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Inledning 
Hur har samrådet bedrivits? 
Samrådet för detaljplanen har pågått mellan 2020-12-07-2021-01-16. På grund av rådande Covid-19 
pandemi har det inte hållits några allmänna samrådsmöten. Handlingarna har inte heller varit tillgängliga i 
fysisk form på kommunens bibliotek eller i Rådhuset. Anledningen har varit för att inte dra besökare till 
dessa platser och på så vis riskera smittspridning. Men också på grund av rådande rekommendationer samt 
bibliotekens begränsningar i verksamhet och öppettider. Handlingarna och information om samrådet har 
emellertid funnits tillgängliga på kommuners hemsida. Det har även funnits erbjudande om att få 
handlingarna utskrivna och hemskickade. Kungörelse i pressen har skett samt information via kommunens 
övriga digitala kanaler. Handlingarna har också kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
Underrättelser har skickats till kända sakägare samt länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda 
kommunala organ.  
  
Under samrådstiden inom totalt 15 skriftliga yttranden under samrådstiden.   

Syfte och innehåll 
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostäder samt tillfälligt boende. Planläggning 
och utformning av bebyggelse ska ske med stort fokus på tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättningar och samtidigt förhålla sig till bland annat kultur-, landskaps- och naturvärden samt 
erosionsrisker. Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande (enligt 5 kap. PBL fr.o.m. 1 
januari 2015) och antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samrådsredogörelsen syftar till att ge kommunens beslutande organ, samrådskretsen samt övriga en 
redovisning av de synpunkter som lämnats in under samrådet, samt vilka överväganden som görs i samband 
med detta. Synpunkterna presenteras och kommenteras på följande sidor. 
 
Texterna och eventuella bilder redovisas så som de lämnats till kommunen, men utan den formatering som 
texten ursprungligen hade. Inga namn eller övriga personuppgifter redovisas enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). Text som enbart rör frågor kring skrivelsens ankomst till kommunen, generella upplysningar eller 
består av en sammanfattning av detaljplanen är inte inkluderade. De skriftliga yttrandena, inklusive bilagor, 
är diarieförda i sin helhet och finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadssektorn. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Inkomna yttranden 
Följande yttranden har inkommit under samrådstiden: 
Yttranden Ankomst-datum Ingen 

erinran 
Synpunkter 

Kommunala yttranden    
Kulturnämnden 2020-12-10 X  
Kommunstyrelsen  2020-12-15 X  
Statliga och regionala yttranden    
Länsstyrelsen 2021-01-18, 

2021-02-15 
 X 

Trafikverket 2020-12-22  X 
Räddningstjänsten Dala Mitt 2021-01-05  X 
Lantmäteriet 2021-01-07  X 
Polismyndigheten 2021-01-07  X 
Företag, föreningar och organisationer    
Ellevio 2020-12-04 X  
Dala Energi 2020-12-08  X 
Skanova  2020-12-23  X 
PostNord 2021-01-04  X 
Vattenfall 2021-01-07 X  
Hyresgästföreningen 2021-01-13 X  
Fortum 2021-01-15  X 
Privatpersoner    
Privatperson 1 2021-01-15  X 

 

 

Sammanfattning av och kommentarer till inkomna yttranden 

Kommunala yttranden 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden har inget att yttra i ärendet. 
 

Kommentar:  
Synpunkten noteras. 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot detaljplanen.  

 
Kommentar:  
Synpunkten noteras. 

 

Statliga och regionala yttranden 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har identifierat en överprövningsgrundande fråga enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
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Strandskydd 
Detaljplanen reglerar ett område, W1, där bryggor får anläggas. Antalet bryggor och storlek samt 
utformning behöver förtydligas och begränsas i detaljplanen. Bryggorna ska vara allmänt tillgängliga och får 
inte skyltas som privata eftersom området är allemansrättsligt tillgängligt. 
 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med en beskrivning om varför strandskyddet ska upphävas inom 
NATUR1, naturområde och badplats. Antalet bodar behöver förtydligas inom planbestämmelse för bod1. 
Om avsikten är att anlägga stigar inom område NATUR2 ska det tydligt framgå i planbeskrivningen och 
plankartan då strandskyddet inte upphävs inom området. 
 
