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Antikvarisk förundersökning gällande förslag till särskilt boende i 
anslutning till riksintresset Säters stadskärna (W109), Säter kn, 
Dalarnas län 

Bakgrund 

Sweco hjälper för närvarande Säters kommun med en ny detaljplan för ett särskilt boende i 

Säter. Placeringen inom det s.k. Prästgärdet ligger strax utanför riksintresset Säters stadskärna, 

i mötet mellan den gamla rutnätsstaden, den Nya staden, ett område med mindre flerbostads-

hus uppförda i slutet av 1970-talet samt den öppna f.d. åkermark som tillhört kyrkan. Området 

för planen gränsar till men omfattas inte av områdesbestämmelserna för Säter stad. I 1991 års 

fördjupade översiktsplan för tätorten Säter, och i 2013 års översiktsplan för hela kommunen, är 

marken avsedd för allmänna ändamål. Idag finns två detaljplaner för området. Planen för den 

norra delen avser uppförandet av en förskola och planen för den södra avser ovan nämnda 

bostadshus som uppfördes i slutet av 1970-talet. 

När en samrådshandling skickades ut för lokaliseringen av ett nytt särskilt boende under våren 

2017 lämnade Länsstyrelsen Dalarna ett yttrande daterat 2017-04-11 (lst dnr. 402-2745-2017). I 

detta yttrande framkom att länsstyrelsen önskade kompletteringar gällande hänsyn till det 

kulturhistoriska riksintresset. Länsstyrelsen ansåg därutöver också att 

”Byggnaderna bör uppföras med fasader av faluröd träpanel och tak med lertegel. Volymerna 

bör delas upp och anpassas till terrängen på ett sådant sätt att uppbankning undviks och att 

byggnadshöjden kan begränsas.” 

Med utgångspunkt i detta har undertecknad engagerats som antikvarisk sakkunnig. 

Riksintresset Säters stadskärna 

Formuleringen av riksintresset lyder 

Motivering: 

Stadsmiljö, småstad som i den regelbundna rutnätsplanen från 1600-talet, övergången till 

landsbygd i sydväst och träbebyggelsen speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och 

trästadens bebyggelseutveckling till tiden kring sekelskiftet 1900. 

Uttryck för riksintresset: 

Gatunät och tomtstruktur. Bebyggelsekaraktären med stadsgårdarnas huvudbyggnader mot de 

större gatorna och ekonomibyggnaderna mot gränder och gårdsmiljöer. Torgmiljö med rådhus 

och stadshotell. Området söder och väster om kyrkan som är rester av kungsgårdens och 
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kyrkoherdeboställets mark och som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till 

landsbygden. 

Platsens historia 

Det aktuella området är historiskt sett en del av kyrkoherdeboställets inägor, dvs. mark som 

tillhörde kyrkan och som ursprungligen utgjorde en förmån för kyrkoherden som del av dennes 

lön. På 1905 års stadskarta, som upprättades för att planlägga Säter stads östra halva – Nya 

staden, ingår inte ännu området i staden. Det ingår inte heller, annat än till en mindre del, i 1942 

års stadsplan. Inte förrän i slutet av 1970-talet, då de första delarna av den södra stadsdelen 

Åsen planlades, kom Prästgärdet att bli en naturlig del av Säters stad. Men då i egenskap av 

grönområde. Med riksintresset pekades Prästgärdet ut som en del av det historiska landskapet 

med betydelsefulla kopplingar till dess äldre historia. I denna historia ingår framförallt markens 

roll för avlöningen av stadens och landsförsamlingens gemensamma kyrkoherde. 

Gällande detaljplaner/nollalternativet 

1990 antogs den detaljplan som ännu gäller för den norra delen av det aktuella planområdet. 

Avsikten med planen var att möjliggöra byggandet av en förskola. Planen redovisar en byggrätt 

om 800 m2 i ett plan med en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter men utan angiven takvinkel. 

När områdesbestämmelserna för Säters innerstad upprättades 1994 exkluderades planområdet 

trots att det var en del av Prästgärdet vilket i övrigt inkluderades i egenskap av allmän plats och 

Säter sett från sydväst 1936. Här syns prästgården i förgrunden med ljusa fasader och en 
rundel på gårdsplanen framför. Till höger ligger ytterligare en gård, möjligen kyrkans arrende-
gård, och bakom denna breder Prästgärdet ut sig. Åkermarken är till största del ännu bevarad. 
Foto: Oscar Bladh i Kulturmiljöbild hos Riksantikvarieämbetet. 
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parkmark. Genomförandetiden för planen gick ut 1999 och någon byggnation har aldrig kommit 

till stånd. 

