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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  godkänt i SBN 2018-08-29 §93 
 
Detaljplan för 

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

BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-07 beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt 
boende (SäBo). 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.  
 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för 
äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av 
byggnader för bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av 
planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att 
vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen 
medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen 
uppförande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra 
delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). 
 

PLANPROCESS 
Planen handläggs med utökat planförfarande. 
 

Planprogram 

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. Av beslutet framgår även att placering av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov. 
 

Samråd 

Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation 2018-02-21 att godkänna detaljplan för särskilt boende 
m.m. vid Prästgärdet, upprättad i februari 2018, för samråd. Samrådet pågick under perioden 2018-03-06 
tom. 2018-04-03. En sammanställning av inkomna synpunkter under samrådet och en redovisning av 
kommunens ställningstaganden med anledning av synpunkterna liksom en beskrivning av samrådsprocessen 
finns redovisat i en samrådsredogörelse som godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 (§70). 
Samrådsredogörelsen finns tillgänglig hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. 
 

Granskning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-12 att godkänna detaljplan för särskilt boende m.m. vid 
Prästgärdet, upprättad i juni 2018, för granskning. Granskningen har pågått under perioden 2018-06-19 till 2018-
07-31. 
 
Detaljplanen har under granskningstiden bestått av följande planhandlingar: plankarta i skala 1:1000 med plan-
bestämmelser samt planbeskrivning. Övriga handlingar som hör till planen är grundkarta, fastighetsförteckning, 
planprogram (2017-09-21) och antikvarisk förundersökning (2018-02-07) samt samrådsredogörelse (se ovan 
under Samråd). 
 
Underrättelse om granskning har skett genom brev till länsstyrelsen, sakägare m.fl. Till detta brev var 
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planhandlingarna (plankarta och planbeskrivning) samt följebrev bifogade. Övriga har underrättats om 
granskning genom annons i Dalarnas tidningar (2018-06-19), Dalademokraten (2018-06-19) och Säterbladet 
(2018-07-03). Kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar har fått handlingarna på remiss. 
Granskningshandlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se och på biblioteket i 
Säter. 
 

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 

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

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-19 
Trafikverket, 2018-06-21 
Lantmäteriet, 2018-06-25 
Polismyndigheten, 2018-07-02 
 

 

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 
Länsstyrelsen 2018-07-06 
 
Frågor som kan leda till att denna plan 
överprövas enligt PBL 11:10 
Utifrån de intressen Länsstyrelsen särskilt har att 
bevaka finns inget att erinra. 
 

Övrigt att beakta 
Buller 
Trafikalstring och trafikbuller har beräknats för 
planområdet och det anges att gällande riktvärden 
bedöms uppfyllas med god marginal. Inga 
bullernivåer finns dock angivna i planbeskrivningen 
som kan verifiera denna slutsats.  
 
Kulturmiljö 
Den planerade anläggningens storlek kommer att ha 
stor visuell påverkan på det öppna landskapsrum som 
omfattar f. d. kungsgårdens och kyrkoherdeboställets 
gamla inägomarker, vilka ingår i uttrycket för 
riksintresset för kulturmiljövården Säters stad. Det är 
därför väsentligt att stor omsorg ägnas åt att 
minimera den negativa påverkan på riksintresset.  
 
Färgsättningen är härvid, enligt länsstyrelsens 
bedömning, av stor betydelse för att den 
tillkommande bebyggelsen skall upplevas som en  
naturlig del av det öppna landskapsrummet runt 
kyrkoherdebostället.  
 
Det är en väsentlig karaktärsskillnad om byggnaderna 
målas med falu rödfärg, som är ett traditionellt 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om bullernivåer 
som har beräknats. Uppgifterna ska inte tolkas som exakta 
beräkningssvar utan de beräkningsresultat som redovisas ska 
endast ses som indikationer på om riktvärdena för buller 
riskerar att överträdas, vilket framgick av planbeskrivningen 
(granskningshandling). 
 
Kommunen kommer, genom bygglovsexpertis med 
arkitektkompetens, att i bygglovsskedet tillsammans med 
exploatören arbeta för att minimera den negativa påverkan på 
riksintresset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer i bygglovsskedet att arbeta för att falu 
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pigment, som använts under lång tid i agrara miljöer 
och som åldras på ett harmoniskt sätt, jämfört med 
faluröd färg, som anges i planhandlingarna. Det 
senare innebär sannolikt en modern färgtyp med 
syntetiskt pigment, vilken ofta åldras på ett sådant 
sätt att den ändrar nyans på ett ofördelaktigt sätt. 
Falu rödfärg har en naturligt matt yta, medan färg 
med faluröd nyans sannolikt innebär en färg med 
blank yta, vilket ger ett annat och i denna miljö 
olämpligt uttryck. 
 

rödfärg ska användas i så stor utsträckning som möjligt, där 
så är lämpligt utifrån t.ex. byggnadens brandskydd och 
underhåll av byggnaden. En avvägning kommer att göras 
mellan de argument som länsstyrelsen lyfter i sitt 
granskningsyttrande och det resonemang som kommunen förde 
i sin kommentar till länsstyrelsens samrådsyttrande, se 
samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12). 
 

