inte i Säters centrum där husen maximalt är 4 
våningar.  
 

Det är inte husen som det är fel på utan platsen där 
de planeras att stå på. Om kommunen vill bygga 
höghus passar det bättre på lägenhetsområdet i 
Skönvik. 
 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, 
vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras för att 
anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. 
 
Att bygga på Skönvik kan också bli aktuellt i framtiden, 
men i ett första skede arbetar kommunen med att förtäta i och 
omkring centrum. Husen planeras för att starta en rotation på 
bostadsmarknaden för att frigöra bostäder för nya invånare. 

Privatperson(er) 3 2016-09-19  
Det är positivt att bygga fler lägenheter i närheten av 
service och kollektivtrafik, vilket underlättar ett 
miljövänligt levnadssätt. Jag är dock kritisk till valet 
av hustyp och då framför allt med avseende på 
antalet våningar. 
 
Att åtgärda bostadsbristen med en byggnadstyp som 
inte stödjer de värden och den bild man vill ge när 
man profilerar Säter är inte det bästa i det långa 
loppet.  
 
När kommunen marknadsför Säter gör man det med 
historia, kultur och natur, en ideal plats för framför 
allt barnfamiljer. Det var också anledningen till att jag 
flyttade hit med min familj. 
 
Min uppfattning är att man borde bygga högst 
fyra våningar och att arkitektur och val av 
fasadmaterial knyter an till Säters historia för att 
på så vis bibehålla den särart som gör Säter unikt 
och attraktivt. 
 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av 
hustyp, vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras 
för att anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar och 
inordnas i den bebyggelsestruktur som finns i angränsande 
kvarter. Det är ännu inte bestämt om de hus som byggs 
kommer att vara i trä. Detaljplanen reglerar inte att 
byggnader måste uppföras i trä, på grund av att det inte 
finns tillräckligt starka skäl enligt plan- och bygglagen att 
styra detta eftersom planområdet ligger i ett område där 
varierande byggnadsmaterial har använts, inte bara trä. 
 
Säter har ett väl inarbetat varumärke som trästad vilket 
kommunen bedömer inte kommer att ändras i och med 
byggnation av planerade bostadshus i ett centrumnära läge, 
oavsett om de uppförs i trä eller i annat material. Den 
planerade bebyggelsen ligger utanför trästaden. 

 

Privatperson(er) 4 2016-08-29  
Varför ge tillstånd till två höghus på JAHAs mark? 
Många med mig vill fortfarande vara stolta över den 
idylliska trästaden! Vi är förkrossade och vill inte 
flytta pga. denna ”storstadshybris”. 
 
Bygg istället låga trähus med innergårdar, kanske likt 
radhus. Låt inte vår fina stad förstöras! Stoppa de 
stora husen och låt Säter förbli en stad med 
småskalighet som den är känd för. 
 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, 
vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras för att 
anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar och inordnas i den 
bebyggelsestruktur som finns i angränsande kvarter. Det är 
ännu inte bestämt om de hus som byggs kommer att vara i trä. 
Detaljplanen reglerar inte att byggnader måste uppföras i trä, 
på grund av att det inte finns tillräckligt starka skäl enligt 
plan- och bygglagen att styra detta eftersom planområdet ligger i 
ett område där varierande byggnadsmaterial har använts, inte 
bara trä. 
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Antalet våningar som får uppföras på den aktuella tomten 
prövas i denna detaljplaneprocess. Kommunens intention är att 
förbli känd som småstad. 
 

Privatperson(er) 5 2016-09-14  
Fel tänk att bygga höghus på den här platsen. De 
skulle ha större fördelar med tanke på utsikt om 
dessa hus placerades i Siggebo ovanför 
Magistratsvägen.  
 
JAHA tomten borde istället bebyggas med småhus 
för äldreboende. Uppemot 30st småhus skulle få 
plats. Gör om och gör rätt! 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, 
vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras för att 
anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. 
 
Även denna plats erbjuder vacker utsikt över centrala Säter 
och Säterdalen. Att bygga i Siggebo kan också bli aktuellt i 
framtiden, men i ett första skede arbetar kommunen med att 
förtäta i och omkring centrum. Husen planeras för att starta 
en rotation på bostadsmarknaden för att frigöra bostäder för 
nya invånare. 
 
