
 

Bakgrund 
Området som omfattas av detaljplaneprogrammet är inte tidigare planlagt.  Miljö- 
och byggnämnden har 2011-02-23 beslutat att bevilja plantillstånd för området 
samt att planarbetet ska inledas med ett planprogram. Motivering till beslutet är 
att den planerade exploateringen överensstämmer med kommunens inriktning. 
Åtgärden tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. 
 

Syfte 
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för att planlägga området 
för bostadsändamål. Tanken är att ett antal attraktiva tomter för enbostadshus ska 
kunna erbjudas i ett område utformat så att förutsättningar ges för ett 
helårsboende. 
 
Efter genomfört programsamråd är nästa steg, om beslut om fortsatt 
planläggning fattas, att en detaljplan upprättas utifrån de förutsättningar som 
samrådet resulterat i. I detaljplanen bestäms då gränser för markens användning, 
placering av byggnader, gator mm. 
 
Handlingar 
Programhandlingarna utgörs av detta detaljplaneprogram samt - efter genomfört 
programsamråd – tillhörande samrådsredogörelse, del 1. 
 
Program- och planområde 
Planområdet föreslås omfatta det område av Boberg som utgörs av Boberg 5:5 
och 5:7, beläget mellan väg 790 och Dalälven. Även en del av angränsande 
vattenområden kan komma att ingå i planområdet. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I gällande översiktsplan från 1991-01-19 redovisas planområdet som övrigt 
område av intresse för naturvård och friluftsliv (Älvlandskapet mellan Nedre Tosarby 
och Långhag).  
 
Detaljplaner 
Området omfattas inte av någon tidigare detaljplan. 
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelser på land och i vatten.  
Strandskydd råder inom 100 meter från Dalälvens strandlinje samt de vattendrag 
som finns inom eller i anslutning till planområdet. 
 
 

Inverkan på miljön 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till 
de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar (SFS 2005:356). Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för 
en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken behöver därmed inte upprättas. 
Kommunens behovsbedömning redovisas i bilaga 1 till detta planprogram. Istället 
för att en separat miljökonsekvensbeskrivning upprättas kommer konsekvenserna 
för miljön vid ett genomförande enligt planprogrammet att redovisas i den 
detaljplan som kommer att upprättas vid ett fortsatt planarbete. 
 

Förutsättningar och inriktning 
Natur 
Planområdet ligger inom naturvårdsintresset ”Älvlandskapet mellan Nedre Tosarby och 
Långhag”. Området består av relativt plan åker- och lövskogsmark som övergår i 
lövskogsbevuxna slänter mot Dalälven. Marken är tämligen näringsrik, vilket 
medfört en rätt frodig växtlighet. Artrikedomen bland träd och buskar är 
påfallande hög, åtminstone delvis till följd av tidigare inplanteringar. Detta är ett 
värde att beakta vid vidare planering av området. Någon geoteknisk undersökning 
inom programområdet har inte genomförts. En översiktlig geoteknisk utredning 
bör genomföras innan ett fortsatt arbete med att upprätta en detaljplan för 
området påbörjas. Vattenståndet vid ett hundraårsflöde innebär ingen risk för 
översvämning inom föreslagna bebyggelseområden. Områdena ligger även utanför 
översvämningszonen för beräknat högsta dimensionerande flöde 
(tiotusenårsflöde). 
 

Markanvändning 
 
Bostäder, område B1, B2 och B3: 
Områdena föreslås kunna exploateras med villabebyggelse. Område B1 bedöms 
kunna inrymma ca sex stora villatomter som kan anslutas till väg 790 via den 
befintliga bebyggelsens anslutning. Även område B2 bedöms kunna bebyggas 
med ungefär sex villatomter, som föreslås anslutas gemensamt till väg 790 med 
högst två anslutningar. Område B3 föreslås kunna exploateras med ett par 
villatomter i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 
Offentlig och kommersiell service: 
Närmaste livsmedelsbutik ligger i Storhaga på ca 2 km avstånd. Även närmaste 
förskola kommer inom kort att finnas i Storhaga. Till Enbackaskolan (åk F-6) är 
avståndet ca 1,5 km. Närmaste busshållplats finns i Boberg ca 300 meter från 
planområdet. 
 
Naturmark, område N: 
Området mellan ny bebyggelse och Dalälven samt de vattendrag som finns inom 
planområdet bevaras som naturmark. Området anordnas så att allmänhetens 
tillgänglighet till området underlättas. 
 
Strandskydd 
För att området ska kunna bebyggas måste strandskyddet upphävas. Särskilt skäl 
för att upphäva strandskyddet i en detaljplan för området är att det behöver tas i 
anspråk för att tillgodose kommunens behov av tätortsutveckling. Beslut om att 
upphäva strandskyddet i en detaljplan ska inte omfatta ett område som behövs 
för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Rådande förhållanden gällande 
djur- och naturvärden inom planområdet ska också redovisas. 
 
Tekniska lösningar 
Uppvärmning av bebyggelsen förutsätts ske genom enskilda värmeanläggningar. 
 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. Möjlighet 
till anslutning till kommunens VA-nät eller en lösning med enskilda VA-
anläggningar för en eller flera fastigheter måste utredas vidare vid en fortsatt 
planprocess. 
 

Fortsatt planarbete 
Planprogrammet är första steget i en process som kan leda till ett fortsatt arbete 
med att upprätta en detaljplan för området. I så fall kommer detaljplanen först att 
bli föremål för samråd och därefter granskning innan ett antagande kan ske.  
 
Miljö- och Byggkontoret, Säter i juni 2011 
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