 
 

 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
 

Boende grannar (yttrande 4), 2018-06-25 
Vill med detta brev påtala att vi är helt emot att det 
byggs ett äldreboende centralt i stan när det finns så 
fina områden ute på Skönviksområdet och på 
Havregärdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om det ändå planeras att byggas på Åsen så har vi 
några frågor vi vill ha svar på. 
Vi har sett ritningar för nya SÄBO och ser att det 
planeras en parkering utanför vår tomt.  
Nu vill vi gärna veta hur planeringen ser ut för denna 
parkering. 

Kommentar: 
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 
var ute på samråd under perioden mars-april 2017, under 
vilken bl.a. myndigheter, sakägare och allmänheten bjöds in 
att lämna synpunkter. 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. 
 

En etablering av ett särskilt boende på Skönvik eller 
Havregärdet som den yttrande föreslår skulle innebära ett 
längre avstånd till centrum än den aktuella platsen vid 
Prästgärdet. Det kortare avståndet från Prästgärdet till den 
centralare delen av tätorten skulle kunna bidra till att de 
boende känner att de kan vara en del av samhället även i ett 
sent skede av livet liksom att besökare till de boende på ett 
enkelt sätt kan ta sig till det särskilda boendet både till fots, 
med cykel eller tack vare korta avstånd till kollektivtrafik 
t.ex. tåg för besökare som bor på andra orter. Kortare avstånd 
till centrum kan också bidra till effektivare transporter när 
leveranser sker inom ett mer begränsat område inom tätorten. 
En tät stad, i likhet med Säters stadskärna, kan även ha 
andra fördelar, t.ex. när det gäller minskat behov av 
transporter och att bevara skogsmark eller jordbruksmark i 
mer perifera lägen. Förtätning, blandad bebyggelse och 
funktionsblandning har genom forskning visat sig bidra till en 
mer attraktiv stad med liv och rörelse. Av kommunens 
översiktsplan går att utläsa flera beskrivningar och 
ställningstaganden som sammantaget stödjer en sådan 
inriktning. 
 
De ritningar som hänvisas till är troligtvis markskisser som 
tagits fram inom ramen för Säbo-projektet. Skisserna är 
fortfarande endast arbetsmaterial och därför inga slutgiltigt 
bindande skisser för utemiljön kring det särskilda boendet. 
Området som i skisserna redovisas som parkering ligger på 
norra sidan av Åsenvägen och ingår inte i den aktuella 
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- Hur stor kommer den vara? 
 
- Hur nära vår tomt är den tänkt att vara? 
 
- Har ni tänkt på buller o miljö i samband med att 
bilarna ska varmköras vintertid? 
 
 
- Kommer ni att sätta upp någon häck eller plank 
mot vår tomt? 
- Kommer parkeringsrutorna vara vända mot Åsen så 
att inte avgaserna går direkt in på vår gård? 
 
 
- Var planerar ni infarten så att ni har ett 
säkerhetstänk med tanke på korsningen och vårt 
plank som vi har mot Gränsgatan? 
- Ska personal och besökare behöva korsa Åsenvägen 
på vägen till från parkeringen? 
- Vad är det som gör att inte parkeringen kan vara 
längre upp mot Åsen på andra sidan Åsenvägen dvs 
samma sida av vägen som äldreboendet planeras? 
 
Vi har redan en hel del buller från parkeringarna som 
är på Gränsgatan. Främst vintertid då bilar startas o 
värms upp innan de åker iväg.  
 

detaljplanen som varit ute på granskning utan är sedan 
tidigare planlagd som parkering (allmän plats) genom en 
gällande detaljplan (”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet”, 
laga kraft 1990-06-29), se bild nedan för utdrag ur 
plankartan. Anläggande av parkering på den nämnda platsen 
regleras inte i den aktuella detaljplanen och är därför inte 
heller beroende av att den aktuella detaljplanen vinner laga 
kraft. Parkeringar kan anläggas med stöd av den nu gällande 
detaljplanen och kan komma att anläggas tidigare än det 
särskilda boendet eftersom parkeringen även kan avlasta 
parkeringssituationen i innerstaden.  
 

 
Utdrag ur plankartan för den gällande detaljplanen (”Detaljplan barnstuga 
mm, Prästgärdet”, laga kraft 1990-06-29) 

 
 
Maximal yta enligt gällande detaljplan är 730 m² (775 m² 
inräknat in-/utfartsdelen). 
Som närmast enligt vad gällande detaljplan tillåter, dvs. cirka 
8 meter från parkeringen till närmsta fastighetsgräns i nordost. 
Parkering i detta läge har bedömts vara lämplig i och med att 
den gällande detaljplanen antogs och vann laga kraft 1990. I 
den planläggningen gjordes en avvägning kring generering av 
trafikbuller och miljöaspekter, t.ex. emissioner från bilar. 
Behovet av denna typ av åtgärd bedöms i ett senare skede.  
 