Kommunen utreder ny placering för äldreboende i Säter. 
Denna plats anser kommunen passar bäst för ordinärt boende 
på grund av det strategiska läget nära kommunikationer, 
service och arbetsplatser. Ett äldreboende är inte lika beroende 
av kommunikationer och service. 
 

Telia Sonera Skanova Access AB, 2016-09-05 
Skanova har ledningar i de nordvästra och nordöstra 
kanterna av planområdet. Skanova önskar att behålla 
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden bekostar den. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 
 
 

Synpunkterna noteras och kommunen kommer att samverka i 
frågan. 

Privatperson(er) 6 2016-09-20 
Två centralt belägna höghus kommer att ge ett helt 
annat fokus på Säter. På den tänkta tomten bör 
istället småhus i högst två våningar byggas.  
 
Höghusen ska köpas in med andra kommuner och 
blir inte unikt för Säter. Det är lätt at ta ett färdigt 
koncept för att det blir billigt men vad signalerar 
byggnaderna till omgivningen? Gör en arkitekttävling 
av området och måste det vara höghus är Siggebo 
utomordentlig 
 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, 
vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras för att 
anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. 
 
Säterbostäder har utrett möjligheten att placera bostadshusen i 
Siggebo, men anser att detta läge är bättre eftersom det ligger 
närmare centrum. 
 

Privatperson(er) 7 2016-09-30 
Det minsta av växthusen vill vi flytta från Liljan 4 
till vår bostadstomt (Liljan 2) för att få ha kvar 
något av det som funnits i kvarteret i 100 år. 
Växthuset blir på sätt och vis en länk mellan gammalt 
och nytt.  
 
Växthuset som vi vill flytta har måtten 6 x 25 meter 
och behöver delas upp i två delar på ca 14m resp. 
11m för att få plats på den del av tomten som vetter 
mot Willy:s parkering. Denna del av tomten är 
oanvändbar då det bullrar för mycket för att kunna 

Kommentar: 
Utifrån diskussion med fastighetsägaren till Liljan 2 planläggs 
Liljan 2 för centrumändamål, vilket möjliggör för etablering 
eller utökning av t.ex. handelsverksamheter, samlingslokaler, 
service och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara 
lätta att nå för många människor. Pågående markanvändning 
som bostad får fortgå, men möjligheten att genomföra 
bygglovspliktiga åtgärder är starkt begränsade så länge 
fastigheten huvudsakligen används som bostad. 
 
Marken på Liljan 4, direkt väster om Liljan 2, medger att 
komplementbyggnader uppförs. Under förutsättning att avtal 
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använda som uteplats. Växthuset skulle på så vis bli 
en barriär mot den kraftigt trafikerade 
bilparkeringen. Vi ser inte heller att man från 
Willy:s sida kan ha något emot förslaget då deras 
mark endast används som parkering.  
 
Vi kan även behöva något förråd, garage, carport 
eller liknande på annan del av tomten, och det 
innebär att vi behöver ha större delen av markytan 
byggbar precis som tidigare stadsplan utvisat. 
  
En ytterligare synpunkter gäller Willy:s 
förutsättningar för sin butik. Det kan bli en 
försämring då rundfarten försvinner och även 
försämring för varuinlastning som i huvudsak skett 
ifrån Gustaf Adolfsvägen med vändande och 
backande långtradare som många gånger tagit hela 
vägen i anspråk. Ska inlastning ske från Torggatan 
kommer det ev. att behövas en infart till butiken 
direkt ifrån korsningen Torggatan  
Smedjebacksvägen. I detta sammanhang 
uppkommer tanken att göra om vår bostadstomt 
till affärstomt eller en kombinerad bostad och 
affärstomt och därmed förbereda för en ev. 
framtida utbyggnad av butiken och även fler 
parkeringsplatser. 
 

sluts med ägaren till Liljan 4 finns planmässiga möjligheter att 
pröva lov för komplementbyggnad/växthus. 
 
