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SAMRÅDSREDOGÖRELSE   godkänd i SBN 2018-06-12 §70 
 
Detaljplan för 

Särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 
Säter, Säters kommun, Dalarnas län 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-07 beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt 
boende. Uppdraget grundar sig i att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, har en 
åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i särskilt boende och brist på ordinärt 
boende gör att ett nytt särskilt boende är angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende 
god bostadsförsörjning.  
 
Planprogram för val av lokalisering av särskilt boende togs fram och samråddes under 2017 för att därefter 
godkännas i kommunfullmäktige 2017-09-21. I kommunfullmäktiges beslut förordades att ett särskilt boende 
i första hand ska placeras i det aktuella planområdet vid Prästgärdet och att detaljplanläggning skulle påbörjas 
för detta område.  
 
Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation 2018-02-21 att godkänna detaljplan för särskilt boende 
m.m. vid Prästgärdet, upprättad i februari 2018, för samråd. 

 
Detaljplanen har under samrådstiden bestått av följande planhandlingar: plankarta i skala 1:1000 med plan-
bestämmelser och planbeskrivning. Övriga handlingar som hör till planen är grundkarta, 
fastighetsförteckning, planprogram (2017-09-21) och antikvarisk förundersökning (2018-02-07). 
 
Inbjudan till samråd har skett genom brev till länsstyrelsen, sakägare m.fl. Till detta brev var 
planhandlingarna (plankarta och planbeskrivning) samt följebrev bifogade. Övriga har inbjudits till samråd 
genom annons i Dalarnas tidningar (2018-03-06), Dalademokraten (2018-03-06) och Säterbladet (2018-03-
06). 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 2018-03-06 tom. 2018-04-03. 
 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

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

 
Trafikverket, 2018-03-08 
Kulturnämnden, 2018-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20 
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-20 
Svenska kyrkan, kyrkorådet i Säterbygdens församling, 2018-03-23 
Socialnämnden, 2018-04-03 
 
 

  

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

 

Statliga myndigheter 
Polisen, 2018-03-22 
När nya fastigheter uppförs, finns goda möjligheter 
att under processen tänka brottsförebyggande och 
därmed trygghetsskapande. Här vill jag luta mig på 
rutinaktivitetsteorin. För att ett brott ska ske krävs 
 

- Motiverad gärningsman 
- Lämpligt objekt 
- Avsaknad av kapabel väktare 

 
Om en eller flera av dessa tre delar bryts, ska ett brott 
inte ske. Att uppföra nya byggnader kan sträva i den 
riktningen. Det kan handla om att byggnaderna inte 
ska ses som lämpliga objekt. Insynen och belysningen 
i kombination med goda mekaniska skydd, kan göra 
att ett brott inte sker på just den platsen. 
 
Polismyndigheten deltar gärna i den 
brottsförebyggande dialogen, precis som sker i övrigt 
med Säters kommun. Brottsförebyggande rådet, där 
polisen ingår, arbetar på olika sätt för att göra 
kommunen så trygg som möjligt.  
 
Måhända vore det en tanke att samråd även 
behandlas i Säters BRÅ, när det finns möjlighet att 
förebygga brott. När boendet är uppfört, skulle 
Grannsamverkan kunna införas i lämplig form, om 
det finns intresse. 
 
Trafiksäkerheten är särskilt viktig där oskyddade 
trafikanter rör sig. Det särskilda boendet riktar sig till 
äldre personer som möjligen kan antas ha svårare att 
röra sig som de gjorde i ungdomen. Det kan ta längre 
tid att korsa en väg. Säkerheten måste därför 
anpassas till individerna.  
 
God sikt och väl tilltagen belysning i kombination 
med säkra passager i form av övergångsställen eller 
motsvarande kan förebygga olyckor. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och förs vidare till ansvariga inom 
kommunen för bygglov och SäBo-projektet. Synpunkten 
inarbetas även i planbeskrivningen i den mån 
detaljplanen reglerar frågorna. 

Lantmäteriet 2018-03-27 
Genom området finns en ledningsrätt för starkström 
och transformatorstation till förmån för Dala Elnät 
AB, aktnr 2082-832.1. Ledningsrätten kan behöva 
flyttas eller upphävas för att genomföra planen. 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller ledningsrätten. 
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Länsstyrelsen 2018-04-09 
 
Frågor som kan leda till att denna plan 
överprövas enligt PBL 11:10 
 
Riksintresse kulturmiljövård 
Den planerade exploateringen ligger i omedelbar 
närhet till riksintresseområde för kulturmiljövården 
Säters stadskärna (K 82 109). Ett viktigt, särskilt 
utpekat uttryck för riksintresset är hur området söder 
och väster om kyrkan, som är rester av kungsgårdens 
och kyrkoherdeboställets mark, utgör en övergång till 
landsbygden med sin glesare bebyggelse. Den 
föreslagna exploateringen påverkar det öppna 
landskapsrummet i anslutning till prästgården och 
påverkar härigenom riksintresset. För att den 
negativa påverkan på riksintresset skall minimeras är 
det väsentligt att bebyggelsens utformning och 
placering anpassas väl till det angränsande öppna  
landskapsrummet runt prästgården och kyrkan.  
 
En planbestämmelse är införd angående att 
utformning av byggnader som överstiger en 
sammanhängande fasad på 50 m ska upplevas som 
mindre byggnadsvolymer. Byggnaden som illustreras 
i planbeskrivningen ger dock intryck av ett stort 
dominerande byggnadskomplex som ligger exponerat 
i det öppna landskapsrummet. Byggnaden har 
likartad, strikt symmetrisk gestaltning och placering 
vilket ger en känsla av storskalighet som inte är väl  
anpassad till omgivande landskap. Planbestämmelsen 
bör ändras till att byggnadernas gestaltning ska 
upplevas som flera enskilda byggnader och inte  
byggnadsvolymer. Exemplet på byggnadens 
utformning i planbeskrivningen bör spegla 
planbestämmelsen på ett tydligare sätt.  
 
Länsstyrelsen vidhåller även bedömningen att 
utformningsbestämmelser införs för bebyggelsen 
med fasader av faluröd träpanel och tak med lertegel. 
På detta sätt ges bebyggelsen en mera agrar och 
underordnad karaktär, vilket minskar den 
upplevelsemässiga påverkan på det omgivande öppna 
landskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter möte 2018-05-09 med länsstyrelsen omarbetas 
planbestämmelserna och planbeskrivningen för att ny 
bebyggelse inom planområdet i större utsträckning ska kunna 
anpassas väl till det angränsande öppna landskapsrummet. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att alla frågor om 
gestaltning och utformning varken är möjliga eller lämpliga att 
reglera i en detaljplan. I bygglovsprövningen ska gestaltning, 
oavsett vad som regleras i detaljplanen, prövas i enlighet med 8 
kap 1 § plan- och bygglagen.  
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det öppna 
landskapsrummet och ges den nya lydelsen: ”Huvudbyggnad 
ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas 
upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”. Att 
använda begreppet ”flera enskilda byggnader” bedöms som 
mindre lämpligt och inte möjligt utifrån den planerade 
funktionen som särskilt boende.  
 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens placering och utformning som bättre motsvarar den 
nya lydelsen av f1-bestämmelsen. Illustrationen i 
samrådshandlingen var främst ett underlag till 
funktionsprogrammet för det särskilda boendet inför 
kommande projektering. 
 
Fasader av faluröd träpanel är ett ensidigt material och färgval 
som riskerar att förstärka upplevelsen av att det är en mycket 
stor byggnad. Detsamma gäller en utformning av tak med 
endast lertegel, som för övrigt i ofalsat utförande kräver en 
minsta taklutning på 22 grader vilket skulle bidra till att 
förstärka upplevelsen av en stor byggnad när byggnaden ges ett 
högt tak. Viss variation i val av material och färg underlättar 
för att skapa en småskalighet och för att kunna bryta ner 
byggnaden i flera fattbara volymer. 
 
Slamfärg (Falu rött) kan vara problematiskt att måla med på 
ett vård- och omsorgsboende med träfasad, eftersom byggnaden 
först måste impregneras p.g.a. brandskydd och färgen fäster 
dåligt på den impregnerade panelen. Istället för slamfärg kan 
fasaden målas med en täckfärg. Byggnader som är i mer än ett 
plan kan inte heller målas kontinuerligt utan måste brytas av 
med ett annat material, som förhindrar brandspridning. 
Slamfärg kräver dessutom mer kontinuerligt underhåll än 
täckfärg. 
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Hälsa och säkerhet 
Buller 
Det redogörs inte för hur bullersituationen är 
beräknad. Varken hastighet eller beräknad 
kommande trafik framgår av planbeskrivningen. Ev.  
skyddsåtgärder, som behövs för att klara buller-
riktvärdena, ska läggas fast i planen. I plan-
beskrivningen anges att uteplatser bör vara vända 
från Åsenvägen. Skrivelsen säkerställer inte att 
uteplatserna kommer att vara vända mot den tystare 
sidan. Detta kan styras upp med planbestämmelser i  
plankartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigt att beakta 
Dagvatten 
Enligt planbeskrivningen ska en mer detaljerad 
planering av dagvattenhanteringen göras inför 
bygglov. Om kommunen vill säkerställa att lokalt  
omhändertagande av dagvatten underlättas så kan 
planbestämmelser läggas till i plankartan som styr 
vilka delar som får bebyggas, det går även att  
bestämma utformning och lutning på marken. 
 