Exakt utformning är ännu inte bestämd, men utifrån hur 
ytan för parkering är utformad i den gällande detaljplanen är 
det möjligt att parkeringarna kommer att vara vända både 
mot Åsenvägen och mot kvarteret Ejdern. 
Mot Gränsgatan enligt gällande detaljplan. 
 
 
Ja, de som ska till det särskilda boendet från parkeringen 
kommer att behöva korsa Åsenvägen via en lämplig passage. 
Ytan på sydvästra sidan av Åsenvägen är inte planlagd för 
parkering och har inte heller tagits med i den aktuella planen 
med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård (Säters 
stadskärna) och områdesbestämmelserna för Säters innerstad.  
 
 
 
 



Granskningsutlåtande (godkänt i SBN 2018-08-29 §93) 

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säter (Dnr: SBN 2017/0898) 
5 

Att bygga ett äldreboende så centralt som i detta 
förslag kommer att innebära en hel del mer trafik på 
Gränsgatan med bl.a. tung trafik pga varutransporter 
mm. Gatan är redan idag är starkt trafikerad vilket 
gör att vi ofta har fönster som vibrerar. 
 
Ser fram emot svar på ovanstående frågor. 
 

Beräkningar av tillkommande trafik till följd av det särskilda 
boendet har gjorts och redovisas i planbeskrivningen under 
avsnitt ”Gator och trafik”. Sett till de aktuella gatornas 
utformning, nuvarande kapacitet i vägnätet och karaktären på 
gatornas omgivande mark bedöms inte tillskottet av fordon till 
följd av ett genomförande av planen vara i sådan 
storleksordning att några betydande negativa konsekvenser 
uppstår t.ex. vad gäller biltrafikens framkomlighet 
eller störningar för närliggande bostäder från trafikbuller. 
 

Privatperson (yttrande 9), 2018-07-09 
Det finns väl lediga lokaler vid Säters sjukhus för 
särskilt boende. 

Kommentar: 
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 ny- eller ombyggnation av lokaler i Skönvik.  
 
Av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 49 
framgår att kommunen har utrett möjligheten att bygga 
om befintliga lokaler bl.a. i Skönvik, men kommit fram 
till att inget av de utredda alternativen möjliggör 
inrättande av 60 platser med en möjlig framtida 
utbyggnad i enlighet med de behov som prognostiserats av 
Socialförvaltningen. De lokallösningar som skulle bli 
aktuella möjliggör inte heller en kostnadseffektiv drift av 
verksamheten. Därför återstår endast alternativet 
nybyggnation. 
 

Privatperson (yttrande 10), 2018-07-19 
Jag (”enskild person”) har tidigare lämnat synpunkter 
på då presenterat förslag. 
 
Av nämndens yttrande över dessa tidigare 
synpunkter kan jag förstå att jag grundligt 
misslyckats med att i ord beskriva mina 
synpunkter/förslag. Jag hoppas att bifogad skiss gör 
det mera begripligt. Lämpligen placeras huvudentré 
eller motsvarande mot norr. 
 
Jag är medveten om att förslaget innefattar mark 
utanför planområdet och att det därmed kanske inte 
går att genomföra, men trots det vill jag förtydliga 
det. 
 
Min uppfattning är förstås att förslaget avsevärt 
skulle förbättra förutsättningar för person- och 
ekonomitrafik till anläggningen, tillgänglighet, 
säkerhet för boende och besökare samt ordnad 
parkeringsmöjlighet. 
 
Därför överlämnar jag denna komplettering i hopp 
om att den undanröjer missförstånden och att den 
om möjligt kan beaktas under fortsatt planering. 
 
Skissförklaringar: 
A) Trafik- och parkeringsyta 

Kommentar: 
Synpunkterna och förtydligandet noteras och förs vidare 
till ansvariga inom kommunen för SäBo-projektet. 
 
Kommunen står i sak fast vid det som framfördes i 
kommentarerna till den yttrandes samrådsyttrande, se 
samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12). Kommunen 
har medvetet valt att inte utöka planområdet till att 
innefatta mark längre åt nordväst med hänsyn till 
riksintresset för kulturmiljövård (Säters stadskärna) och 
områdesbestämmelserna för Säters innerstad. 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 med den trafiklösning 
som den yttrande föreslår 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. 



Granskningsutlåtande (godkänt i SBN 2018-08-29 §93) 

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säter (Dnr: SBN 2017/0898) 
6 

B) Nydragen väg/gata, enkelriktad, med eller 
motsols, infart respektive utfart Åsenvägen. 
(Medsols sannolikt bästa val). 