 

 

 

Statliga myndigheter 
Polisen, 2016-09-09 
Det finns goda möjligheter att tänka 
brottsförebyggande när en ny byggnad uppförs. Det 
kan handla om hur fönster och dörrar är placerade, 
hur belysningen ser ut och hur växtlighet planeras. 
Hur fordon och människor rör sig har också 
betydelse. En gärningsman ska aldrig vara säker på att 
få vara i fred.  
 
När byggnaderna ska utformas, deltar gärna polisen i 
fortsatta diskussioner kring hur det 
brottsförebyggande perspektivet kan tas omhand på 
bästa sätt.  
 

Polisen ser även att hyresgästerna som bor i husen 
inleder grannsamverkan. 

 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 
 

 
 
 
 
 
Kommunen bjuder in Polisen i det fortsatta arbetet för att 
fånga upp det brottsförebyggande perspektivet. 
Säterbostäder kommer bjuda in Polisen för samverkan i 
frågan. 
 

Synpunkten noteras. Se även tidigare kommentarer ovan. 

Lantmäteriet 2016-09-20 
Området närmast kvarteret Lutan föreslås för 
parkering inom kvartersmark. I genomförandedelen 
står att delar av den före detta gatumarken ska 
överlåtas till Säterbostäder för att användas som 
parkering till kvarteret Lutan. För kvarteret Lutan 
gäller tomtindelning. Ska en marköverföring till 
Lutan 1 ske kräver det att tomtindelningen upphävs. 

Kommentar: 
Detaljplanens handlingar har justerats inför granskning. 

Planläggning av den nuvarande gatumarken har 
utelämnats från planen, vilket innebär att tomtindelningen 

för Lutan inte längre berörs. 
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Trafikverket, 2016-09-20 
Risk från farligt godstransporter 
Trafikverket anser att alla verksamheter bör hanteras 
i riskavseende, inte bara bostäderna. Det kan ske 
ändringar i framtiden, tex att byggnader brinner ner 
och att nytt då ska byggas.  
 
Buller 
1) I underlaget till bullerutredningen, se punkt 2, har 
det angivits olika antal ådt, fordon/dygn, norrut och 
söderut från väg 650/Smedjebacksvägen. Norrut 
9796 ådt och söderut 11327 ådt. Siffrorna som har 
tagits fram är en prognos som ska gälla för år 2030. 
 
Vid en kontroll har vi sett att det är ungefär lika 
många ådt fordon mätta i båda riktningar under 2015, 
dvs att det inte skiljer så mycket som angivits i 
bullerutredningen. I utredningen har man troligen 
missat att få med den trafik som har mätts senast, dvs 
som mättes 2015. 
 
2015 är ådt för väg 70 söderut från väg 
650/Smedjebacksvägen 8550 ådt, varav 11,3% är 
tunga fordon.  
2015 är ådt för väg 70 norrut från väg 
650/Smedjebacksvägen 9150 ådt, varav 10,6% är 
tunga fordon. 
Ljudnivåerna från väg 70 behöver räknas om utifrån 
trafiksiffrorna från 2015, samt räknas upp till år 2030. 
 
2) Det har i beräkningarna inte tagits med de 
ljudnivåer som väg 1203/Torggatan ger som tillskott 
till ljudnivåerna. Det saknas både ekvivalenta eller 
maxnivåer från väg 1203/Torggatan. 
 
3) Vi ser inte att det tagits fram några ljudnivåer 
nattetid, dvs mellan klockan 22:00 och 06:00, varken 
när det gäller ljudnivåer från vägarna eller från 
järnvägen.  
 
Maximala ljudnivåerna behöver tas fram för den 
tunga trafiken nattetid, från väg 70 och väg 650 samt 
från järnvägen.  
För väg 70 behöver trafiksiffrorna först revideras 
utifrån trafikmätningarna för 2015, samt att de sedan 
ska räknas upp till år 2030. 
Detta kan användas för att revidera beräkningarna.  
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
lämplighetsbedömning ur riskhänseende för fastigheterna 

Liljan 2 och 3 i enlighet med ”Vägledning för 
planläggning intill transportleder för farligt gods” 

(Länsstyrelsen i Dalarna, PM 2012:11). 
 