Hälsa och säkerhet 
Det geotekniska PM:et behöver kompletteras med redovisning på en karta motsvarande plankartan vilka 
områden som inte ska bebyggas. Det framgår inte av detaljplanen hur ansvaret för avverkning av stora träd 
slänten ska regleras. 
 
 
Övrigt 
 
Natur 
Detaljplanen kan med fördel kompletteras med hela Naturvärdesinventeringen från 2020. 
 
Kulturmiljö 
Exploateringen av planområdet behöver föregås av en arkeologisk utredning då det ligger inom ett 
fornlämningsrikt område. På båda sidor om planområdet finns blästerbrukslämningar, boplatser, 
kolningsgropar, lösfynd i form av yxor och slagen kvarts. 
 
Mot bakgrund av det exponerade läget i kulturlandskapet vid Dalälven är det viktigt att gestaltningen av 
bebyggelsen anpassas väl när det gäller placering, färgsättning och volymer. 
 
Vatten och avlopp 
Samrådshandlingarna saknar redogörelse för huruvida det befintliga avloppsreningsverket har kapacitet att 
ta emot den ökade belastningen. Det bör framgå av planbeskrivnigen hur många personekvivalenter (pe) 
planförslaget förväntas generera, samt en redovisning av den teoretiska och faktiska belastningen. 
 
Dagvatten  
För att säkerställa ett tillfredsställande omhändertagande av dagvatten behöver det framgå på vilket sätt 
dagvattenflöden ska omhändertas. Utformning och lokalisering av dagvattensystem samt var avledning ska 
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ske bör framgå. Handlingarna bör också redogöra för uppskattade dagvattenvolymer som kan förväntas 
uppkomma i planområdet. 
 
Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning 
enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplaneförslaget 
inte innebär betydande miljöpåverkan. 
 
Komplettering 2021-02-15 
Vid vår granskning av samrådshandlingarna till detaljplan för Boberg 5:5, Säters kommun 
uppmärksammade vi att en komplettering av det Geotekniska PM:et behöver göras för att 
förtydliga planförslaget. Det förtydligande som behöver göras är en tydlig redovisning av att de områden 
som bebyggs ligger utanför de områden som enligt PM:et är olämpliga för bebyggelse. 
  

Kommentar: 
• Antalet bryggor och dess utformning preciseras i planbeskrivning och plankarta, bestämmelse om antal bodar 

förtydligas också. Vidare utökas texten i planbeskrivningen avseende upphävande av strandskydd, samt 
kompletteras med Naturvärdesinventeringen från 2020.  

• Avsikten är inte att anlägga nya stigar inom område NATUR2. I dagsläget finns det gamla ”naturliga” stigar som 
kommer fortsätta nyttjas. Avsnittet angående detta förtydligas i planbeskrivningen.  

• I det Geotekniska PM:et förtydligas vilka områden som är olämpliga för bebyggelse. 
• Nedtagning av stora träd ingår i det enskilda huvudmannaskapet antingen genom bildandet av en 

gemensamhetsanläggning eller att nuvarande markägare bibehåller ansvaret. Planbeskrivningen förtydligas i detta 
avseende.   

• I dialog med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering, efter samrådet, har det framkommit att en 
arkeologisk utredning inte krävs då området som ska exploateras är mindre än 1 hektar.  

• De områden som enligt planförslaget föreslås bebyggas bedöms i sig inte vara känsliga för exploatering ur 
kulturvärdessynpunkt. Detaljplanen syftar dock till att i minsta möjlig mån påverka älvlandskapets kulturvärden 
negativt. Utformningsbestämmelserna i detaljplanen syftar därför till att harmonisera med den historiska 
bebyggelsetradition som finns i denna del av Dalarna. Så även placering av huskroppar och den relativt låga 
exploateringsgraden. 

• Gällande vatten och avlopp så bedömer kommunen att det finns kapacitet att ta emot den ökade belastningen från 
tillkommande bebyggelse. Planbeskrivningen uppdateras med ovanstående.  

• Planbeskrivningen kompletteras med en mer genomgående beskrivning, inklusive principskisser, på hur dagvatten och 
dagvattenflöden ska omhändertas.  