C) Anpassad korsning Gränsgatan – Södra 
Kyrkogatan – ny gata B. 

D) Ändrad sträckning för gångväg mot Åsen 
 

 
 

Moderaterna Säter, 2018-07-27 
Vi anser att Granskningshandlingen avseende 
”Detaljplan för särskilt boende m.m vid Prästgärdet” 
Dnr: SBN2017/0898 strider mot beslut KF  
§49 2016-04-11.  
 
Paragraf 2 i beslutet lyder: Placering av den nya 
byggnaden skall möjliggöra en senare utbyggnad 
utifrån framtida behov.  
 
I bakgrund och ärendebeskrivningen till ovan 
nämnda beslutspunkt beskrivs valet av nybyggnation 
motiveras i just av möjligheten till utbyggnad. 
Socialnämnden anser att det fram till 2030 behöver 
ytterligare 30-40 platser än de 60 som nu planeras 
för.  
 
Den detaljplan som nu är ute för granskning 
möjliggör inte en utbyggnad.  
 
Vi anser därför att ”Detaljplan för särskilt boende 
m.m.vid Prästgärdet” ska omarbetas för att följa 
ovan nämnda KF beslut. 
 

Kommentar: 
Den aktuella platsen vid Prästgärdet möjliggör en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov, antingen genom att 
lokalerna utökas genom en tillbyggnad eller genom en 
fristående byggnad i direkt anslutning (inom 15 meter) 
till den byggnad för särskilt boende som byggs i en första 
etapp. En utbyggnad genom en fristående byggnad skulle 
kunna byggas med det nuvarande planförslaget. En 
utbyggnad genom tillbyggnad skulle kunna byggas efter 
att en ny detaljplan/ändring av gällande detaljplan 
tagits fram för att ta bort den så kallade ”prickmarken” 
(mark som inte får förses med byggnad”) längs den 
nordligaste gränsen av fastigheten Ådern 1 som finns i 
det nuvarande planförslaget.  
 
Beslutet i kommunfullmäktige ställer inte krav på att 
den framtida utbyggnaden ska möjliggöras inom ramen 
för en enda detaljplan och specificerar inte om 
utbyggnaden ska ske genom tillbyggnad eller ny 
fristående byggnad. Utbyggnaden skulle teoretiskt kunna 
ske genom framtagandet av flera detaljplaner. Den 
aktuella platsen som sådan omöjliggör inte en sådan 
framtida utbyggnad som åsyftas i kommunfullmäktiges 
beslut. 
 

Kristdemokraterna Säter, 2018-07-30 
Kristdemokraterna anser att den handling som 
skickats till granskning gällande ”Detaljplan för 
särskilt boende vid Prästgärdet” Diarienr: 
SBN2017/0898 strider emot det beslut som togs i 
Kommunfullmäktige §49 2016-04-11.  

Kommentar: 
Den aktuella platsen vid Prästgärdet möjliggör en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov, antingen genom att 
lokalerna utökas genom en tillbyggnad eller genom en 
fristående byggnad i direkt anslutning (inom 15 meter) 
till den byggnad för särskilt boende som byggs i en första 
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Enligt denna beskriver man valet av plats för 
boendet såhär: 
 
”Placering av den nya byggnaden skall möjliggöra en 
senare utbyggnad utifrån framtida behov. ” 
 
Kristdemokraterna ser nu att behoven växer och att 
flera boendeplatser behövs inom en snar framtid. 
 
Den detaljplan som nu skickats till granskning 
kommer ej kunna tillgodose kommande behov.  
 
Kristdemokraterna anser därför att ”Detaljplan för 
särskilt boende vid Prästgärdet” ska göras om för att 
bli giltig enligt det beslut som togs i 
Kommunfullmäktige. 
 

etapp. En utbyggnad genom en fristående byggnad skulle 
kunna byggas med det nuvarande planförslaget. En 
utbyggnad genom tillbyggnad skulle kunna byggas efter 
att en ny detaljplan/ändring av gällande detaljplan 
tagits fram för att ta bort den så kallade ”prickmarken” 
(mark som inte får förses med byggnad”) längs den 
nordligaste gränsen av fastigheten Ådern 1 som finns i 
det nuvarande planförslaget.  
 
Beslutet i kommunfullmäktige ställer inte krav på att 
den framtida utbyggnaden ska möjliggöras inom ramen 
för en enda detaljplan och specificerar inte om 
utbyggnaden ska ske genom tillbyggnad eller ny 
fristående byggnad. Utbyggnaden skulle teoretiskt kunna 
ske genom framtagandet av flera detaljplaner. Den 
aktuella platsen som sådan omöjliggör inte en sådan 
framtida utbyggnad som åsyftas i kommunfullmäktiges 
beslut. 
 