 

En ny bullerutredning har genomförts för den nya hustypen 
på 5–6 våningar. Utredningen visar att riktvärdena för 

trafikbuller enligt SFS 2015:216 uppfylls. I utredningen 
har hänsyn tagits till järnvägen och alla de större vägarna 
och gatorna inklusive Torggatan. Den nya 

bullerutredningen utgår ifrån de mest aktuella uppgifterna 
om trafikflöde (totalt och andel tung trafik, idag och 

prognos) och redovisar ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer, både dag- och nattetid. 

Länsstyrelsen, 2016-09-20 
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma 
påverkan och eventuell påtaglig skada på 
riksintresset krävs en tydligare redovisning av 
de synlighetsanlyser som gjorts. Den visuella 
påverkan på följande gator och platser är 
härvid av särskild vikt: Skolgränd, Åsgränd , 
Västra Långgatan, Rådhustorget och kyrkan 

Kommentar: 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av 
hustyp, vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras 

för att anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar. 
Kommunen bedömer att den nya hustypen smälter så väl in 
i den angränsande bebyggelsen till skala och bebyggelse-

struktur att ingen redovisning av synlighetsanalyser därför 
behöver göras för denna nya hustyp. 
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samt även påverkan på kyrkan som landmärke 
i staden. 
 
Buller 
Enligt siffrorna i den bifogade bullerutredningen 
klarar de föreslagna punkthusen inte kraven i 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Punkthus är den hustyp som 
är svårast att använda i en bullerstörd miljö av 
två anledningar: 

- Huskropparna är smala och ger därför 
en liten fasadyta i den bullerskyddade  
riktningen  samt dåligt skydd mot buller 
i utemiljön. 

- Då lägenheterna placeras i alla 
riktningar kring ett central beläget 
trapphus, finns ingen möjlighet att 
orientera minst hälften av samtliga 
lägenheters bostadsrum mot den fasad 
som klarar bullerkraven. 

 
Bullerutredningen har flera brister: 

- Utredningen åberopar riksdagens beslut 
1996/97 och Boverkets vägledning 2008, 
trots att dessa inte längre är relevanta, 
utan har ersatts av förordningen 
(2015:216). 

- Förordningstexten förvrängs, så att 
"vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden" ändrats till "ha tillgång till fasad 
under eller lika med 55dBA". 

- I utredningen saknas redovisning av 
maxnivåerna vid fasad annat än bakom 
inglasningen vid balkongerna. Maxnivåer 
behöver redovisas vid samtliga fasader, 
dels för att möjliggöra en bedömning av 
om förordningens 4§ uppfylls, dels för att 
byggnadsnämnden ska kunna ställa 
adekvata krav på fasadisolering. 

- De maxnivåer som ska redovisas är de 
högsta värdena nattetid, inte de femte 
högsta. 

- Bullerutredningen behöver omfatta alla 
byggrätter för bostadsändamål inom 
planområdet, inte bara de båda 
punkthusen. 

 
Risker med anledning av transporter av farligt gods 
Eftersom en obruten garagelänga redovisas som 
en nödvändig förutsättning för 
bostadsbyggandet i kvarterets västra del, 
behöver dess byggande säkerställas genom 
antingen en administrativ bestämmelse enligt 
PBL 4 kap 14  § eller ett exploateringsavtal. 
 

 
 
 

 
En ny bullerutredning har genomförts för den nya hustypen 

på 5–6 våningar. Utredningen visar att riktvärdena för 
trafikbuller enligt SFS 2015:216 uppfylls, under 
förutsättning att byggnaderna uppförs enligt de reviderade 

planbestämmelserna. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Planbestämmelse om att garage, carport eller dylikt ska 

uppföras med obruten vägg införs på plankartan. Åtgärden 
kopplas även till en bestämmelse om villkor för bygglov för 

bostäder. 
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Samtliga byggrätter inom planområdet behöver 
behandlas i riskavseende, åtminstone i form av ett 
resonemang i planbeskrivningen. Om bostads 
ändamålet för villan samt längan utmed Ljusterån 
ej preciseras, behövs en fördjupad riskanalys 
angående vad ett eventuellt vård- och omsorgs 
boende på dessa platser skulle innebära. 
 
Förorenad mark 
Saneringen av den förorenade marken inom 
planområdet behöver säkerställas genom en 
administrativ bestämmelse enligt PBL 4kap14 §. 
 
