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Kulturnämnden 2020-08-18   
   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  
     Dnr KN2020/0045 
  
 Kn § 50    Samrådsyttrande för Detaljplan Präst Källa  
 
 Beslut  
 Kulturnämnden beslutar godkänna detaljplan för Prästkälla. 
 
  
 Bakgrund och ärendebeskrivning  
 Den 16/6 2020 beslutade KSau att godkänna detaljplanen för Prästkälla, Säter, för 
 samråd. Planförslaget ska samrådas mellan den 22 juni och 31 augusti 2020.  
 
 Säters kommun har i gällande Bostadsplan (2016-06-13 KF § 76) pekat ut området 
 kallat Präst Källa, del av den kommunala fastigheten Säter 4:5, i Säters tätort som 
 lämpligt för exploatering av bostadsbebyggelse. Ett markanvisningsavtal (2018-05-22 
 KS § 90) har slutits med Hultqvist fastigheter AB och därefter ett planavtal (2018-09-
 25 KS § 140) som syftar till att genom en detaljplan pröva lämpligheten i att uppföra 
 flerfamiljshus på Präst Källa. Hultqvist fastigheter AB avser att uppföra bostadsrätter 
 på området. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus med hänsyn till 
 naturmiljön på och kring planområdet. Eftersom området idag saknar en 
 anslutningsväg för motortrafik syftar även detaljplanen till att skapa förutsättningar 
 för en lämplig anslutningsväg. Därtill är även syftet att skapa en hållbar  
 dagvattenhantering. Anledningen är framförallt för att markförhållandena på området 
 ställer högre krav på dagvatten-hanteringen, men även för att möta de utmaningar 
 som kommande klimatförändringar innebär.     
  
  
 ____________  
 
 
 
 Delges SBN 
  Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2020/0046 

 Kn § 51    Samrådsyttrande Detaljplan för mötesspår i Mora By  
 
 Beslut  
 Kulturnämnden beslutar att godkänna detaljplan för mötesspår i Mora By. 
 
  
 Bakgrund och ärendebeskrivning  
 Den 16/6 2020 beslutade KSau att godkänna detaljplan för mötesspår i Mora By samt 
 upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora By för samråd. 
 Planförslaget ska samrådas mellan 22 juni och 31 augusti 2020.  
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2019-02-19 §95 i uppdrag av Kommunstyrelsen 
 att upprätta en detaljplan för mötesspår i Mora By. Detaljplanen syftar till att 
 möjliggöra genomförandet av Trafikverkets projekt Kapacitets- och 
 hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan. Projektet innebär att en järnvägsplan tas  
 fram som möjliggör en förlängning av mötesspår, samt komplettering med ett tredje 
 spår genom Mora by. Det påverkar bland annat plankorsningen med Morbyvägen 
 som ersätts med en gång- och cykeltunnel. Därtill påverkas ett flertal fastigheter och 
 anslutande vägar, justeringar kommer behövas såväl gällande markanvändning som 
 fastighetsreglering. I vissa delar av planområdet kommer gator stängas av och ersättas 
 med nya anslutningar eller vändplaner. En del av planområdet rör upphävande av del 
 av en äldre byggnadsplan på grund av att området på ett planmässigt lämpligt sätt i
 nte kommer stämma överens med den nya detaljplanen. Därtill syftar det till att 
 hindra att ny bostadsbebyggelse kan förläggas i direkt anslutning till södra sidan av 
 mötesspåret och att utbyggnad av lokalväg, som är olämplig med hänsyn till befintlig 
 bebyggelsestruktur, inte ska ske. Genom ett upphävande försenas inte 
 detaljplanearbetet för nytt mötesspår i Mora by  
  
 ___________  
 
 
 Delges SBN 
  Delges kommunstyrelsen 
      
 

 