Privatperson (yttrande 13), 2018-07-30 
Jag anser att alternativ B är att föredra, framför allt 
före alternativ D och C. Prästgärdet utgör en stor del 
av stadsbilden och en byggnad i den föreslagna 
storleken skulle utgöra en betydande negativ 
påverkan på hela stadsmiljön. Biltrafiken skulle öka 
och problem med parkeringar skulle uppstå. Något 
som är till nackdel för den gång- och cykeltrafik som 
går till och från Åsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag förstår behovet av att ligga nära med närhet till 
service men finns det någon statistik på hur mycket 
personer boende i denna boendeform nyttjar central 
service, t.ex i jämförelse med andra grupper av 
kommuninnevånare som också har behov av närhet 
till service? Det verkar kortsiktigt att trycka in nya 
byggnationer i befintlig stadsmiljö och förtäta 
ytterligare. Det vore bätte att nyttja större ytor i 
stadens utkant och verka för att sprida ut staden 
istället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
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 
(område D i planprogrammet) 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 planbeskrivningen (granskningshandling) redovisas ett 
förslag till hur trafik och parkering ska lösas samt en 
bedömning av vilka konsekvenser som tillkommande 
trafik skulle orsaka vid ett genomförande av 
detaljplanen. 
 
Kommunen känner inte till om det finns statistik kring 
detta. Bakgrunden till motivet att förlägga det särskilda 
boendet nära centrum bottnar inte bara i de boendes 
behov av att nyttja allmän och kommersiell service i 
centrum. Det korta avståndet till den centralare delen av 
tätorten kan bidra till att de boende känner att de kan 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet 
liksom att besökare till de boende på ett enkelt sätt kan 
ta sig till det särskilda boendet både till fots, med cykel 
eller tack vare korta avstånd till kollektivtrafik t.ex. tåg 
för besökare som bor på andra orter. Kortare avstånd 
till centrum kan också bidra till effektivare transporter 
när leveranser sker inom ett mer begränsat område inom 
tätorten. Förtätning, blandad bebyggelse och 
funktionsblandning har genom forskning visat sig bidra till 
en mer attraktiv stad med liv och rörelse. Av kommunens 
översiktsplan går att utläsa flera beskrivningar och 
ställningstaganden som sammantaget stödjer en sådan 
inriktning. 
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Dessutom vore det bra att behålla så mycket centrala 
grönområden som möjligt. 

 
Förtätning i stadsmiljöer är en företeelse som sker över 
hela världen, så också i Säter. En tät stad, i likhet med 
Säters stadskärna, kan ha flera fördelar, t.ex. när det 
gäller minskat behov av transporter och att bevara 
skogsmark eller jordbruksmark i mer perifera lägen.  
 
Övervägande del av Prästgärdets öppna grönområde 
kommer fortfarande att vara kvar och tillgängligt för 
allmänheten t.ex. för rekreation och som strövområde.  
 

Boende (yttrande 14), 2018-07-31 
Vi har tagit del av förslaget och kan konstatera att 
trots de smärre förändringar som har gjorts i 
förslaget kvarstår våra synpunkter från tidigare 
yttrande. 
 
Vi vill även anföra följande synpunkter. 
 
Planförslaget stämmer ej med den illustration som 
ligger till grund för fullmäktiges beslut 20170921. Av 
samrådshandlingarna sid 15 citat ”Planområdet är 
idag obebyggt” sid 16 bild av planområdet. I 
verkligheten är planområdet i stort sett dubbelt så 
stort i förhållande till det som redovisas i handlingar 
till fullmäktige och därmed vad som ligger till grund 
för beslutet.  
 
 
 
 
 
Samrådsredogörelsen sid 5 länsstyrelsen skriver 
”storleken på planområdet verkar även ha utökats 
något sedan planprogrammet, vilket bör anges i 
planbeskrivningen” Kommunens svar sid 5 
”Planområdet har till samrådshandlingarna endast 
utökats söderut för att innefatta befintlig bebyggelse 
på Åsen vid Falkgränd. 
Att använda sig av ordet endast verkar oansvarigt 
med tanke på den förändring det är fråga om. 
Det är uppenbart att den föreslagna nybyggnationen 
är otillräcklig för att täcka det behov av platser som 
krävs enligt kommunens prognos. Detta innebär att 
hus på Falkgränd (3 st) med all sannolikhet kommer 
att rivas. 
 
I kommunens kommentarer återkommer på flera 
ställen att det allmänna intresse som SäBo innebär 
väger tyngre än det enskilda intresset. 
Säterbostäder har fått ett berättigat beröm för att ha 
iordningsställt anpassade lgh på Falkgränd för äldre 
människor. Säterbostäder har med andra ord gjort en 
insats för allmänna intresset vilket också är en del av 
deras uppgift. I Säter saknas ex vis hiss i flertalet 
flerbostadshus. 

Kommentar: 
Se kommentar i samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-
12). 
 