Det bör förtydligas i planbeskrivningen att en 
sanering av ett område inte enbart behöver 
betyda schaktning (det finns fler metoder att 
använda sig av) samt att provtagning av 
massor ska ske både före och i samband med 
saneringen samt efter att den är genomförd. 
 
Strandskydd 
Strandskydd bör kunna upphävas inom 
kvartersmarken med stöd av särskilt skäl nr 1, då 
området får anses ianspråktaget på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Strandskydd kan däremot inte upphävas 
med stöd av särskilt skäl 2, då slänten och 
gångvägen mot Ljusterån inte kan betraktas som 
avskiljande. 
 
Av planbeskrivningen framgår att det i den 
angränsande slänten mot Ljusterån finns ett 
tätt bestånd av stora lövträd, och att detta 
bestånd med fördel kan glesas ut, men att 
hänsyn behöver tas till områdesbestämmel 
serna för Säters innerstad. Texten bör 
kompletteras med att man även måste ta 
hänsyn till strandskyddsbestämmelserna. 
 
Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 

Planbeskrivningen kompletteras med en 
lämplighetsbedömning ur riskhänseende för fastigheterna 
Liljan 2 och 3 i enlighet med ”Vägledning för 

planläggning intill transportleder för farligt gods” 
(Länsstyrelsen i Dalarna, PM 2012:11). 

 
 
 
 
En administrativ bestämmelse om villkor för bygglov läggs in 
angående sanering av den förorenade marken. 

 
 
Planbeskrivningen förtydligas enligt länsstyrelsens förslag. 

 
 

 
 

 
 
 
Strandskyddet upphävs endast på kvartersmark och inte på 
naturmarken. 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen justeras. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Synpunkten noteras och inarbetas i planbeskrivningen. 

 

 

Kommunala remissinstanser m.fl. 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt 2016-09-14 
Räddningstjänsten har inget höjdfordon i Säter och 
kan därmed inte inom godtagbar tid bistå med 
utrymning från fönster/balkong som överstiger 11 
meter. För att uppfylla Boverkets byggregler måste 
därför höghusen utföras med ett särskilt trapphus 
(Tr1 eller Tr2) för utrymning. 
 

Kommentar: 
Tillgodoses i bygglovsprocessen. Säterbostäder har ändrat 
inriktning angående val av hustyp, vilket innebär att 
detaljplanen kommer att ändras för att anpassas till en 
bebyggelse om 5–6 våningar. 
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Restriktioner i enlighet med genomförd 
riskbedömning bör inarbetas i planbestämmelserna. 
Finns de enbart med i planbeskrivningen är 
erfarenheten att de med tiden kan förbises av olika 
anledningar. 
 

- Närmaste husfasad placeras 125 meter från 
närmaste vägkant på riksväg 70. 

- Utrymning från byggnaderna ska primärt 
ske i byggnadssida som inte vetter direkt 
mot riksväg 70. 

- Garagelängan utförs som en obruten länga 
mellan bostadsbebyggelsen och riksväg 70. 

 
Räddningstjänsten ser helst att garagelängan utförs 
obruten i enlighet med riskanalysen. En mindre 
öppning för gångtrafik i enlighet med skiss skulle 
kunna accepteras då ytterligare byggnader finns som 
barriär mellan gångstråket och riksväg 70. 
 
Om det i framtiden blir aktuellt med att ersätta 
befintliga byggnader inom området bör ytterligare 
riskanalys tas fram. 

Enligt reviderad riskbedömning kring skyddsavståndet från 
riksvägen konstaterar Structor att justering från 125 meter till 
föreslagna 115 meter inte påverkar slutsatserna i 
riskbedömningen.  
 
Planbestämmelserna kompletteras med text enligt den nya 
riskbedömningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras 
 
 
 
 
 

Synpunkten noteras. Planbeskrivningen kompletteras även 
med en lämplighetsbedömning ur riskhänseende för 

fastigheterna Liljan 2 och 3 i enlighet med ”Vägledning 
för planläggning intill transportleder för farligt gods” 

(Länsstyrelsen i Dalarna, PM 2012:11). 
 