Planen för den södra delen av området – Prästhagen – vann laga kraft 1977 och avser bostäder 

i radhus och/eller flerbostadshus i max två plan men utan angiven högsta byggnadshöjd. Här 

finns idag flerbostadsbebyggelse uppförd i slutet av 1970-talet. 

  

Den gällande detaljplan för del av Prästgärdet som vann laga kraft 1990 och vars genomförandetid gick ut 1999. 
Området är märkt med ett S för skola eller förskola men någon byggnad har aldrig blivit uppförd. Samhällsav-
delningen Säters kommun. 
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Aktuellt förslag till ny detaljplan 

Planområdet inringas av flerbostadsbebyggelsen från 1970-talet i söder, egnahem från det 

tidiga 1900-talet i öster och den gamla rutnätsstadens bebyggelse i norr. Åt väster breder 

fortfarande det gamla åkerlandskapet ut sig och i fonden syns sjön Ljustern. 

Förslaget redovisar en byggrätt uppdelad i tre höjdnivåer. Den norra delen motsvarar i det 

närmaste gällande detaljplan för förskolan och här anges en byggnadshöjd på 8 meter. Likaså 

finns en del längst i söder med en byggnadshöjd på 8 meter. Här finns redan flerbostadshus i 

två plan med adress Falkgränd. Den till ytan största delen av planen – den i planområdets mitt – 

har en angiven byggnadshöjd på 12 meter. Även inom denna del av planen finns flerbostadshus 

i två plan längs norra sidan av Falkgränd. Planen anger inte någon nockhöjd eller takvinkel. 

  

Gällande detaljplan för Prästhagen som vann laga kraft 1977 och bebyggdes åren därefter. Den norra halvan av 
denna plan är tänkt att ersättas av det nya planförslaget för del av Prästgärdet. Samhällsavdelningen Säters 
kommun. 
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Antikvarisk bedömning 

Det område som avses i den föreslagna detaljplanen är ett stadsnära f.d. åkerlandskap av hävd 

knutet till kyrkan. Den flerhundraåriga traditionen av församlingsägd åkermark inom kyrkan 

framgår inte enbart genom att området varit undantaget i stadsplanerna och fortfarande är 

obebyggt, det framgår också i dess namn; Prästgärdet. Platsen speglar en del av den samhälls-

struktur som gällde ända fram till 1910 då prästerna blev tjänstemän med månadslön och 

församlingarnas mark istället utarrenderades som s.k. löneboställen. 

Säter är som stad lätt avläsbar vad gäller de historiska utbyggnaderna. Den gamla rutnäts-

staden avgränsas i första hand av sin strikta stadsplan. Den Nya staden är likaså tydlig då den 

baserades på trädgårdsstadens ideal vilket var gällande vid förra seklets början. 1942 års 

utvidgning tog ett betydligt större grepp och lät Säter expandera kraftigt åt norr och väster. Med 

utbyggnaden av Åsen-området under 1970- och 80-talen fullföljdes även utbyggnaden åt söder 

och staden fick i stort den omfattning Säter har idag. Från att ha varit en del i Säters periferi, 

med tydligare kopplingar till landsbygden än staden, har således Prästgärdet vuxit in i Säter och 

utgör numera en central del av staden som helhet. 

Förslag till ny detaljplan för del av Prästgärdet. Samhällsavdelningen Säters kommun genom Sweco. 
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Att bygga centralt i Säter kan inte betraktas som vare sig oväntat eller kontroversiellt. Såväl 

ekonomiska som social- och samhällsnyttiga faktorer talar för det. Inte minst när det gäller 

byggandet av samhällsfunktioner som skolor och inrättningar för vård och omsorg. Den initiala 

frågan i detta fall är dock vilka konsekvenser den föreslagna detaljplanen kan få på riksintresset. 

Det saknar förvisso en exakt fysisk avgränsning men formuleringarna anger vad det är som 

skall skyddas inom riksintresset; 

”Stadsmiljö, småstad som i den regelbundna rutnätsplanen från 1600-talet, övergången till 

landsbygd i sydväst och träbebyggelsen speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och 

trästadens bebyggelseutveckling till tiden kring sekelskiftet 1900.” 

Riksintresset inbegriper med andra ord inte stadens utbyggnader enligt 1905 och 1942 års samt 

1970-talets stadsplaner. 