 
  

Trafikverket 
Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter på detaljplanen. 
 
Plankartan anger gata på väg 790 och sen sammanhängande in i planområdet. 
Det måste finnas en yta mellan statlig väg och ny parallellväg samt parkering, med tanke på trafiksäkerhet 
och drift och underhåll. 
 
Det behöver redas ut var parallellvägen och parkeringar ska vara samt säkerställas att väg 790: s avvattning, 
trafiksäkerhet och snöröjning inte påverkas negativt. 
 
Det krävs en projektering enligt VGU, Vägars och gators utformning som visar hur avgränsning mellan 
vägar och avvattning löses mm. En projektering ska göras som visar att väg 790 inte påverkas negativt av 
byggnationen. Utgångspunkten är att säkerhetszonen om sju meter hålls fri mellan väg 790 och parallellväg/ 
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parkering samt att ett ordentligt dike för 790 finns. Det ska finnas ett tillräckligt snöupplag för väg 790. 
Innan planen antas måste det ha retts ut vilka avstånd som krävs och hur ytor nära väg ska utformas, så att 
det framgår i planen. 
 
Det är förvirrande för trafikanter att få mötande trafik vid sidan av vägen, och det kan uppstå med vägar 
som är belägna för nära varandra. Ett tillräckligt avstånd behövs därför. 
Två anslutningar kan försörja området, på de önskade ställena. Om anslutningarna ska ändras, tex breddas, 
krävs tillstånd från Trafikverket, för att säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte påverkas negativt. 
 
Vatten och avlopp 
Ingen ökning av utflödet till vägdiket får ske efter exploateringen, eftersom vägens dagvattensystem (diken, 
trummor och ledningar) är dimensionerade för att enbart hantera vägens behov. 
 
Buller 
Det är bra att bostäder placeras minst 40 meter från väg 790. Vid nybyggnation av bostäder för året-runt-
boende är det viktigt att alla riktvärden innehålls även i framtiden. Därför är det är bra om man från början 
kan ta höjd för en god boendemiljö även i framtiden. 
 
Trafikverket har räknat på bullret, vid ett avstånd om 40 m till väg. 
Ljudnivåer från passerande trafik år 2040: 
Våning 1: 
Utomhus vid fasad mot väg ekvivalent 54 dBA, maximal ljudnivå 68 dBA, 
Inomhus ekvivalent 27 dBA, maximal ljudnivå 41 dBA. 
Ljudnivåer för våning 2 överskrids utan fasadåtgärder. Åtgärder behövs för väggar, fönster, ventiler. 
 
Tak, husfasader, fönster och ventiler behöver konstrueras för att dämpa trafikbuller inomhus så att 
riktvärdena innehålls även i framtiden. Uteplatser bör byggas på södra delen sidan av husen. Planeras det att 
byggas en uteplats på en annan sida av huset medför det mer trafikbuller och uteplatsen behöver då skyddas 
mot trafikbuller för att klara beslutade riktvärden vid uteplats. Plank får inte sättas inom säkerhetszonen 
med tanke på trafiksäkerheten. 
 

Kommentar: 
• Kompletterande mätningar, inventering och förprojekteringar har genomförts för att utreda lämplig lösning för 

avvattning med mera. Gatan har justerats i plankartan så att avstånd mellan Trafikverkets väg och 
lokalgata är 7 meter, vilket uppfyller Trafikverkets krav på säkerhetszon och bedöms vara tillräckligt för 
snöröjning. Planbeskrivningen kompletteras också med detta. Ovanstående är avstämt med Trafikverket som 
också godkänt lösningen.  

• Plankarta och planbeskrivning kompletteras med bestämmelser och beskrivning så att riktvärdena för 
trafikbuller för ny bostadsbebyggelse (2015:216) klaras. Bland annat utformas detaljplanen så att endast 
GATA1 och komplementbyggnader kan uppföras närmare än 23 meter från vägkant. 

• En planbestämmelse m1 reglerar också att om ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad är över 60 dBA ska 
minst hälften av bostadsrummen vara placerade mot ljuddämpad sida.  