Vänsterpartiet, 2016-09-20 
Det är positivt att kommunen genom Säterbostäder 
bygger bostäder. Ju fler bostäder på mindre yta 
centralt beläget är såväl prismedvetet som 
miljövänligt som markeffektivt. Det är demokratiskt 
att fler får plats i ett bra och attraktivt boende. Med 
tanke på Säter som den söta lilla trästaden bör trä 
föredras som byggnadsmaterial. Träd bör även 
planteras in i omgivningen. 
 

Kommentar: 
Trä ska vara förstahandsvalet vid nyproduktion av 
flerbostadshus om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
försvarbart samtidigt som det går att uppfylla en god 
boendemiljö. 
 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, 
vilket innebär att detaljplanen kommer att ändras för att 
anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar och inordnas i den 
bebyggelsestruktur som finns i angränsande kvarter. Det är 
ännu inte bestämt om de hus som byggs kommer att vara i trä. 
Detaljplanen reglerar inte att byggnader måste uppföras i trä, 
på grund av att det inte finns tillräckligt starka skäl enligt 
plan- och bygglagen att styra detta eftersom planområdet ligger i 
ett område där varierande byggnadsmaterial har använts, inte 
bara trä. 

 
Socialnämnden, 2016-09-13  

Tillstyrker förslaget, men önskar att kommande 
bebyggelse anpassas för alla. 

Kommentar: 
Den nya bebyggelsen ska uppfylla de krav som ställs i 
gällande lagar och regler. I bygglovsprocessen prövas t.ex. 
om reglerna om tillgänglighet uppfylls. 
 

Dalarnas museum, 2016-09-15 
Museet är inte negativt inställt till att kvarteret 
exploateras men avstryker ändå planens antagande av 
följande skäl: 
 
Avsaknad av konsekvensanalys för riksintresset 
Planförslaget saknar en konsekvensanalys för hur 
riksintresset W109 Säters stadskärna kommer att 

Kommentar: 
En antikvarisk konsekvensanalys genomfördes 2016-10-
12 utifrån att planområdet skulle bebyggas med höghus. I 
analysen konstateras bl.a. att höghusen visserligen bryter 
mot den småskaliga bostadsbyggnadstraditionen på orten 
men att det i juridisk mening är svårt att se att det i detta 
fall medför en mätbar påtaglig skada på riksintresset.  
 



Uppdaterad samrådsredogörelse 
Detaljplan för kv. Liljan, Säter (Dnr: SBN 2016/0109) 

11 

påverkas av byggnationen. På s.10 står det ”Dess 
inverkan på stadsbilden kulturmiljön i innerstaden 
har studerats och anses vara måttlig.” Detta är inte en 
godtagbar konsekvensanalys för en kulturmiljö så 
värdefull som trästaden Säter. En oberoende 
antikvarisk sakkunnig bör anlitas för att göra en 
ordentlig kulturmiljöutredning. Genomförande av 
planen skulle ha stor påverkan på riksintresset 
eftersom upplevelsen av den intakta rutnätsplanen 
skulle rubbas. 
 
Siktlinjer 
Planförslaget redovisar inte på ett tillfredställande vis 
hur siktlinjerna från innerstadens tvärgator kommer 
att påverkas. Om höghus kommer att dominera 
blickfånget skadas den gamla stadens karaktär och 
dess upplevelsevärden. Planförslaget kan inte 
godkännas innan det är klarlagt hur siktlinjerna och 
dess upplevelsevärden kommer att påverkas. 
 
Övriga kulturmiljövärden 
Saknas en helhetssyn för hur hela Säters tätorts 
kulturmiljövärden kommer att påverkas, gynnas och 
missgynnas av byggnationen. 
 
Strider mot ÖPs intentioner om bebyggelsestruktur 
På s. 13 står det bl.a. ”ny bebyggelse ska i huvudsak 
anknyta eller komplettera befintlig bebyggelsekultur”. 
Det går inte att hävda att höghusen vare sig anknyter 
eller kompletterar innerstadens bebyggelsestruktur, 
som är tät och låg till skillnad från planförslagets 
glesa och höga bebyggelse. 
 