 
 
 
 
Tydlighet 
I planbeskrivningen under rubrikerna Förenligt med 
3, 4 och 5 kap miljöbalken och Byggnadskultur och 
gestaltning anges att ”genomförandet av planen 
bedöms vara förenligt med riksintresset” och att 
”planområdet inte ligger inom något område som är 
utpekat som särskilt värdefullt ur ett kulturhistoriskt 
intresse”. Texten är motsägande och behöver 
förtydligas. Istället för att ange att riksintresset ligger 

 
Planbestämmelse införs om att ”Fasad ska huvudsakligen 
utgöras av träpanel med faluröd färg”. Planbeskrivningen 
kompletteras med text som förtydligar att fasad ska utföras 
med kulör som utgörs av eller liknar faluröd slamfärg.  
 
Planbestämmelser införs om att ”Taktäckning ska 
huvudsakligen utgöras av lertegel. Även falsad plåt och 
sedumtäckning kan nyttjas på vissa byggnadsdelar/byggnader” 
och att ”Tak får inte vara av blänkande material”. 
 
Beräkningen av bullersituationen, som är gjord i applikationen 
”Nordic Road Noise” (Tyréns AB), baserar sig på 
”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell 
(Naturvårdsverket, rapport 4653)”. Applikationen ger inte 
exakta beräkningssvar utan de beräkningsresultat som fås ska 
endast ses som indikationer på om riktvärdena för buller 
riskerar att överträdas. Beräkningen av bullersituationen 
förtydligas i planbeskrivningen.  
 
Skyltade hastighetsgränser för Åsenvägen och Dahlanders väg 
liksom trafikflödet (år 2016) för Södra Kyrkogatan 
redovisades i samrådsversionen av planbeskrivningen under 
avsnitt ”Gator och trafik”. Planbeskrivningen kompletteras 
med uppgift om beräknat framtida trafikflöde.  
 
Planbestämmelse införs för marken närmast Åsenvägen om att 
lägenheter ska ha tillgång till uteplats som uppfyller gällande 
riktvärden för trafikbuller vid uteplats. I praktiken kan detta, 
i enlighet med förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216), innebära en gemensam uteplats 
för alla lägenheterna, t.ex. i form av en kringbyggd gård som 
illustrerades för SäBo-byggnaden i planbeskrivningens 
samrådsversion. 
 
Det är ännu i detta tidiga skede av planeringen för SäBo 
ovisst exakt vilka ytor och hur stor andel av marken inom 
planområdet som behöver tas i anspråk för bebyggelse och 
hårdgjorda ytor kopplat till SäBo. Det rör sig dock troligtvis 
om övervägande del av planområdet. Det är därför inte 
lämpligt att låsa dagvattenhanteringen inom planområdet på 
ett visst sätt i detta skede, oavsett om det innebär reservation 
av mark för infiltration på vissa delytor eller att en viss andel 
av marken inte får vara hårdgjord. Inom ramen för SäBo-
projektet bör utredas vilka tekniska lösningar som är möjliga 
att göra för att hantera och fördröja det dagvatten som 
genereras lokalt inom planområdet.  
 
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller dessa skrivningar. 
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35 meter från planområdet bör det anges att 
planområdet ligger i omedelbar närhet till 
riksintresset och att det därigenom påverkar det. 
 
Storleken på planområdet verkar även ha utökats 
något sedan planprogrammet, vilket bör anges i 
planbeskrivningen. 
 

Behovsbedömning enligt 6 § förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 

 
 
 
 
Av planprogrammet framgår att planområdet ligger direkt 
utanför det område som berörs av områdesbestämmelserna för 
Säters innerstad. Planområdet har till samrådshandlingarna 
endast utökats söderut för att innefatta befintlig 
bostadsbebyggelse på Åsen vid Falkgränd samt genom ett litet 
delområde i väster för att möjliggöra flytt av 
transformatorstationen och genom en smal markremsa mot 
gång- och cykelvägen längs planområdets västra gräns. Detta 
framgick av samrådshandlingarna men förtydligas under 
planbeskrivningens avsnitt ”Planprogram”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
 

Allmänhet/privatperson 1 2018-03-13 
Jag har studerat handlingen, som är ett gediget 
dokument, och har synpunkter på bara en punkt: 
  
Samrådshandlingens redovisade idé rörande huvudentré med 
kommunikations- och trafikytor. 
Enligt handlingen är idén inte egentligt förslag utan 
redovisning av vad som diskuterats.  I handlingarna 
är huvudentrén placerad mot Åsenvägen. Mot denna 
placering kan invändas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kommunikationytorna är begränsade, vilket kan 

ge problem för ekonomi och vårdtransporter, 
gästparkering och cykeluppställning. 

2. In- och utfart längs samma körbana och på 
samma plats, mot Åsenvägen i kurva. Jfr 
problem ovan. 

3. Gående till och från centrum och närliggande 
parkeringar blir hänvisade till Åsenvägen (ev 
gångbanor?) och gångvägen blir onödigt lång 

4. Anläggningens mest synliga fasad blir ett 
anonymt block. 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
Synpunkterna noteras.  
 
Illustrationen i planbeskrivningen är framtagen i ett tidigt 
skede av SäBo-projektet och kommer att bearbetas vidare 
under projektets gång. Projektet kommer att behöva optimera 
användningen av ytorna inom planområdet för att skapa en 
hållbar lösning både för trafiken och boendemiljön inom 
planområdet, i omgivningarna och i tätorten i stort. Det förslag 
som illustreras i planbeskrivningen är endast ett exempel på 
hur området kan utvecklas. Detta kan jämföras med 
plankartan som, när den vinner laga kraft, kommer att vara 
ett juridiskt bindande dokument. 
 

1. Se kommentar ovan. 
2. Bestämmelse om utfartsförbud finns för gränsen 

mellan planområdet och Åsenvägen längs 
planområdets södra hälft. Se även kommentar ovan 
punktlistan. 

3. Platsen för SäBo vid Prästgärdet valdes bland annat 
för sin närhet till centrum. Oavsett i vilket 
väderstreck som entréer på SäBo-byggnaden placeras 
kommer det att vara ett kort avstånd in till centrum. 
Vid den slutliga utformningen av byggnaden är 
placering av entréer i förhållande till centrum bara en 
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Alternativförslag 
som är förenat med åtgärder utanför planområdet, 
vilket kan vara problem. Är de möjliga att lösa bör 
följande alternativ övervägas 
1. Huvudentren placeras mot väster (Kyrkan)  
2. Gång- och cykelvägen sträckan cirkulationsplats 

Åsenvägen / Gränsgatan fram till 
nyanläggningen dras om i båge mot väster och 
byggs ut för fordonstrafik. 

3. Kommunikations-  och parkeringsytor anläggs 
framför huvudentren.  

4. Trafik leds enkelriktad motsols från 
cirkulationsplatsen -  nyanlagd sträckning  

       - förbi huvudentren - ut på Åsenvägen. 
 
 
 
 
Fördelar alternativförslaget: 
1. Bättre utrymme för kommunikationsytor och 

bättre trafiksäkerhet (enkelriktning) förebygger  
svårigheter i samband med olika transportbehov. 

2. Bättre tillgänglighet och säkerhet för gående till 
och från centrum och närliggande parkeringar 
och busshållplats. 

3. Huvudentrén kommer att ge ett mera tilltalande 
och välkomnande intryck än en anonym fasad. 

 

av flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Se även 
kommentar ovan punktlistan. Ambitionen är att 
gående på väg från Åsen till centrum ska kunna ta 
sig på gångbanor både väster och öster om den nya 
SäBo-byggnaden. 

4. Slutlig gestaltning av byggnaden (t.ex. fasader och 
tak) är inte bestämd än, men ambitionen är att 
bebyggelsen ska gestaltas för att upplevas som en mer 
småskalig bebyggelse i relation till sin storlek. En 
bestämmelse som syftar till detta finns på plankartan 
och kommer att justeras inför granskningen. 
Illustrationen i samrådshandlingen har främst 
använts för att visa markanspråket för den 
tilltänkta bebyggelsen, inte för att redovisa den 
slutliga utformningen av fasaderna. Se även 
kommentar ovan punktlistan. 

 
 
 
1. Den aktuella detaljplanen kommer inte att styra åt vilket 

håll byggnaders entréer ska vara vända. Det kommer att 
utredas vidare inom ramen för SäBo-projektet och prövas 
slutligt i bygglovet. 

2. Oklart vilken sträcka som åtgärdsförslaget avser och vad 
åtgärdsförslaget innebär. Om det innebär att öppna för 
motorfordonstrafik på Prästgärdet är detta inte aktuellt 
inom ramen för den aktuella detaljplanen och kommer 
inte att vara en förutsättning vid byggnationen av SäBo. 

3. Kommunikations-  och parkeringsytor är tänkta att 
finnas framför eller i nära anslutning till SäBo-
byggnadens entréer, oavsett åt vilket håll entréerna vetter. 

4. Oklart vilken sträcka som åtgärdsförslaget avser och vad 
åtgärdsförslaget innebär. 

 
Eftersom det är oklart kring vissa åtgärdsförslag vilken 
sträcka som de avser och vad de innebär är det inte möjligt att 
kommentera hur detaljplaneförslaget förhåller sig till 
”alternativförslaget”. Kommunen arbetar dock för att optimera 
kommunikationsytor, uppnå så god trafiksäkerhet och 
tillgänglighet som möjligt samt gestalta den tillkommande 
bebyggelsen på ett så tilltalande sätt som möjligt.  