Räddningstjänsten Dala Mitt 
Sedan Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun anhållit om räddningstjänstens yttrande meddelas 
följande: 
- Detaljplan bör reglera räddningstjänstens behov av tillgänglighet till byggnaderna i området. Det får 
maximalt vara 50 meter mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och angreppsväg till 
byggnader. Det behöver även finnas möjligheter till vändplats eller genomkörning för tunga fordon i 
området. 
- Man behöver beakta tillgången till brandvatten i området. 
- Risken för ras och skred samt översvämning bör beaktas. 
 

Kommentar: 
• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av räddningstjänstens behov av tillgänglighet till 

byggnaderna. Storlek på vändplan och gata samt nödvändigt avstånd säkerställs i plankartan.  
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• Brandvatten kommer kunna tas från Dalälven, det kommer finnas möjlighet till framkörning till älven samt 
iläggningsplats för motorspruta. Planbeskrivningen förtydligas med detta.  

• Detaljplanens utformning har tagit stor hänsyn till ras-, sked- och översvämningsrisken.   

Lantmäteriet 
I planförslaget har planområdesgräns lagts ut i direkt anslutning till gränsen för Boberg 5:5 mot Österby 
11:4 och Boberg s:13. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna 
längs dess gränser. Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha 
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av den 
planlagda marken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och 
fram till fastighetsgränsen. 

 
Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där 
man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning 
av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
 
Motivering till val av enskilt huvudmannaskap 
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna, istället för 
kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning 
har inte någon sådan motivering hittats i de aktuella planhandlingarna. 
 
Ska exploateringsavtal tecknas? 
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men för Lantmäteriet förefaller 
det som en sådan situation där det är vanligt att exploateringsavtal tecknas. Om avsikten är att sådant avtal 
ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 
5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Omprövning av Boberg GA:2 
Under rubriken Fastighetsrättsliga frågor på s 22 i planebeskrivningen står att Boberg ga:2 föreslås ombildas 
så att även de nya fastigheterna ingår. Ombildning av gemensamhetsanläggning sker enbart vid ändrande 
förhållanden enligt 35 § anläggningslagen. Nya fastigheter kan anslutas till befintlig 
gemensamhetsanläggning genom 42a eller 43 §§ AL. 
 
Planbestämmelse och beteckning i plankartan är olika 
I plankartan används korsmark, endast komplementbyggnad får placeras. I planbestämmelserna ser 
teckenförklaringen ut som prickmark. 
 
Fastighet saknas i planbeskrivning 
Fastigheten Österby 11:4 nämns inte i planbeskrivningen trots att delar av fastigheten är inom planområdet. 
Fastigheten bör tas upp i fastighetskonsekvensbeskrivningen på s 22. 
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Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Bestämmelsen om korsprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna i Boverkets 
planbestämmelsekatalog. 
 
Befintligt servitut saknas i plankartan 
Officialservitut för väg, akt 20-GUS-930 till förmån för Boberg 5:7 finns ej utritat i plankartan. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
 
Korsmark mot väg 
Enligt planbeskrivningen s 19 ska endast komplementbyggnader kunna uppföras närmast väg. Finns det en 
anledning till att ett mindre område har lämnats utan korsmark närmast vägen i planområdets västra del? 

 
 

Kommentar: 
• Fastighetsgränsen för Boberg 5:5 mot Österby 11:4 och Boberg s:13 är osäker. Eftersom detaljplanen inte 

ger någon byggrätt i det området, utan medger allmän platsmark natur, är bedömningen att en gränsutvisning 
inte i dagsläget är nödvändigt.  

• Enskilt huvudmannaskap bedöms lämpligt då området även fortsättningsvis kommer ha 
landsbygdskaraktär. Dessutom bedöms området ges en bättre och mer rationell förvaltning av de 
naturområden som planlagts om ansvaret är enskilt. Detta införs i planbeskrivningen. 

• Exploateringsavtal kommer inte tecknas, kommunen anser inte att det är nödvändigt för denna exploatering. 
Detta införs i planbeskrivningen. 

• Det är exploatören, tillika fastighetsägaren till Boberg 5:5, initierar och bekostar fastighetsbildning. Detta 
införs i planbeskrivningen. 