 
 
 
 
Det planområde som redovisades i planprogrammet var 
mycket riktigt mindre till ytan än det som redovisas i 
detaljplanens samråds- och granskningshandlingar. 
Bland annat ingick inte den befintliga bebyggelsen på 
Åsen i planprogrammets planområde, därav texten 
”obebyggt”. Eftersom planprogrammet främst har en 
strategisk funktion för val av område och samtidigt inte 
är juridiskt bindande är redovisningen av geografiska 
områden (t.ex. planområden) i planprogrammet endast 
tänkt som ungefärliga avgränsningar som kan ändras 
under planprocessens gång när området utreds mer i 
detalj.  
 
Kommunens svar var riktat till länsstyrelsen med 
länsstyrelsens bevakning av riksintresset för 
kulturmiljövård i åtanke för att tydliggöra att 
planområdet inte hade utökats i riktning mot 
riksintresset. Detta framgick inte tydligt av 
kommentaren, vilket gör det till en olycklig formulering 
för övriga som läser den. I planbeskrivningens avsnitt 
”Planprogram” (granskningsversionen) används dock en 
annan formulering. 
 
Det är i dagsläget inte bestämt om och hur byggnaderna 
vid Falkgränd ska nyttjas i framtiden. Detaljplanen tar 
dock höjd för att det ska vara möjligt att antingen bygga 
om byggnaderna eller ersätta dem med nya byggnader. 
 
Kommunen anser inte att kommunen ställer äldre med 
olika behov mot varandra. När kommunen skrev 
”närliggande bostäder” i kommentarer till flera 
samrådsyttranden (”det mycket angelägna allmänna 
intresse som ett SäBo innebär väger tyngre än de 
enskilda intressen som utblickarna från närliggande 
bostäder utgör”) åsyftades inte enbart bostäderna vid 
Falkgränd utan alla närliggande bostäder vars utblickar 
kan påverkas visuellt av genomförandet av den aktuella 
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Vilket förtroende kommer framtida och nuvarande 
hyresgäster att ha för Säters styrande? Många kanske 
frågar sig om den lgh jag har hyrt kommer att rivas. 
Kommunen ställer äldre med olika behov mot 
varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avståndet mellan befintlig bebyggelse på Falkgränd 
är ca 15 meter och avståndet till nybyggnationen 
också 15 meter. Kommunens slutsats är att det som 
var bra för 40 år sedan duger även idag. Ingen kan 
väl påstå att -70-talets planer med matargator och tät 
bebyggelse är anpassad till Säters kulturhistoriska 
profil. Den föreslagna byggnationen förstärker 
endast det som var feltänkt för 40 år sedan. 
 

detaljplanen, vilket t.ex. även inkluderar bostäder 
nordost om Åsenvägen. 
 
Förtätning i stadsmiljöer och förändring av befintliga 
stadsmiljöer är företeelser som sker över hela världen, så 
också i Säter. En tät stad, i likhet med Säters 
stadskärna, kan ha flera fördelar, t.ex. när det gäller 
minskat behov av transporter och att bevara skogsmark 
eller jordbruksmark i mer perifera lägen. Det aktuella 
planområdet med omnejd ligger centralt i Säters tätort, 
varför en viss grad av förtätning och förändring får 
accepteras i den befintliga miljön och knappast kan 
komma som en överraskning för kommuninvånare och 
närboende. Förtätning, blandad bebyggelse och 
funktionsblandning har genom forskning visat sig bidra till 
en mer attraktiv stad med liv och rörelse. Av kommunens 
översiktsplan går att utläsa flera beskrivningar och 
ställningstaganden som sammantaget stödjer en sådan 
inriktning. 
 
Kommunen bedömer att 15 meter är ett acceptabelt 
avstånd mellan byggnaderna för att kunna skapa goda 
boendemiljöer för både de befintliga bostäderna och de 
tillkommande. Som jämförelse har större delen av Säters 
stadskärna, som får ses som en central del i Säters 
kulturhistoriska profil, en tät bebyggelsestruktur där 
byggnaderna på många ställen står närmare varandra 
än 15 meter. Det relativt korta avståndet i det aktuella 
fallet beror på att exakt placering och utformning av 
Säbo-byggnaden ännu inte är bestämd och att stor 
flexibilitet därför behövs i detaljplanen för att undvika 
onödig inlåsning. Dessutom kommer Säterbostäder 
själva att vara både byggherre för det särskilda boendet 
och förvalta de befintliga bostäderna vid Falkgränd, 
vilket ger större möjligheter för en god helhetssyn vid 
utveckling av planområdet och anpassning av 
tillkommande bebyggelse till befintlig. 
 

Privatperson/boende (yttrande 15), 2018-07-31 
Nu finns Gränsgatan med i ert underlag men inget 
nämns om hur den nuvarande och ökande trafiken 
påverkar säkerheten för fotgängare och cyklister som 
ska passera eller färdas längs med Gränsgatan. 
 
Idag kör de flesta bilar som om Gränsgatan är en 
”huvudled” och väldigt få håller gällande hastighet.  
 