På s. 20 och 46 i ÖP står det att innerstaden ska 
synliggöras från riksvägen 
 
”Vid utveckling av Säters stads entré mot väg 70 är 
det viktigt att ta till vara och utveckla de 
kulturhistoriska kvalitéerna även i detta område 
bland annat i form av den äldre industribebyggelsen 
på andra sidan järnvägen.” Höghusen bidrar inte till 
detta och lockar inte folk till innerstaden. Bättre 
vore att ta tillvara på den fint bevarade kvarnen på 
andra sidan riksvägen och att göra om den interiört 
till bostäder med en bevarande exteriör. Vore även 
möjligt att uppföra ett eller flera kompletterande 
höghus i trä som i sin stil samspelar med 
kvarnbyggnadens arkitektur. 
 
Detta skulle ge ett unikt boende som vore väl 
anpassat med innerstadens kulturvärden och skulle ge 
uppmärksamhet åt staden, helt i enlighet med texten 
”Kulturmiljöerna är ytters värdefulla för Säters 
’varumärke’, både för invånare och för turister. 
Bevarande och nybebyggelse utformas i samklang 
med dessa.” på s. 62 i ÖP. 

Säterbostäder har sedan dess ändrat inriktning angående 
val av hustyp, vilket innebär att detaljplanen kommer att 
ändras för att anpassas till en bebyggelse om 5–6 våningar 
och inordnas i den bebyggelsestruktur som finns i 
angränsande kvarter. Kommunen bedömer att den nya 
hustypen smälter så väl in i den angränsande bebyggelsen 
till skala och bebyggelsestruktur att ingen ytterligare 
antikvarisk konsekvensanalys eller siktstudie behöver 
göras för denna nya hustyp. 
 
 
 
Se tidigare kommentarer ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsperspektivet inkluderas i konsekvensanalysen. 

 
 
 
 
Säters innerstad avgränsas i ÖP på sid 18 och kvarteret 
Liljan ligger inte inom detta område. Riksintresseområdet 
är betydligt mindre. I övrigt se tidigare kommentarer ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och beaktas i det kommande arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Säter. 
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Bevarande av några byggnader från handelsträdgården 
Befintliga byggnader som exv. växthus och skorsten 
kunde användas som en resurs vid exploateringen, 
t.ex. som cykelförråd eller uterrum. Det skulle knyta 
an till platsens historia och skapa en spännande 
dynamik, förutom att ur hållbarhetssynpunkt redan 
betalande resurser inte skulle förstöras. 
 
Högre krav på gestaltning 
Att bygga nytt i trä är modernt, hållbart och i enlighet 
med Säters tradition som oljemålad trästad. Det bör 
ställas högre krav på gestaltningen av ny bebyggelse i 
planen. 
 
Behov av fler parkeringsplatser 
Antalet parkeringsplatser kommer sannolikt inte vara 
tillräckligt för 80 bostäder ifall målgruppen är äldre 
par som säljer villan för att flytta in i tätorten, 
eftersom dessa i regel har en, ibland två bilar per 
hushåll. 
 
Höghus åt äldre? 
Museet vill uttrycka skepsis över idén att bygga 
höghus åt äldre. Det är sannolikt att äldre par i villa 
vill flytta till Säter eftersom innerstaden erbjuder en 
attraktiv boendemiljö med sin täta men småskaliga 
trädstadscharm, vilket höghusen inte kan 
tillhandahålla. En lägre byggnadshöjd och ökad 
täthet har även andra fördelar i jämförelse med 
höghus eftersom de är billigare att bygga, stora 
slagskuggor undviks, klimatet runt husen blir mindre 
ogästvänligt och kallt, och de boende får närmre 
kontakt med grönska. 

 
 
Synpunkten noteras. 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanen reglerar inte att byggnader måste uppföras i trä, 
på grund av att det inte finns tillräckligt starka skäl enligt 
plan- och bygglagen att styra detta eftersom planområdet ligger i 
ett område där varierande byggnadsmaterial har använts, inte 
bara trä. Beaktande av gestaltning sköts i bygglovsprocessen. 
Det är ännu inte bestämt om de hus som byggs kommer att 
vara i trä. Trä ska vara förstahandsvalet vid nyproduktion av 
flerbostadshus om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
försvarbart samtidigt som det går att uppfylla en god 
boendemiljö. 
 
Tanken är att de nya lägenheterna ska kunna disponeras av 
en blandad målgrupp. Kommunen vill skapa förutsättningar 
för personer att sälja villa och bil till förmån för hållbara 
transporter och närhet till bra kollektivtrafik. 