• Planbeskrivningen justeras i avseende gemensamhetsanläggningar. 
• Plankartan justeras för korsmark 
• Fastigheten Österby 11:4 införs i planbeskrivningen.  
• Plankartan uppdateras med officialservitut. 
• Korsmark mot väg saknas då området är reserverat för underjordiska ledningar (u). Inga 

komplementbyggnader, eller övriga byggnader, ska därför uppföras här.  
• Övriga synpunkter noteras. 

 

Polismyndigheten 
Remissen avser en ny detaljplan för området utifrån önskemål om att bygga bostäder och rekreationsboende 
med stort fokus på tillgänglighet. 
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I handlingarna framkommer att delar av området kan vara känsliga för erosion. Polismyndigheten utgår från 
att byggande inte är förenat med några rasrisker ner mot Dalälven. 
 
Trafiksituationen kommer sannolikt utifrån det som beskrivits inte bli ett problem. Dels är det relativt få 
bostäder som beskrivs, dels en tämligen måttlig trafikmängd på väg 790. Oaktat det är omtanken om 
oskyddade trafikanter väsentlig. Där är alltid separata vägbanor att föredra, där oskyddade trafikanter och 
motorfordon inte behöver dela vägbana. I annat fall är god sikt och belysning två faktorer som minskar 
riskerna för olyckor i trafiken. 
 
När ett nytt bostadsområde byggs, finns goda möjligheter att tänka brottsförebyggande. Grundläggande är 
insikten om vad som krävs för att ett brott ska kunna ske. I kriminologin beskrivs i rutinaktivitetsteorin att 
det krävs tre sammanfallande faktorer för att ett brott ska kunna ske. 
- Motiverad gärningsman. 
- Lämpligt objekt. 
- Avsaknad av kapabel väktare. 
 
Av de tre faktorerna är faktorn lämpligt objekt möjligen den enklaste att åtgärda. Huset eller objektet som 
byggs ska helt enkelt för en gärningsman upplevas som olämpligt att angripa. Det kan handla om god 
belysning, väl beskuren växtlighet, var de boende naturligt rör sig och placeringen av fönster som ger en god 
insyn i området. En potentiell gärningsman ska helst undvika området, då det anses som olämpligt ur den 
kriminelles perspektiv. 
 

Kommentar: 
• Detaljplanens utformning har tagit stor hänsyn till ras-, sked- och översvämningsrisken. Kommunens 

bedömning är vidare att det finns goda förutsättningar att skapa miljöer inom planområdet som är säkra för 
oskyddade trafikanter.  

• Därtill finns också goda förutsättningar för att bygga och planera området brottsförebyggande.   
• Övriga synpunkten noteras. 

 

 

Företag, föreningar och organisationer 

Ellevio 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för bostäder Boberg 5:5, Säters kommun och har 
inget att erinra mot planförslaget. 
 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Dala Energi 
Dala Energi har inga ledningar i aktuellt område. För att möjliggöra nya anslutningar behöver ett 
E-område för en nätstation placeras ut. Har bifogat ett exempel på lämplig plats men om ni har 
en bättre placering får ni gärna skicka ett förslag på lämplig plats. 
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Kommentar: 
E-området utökas i plankartan för att rymma nätstation.   

 

Skanova   
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som 
möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar: 
Detaljplanen säkerställer ledningarnas placering genom u-bestämmelsen i plankartan. 

 

PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär 
att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna 
roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 
till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

 
Kommentar: 
Dialog om lämplig placering av postlådor kommer att föras med PostNord i samband med bygglovsskedet. Övriga 
synpunkter noteras. 

 

Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller inom dess 
direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 
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Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Hyresgästföreningen 
Då fastigheten Boberg 5:5 på grund av sitt läge ej lämpar sig för annat än enbostadshus så finner 
Hyresgästföreningen inget att erinra mot planerna på fastigheten Boberg 5:5. 
 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Fortum 
Fortum Sverige AB såsom ägare till fastigheten Säter Österby 11:4 med därpå belägna Långhag kraftverk 
nedströms det aktuella planområdet vill härmed inkomma med följande synpunkter till Säters kommun, 
avseende förslag till detaljplan för Bostäder på fastigheten Säter Boberg 5:5 mfl.  