Dessutom är det väldigt dålig sikt i varje korsning där 
det dagligen passerar barn till och från skolan. 
 
Jag anser att Gränsgatan ska förses med farthinder i 
någon form och att det ska upprättas tydliga 
övergångsställen med varningslampor för att öka 
trafiksäkerheten. 
 
Dessutom bör all tung trafik ledas via Åsenvägen. 

Kommentar: 
Som framgår av kommentaren till den yttrandes 
synpunkter i samrådsredogörelsen (godkänd 2018-06-
12) bedöms de korsningspunkter som idag finns utmed 
Åsenvägen och vid SäBo ha en bra utformning sett till 
trafiksäkerheten. Detsamma gäller generellt även för 
korsningspunkterna längs Gränsgatan. Att trafiken 
ökar något bedöms inte försämra situationen. 
Planbeskrivningen förtydligas på denna punkt. 
 
I planbeskrivningen (granskningshandling) redovisas ett 
förslag till hur trafik och parkering ska lösas. 
Genomförandet av den aktuella detaljplanen bedöms i 
sig inte motivera att åtgärder görs på Gränsgatan. Den 
problematik som den yttrande upplever finns redan idag. 
Utifrån de trafikalstringsberäkningar som gjorts (se 
planbeskrivningen) bedömer kommunen inte att 
problematiken förvärras till följd av genomförandet av 
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Ett tips: Ta en biltur, gå och cykla på de 
anslutningsvägar som nämns i detaljplanen, föreställ 
er möte med bil/buss/lastbil och att hitta en 
parkering under de förhållanden som vi hade i 
vintras och fundera sen om placeringen på 
Prästgärdet är en bra lösning. 
 
Sunt förnuft säger att SÄBO bör placeras där 
trafiken till och från boendet inte riskerar att påverka 
varken säkerhet eller miljö för kommunens invånare 
och tillresta besökare. 
 
Den yttrande bifogade även sitt samrådsyttrande, se 
samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12). 
 

den aktuella detaljplanen.  
 
Den yttrandes förslag till åtgärder tas i beaktande i 
arbetet med att skapa säkra gång- och cykelvägar i 
Säter. 

 
 

Kommunala remissinstanser m.fl. 
 

Hedemora Energi AB, 2018-06-26 
Vi funderar på följande formulering:  
  
”Avtal som reglerar fördelning av kostnader för flytt 
av ledningar och därtill hörande tekniska 
anläggningar bör ha slutits mellan exploatören och 
respektive ledningsinnehavare innan planen antas.” 
  
Vem är exploatören så vi vet vem vi kan ta kontakt 
med?  
  
Om intresse finns gällande att ansluta området till 
fjärrvärme så får ni höra av er till oss. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
 
 
 
 
 
Den tilltänkta exploatören är Säterbostäder AB. 
 
 
Synpunkten noteras. 

Socialnämnden, 2018-06-29 
Socialnämnden tillstyrker att byggnaden uppförs i två 
våningar.  
 
Planbeskrivningen i övrigt överensstämmer med de 
beslut som socialnämnden har fattat i ärendet. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
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Sent inkomna yttranden 
Följande instanser har inkommit med sina yttranden efter granskningstidens slut 2018-07-31. Dessa 
granskningsyttranden kan därför inte räknas som en grund för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen. 
Ingen ställning kommer att tas till dessa under rubriken ”Beaktande av synpunkter” huruvida deras 
granskningssynpunkter har blivit tillgodosedda eller inte. Här följer en sammanfattning av de sent inkomna 
synpunkterna och kommentarer till dessa. De skriftliga yttrandena i sin helhet finns tillgängliga hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
Hembygdsföreningen i Säter, 2018-08-01 
Hembygdsföreningen i Säter hade styrelsemöte den 
31/7-18 och vi kom överens om byggnationen på 
prästgärdet inte passar. Det talas om utsikt över sjön 
men dom flesta husen är vända med gaveln mot 
sjön. I området finns prästkällan och en gammal 
gruva.  
Ett förslag: 
Att bygga på andra sidan vägen där korsningen är till 
Jones väg. Med utsikt över Mårtens gård och St. 
Skedvi. För dom äldre som bor där upp får ett 
busskort ner på stan och vårdcentralen gratis. 
 

Kommentar: 
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 var ute på samråd under perioden 
mars-april 2017, under vilken bl.a. myndigheter, 
sakägare och allmänheten bjöds in att lämna 
synpunkter. 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.  
 
Enligt antagen bostadsplan i kommunfullmäktige 
(2018-06-14 §70) är båda ytorna avsedda för bostäder. 
De är dessutom sedan tidigare detaljplanlagda för 
bostäder. 
 