Delar av det aktuella planområdet berörs däremot i uttrycket för riksintresset; 

”Området söder och väster om kyrkan som är rester av kungsgårdens och kyrkoherdeboställets 

mark och som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygden.” 

Enligt Riksantikvarieämbetets tolkning och formulering i rapporten Kulturmiljövårdens riksintres-

sen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014) är det just uttrycken för riksintresset som inte påtagligt 

får skadas vid planläggningen eller uppförandet av ny bebyggelse. Men vid sidan av ingrepp i 

riksintressets uttryck kan det också handla om den visuella påverkan ny bebyggelse kan ha på 

upplevelsen av riksintresset. I Riksantikvarieämbetets rapport står att 

”Åtgärder som visuellt dominerar landskapet eller ändrar kulturlandskapets karaktär kan ha en 

betydande påverkan på en riksintressant kulturmiljö även då åtgärden genomförs utanför 

området.” 

Den föreslagna planen kommer, i likhet med gällande detaljplan, att innebära att den gamla 

åkermarken omvandlas till bebyggd mark. Därmed borde det stå klart att både den befintliga 

och den föreslagna detaljplanen – ur juridisk mening – får en påverkan på riksintresset Säters 

stadskärna oavsett om området anses ligga inom riksintresset eller strax utanför. Följdfrågan 

blir huruvida påverkan kan betraktas som en påtaglig skada eller inte. 
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Slutsats 

Med den föreslagna detaljplanen skapas en till ytan avsevärt större byggrätt än den som gäller 

för förskolan idag. Därutöver tillåter byggrätten en högsta byggnadshöjd på 12 meter i relation 

till dagens 4,5 meter. Risken är uppenbar att en byggnad av sådana mått kommer att ”visuellt 

dominera landskapet” enligt Riksantikvarieämbetets definition. Den kommer sannolikt också att 

”ändra kulturlandskapets karaktär” då volymen är avsevärt större än rutnätsstadens bebyggelse 

likväl som Nya stadens egnahem och 1970-talets flerbostadshus. 

Alldeles oavsett om den gällande planen eller en ny tillämpas kommer genomförandet att 

innebära en potentiell påverkan på riksintresset, om än i dess periferi. Att området bebyggs 

Fotomontage som redovisar hur planområdet skulle upplevas från väster om en förskolebyggnad uppförs i enlighet 
med gällande byggrätt och detaljplan (ovan). Samt hur det skulle upplevas med en byggnad för särskilt boende i 
enlighet med den föreslagna byggrätten och detaljplanen (nedan). 
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istället för att förbli bevarad åkermark innebär att möjligheten till ett återtagande av den 

historiska användningen oåterkalleligen försvinner. Som en direkt konsekvens kommer också 

landskapsbilden att förändras. Planområdet står dock i direkt relation till 1970-talets bostads-

område med mindre flerbostadshus som redan idag avviker från Säters äldre bebyggelse. 

Skillnaden mellan gällande och föreslagen plan är skalan, den gällande planen skulle medföra 

en mindre visuell påverkan på landskapsbilden. 

Med den föreslagna detaljplanen öppnas för olika alternativ i bygglovsskedet och graden av 

påverkan på riksintresset styrs också i stor utsträckning av den tillkommande bebyggelsens 

slutliga utformning. I länsstyrelsens yttrande över lokaliseringen förordas faluröda träfasader 

och lertegel på taken. Huruvida detta är rätt väg att gå för att hantera påverkan på riksintresset 

kan diskuteras. Det primära torde snarare vara hur den eller de tillkommande byggnadsvolym-

erna grupperas samt hur de relaterar till den näraliggande bebyggelsen. Det öppna läget sett 

från stadskärnan ställer högre krav på anpassningen än material och färg. 

Av de två faktorer som är av störst betydelse för riksintresset – markanvändningen och den 

visuella påverkan på kulturlandskapet – fattades det ett beslut om ändrad användning redan 

1990 genom den nu gällande detaljplanen. Men med en förändrad användning följer i detta fall 

ofrånkomligen också en större eller mindre visuell påverkan på kulturlandskapet. Ett upphäva-

nde av gällande detaljplan p.g.a. det kulturhistoriska värdet är dock inte motiverat. Och med 

hänvisning till att området ligger i riksintressets yttersta periferi är det svårt att göra bedöm-

ningen att ett fullföljande av den föreslagna planen skulle medföra ”påtaglig skada” på 

riksintresset. 

 

 

 

 

 

Martin Åhrén 

Certifierad sakkunnig kulturvärden, nivå K 