 
Säterbostäder har ändrat inriktning angående val av hustyp, se 
tidigare kommentarer ovan. Tanken är att skapa bostäder 
som matchar önskemålen i den kö som Säterbostäder har och 
som består av unga såväl som äldre. Lägre hus ger överlag en 
högre hyra vilket inte alla målgrupper hyresgäster i Säter 
klarar. Angränsande naturmark bibehålls och möjlighet ges i 
planen att både behålla en stor del av de befintliga grönytorna 
liksom att utveckla nya grönytor på kvartersmarken. 

Även högre hus erbjuder i detta fall utsikt av gröna 
omgivningar. 
 

Säterbostäder AB, 2016-09-30 
Skapa möjlighet för att en växthusbyggnad kan ställas 
mellan huskropparna. Den kan användas som 
gemensamhetsanläggning för hyresgästerna och 
knyter an till platsens historia. 

Kommentar: 
Synpunkten beaktas och planen justeras för att skapa 
möjligheter att uppföra komplementbyggnader, t.ex. 
gemensamhetslokaler. Dialog bör föras med 
räddningstjänsten i bygglovsskedet om optimal placering 
med tanke på utrymningsmöjligheter. 
 

Kommunstyrelsen, 2016-08-30 
Tillstyrker förslaget med tilläggsyrkandet om att 
en översyn av byggrättens storlek och 
användningssätt i planområdets sydöstra hörn bör 
ske. 
 

Kommentar: 
En översyn av byggrätt och användningssätt för Liljan 2 
ska genomföras. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Planförslaget justeras på följande punkter innan det blir föremål för granskning: 

 
 Planhandlingarna revideras utifrån den nya inriktningen angående val av hustyp på 5–6 våningar.  
 Planbeskrivningen kompletteras med text och analys om hur riksintresset Säters innerstad påverkas 

av detaljplanen.  
 En bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd och buskar införs för ett delområde 

längs Trädgårdsgatan och ett delområde närmast Liljan 2. 

 Riskbedömningen har reviderats. Planbestämmelserna kompletteras med text enligt den reviderade 
riskbedömningens förslag. 

 Planbeskrivningen kompletteras med en lämplighetsbedömning ur riskhänseende för fastigheterna 
Liljan 2 och 3 i enlighet med ”Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods” 
(Länsstyrelsen i Dalarna, PM 2012:11) 

 Strandskyddet upphävs endast inom kvartersmark och inte inom naturmarken. 

 En ny bullerutredning för detaljplan har genomförts för den nya hustypen. Resultatet från denna 
ska arbetas in i planhandlingarna och nödvändiga planbestämmelser föras in på plankartan. 

 En planbestämmelse läggs till angående sanering av den förorenade marken och kopplas till en 
bestämmelse om villkor för bygglov. Planbeskrivningen förtydligas med att sanering inte enbart 
betyder schaktning utan att det finns fler metoder. 

 Polisen bjuds in i det fortsatta arbetet för att fånga upp det brottsförebyggande perspektivet. 

 Telia Sonera Skanova bjuds in för samverkan vid behov. 
 En översyn av byggrätt och användningssätt för Liljan 2 ska genomföras. På begäran av fastighetsägaren 

planläggs Liljan 2 som centrumändamål. 
 Planen justeras för att kunna medge komplementbyggnader, t.ex. gemensamhetslokal och 

växthusbebyggelse, på Liljan 4. 

 Låghusbebyggelsen utgår och ytan omformas till framför allt prickmark – mark som inte får förses 
med byggnader.  

 Den nuvarande gatumarken tas inte med i planen. 
 

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i planbeskrivningen samt bestämmelser kopplade till 
resultatet i den nya trafikbullerutredningen och riskbedömningen. 

 

Beaktande av synpunkter 
Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte fått sina synpunkter tillgodosedda helt eller delvis: 

 Privatperson(er) 1 

 Hembygdsföreningen 

 Privatperson(er) 2 

 Privatperson(er) 3 

 Privatperson(er) 4 

 Privatperson(er) 5 

 Privatperson(er) 6 

 Privatperson(er) 7 

 Dalarnas museum 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2017-11-08 

Andreas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 