En etablering av ett särskilt boende på de plater som 
den yttrande föreslår skulle innebära ett betydligt längre 
avstånd till centrum än den aktuella platsen vid 
Prästgärdet. Det kortare avståndet från Prästgärdet till 
den centralare delen av tätorten skulle kunna bidra till 
att de boende känner att de kan vara en del av 
samhället även i ett sent skede av livet liksom att 
besökare till de boende på ett enkelt sätt kan ta sig till 
det särskilda boendet både till fots, med cykel eller tack 
vare korta avstånd till kollektivtrafik t.ex. tåg för 
besökare som bor på andra orter. Kortare avstånd till 
centrum kan också bidra till effektivare transporter när 
leveranser sker inom ett mer begränsat område inom 
tätorten. En tät stad, i likhet med Säters stadskärna, 
kan även ha andra fördelar, t.ex. när det gäller minskat 
behov av transporter och att bevara skogsmark eller 
jordbruksmark i mer perifera lägen. Förtätning, 
blandad bebyggelse och funktionsblandning har genom 
forskning visat sig bidra till en mer attraktiv stad med 
liv och rörelse. Av kommunens översiktsplan går att 
utläsa flera beskrivningar och ställningstaganden som 
sammantaget stödjer en sådan inriktning. 
 
Exakt utformning och placering inom det aktuella 
planområdet (t.ex. vilka utblickar mot sjön Ljustern 
som skapas) är ännu inte bestämt inom ramen för Säbo-
projektet och regleras inte heller genom den aktuella  
detaljplanen. 
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Kommunala remissinstanser m.fl. 
Säterbostäder AB, 2018-08-01 
Även föreliggande förslag till detaljplan tillåter en 
byggnation som tangerar tomtgräns. Bolagets 
uppfattning från föregående samråd står fast att det 
inte alls är önskvärt med en sådan planbestämmelse 
på grund av den förtätning som den planerade 
byggnationen kommer att orsaka. 
  
Ur boendemiljösynpunkt är det i synnerhet 
hyreshusen belägna på Falkgränd 4 och Falkränd 6 
som kommer att berörs av förtätningen. Avståndet 
mellan norra fasaderna, där balkonger och uteplatser 
är placerade, och tomtgräns uppgår endast till ca 15 
till 17 meter.  
  
I regel utformas detaljplaner med punktprickad mark 
i anslutning till tomtgräns. I det här fallet bör man 
också införa prickad mark för att lindra den påtagliga 
förtätningen som i vilket fall som helst uppkommer . 

Kommentar: 
Befintlig bebyggelse ligger som närmast cirka 15–17 
meter från fastighetsgränsen till det nya särskilda 
boendet. Byggrätten för det särskilda boendet ligger cirka 
1–1,5 meter lägre i terrängen än den befintliga 
bebyggelsen. Byggrätten medger en byggnadshöjd som 
motsvarar högst en tvåvåningsbyggnad. Kommunen 
bedömer att dessa förhållanden är godtagbara utifrån 
boendemiljö både för de befintliga bostadshusen och för 
tillkommande bebyggelse. 
 
Motsvarande byggnadsavstånd (eller mindre om 
trapphusens utkragningar räknas in) finns idag 
sinsemellan vissa av de befintliga byggnaderna längs 
Falkgränd (mellan Falkgränd 1 och 2).  
 
Exakt placering och utformning av Säbo-byggnaden är 
ännu inte bestämd. Stor flexibilitet behövs därför i 
detaljplanen för att möjliggöra många alternativ på 
placering och gestaltning av säbo-byggnaden i 
bygglovsskedet.  

 
 

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

 

• Plankartan justeras med avseende på E-området utbredning genom att E-områdets bredd minskas 

med cirka 3,4 meter i öster. Detta görs för att undvika konflikt med de fjärrvärmeledningar som 

passerar i marken. Kommunen gör bedömningen att nyttan med att minska E-området överväger 

kostnaden för att flytta befintliga fjärrvärmeledningar. De nya dimensionerna på E-området blir 

10x4,75 meter. Ändringen har förankrats hos Dala Energi, som ska flytta sin nätstation för 

elförsörjning till E-området. 

• Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om beräknade trafikbullernivåer. 

• Planbeskrivningen förtydligas kring bedömningen av påverkan på trafiksäkerheten längs 

Gränsgatan. 
 

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 
 

 

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

• Länsstyrelsen 

• Boende grannar (yttrande 4) 

• Privatperson (yttrande 9) 

• Privatperson (yttrande 10) 

• Moderaterna Säter 

• Kristdemokraterna Säter 

• Privatperson (yttrande 13) 

• Boende (yttrande 14) 

• Privatperson/boende (yttrande 15) 
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Följande instanser, sakägare och allmänhet fick inte sina samrådsynpunkter tillgodosedda helt eller delvis: 
 

• Länsstyrelsen 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 1) 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 2) 

• Boende (samrådsyttrande 5) 

• Moderaterna Säter 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 6) 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 7) 

• Miljö- och byggenheten 

• Säterbostäder AB 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2018-08-29 

Andréas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 