Hyresgästföreningen Borlänge, Gagnef och 
Säter, 2018-03-20 
I detta skede av planeringen kan vi inte se att 
byggandet av det särskilda boendet på Prästgärdet 
skulle innebära någon ökad trafik i området, ej heller 
på annat sätt påverka tillgängligheten till åsenområdet 
och Prästgärdet i övrigt för säterborna i framtiden.  
 
Under byggtiden har vi förtroende för att kommunen 
tillgodoser framkomligheten för dom boende på 
Åsen och att den inte påverkas i negativ riktning vare 
sig på GC vägen eller för biltrafiken på åsenvägen. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
 
 
 
 
 
Kommunen arbetar för att tillgängligheten och 
trafiksäkerheten förbi planområdet ska vara god både 
under och efter byggtiden. 
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Om personalparkering anordnas vid korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen förutsätter vi att det 
anordnas en trygg och säker väg för personalen till 
och från parkeringen och dom två busshållplatser 
som ligger i närheten. Även om parkeringen inte 
skulle komma till stånd på denna plats så behövs det 
en trygg och säker väg från dom hållplatser som 
används av kollektivtrafiken detta ut ifrån att dom 
som åker kollektivt både besökande och personal 
kommer att ta sig den snabbaste vägen till och från 
boendet speciellt från den närmaste hållplatsen på 
Åsenvägen. 
 

Kommunen kommer i samband med SäBo-projektet att 
utreda vilka åtgärder som behöver göras i det 
angränsande trafiksystemet, t.ex. när det gäller säkra 
passager över gator och tillgänglighet till busshållplatser. 
 
 
 
 
 
 

Allmänhet/privatperson 2,  
2018-03-23 
Om SÄBO byggs på Förskoletomten hur är det då 
tänkt med trafiken efter Gränsgatan? Hela gatan 
måste ju först anpassas efter trafiken som kommer 
att bli efter gatan. Som jag ser det är ju fortfarande 
bästa platsen för SÄBO på Alga tomten, dels för att 
det finns större möjlighet att bygga ut vid behov 
vilket blir problem vid förskoletomten. 
 

Kommentar: 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
Samtidigt som kommunfullmäktige tog beslut om att 
godkänna planprogrammet 2017-09-21 togs även beslut 
om att det aktuella planområdet vid Prästgärdet är 
lämpligare och högre prioriterat för byggnation av SäBo 
än Alga-tomten. 
 
Den aktuella detaljplanen vid Prästgärdet möjliggör vid 
behov utbyggnad av SäBo-verksamheten eller annan 
liknande verksamhet/boende genom att marken söderut 
omvandlas, antingen genom att befintliga byggnader vid 
Falkgränd byggs om eller att de ersätts med nya 
byggnader. 
 

Allmänhet/privatperson 3, 2018-03-24 
Jag vill lämna en synpunkt angående byggnationen 
på Prästgärdet. För ett antal år sedan avverkades 
flera lekparker i Säters kommun då de var i dåligt 
skick. Det utlovades ett antal nya lekparker i gengäld 
och dessa finns inte i dagsläget. De som finns är vid 
Ljusternbadet, ovanför Säterdalen samt vid olika 
lägenhetsområden. Jag är mammaledig och har varit 
det från och till under de senaste 4 åren. Vi bor i 
området och har svårt med att få leka någonstans. Vi 
måste då göra det till ett ”projekt” för att gå och 
leka. Alla lekparker som finns för oss är på olika 
förskolor och dessa får inte brukas på dagtid, då de 
givetvis är för förskolebarnen. Att ha en lekpark 
relativt centralt i Säter vore ett lyft. Prästgärdet är ett 
gångstråk som brukas av många. Hundbadet har 
blivit ett populärt ställe att vara på både sommartid 
för att bada och vintertid för att gå ut på isen. 
Triathlon, Nostalgi och andra evenemang har sin 
klimax i samband med detta område.  

Kommentar: 
Synpunkterna om behovet av fler lekplatser, särskilt vid 
Prästgärdet, och behovet av upprustning av 
Skönvikshallen noteras och förs vidare till ansvariga 
inom kommunens organisation.  
 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
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Att bygga ett SäBo på detta område är det bästa jag 
hört på länge. Kommer att bli jättebra. Jag vet att de 
äldre mår otroligt bra av att se och umgås med barn. 
Att ha en lekpark i anslutning tills det nya bygget 
gynnar oss som är barnfamiljer, de äldre som ska bo 
på SäBo samt närstående till boenden på SäBo som 
kan låta barnbarn samt barnbarnsbarn i denna 
lekpark när se är på besök.  
 
På något sätt borde vi få tillgång till ett lekvänligt 
ställe från 0 år, vid Hundbadet/Prästgärdet som får 
att Säters kommun att blomstra! Jag och flera andra 
saknar lekvänligt ställe för bebisar och barn! Säters 
kommun växer och vi vill att barnen ska få ha det så 
optimalt som möjligt!  
 
Jag vill även tillägga något som jag vet att det redan 
har satsats massor på, nämligen Skönvikshallen. 
Detta ställe är vår centrala motionscentral i 
kommunen. Givetvis är jag medveten om att det 
finns många andra ställen men Skönvikshallen är 
kärnan med badhus samt idrottshall med olika 
sportevenemang som är Säters ”ansikte” utåt, när det 
gäller mångt och mycket inom idrott. Tak som 
ramlar i, ventilation som är under all kritik, 
kakel/klinkers på toaletter/duschar som är både 
hemskt ohygieniskt/sönder, duschar som är under all 
kritik samt omklädningsrum och en badhall från 
medeltiden. Hela anläggningen är inte ens 
medelmåttig utan pustar på sista versen. Håll 
Skönvikshallen över ytan innan den fallerar. 
 

Svenska Kommunpensionärernas Förbund, avd. 
57, Säterklubben 2018-04-01 
Under diskussionen med arbetsgruppen i klubben 
framkom inga avvikande åsikter mot presenterad 
planritning. 
 
Däremot diskuterades livligt inredning och invändig 
utformning, vilket kanske inte är vad som efterfrågas 
i detta samråd. 
 
Vi vill ändå ta tillfället i akt att peka på ett antal 
områden som vi bedömer är viktiga för ett väl 
fungerande boende och en tillfredsställande vård. 
 

Sjuksköterska och fysioterapeut ska finnas 
på plats, liksom aktivitetspersonal. 
 
Inga trösklar och förhöjningar i i golvet. 
 
Förråd för rullstolar och hjälpmedel. 
 
Ingen hal golvbeläggning. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna och önskemålen om inredning och 
invändig utformning noteras och förs vidare till ansvariga 
för SäBo-projektet. 
 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
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Ett staket som är dolt av häck runt gården. 
 
Enfärgat golv, då flera färger upplevs som 
nivåskillnader. 
 
Förberett för takliftar. 
 
Breda dörrar så att det går att köra sängar ut 
och in. 

 
Trinettkök behövs inte på alla rum, men är 
bra om man kan sätta in eller ta bort vid 
behov. 
 
Ingen genomgång i matsal för att skapa en 
lugn miljö vid matservering. 
 
Vilorum för personal. 
 
Besökslägenhet som kan hyras av närstående 
som kommer långt ifrån 
och som behöver övernatta. 
 
Markfasta trädgårdsmöbler som är 
kompatibla för rullstolar. 
 
Aktivitetsrum med filmduk och möjlighet till 
varierad terapisysselsättning 
och fysisk träning. 
 
Markering i golvet i korridorer för 
synskadade. 
 
Stora badrum med skjutdörrar och höj- och 
sänkbara toaletter. 
 
Medicinrum i skyddat läge  (ej mot gatan) 
för att undvika inbrott och stöld. 
 
Inga speglar, upplevs som obehagligt av 
dementa. 

 
Blanda inte dementa boende med icke-
dementa, varken i inne- eller utemiljö. 
 
Blanda inte yngre och äldre dementa. 
 
Samma personal som sköter dementa hela 
tiden. 
 
Viktigt med svensktalande personal vid vård 
av dementa. 
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Allmänhet/privatperson 4 2018-04-02 
Önskar svar på nedan angivna frågor innan Ni 
beslutar om att bygga Särskilt Boende vid 
Prästgärdet. 
 
Utdrag ur: SAMRÅDSHANDLING Dnr: SBN 
2017/0898 
 
Gator och trafik  
Planområdet nås idag från Åsenvägen öster om planområdet 
och Dahlanders väg söder om planområdet. Båda gatorna har 
kommunal väghållare. Hastighetsgränsen är 40 km/h på 
Åsenvägen och 30 km/h på Dahlanders väg. Trafikflödet 
var på Södra Kyrkogatan strax norr om planområdet 600–
700 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 3–4 
procent var tung trafik. Biltrafik kommer även vid en 
exploatering att nå området från Åsenvägen och Dahlanders 
väg. Den norra delen av planområdet, där tillkommande 
bebyggelse planeras, nås från Åsenvägen. Med hänsyn till 
Åsenvägens topografi (siktförhållanden pga. kurva) längs den 
södra halvan av planområdet har en planbestämmelse om 
utfartsförbud införts på denna sträcka. 
 
Gränsgatan som idag används i stor utsträckning av 
biltrafik inkl. tung trafik för att ta sig till 
Åsenvägen/Södra Kyrkogatan nämns inte i Er 
handling. Varför? 
 