Fortum vill uppmärksamma Säters kommun på att vattnet i Dalälven på den aktuella platsen är kraftigt 
påverkat av vattenreglering och den säsongsreglering som sker vid Långhags kraftverk, detta innebär att 
höga vattenhastigheter förekommer i området och att det därmed kan vara farligt att vistas i eller i direkt 
närhet i dessa vattenområden. Vid ökad vattenhastighet ökar även erosionsrisken. Fortum anser att en 
djupgående utredning bör genomföras för att fastställa hur erosionskänsligheten verkligen ser ut inom det 
aktuella planområdet. 

Vid högflödessituationer ökar risken för flytgods och risk för att bryggor, ramper, landgångar, båtar m.m. 
sliter sig. Högflöden ökar även mängden drivgods, såsom t.ex. träd och grenar. Då dessa kilar fast i byggda 
konstruktioner ökar belastningen ytterligare. Problem med flytgods kan också följa i nedanförliggande 
regleringsmagasin och kraftverk. Av samrådshandlingen framgår att det är tänkt att anläggas en brygga med 
ramp till en flotte vilket Fortum inte ser som något hinder under förutsättning att denna konstruktion inte 
utökas eller utformas till en jättelik konstruktion. 

 
Kommentar: 

• Avsnittet i planbeskrivningen om risk för översvämning har kompletterats med information om höga 
vattenhastigheter.  

• Erosionskänsligheten har undersökts i den geotekniska utredningen vilken konstaterar att slänten mot älven nedan 
fastigheten Boberg 5:11 i viss mån är mycket erosionskänslig. Slänten nedan den östra delen av planområdet bedöms 
inte som erosionskänslig då marken utgörs av morän. 

• Plankartan har kompletterats med bestämmelser som reglerar bryggors utformning i syfte att minska risk för att 
dessa sliter sig. Planbeskrivningen uppdateras med tillhörande text. 

Privatpersoner 

Privatperson 1 
Vi har tagit del av det nya planförslaget avseende Boberg. 5:5 och 5:7 och har följande synpunkter att bidra 
med inom ramen för samrådet. Vår bedömning efter att ha genomläst handlingarna är att fastigheten 
troligen inte är lämplig för byggnation av det här slaget, dels med tanke på den erosionsrisk som beskrivs i 
planen samt de övriga begränsningar och svårigheter som finns med att bygga på fastigheten så som 
störning från trafik och eventuell påverkan på dagvatten och på kraftverksverksamheten. Vår bedömning är 
att det borde finnas andra platser som är mer lämpade för sådan byggnation än denna. I planen vill vi 
särskilt uppmärksamma följande delar: 
 

1. De bäckar som nämns i planen är även avvattning av dagvatten (diken) från av flera byar och 
omkringliggande åkermark sedan gammalt. Därmed behöver planen säkerställa att dessa kan 
underhållas och dikas vid behov, så att inte avvattningen ifrån omliggande områden påverkas. Vår 
bedömning är att detta i nuvarande förslag inte är möjligt på grund av de restriktioner som finns på 
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naturområdena. Vidare undrar vi om man dikar dessa, hur påverkar det erosionsrisken för 
byggnaden? 

2. I planen finns beskrivs ingående den erosionsrisk som finns i området. Där nämns särskilt 
erosionsrisk inom området som märkts med "naturmark". Vi anser det därför som olyckligt att 
planen öppnar för eventuella byggnader inom naturmarks området där erosionsrisken inte tycks 
vara utredd eller att det är direkt olämpligt att placera byggnader där.    

3. Vi saknar ett beaktande av hur kraftverksverksamehten i Dalälven kan komma att påverkas av 
planen.   

4. I planen föreskriver man inte någon särskild hänsyn till trafiken från länsväg 790. Dock beaktas inte 
avsaknaden av belysning på platsen, den höga farten samt att byggnationen ligger i 
ytterkurva.  Dessutom har LRF samråd uppmärksammat att trafiken på vägarna i området periodvis 
är högre än vad trafikverkets mätningar visar. Vi anser därför att byggnader på platsen bör utformas 
så att inte störningar av ljus från vägen uppkommer i byggnaden då trafiken på vägen behöver köra 
på helljus.   