Hur kommer den ökande trafiken till och från det 
planerade boendet att påverka säkerheten för bl.a 
barn som går och cyklar till och från skolan och 
måste passera Gränsgatan? 
 
Behovsbedömning för miljöbedömning  
Om detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan så ska kommunen enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900 4 kap 34 §) samt miljöbalken (MB 6 kap 
11§) göra en miljöbedömning. För varje detaljplan är det 
nödvändigt att avgöra om miljöbedömning behövs, d.v.s. om 
planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
Bedömning om sådant behov föreligger görs genom en 
behovsbedömning. Kriterierna för bedömningen finns i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-
förordningen) och dess bilagor. 
 
Hur kommer den ökande trafiken via Gränsgatan 
till- och från det planerade boendet att påverka 
boendemiljön i Säters innerstad? 
 
Gång- och cykeltrafik  
Längs den västra plangränsen finns en gång- och cykelväg som 
förbinder Säters centralare delar med Åsenområdet, med 
möjlighet att ta sig vidare ner till sjön Ljustern. En gång- och 
cykelförbindelse finns även i Falkgränds förlängning för 
passage österut över Åsenvägen till Museigatan och 
Skogsstigen. 

Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att Gränsgatan är 
en länk i en av flera möjliga tillfartsvägar till 
planområdet. 
 
 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
Kommunen kommer i samband med SäBo-projektet att 
utreda vilka eventuella åtgärder som behöver göras i det 
angränsande trafiksystemet, t.ex. när det gäller säkra 
passager över gator. 
 
 
 
 
Trafikmängderna bedöms inte förändras i så stor 
utsträckning. Antalet trafikrörelser när det gäller 
motorfordon kommer att öka något, dock ej i sådan 
storleksordning att några betydande effekter på t.ex. 
buller uppstår. Varuleveranser och tyngre trafik som 
t.ex. bullrar mer kan vid behov styras via Åsenvägen för 
att på så sätt avlasta Gränsgatan. Fördelarna med en 
central placering av SäBo är också att resande med 
alternativa transportslag, t.ex. cykel och kollektivtrafik, 
främjas. 
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Hur kommer den ökande trafiken till- och från det 
planerade boendet att påverka säkerheten för bl.a. 
barn som går och cyklar till och från skolan och idag 
passerar Åsenvägen till Museigatan och Skogsstigen? 
 
 
Kollektivtrafik  
Hållplats ”Dahlanders väg” direkt öster om planområdet 
trafikeras av en (1) busslinje. Härifrån kan resenärer bl.a. ta 
sig till Säter centrum med möjlighet till byte till tåg eller andra 
busslinjer. Från ”Dahlanders väg” in till hållplats ”Säter 
torget” tar resan 2 minuter.  
 
Ökad trafik på Gränsgatan? 
 
Parkering  
Säters kommun har ingen uttalad norm för beräkning av 
parkeringsbehov för bil eller cykel varken för bostäder, vård 
eller skola. Bilparkeringar för besökande (inklusive 
korttidsparkeringar (”hämta/lämna”) och 
handikapparkeringar) till det särskilda boendet bedöms 
kunna lösas inom planområdets kvartersmark. 
Bilparkeringar för personal är tänkt att i första hand 
anordnas på angränsande allmän plats utanför planområdet, 
t.ex. vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen (där marken 
redan är planlagd för detta ändamål) och på 
Coriandergårdens parkering, fastigheten Gärdet 1, där 
marken redan används för parkering. Behovet av 
personalparkeringar har av verksamheten uppskattats till 
cirka 50 platser. Detta bedöms till största del kunna 
tillgodoses på dessa ytor. Eftersom lokaliseringen ligger i ett 
centralt läge kan bilburna besökare/personal till viss del 
förutsättas nyttja befintliga allmänna parkeringar i de centrala 
delarna av Säters tätort. Säters kommun arbetar samtidigt 
med att öka ett hållbart resande och en del i det arbetet är att 
minska behovet av att transportera sig med bil liksom att 
minska antalet parkeringsplatser. Parkeringsbehovet för 
cyklar uppskattas till cirka 25–40 platser, inkluderat 
personalparkeringar, om planområdet bebyggs med särskilt 
boende. Parkeringsbehovet för bil och cykel bedöms vara 
tillgodosett för befintlig bebyggelse vid Falkgränd. 
 
Vilka befintliga allmänna parkeringar i de centrala 
delarna av Säters tätort hänvisar Ni till? Längs 
Gränsgatan kan det finnas lediga platser dagtid, 
annars är närmaste centrala parkering ca. 400 m från 
boendet. Som trafiksituationen ser ut idag kan det 
vara svårt att finna en ledig parkeringsplats i de 
centrala delarna av Säter. 
 
 
 
 
 
 

 
De korsningspunkter som idag finns utmed Åsenvägen 
och vid SäBo har en bra utformning sett till 
trafiksäkerheten. Att trafiken ökar något bedöms inte 
försämra situationen. 
 
 
 
Oklart vad frågan avser. Om den handlar om 
busstrafikering på Gränsgatan så finns det idag, vad 
kommunen känner till, inga planerade förändringar av 
busslinjer eller trafikering som berör Gränsgatan. Ökad 
motorfordonstrafik på Gränsgatan till följd av 
genomförandet av detaljplanen bedöms inte heller 
påverka tillgängligheten för busstrafiken nämnvärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som framgår av samrådsversionen av planbeskrivningen 
planeras parkeringsplatser som bedöms räcka för SäBo:s 
behov, både för besökare och personal. I övrigt hänvisas 
besökare att använda buss, tåg och cykel alternativt att 
ta sig till fots. Parkeringar finns, utöver vad som står i 
planbeskrivningen, vid Gruvplan samt i Säters centrala 
delar. Generellt råder också 24 h parkering utmed 
lokalgator i Säter, förutsatt att inte något annat anges. I 
området kring kyrkan finns möjlighet att parkera 
liksom på flera närliggande gator. I övrigt pågår ett 
arbete med att förbättra nyttjandegraden av 
parkeringsplatserna i centrala Säter. Många platser 
skulle kunna ges en begränsning i tid under dagarna för 
att sedan erbjuda fri parkering under kvällar och helger. 
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Ni hänvisar till att Säters kommun arbetar med ett 
hållbart resande. Hur kommer det i praktiken att 
minska resandet till och från det planerade boendet? 
 

På så sätt kombineras behovet av boendeparkering och 
besöksparkering. Det betyder t.ex. att Gränsgatans 
parkering kan nyttjas bättre. 
 
Som framgår av samrådsversionen av planbeskrivningen 
kan ett arbete med att främja ett hållbart resande innebära 
att minska behovet av att transportera sig med bil liksom 
att minska antalet parkeringsplatser. På så sätt kan en 
större andel av resorna till SäBo ske med andra färdmedel 
än bil, t.ex. med cykel eller buss. Det handlar i det här 
fallet inte om att minska antalet resor i sig utan att 
minska antalet resor som görs med bil, dvs. påverka så att 
fler resor görs med andra färdmedel än bil. 
 

PRO Säter 2018-04-02 
PRO Säter har tagit del av handlingarna och då våra 
synpunkter till största delen fokuserar på att 
verksamheten ska kunna bedrivas så bra som det bara 
går för de som behöver insatserna och så effektivt 
som möjligt för den arbetande personalen har därför 
lagt vikt vid de saker som berör detta. 
 
Av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 framgår 
att placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra 
en senare utbyggnad utifrån framtida behov. 
 
I den detaljplan som tagits fram är det då nödvändigt 
att det framgår hur den utbyggnaden är tänk att ske. 
 
Den föreslagna tomtmarken bör därför utökas så att 
en sådan utbyggnad kan ske utan problem. Det bör 
det innebära att den befintliga cykelvägen till 
Åsenområdet ges en något annorlunda sträckning. 
 
 
 
 
 
 
 
I detaljplaneringen av verksamheten är det 
nödvändigt att personalens synpunkter får komma 
fram och beaktas. Bland annat måste samarbete 
mellan olika enheter vara högt prioriterade. 
 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av avsnittet ”Tillkommande bebyggelse” i 
samrådsversionen av planbeskrivningen framgår att en 
tänkbar utveckling på sikt skulle kunna vara att 
omvandla, alla eller delar av, de befintliga 
hyreslägenheterna för ordinärt boende längs Falkgränd 
till särskilt boende eller till en typ av boende eller vård 
som stödjer det särskilda boendet vid Prästgärdet. För 
att möjliggöra en sådan framtida utveckling har även 
marken för de befintliga bostäderna längs Falkgränd 
inkluderats i detaljplanen. Planbeskrivningen förtydligas 
på denna punkt. Det är inte aktuellt att utöka 
kvartersmarken för bostäder/vård/skola längre 
västerut. 
 
Personalens synpunkter på den nya SäBo-byggnaden har 
fångats upp genom en s.k. designdialog. En fortsatt 
dialog kommer att ske mellan kommunens olika 
nämnder och avdelningar där så är nödvändigt för att 
säkerställa en väl fungerande verksamhet i den 
planerade byggnaden. Detta sker dock inte inom ramen 
för arbetet med detaljplanen enligt plan- och bygglagens 
planprocess utan inom ramen för SäBo-projektet som 
pågår parallellt.  
 

Allmänhet/privatperson 5 
2018-04-03 
Vi har tagit del av förslaget till detaljplan för rubr 
område och konstaterar att vår boendesituation 
kommer att förändras på för vår del på ett mycket 
negativt sätt. 

Kommentar: 
Kommunen är medveten om att byggnation på den 
aktuella platsen kommer att påverka den omgivande 
bebyggelsen i viss utsträckning, men har gjort 
avvägningen att det mycket angelägna allmänna intresse 
som ett SäBo innebär väger tyngre än de enskilda 
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Större delen av den friyta som idag finns ner mot 
Ljustern kommer att bebyggas med det största 
byggnadskomplexet som kommer att finnas i Säters 
kommun bortsett från byggnaderna vid Skönvik. 
Höjden på delar av byggnaderna 12 meter och 8 
meter innebär i praktiken ännu högre beroende på 
takvinkel.  
För boende på delar av Trastgränd skapas en vägg ca 
17 meter från befintliga balkonger. För vår del 
innebär placeringen en ekonomisk konsekvens då 
värdet på våra fastigheter kommer att minska. 
 
Vi anser att både utformning och placering av 
byggnaderna bör omprövas. 
  

intressen som utblickarna från närliggande bostäder 
utgör. Det är dock av största vikt att den planerade 
bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar den 
negativa påverkan på närliggande bostäder. Även vid ett 
så kallat ”nollalternativ” (om den aktuella planen inte 
skulle vinna laga kraft) finns det i den gällande 
detaljplanen för området en byggrätt för uppförande av 
byggnader för förskola/skola i det aktuella 
planområdet, om än i mindre omfattning än vad den 
aktuella planen medger. 
 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen 
fram ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. 
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 
2017-09-21. Det aktuella planområdet vid Prästgärdet 
prioriterades högst, delvis på grund av ambitionen att de 
som bor där ska ha nära till centrum för att på så vis 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. 
 
Den slutliga utformningen bestäms först i bygglovsskedet. 
Illustrationen i samrådsversionens planbeskrivning är 
endast ett exempel på bebyggelse och kommer att modifieras 
innan bygglovsprövningen. Med anledning av länsstyrelsens 
samrådsyttrande kommer plankartan (med bestämmelser) och 
planbeskrivningen justeras för att ny bebyggelse inom 
planområdet i större utsträckning ska kunna anpassas väl till 
det angränsande öppna landskapsrummet, likväl som till 
angränsande befintlig bebyggelse. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att alla frågor om gestaltning och utformning 
varken är möjliga eller lämpliga att reglera i en detaljplan. I 
bygglovsprövningen ska gestaltning, oavsett vad som regleras i 
detaljplanen, prövas i enlighet med 8 kap 1 § plan- och 
bygglagen.  
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det öppna 
landskapsrummet och ges den nya lydelsen: ”Huvudbyggnad 
ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas 
upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”. 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens utformning som bättre motsvarar den nya 
bestämmelsen. Illustrationen i planbeskrivningen är framtagen 
i ett tidigt skede av SäBo-projektet och kommer att bearbetas 
vidare under projektets gång för att bättre ge en upplevelse av 
småskalighet, där byggnaden är uppbruten i flera mindre 
byggnadsvolymer innan bygglovsansökan lämnas in. 

 
Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras så 
att all kvartersmark med byggrätt får högsta 
byggnadshöjd 8 meter. Planbestämmelser införs om 
största tillåtna taklutning och högsta nivå på marken 
för den del av planområdet där SäBo-byggnaden är 
tänkt att placeras. På så vis regleras upplevelsen av den 
totala höjden på byggnaderna inkl. tak. 
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Moderaterna Säter 2018-04-03 
Parkeringar 
Då säters Kommun inte har någon uttalad policy för 
att ”arbeta för att minska antalet parkeringsplatser” 
bör hela den meningen strykas. För att värna om 
företagen och handeln i Säters centrum bör man 
också ta bort meningen om att ”vid besök till det nya 
säbo kan man parkera i centrum”. Det bör byggas 
parkeringsplatser som täcker behovet för det nya 
Säbo´t. Parkeringarna bör finnas i det området på 
prästgärdet. Vi ställer oss inte bakom parkerings-
lösningen på motsatta sida av vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikanalys 
Vi ställer oss frågan till den trafikanalys som är gjort. 
Hela centrum är under utredning av att byggas om 
och Gränsgatan blir nya genomfartsleden/ 
huvudgatan in. Det vill säga mata in trafiken från riks 
70. Gränsgatan kommer då att bli betydligt mer 
trafikerad än i dag. Det gör också att korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen kommer att bli betydligt 
mera trafikerad. Där av vår tveksamhet till parkering 
i det hörnet. Torde inte bli en säker trafiklösning.  
Vidare har barn- och utbildningsnämnden aviserat 
att det ska bli en skola inkl. förskola för 335 barn. 
Det är inte uttalat men enda platsen där det skulle 
kunna få plats är vid Kungsgårdsskolan. Det skulle 
också göra att trycket på trafik på Gränsgatan skulle 
kunna komma att bli högre. Totala resultatet blir ett 
mycket högre trafiktryck än i dag. Det bör finnas 
med en plan för det.  
 
Placering och val av hus 
Vi anser inte att placeringen av huset och val av hus 

Kommentar: 
Att arbeta för ett hållbart resande är något som så som 
alla kommuner gör, eller i vilket fall borde göra, utifrån 
både internationella mål (t.ex. via Parisavtalet) och 
nationella mål om begränsad klimatpåverkan. Säters 
kommun har utöver det en klimat- och energipolicy samt 
en miljöpolicy där det bl.a. framgår att man ska 
uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen. 
Om klimatpåverkan ska minimeras så behöver 
utsläppen från exempelvis privatbilismen minska. 
Därför arbetar kommunen aktivt med att stimulera 
kollektivt resande, cykling och gående med mera. Att 
just parkeringsplatser nämns är för att det är ett av de 
starkaste styrmedlen kopplat till privatbilism. Minskas 
antalet parkeringsplatser minskar också privatbilismen 
till förmån för mer hållbara alternativ såsom gående, 
cykling eller kollektivt resande. I samband med den 
aktuella detaljplanen tillskapas fortfarande gott om 
parkeringar. Utöver det finns det en potential i att nyttja 
redan befintliga parkeringar på ett effektivare sätt. 
Därför pågår ett arbete med att förbättra 
nyttjandegraden av parkeringsplatserna i centrala Säter. 
Många platser skulle kunna ges en begränsning i tid 
under dagarna för att sedan erbjuda fri parkering under 
kvällar och helger. På så sätt kombineras behovet av 
boendeparkering och besöksparkering. Det betyder t.ex. 
att Gränsgatans parkering kan nyttjas bättre. 
 
Det går att värna om handeln i centrum på många sätt.  
Fler bilar är inte synonymt med mer handel då de som 
handlar lika gärna kan komma till fots eller med cykel. 
Studier visar dessutom att en cyklist exempelvis handlar 
mer än vad en bilist gör samt att handeln i många fall 
gynnas av att vi får ut trafikanterna ur sina bilar. 
 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
Ombyggnaden av väg 70 genom Säter ligger längre fram 
i tiden och innan beslut tas hos Trafikverket är det inte 
bestämt att det med säkerhet blir en lösning med 
Gränsgatan som ny matargata. Eftersom inga beslut är 
tagna för väg 70 eller för placering av en eventuellt ny 
skola är det inte relevant att ta hänsyn till dessa 
förändringar i trafiksystemet för denna enskilda 
detaljplan. 
 
 
 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen 
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är det bästa. Det ska idag stå ca15 meter från 
hyreshusen på Falkgränd. 15 meter är väldigt nära. 
Framförallt när huset är 12 meter högt och sedan ett 
4 meter tak på det. Boende på Falkgränd kommer 
således få en 16 meter hög vägg framför sina fönster 
så nära som 15 meter. Vi pratar om boende i 3 st 
hyreshus som blir extremt påverkade av placeringen 
och av höjden på huset. Vi anser att husplaceringen 
och val av hus bör ses över och en mycket större 
hänsyn bör tas till de som bor i dessa hyreshus och 
till dess ägare Säterbostäder för möjligheten att hyra 
ut dessa lägenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fram ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. 
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 
2017-09-21. Det aktuella planområdet vid Prästgärdet 
prioriterades högst, delvis på grund av ambitionen att de 
som bor där ska ha nära till centrum för att på så vis 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. 
 
Den slutliga utformningen bestäms först i bygglovsskedet. 
Illustrationen i samrådsversionens planbeskrivning är 
endast ett exempel på bebyggelse och kommer att 
modifieras innan bygglovsprövningen. Med anledning av 
länsstyrelsens samrådsyttrande kommer plankartan 
(med bestämmelser) och planbeskrivningen justeras för 
att ny bebyggelse inom planområdet i större utsträckning 
ska kunna anpassas väl till det angränsande öppna 
landskapsrummet, likväl som till angränsande befintlig 
bebyggelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla 
frågor om gestaltning och utformning varken är möjliga 
eller lämpliga att reglera i en detaljplan. I 
bygglovsprövningen ska gestaltning, oavsett vad som 
regleras i detaljplanen, prövas i enlighet med 8 kap 1 § 
plan- och bygglagen.  
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det 
öppna landskapsrummet och ges den nya lydelsen: 
”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt 
omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs 
som flera byggnadsvolymer”. 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens utformning som bättre motsvarar den nya 
bestämmelsen. Illustrationen i planbeskrivningen är 
framtagen i ett tidigt skede av SäBo-projektet och 
kommer att bearbetas vidare under projektets gång för 
att bättre ge en upplevelse av småskalighet, där 
byggnaden är uppbruten i flera mindre byggnadsvolymer 
innan bygglovsansökan lämnas in. 
 
Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras så 
att all kvartersmark med byggrätt får högsta 
byggnadshöjd 8 meter. Planbestämmelser införs om 
största tillåtna taklutning och högsta nivå på marken 
för den del av planområdet där SäBo-byggnaden är 
tänkt att placeras. På så vis regleras upplevelsen av den 
totala höjden på byggnaderna inkl. tak. 
 
Kommunen är medveten om att byggnation på den 
aktuella platsen kommer att påverka den omgivande 
bebyggelsen i viss utsträckning, men har gjort 
avvägningen att det mycket angelägna allmänna intresse 
som ett SäBo innebär väger tyngre än de enskilda 
intressen som utblickarna från närliggande bostäder 
utgör. Det är dock av största vikt att den planerade 
bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar den 
negativa påverkan på närliggande bostäder.  Även vid 
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Placeringen av huset kommer också mycket nära 
Åsenvägen. Med tanke på den risk som finns för 
ökad trafik på Åsenvägen undrar vi om det är 
lämpligt.    
 
Särskilt boende 
”I Säters tätort finns idag två särskilda boenden för 
äldre om totalt 56 platser, fördelat på 44 lägenheter i 
centrala Säter och 12 platser på korttidsboende 
placerat på Skönviksområdet. Behovet av antalet 
platser beräknas öka med 57 platser fram till år 2030. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 att 
genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt 
boende för äldre inom Säters tätort med 60–65 
platser som ska vara inflyttningsklar senast 2020. 
Placeringen av den nya byggnaden ska även 
möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida 
behov. För mer detaljer kring valet av plats för det 
särskilda boendet, se avsnittet ”Planprogram”. Vi ser 
inte möjligheten att bygga på en huskropp eller 
liknande för att täcka behovet av 113 platser (56 
befintliga och ökning på 57). Innan man tar beslut till 
denna förändring av användningen byggrätten 
”Förskoletomten” borde lösningen med 
”möjliggörandet av utbyggnad vid behov” redovisas. 
Vi kan inte bygga denna huskropp med risk för att 
det inte finns möjlighet till att bygga ut. 
 
Att läsa igenom samrådshandlingarna är lite 
deprimerade. Ett feltänk i användandet av 
Prästgärdet. Ett av argumenten för placeringen av 
kommunens nya SÄBO var att de boende skulle 
kunna njuta av utsikten mot Ljustern. Val av hus och 

ett så kallat ”nollalternativ” (om den aktuella planen 
inte skulle vinna laga kraft) finns det i den gällande 
detaljplanen för området en byggrätt för uppförande av 
byggnader för förskola/skola i det aktuella 
planområdet, om än i mindre omfattning än vad den 
aktuella planen medger. 
 
Avståndet mellan de nordligaste husen på Falkgränd 
och den tilltänkta nya bebyggelsen är ungefär samma 
som mellan de norra och södra husen på Falkgränd. 
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om 
minsta avstånd mellan bebyggelsen på Falkgränd och 
den tillkommande bebyggelsen i planområdets norra 
halva. Om SäBo-verksamheten på sikt behöver utökas 
söderut ska detta vara möjligt trots denna bestämmelse. 
 
Säterbostäder, som äger de befintliga bostäderna vid 
Falkgränd, kommer även vara byggherre och förvaltare 
av den nya bebyggelsen inom planområdet för SäBo. 
Säterbostäder har, som kommunalägt bolag, stora 
möjligheter att styra hur den nya bebyggelsen ska 
samspela med den befintliga bebyggelsen vid Falkgränd 
och på så vis även förutsättningarna för uthyrning av de 
befintliga lägenheterna.   
 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
Av avsnittet ”Tillkommande bebyggelse” i 
samrådsversionen av planbeskrivningen framgår att en 
tänkbar utveckling på sikt skulle kunna vara att 
omvandla, alla eller delar av, de befintliga 
hyreslägenheterna för ordinärt boende längs Falkgränd 
till särskilt boende eller till en typ av boende eller vård 
som stödjer det särskilda boendet vid Prästgärdet. Detta 
underlättas eftersom Säterbostäder kommer att äga och 
förvalta båda markområdena. För att möjliggöra en 
sådan framtida utveckling har även marken för de 
befintliga bostäderna längs Falkgränd inkluderats i 
detaljplanen. Planbeskrivningen förtydligas på denna 
punkt. 
 
Den slutliga utformningen bestäms först i bygglovsskedet. 
Illustrationen i samrådsversionens planbeskrivning är 
endast ett exempel på bebyggelse och kommer att 



Samrådsredogörelse 

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säter (Dnr: SBN 2017/0898) 
17 

placeringen av det möjliggör enbart ca 1/8 av de 
boende att få någon form av utsikt. Hälften av de 
boende har utsikt mot innergård och eller mot 
hyreshusen vid Falkgränd. Höjden på 16 meter gör 
att man begränsar utsikten för boende på Villavägen 
och Falkgränd. Vinsten i hur många som skulle få 
utsikt mot Ljustern torde bli färre.  
 
För att alla ska förstå omfattningen av detta hus och 
placeringen av det, anser vi att en skalenligt 3D 
modell bör byggas. 
 

modifieras innan bygglovsprövningen. Vid den slutliga 
utformningen av byggnaden är utsikten mot Ljustern bara 
en av flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Se även 
tidigare kommentar om avvägning mellan allmänt 
intresse och enskilda intressen. 
 
 
 
 
 
Eftersom arbetet med gestaltningen av byggnaden pågår 
och den slutliga utformningen bestäms först i 
bygglovsskedet är det först då som det är rättvisande att 
presentera noggrannare skisser/modeller över byggnaden. 
Detaljplanen reglerar inte gestaltningen för SäBo-
byggnaden i detalj utan utgör generella ”spelregler” för 
markanvändningen oavsett om det inom planområdet 
byggs ett SäBo eller blir aktuellt med någon av de andra 
tillåtna markanvändningarna. 
 

Allmänhet/privatperson 6 2018-04-03 
 
Som intresserad kommunmedborgare i Säter vill 
jag härmed anmäla några synpunkter angående 
detaljplanen för särskilt boende vid Prästgärdet. 
 
1: Jag anser att det föreslagna markområdet bör 
utökas i riktning norrut. Mitt förslag är, se bifogat 
förslag 
 
En framtida utbyggnad som innebär högre 
byggnadshöjd med ytterligare en våning passar 
bättre ihop med den bebyggelse som finns 
parallellt på Kyrkogatan/ Gränsgatan. 
 
Flyttas byggnationen norrut kommer den inte att 
störa inte störa de boendes (vid Falkgränd) utsikt 
in mot stan. 
 
 
 
 
Det bör också därför sparas en ytterligare grön 
markyta på den norra delen av markområdet 
uppemot Falkgränd. Det gör att boende efter 
Villagatan/Villabacken får en fortsatt vy ut mot 
Ljustern. 
 
 
 
 
 
 
 
Befintlig gångväg över Prästgärdet uppemot 
Falkgränd bör tas bort. Jag har skissat på en ny 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
Den centrala delen av Säters stadskärna är upptaget 
som ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 
6§ miljöbalken på grund av de byggnadskulturella 
värden som staten har bedömt finns i området. Området 
sträcker även ut sig söder- och västerut från 
stadskärnan, t.ex. över stora delar av Prästgärdet, för 
att bevara dess karaktär av ”övergång till landsbygden”:  
”Området söder och väster om kyrkan som är rester av 
kungsgårdens och kyrkoboställets mark och som med sin 
glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygd.” 
En utökning av planområdet norrut skulle inte vara 
lämpligt med hänsyn till de värden som avses att bevaras 
med riksintresset. Att hänsyn tas riksintresset i 
tillräcklig utsträckning bevakas av staten genom 
länsstyrelsen. 
 
Kommunen är medveten om att byggnation på den 
aktuella platsen kommer att påverka den omgivande 
bebyggelsen i viss utsträckning, men har gjort 
avvägningen att det mycket angelägna allmänna intresse 
som ett SäBo innebär väger tyngre än de enskilda 
intressen som utblickarna från närliggande bostäder 
utgör. Det är dock av största vikt att den planerade 
bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar den 
negativa påverkan på närliggande bostäder. 
Gestaltningen regleras i viss mån i denna detaljplan, 
men slutlig utformning avgörs i bygglovsskedet. 
 
Kommunen bedömer att den nya sträckning för gång- 
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sträckning för cykelväg/gångväg som också ger 
de boende uppe på Åsenområdet en bättre 
sträckning in mot stadens centrum. 
 
 
 
Mitt förslag innebär också en fördel att den befintliga 
asfalterade parkeringsytan vid församlingshemmet 
också kan utökas och utnyttjas för besökande och 
anställda vid boendet. 
 
 

och cykelväg som den yttrande föreslår medför en 
försämrad tillgänglighet till centrum för de boende i norra 
delen av Åsen. Den befintliga sträckningen av gång- och 
cykelvägen avses att behållas. På sikt kan nya gång- och 
cykelvägar övervägas över Prästgärdet för att komplettera 
de befintliga. 
 