5. Vi ser inte att planen beaktar påverkan/störning från intilliggande jordbruk där bla. spridning av 
gödsel förkommer. Vi bedömer att platsen i stor är olämplig för byggnation men om så ändå sker 
bör byggnaderna utformas så att påverkan minimeras. 

 
 
Kommentar: 

• Planbeskrivningen veg1 har uppdaterats med beskrivningen att befintliga diken får skötas så att dess avvattnande 
funktion bibehålls. Det ligger på det enskilda huvudmannaskapets ansvar. 

• Föreslagna områden med byggrätt är placerade enligt rekommendationerna i den geotekniska utredningen, det vill 
säga med tillräckligt avstånd från erosionskänsliga områden. Detaljplanens utformning har tagit stor hänsyn till ras- 
sked- och översvämningsrisker.   

• Avsnittet om risk för översvämning har kompletterats med information om höga vattenhastigheter. Plankartan har 
kompletterats med bestämmelser som reglerar bryggors utformning i syfte att minska risk för att dessa sliter sig. Se 
även kommentar till Fortums yttrande. 

• Störningar från vägen har beaktats i planförslaget, bland annat har avstånd från bebyggelse till väg anpassats med 
hänsyn till buller. Då vägen går parallellt med föreslagen bebyggelse bedöms problem med ljus från fordon inte vara 
ett betydande problem.  

• Detaljplanen medger bebyggelse i en lantlig miljö där viss omgivningspåverkan från jordbruk och djurhållning får 
anses vara acceptabel. Med tanke på avstånden mellan föreslagna bostäder och jordbruksverksamheten bedöms 
detaljplanen inte innebära olägenhet för människors hälsa, i enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen. Ett avsnitt 
om ”Störningar från jordbruk och djurhållning” införs i planbeskrivningen. 

• Övriga synpunkter noteras. 

 

 

 

Ställningstagande  

Justering av detaljplaneförslaget 
Följande justeringar av detaljplaneförslaget har skett: 

• Antal och omfattning av bryggor och bodar har preciserats i plankarta och planbeskrivning.  
• Naturvärdesinventeringen har förts in i planbeskrivningen.  
• Avsnittet om strandskydd har utökats. 
• Den geotekniska utredningen har kompletterats med en förtydligande kartbild. 
• Förtydligande angående vad det enskilda huvudmannaskapet ansvarar för har införts i 

planbeskrivningen. 
• Planbeskrivningen har utökats med information om kapacitet i kommunens ledningsnät samt 

reningsverk för tillkommande bebyggelse.  
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• Planbeskrivningen har kompletterats med en mer genomgående beskrivning, inklusive 
principskisser, på hur dagvatten och dagvattenflöden ska omhändertas. 

• Lokalgatan har justerats i plankartan för att säkerställa att Trafikverkets krav på säkerhetszon 
uppfylls.  

• Plankarta och planbeskrivning har kompletterats med bestämmelser för bullerriktvärden och 
lämpligt avstånd mellan väg och bostadsbebyggelse har säkerställts.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med avsnitt om räddningstjänstens behov av tillgänghet till 
byggnader, brandvatten och storlek på vändplan och lokalgata har säkerställts i plankartan. 

• Förtydligande kring fastighet Österby 11:4, fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning har 
lagts till planbeskrivningen.    

• E-område har utökats i plankartan för att rymma en nätstation. 
• Information om höga vattenflöden och hastigheter har införts i planbeskrivningen. 
• Avsnitt för störningar från jordbruk och djurhållning har lagts till planbeskrivningen.  

 

Beaktande av synpunkter 
Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte, helt eller delvis, fått sina synpunkter tillgodosedda 
gällande frågor som hanteras i detaljplan: 

• Privatperson 1 
• Länsstyrelsen 
• Lantmäterienheten 
• Polisen 
• Fortum 
• PostNord 

 
 
 
Samhällsbyggnadssektorn  
Säter 2021-04-16 
 
 
Katarina Hoyles Kobosko   Mikael Spjut 
Strategisk samhällsplanerare   Tillförordnad Samhällsbyggnadschef 
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