Det är fullt möjligt att nyttja den befintliga parkerings-
ytan vid församlingshemmet för besökande och anställda 
vid boendet även med den avgränsning av planområdet 
som föreslås på plankartans samrådsversion, eftersom 
det rör sig om ett mycket kort avstånd däremellan. 

Allmänhet/privatperson 7 2018-04-04 
Vi har tagit del av planförslaget för byggnation av 
särskilt boende på Prästgärdet. 
 
Vi har följande synpunkter att anföra. 
 
Det är glädjande att ett första steg tas i den alltför 
långa processen att bygga ett nytt äldreboende. 
 
I handlingarna redovisas illustration av byggnad för 
det särskilda boendet. I förhållande till annan 
byggnation i Säter handlar det om en mycket stor 
byggnad. Höjden varierar mellan 12 och 8 meter. 12 
meter är höjden i den södra delen som vetter mot 
Falkgränd. Beroende av takkonstruktion kommer 
höjden att vara ännu högre. 
Avståndet till bebyggelsen på Falkgränd är mindre än 
20 meter. Den byggnad som redovisas är 4:a 
byggnadskroppar med en längd av ca 70 meter 
vardera med en innergård. 
Hur kommer ljusförhållandet att vara på 
innergården? Antagligen mörkt i den södra delen. 
 
 
 
 
I planförslaget redovisas en flytt av befintlig 
transformatorstation, när den ändå skall flyttas varför 
denna placering? En placering i anslutning till 
planerad parkering känns naturligare. 
 
 
 
Varför finns ingen redovisning av gångförbindelse till 
busshållplatsen? 
 
 
Eftersom detta är den största och mest omfattande 
byggnationen i Säters historia är det viktigt att 
planläggningen sker med stor omsorg. Därför anser 
vi att alternativa förslag och placering av byggnaden 
skall redovisas. I områdets västra del finns sedan 
tidigare skisser framtagna av Säterbostäder. Hur kan 
detta tidigare arbete nyttjas som ett alternativ till 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den redovisade illustrationen är endast ett exempel på 
bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet. Eventuella 
studier av ljusförhållandena får analyseras i ett senare skede 
inom ramen för SäBo-projektet, inte inom ramen för 
detaljplanen. Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd 
justeras dock så att all kvartersmark med byggrätt får högsta 
byggnadshöjd 8 meter, vilket ger förutsättningar för bättre 
ljusförhållanden på en innergård. 

 
En placering av ny transformatorstation i östra delen av 
planområdet övervägdes under arbetet med detaljplanens 
samrådshandlingar, men bedömdes mindre lämplig bl.a. 
utifrån att ett sådant läge skulle begränsa flexibiliteten i 
planens byggrätt samt att en placering i västra delen är mer 
optimal utifrån hur elnätet i området är uppbyggt idag. 
 
Detaljplanen reglerar inte sådana detaljer. I samband med 
planeringen av utemiljön kring SäBo-byggnaden kommer 
sådana aspekter att redovisas. 
 
Området i anslutning till Prästgärdets västra del är tänkt att 
planläggas för ordinärt boende i enlighet med kommunens 
bostadsplan. 
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placering. (bifogas). 
 
I planförslaget utökas byggrätten för Säterbostäders 
hus på Falkgränd för den del som berörs av 
planförslaget. Av förslaget framgår att tanken är att 
nyttja dessa hus för framtida utökning av antalet 
platser för särskilt boende. Skall husen rivas eller 
byggas om? 
 
En byggnation av den omfattning som det är fråga 
om berör ett stort antal invånare i vår kommun och 
det är därför särskilt angeläget att många kommer till 
tals och att alternativ placering redovisas. Detta är 
inte ett ifrågasättande av fullmäktiges beslut om 
placering på Prästgärdet utan var. 
 

 
 
 
Det är i dagsläget inte bestämt om och hur byggnaderna vid 
Falkgränd ska nyttjas. Detaljplanen tar dock höjd för att det 
ska vara möjligt att antingen bygga om byggnaderna eller 
ersätta dem med nya byggnader. 
 
 

Den process som framtagandet av detaljplanen följer har 
innefattat samråd av planprogram och samråd av 
detaljplan. Vid båda dessa tillfällen har invånarna i 
Säter haft möjlighet att tycka till om detaljplanen, både 
vilken plats i Säter som är mest lämplig att bebygga med 
SäBo (planprogram) och hur den aktuella platsen ska 
bebyggas (detaljplanen). Vad gäller valet av plats vid 
den sydöstra delen av Prästgärdet tog kommunen fram 
ett planprogram under 2017 för att utreda vilken plats i 
Säter som var lämpligast för SäBo. Planprogrammet 
godkändes av kommunfullmäktige 2017-09-21. Det 
aktuella planområdet vid Prästgärdets sydöstra hörn 
prioriterades högst, delvis på grund av ambitionen att de 
som bor där ska ha nära till centrum för att på så vis 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. I 
planprogrammet fanns även ett annat område vid 
Prästgärdet med som ett alternativ, i dess norra del, men 
detta valdes bort på grund av dess konflikt med 
riksintresset för kulturmiljövården (”Säters 
stadskärna”). 

 

Kommunala remissinstanser m.fl. 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-03-23 
Området bör anordnas så att vi har max 50 meter 
mellan uppställningsplats för våra fordon och 
angreppsväg (dörr i byggnaden i vilken vi tar oss in 
för att påbörja insats). 
 
Det bör finnas tillgång till brandpost med erforderlig 
kapacitet i närheten av byggnaden som ska uppföras. 
Räddningstjänsten Dala Mitt vill bli kontaktade för 
dialog när brandvattenförsörjningen ska lösas. 
 
 

Kommentar: 
Synpunkten noteras och förs vidare till de som ansvarar 
för utformning av den planerade byggnaden. 
 
 
 
Synpunkten noteras och förs vidare till projektledaren för 
SäBo-byggnaden. 
 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
 

Miljö- och byggenheten, 2018-04-03 
Från Miljö- och byggenhetens sida ställer vi oss 
bakom grundtankarna i planförslaget. På några 
områden har vi dock tillägg/kommentarer: 

• Den yngre lövskogen inom planområdet kan idag 
inte sägas ha något stort naturvärde. Då den 
tillkommande bebyggelsen förstås bör omges av 
en del grönska är det dock önskvärt att dessa träd 
i så hög grad som möjligt kan bevaras under 
plan- och byggskedena för att i viss mån kunna 
bidra med uppvuxna träd till grönyteplaneringen. 

Kommentar: 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om att det är 
önskvärt att spara så många träd som möjligt. Eftersom 
planeringen av grönytor och andra friytor inte är så långt 
gången än bör bevarandet av vegetationen inte låsas upp 
som planbestämmelser. Den planering av grön- och 
friytor som görs inom ramen för SäBo-projektet får 
avgöra vilken vegetation som blir kvar efter ett 
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• Som nämn i planhandlingarna finns idag ett 
behov av att tillskapa funktioner för fördröjning 
av höga flöden av nederbörd/dagvatten. Det 
finns också ett behov av att vid byggnationen 
flytta den befintliga dagvattenledningen. De 
parkeringsplatser som ska skapas kommer även 
de att öka behovet av fördröjning och rening av 
dagvatten. Ett sedan tidigare konstaterat problem 
ur miljö- och hälsosynpunkt är också att den 
aktuella dagvattenledningen mynnar direkt i sjön 
Ljustern, med de nackdelar detta innebär för 
utsläpp till vattenmiljön. Vi påtalar därför 
behovet att redan i planarbetet kartlägga hur en 
alternativ dagvattenhantering i området skulle 
kunna gestaltas. Rätt utformad skulle denna 
kunna kombinera utjämning av höga flöden, 
rening av vatten från närsalter och andra 
föroreningar, ökad biologisk mångfald och en 
tilltalande park-/grönmiljö kring äldreboendet. 
Från enhetens sida kan vi också särskilt påpeka 
att kommunen sökt och fått s.k. LONA-bidrag 
för vidare planering av bland annat lokalt- och 
naturvårdsanpassat omhändertagande av 
dagvatten. 

• Även i övrigt är utformningen av utemiljöerna i 
området en viktig fråga. I detta centrala läge i 
staden kan åtgärder med exempelvis planteringar 
och sittplatser komma både de boende och 
allmänheten till gagn. En överföring av delar av 
de öppna markerna – som idag mest består av 
tuvigt gräs – till mer blomrika marker är också en 
intention i den tidigare nämnda LONA-
satsningen på stadens gröna infrastruktur. 
Planeringen av äldreboendets utemiljö bör också 
ses som en integrerad del av den mer storskaliga 
planeringen av hur Prästgärdet som helhet kan 
utformas för att vara till nytta och glädje för 
kommuninvånare och besökare i alla åldrar. 

• Hur källsortering/återvinning ska lösas inom 
detaljplaneområdet är en fråga som inte bör 
glömmas bort. Det är viktigt att tillräckliga 
utrymmen finns för att på ett rationellt sätt 
bedriva en avfallshantering i enighet med 
kommunen renhållningsordning. Det kan därför 
vara på sin plats att överväga att reservera en 
plats för en återvinningsstation inom området, 
alternativt reservera plats för fastighetsnära 
insamling av avfall i linje med de intentioner som 
nu verkar komma från regeringen.  

• Vid den fortsatta planeringen är fungerande 
avfallsflöden ur hälso- och miljösynpunkt ett 
viktigt område. Ur hälso- såväl som 
arbetsmiljösynpunkt är det önskvärt att åtskilja 
avfallsutrymmen och transportvägar från andra 
lokaler där hög hygienisk nivå krävs. Detta har 
också konstaterats vara ett problemområde i det 

genomförande av detaljplanen. 
 
 
 
 
 
Detaljplanen reglerar bara det snävt avgränsade 
planområdet där det, sett till storleken på de berörda 
avrinningsområdena och till Prästgärdet som helhet, 
finns begränsande möjligheter till hantering av dagvatten. 
En stor del av de åtgärder som kan tänkas bli aktuella 
att genomföra kommer troligen att behöva göras utanför 
planområdet. Som nämns i planbeskrivningens 
samrådsversion ska en mer detaljerad planering av 
dagvattenhanteringen i anslutning till den planerade 
byggnationen göras inför bygglovsprövningen. Inom 
ramen för den utredningen kommer olika lösningar för 
dagvattenhantering att övervägas och dialog att föras med 
miljö- och byggenheten. Dagvattenutredningen för SäBo-
projektet bör samordnas med kommunens LONA-
satsning på Prästgärdet. Planbeskrivningen kompletteras 
med text om vilka funktioner som en optimal 
dagvattenhantering bör sträva efter att uppnå. 
 
Synpunkten noteras. Planbeskrivningen kompletteras 
med de delar av synpunkten som berör planområdet. 
Planeringen av utemiljön vid SäBo-byggnaden bör 
samordnas med kommunens LONA-satsning på 
Prästgärdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om 
källsortering/återvinning/avfallshantering.  
 
Varken exakt placering av SäBo-byggnaden inom 
planområdet eller planering av utemiljön kring 
byggnaden är ännu klar. Det är därför mindre lämpligt 
att låsa byggrätten för detaljplanen genom att reservera 
en viss markyta för hantering av återvinning/avfall, 
eftersom detta kan försvåra genomförandet av projektet. 
 
 
Synpunkten noteras och förs vidare till ansvariga för 
SäBo-projketet och planeringen av utemiljön. 
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befintliga äldreboendet i Säter. 

• I planhandlingarna sägs att enklare beräkningar 
av buller har gjorts. Att kunna ta del av detta 
underlagsmaterial är en förutsättning för att från 
vår sida kunna uttala oss närmare om risken för 
bullerstörning inom området. 

• I planförslaget anges att parkering för personal 
har bedömts till 50 platser och i huvudsak är 
tänkt att lokaliseras till mark vid korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen samt Coriandergårdens 
befintliga parkering. Från enhetens sida 
uppskattar vi ambitionen att underlätta ett 
hållbart resande med kollektivtrafik och cykel. Vi 
påpekar ändå att människan av naturen är lat och 
att bedömningen verkar vara rätt snålt gjord. 
Risken finns därför att besöksparkeringen kan 
komma att upptas av personal. Frågan om 
utformning, dimensionering och placering av 
parkeringsytor behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet. När det gäller handikapplatser måste 
dessa finnas inom 25 m från entrén. I 
sammanhanget kan det eventuellt också vara 
aktuellt att se över turtäthet, sträckning etc. av 
den busstrafik som passerar området. 

 

 
Underlagsmaterialet delges miljö- och byggenheten. 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och förs vidare till ansvariga för 
SäBo-projektet och planeringen av utemiljön. 
 
 
 
 
 
Bedömningen av behovet av antalet parkeringsplatser för 
personal har gjorts av verksamhetens personal själva. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om vikten av 
att verksamheten reglerar användningen av 
parkeringarna inom planområdet för att undvika 
oönskad användning av dessa. Detta kan t.ex. göras 
genom informationsinsatser, beteendepåverkansåtgärder, 
skyltning, beivran av felaktig användning och 
genomtänkt utformning av parkeringarna. 

Säterbostäder AB 2018-04-03 
Säterbostäder har tagit del av de handlingar som 
berör detaljplaneförslaget och anför följande: 
 
Som planförslaget är utformat kan det bli en 
betydande påverkan på boendemiljön för bolagets 
hyresgäster på den del av Falkgränd som vetter mot 
den del av Prästgärdet som är tänkt att bebyggas med 
nytt Säbo. 
 
I planförslaget har man förordat en byggnadshöjd på 
12 meter för att det ska ges möjlighet att bygga i tre 
våningar. Inklusive takhöjd innebär det att Säbo-
byggnaden kan tillåtas bli 13-15 meter hög beroende 
på hur tak utformas. Den illustration som redovisas i 
samrådshandlingen ger vid handen att Säbo-
byggnadens fasadlängd kan komma att uppgå till mer 
än 70 meter samtidigt som Säbo-byggnadens 
placering hamnar inom ett så kort fasadavstånd som 
17-18 meter i förhållande till hyreshusen på 
Falkgränd. Dessa planförutsättningar medför att 
Säbo-byggnationen förorsakar en förtätning mot 
Falkgränd som inte alls är önskvärd ur 
boendemiljösynpunkt. Hänvisar till bifogad 
illustration som påvisar förtätningen och 
storleksförhållandet mellan befintliga hyreshus på 
Falkgränd och tilltänkt Säbo-byggnad med 
utgångspunkt från samrådshandlingens 
planbeskrivning. 
 
Med anledning av ovanstående förordas att Säbo-

Kommentar: 
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om minsta 
avstånd mellan bebyggelsen på Falkgränd och den 
tillkommande bebyggelsen i planområdets norra halva. Om 
SäBo-verksamheten på sikt behöver utökas söderut ska 
detta vara möjligt trots denna bestämmelse. 
 
Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras så att 
all kvartersmark med byggrätt får högsta byggnadshöjd 8 
meter. Plankartan kompletteras också med bestämmelser 
om högsta tillåtna takvinkel och högsta tillåtna marknivå 
för marken närmast norr om den befintliga bebyggelsen vid 
Falkgränd. Dessa ändringar och tillägg syftar till att 
begränsa upplevelsen av den totala höjden på byggnaderna. 
 

Kommunen är medveten om att byggnation på den aktuella 
platsen kommer att påverka den omgivande bebyggelsen i 
viss utsträckning, men har gjort avvägningen att det mycket 
angelägna allmänna intresse som ett SäBo innebär väger 
tyngre än de enskilda intressen som utblickarna från 
närliggande bostäder utgör. Det är dock av största vikt att 
den planerade bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar 
den negativa påverkan på närliggande bostäder. 
Gestaltningen regleras i viss mån i denna detaljplan, men 
slutlig utformning avgörs i bygglovsskedet. 
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det 
öppna landskapsrummet och ges den nya lydelsen: 
”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt 
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byggnaden utförs enbart i två våningsplan mot 
Falkgränd. Sedan bör det även ges förutsättningar så 
att fasadavståndet mellan berörda byggnader kan 
breddas. 

omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs 
som flera byggnadsvolymer”. 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens utformning som bättre motsvarar den nya 
bestämmelsen. Illustrationen i planbeskrivningen är 
framtagen i ett tidigt skede av SäBo-projektet och kommer 
att bearbetas vidare under projektets gång för att bättre ge 
en upplevelse av småskalighet, där byggnaden är uppbruten i 
flera mindre byggnadsvolymer innan bygglovsansökan 
lämnas in. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planförslaget justeras på följande punkter innan det blir föremål för granskning: 

 

• Planbestämmelser införs på plankartan om fasadmaterial, taktäckning, tillgång till bullerskyddad 

uteplats för lägenheter närmast Åsenvägen, största tillåtna takvinkel, högsta nivå på marken där 

SäBo-byggnaden ska placeras, minsta avstånd mellan bebyggelsen på Falkgränd (Ådern 1) och den 

tillkommande bebyggelsen i planområdets norra halva (Säter 4:5). 

• Planbestämmelse f1 ges ny lydelse. 

• Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras till 8 meter för hela planområdet. 

• Planbeskrivningen kompletteras med avseende på brottsförebyggande åtgärder, trafiksäkerhet, 

utformning av fasader och tak, största tillåtna takvinkel, högsta nivå på marken där SäBo-byggnaden 

ska placeras, minsta avstånd mellan befintliga byggnader på Ådern 1 (Falkgränd) och tillkommande 

byggnader på Säter 4:5 (norra halvan av planområdet), tolkning av gestaltningsbestämmelser, ny 

illustration av SäBo-byggnaden, framtida trafikflöde på Åsenvägen och Gränsgatan, resultat och 

slutsats från trafikalstringsberäkning, vilka funktioner som en optimal dagvattenhantering bör sträva 

efter att uppnå, planeringen av utemiljön vid SäBo:t, källsortering/återvinning/avfallshantering, 

vikten av att verksamheten reglerar användningen av parkeringarna inom planområdet för att 

undvika oönskad användning av dessa. 

• Planbeskrivningen förtydligas med avseende på ledningsrätt, gestaltning, bullerberäkning och 

bullerbestämmelse, närhet och påverkan på riksintresset, förändring av planområdets avgränsning 

jämfört med redovisningen i planprogrammet, trafikförsörjning av planområdet, parkering, hur en 

framtida utökning av SäBo-verksamheten skulle kunna ske inom planområdet. 

 

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 
 

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

• Länsstyrelsen  

• Allmänhet/privatperson 1  

• Allmänhet/privatperson 2  

• Boende på 5  

• Moderaterna Säter  

• Allmänhet/privatperson 6  

• Allmänhet/privatperson 7  

• Miljö- och byggenheten  

• Säterbostäder AB 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2018-06-12 

Andreas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 


