
Vad?
Fastighetsägaren till Boberg 5:5 har önskemål om att bygga bostäder och rekreationsboende med stort fokus på tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättningar. Därför behöver en ny detaljplan tas fram för området.  
Detaljplanen ställer krav på att bebyggelsen ska anpassas till landskapet och naturmiljön och utformas på ett sånt sätt att upp-
levelsen av det öppna kulturlandskapet utmed Dalälven bevaras. Det betyder också att allmänheten får fortsatt tillgång till 
Dalälven. Slänterna i området är erosionskänsliga, vilket detaljplanen tar stor hänsyn till.

Detaljplanen överenstämmer med översiktsplanens intentioner och tas fram genom en planprocess som är reglerad i Plan- och 
bygglagen. I processen har privatpersoner, boende, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter 
samt påverka. Detaljplanen var ute på samråd mellan 2020-12-07 - 2021-01-16 och under den tiden kom det in 15 yttranden. 
Dessa har besvarats i samrådsredogörelsen som är en del av detaljplanens granskningshandlingar.

När?
Mellan 2021-04-30 och 2021-05-23 kommer förslaget till detaljplan att vara ute på granskning. Under den tiden har du  
möjlighet att ta del av detaljplanen, läsa om de justeringar som genomförts efter samrådet och lämna dina synpunkter.

Läs förslaget här:
På grund av rådande Covid-19 pandemi kommer detaljplanen bara att finnas tillgänglig på kommunens hemsida: 
https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/pagaende-planarbeten/ Om frågor inkommer så uppdateras svar på dessa regel-
bundet på hemsidan under granskningstiden. Behöver du få detaljplanen utskriven och hemskickad så går det bra att vända sig 
till Säters Bibliotek eller till Samhällsbyggnadsnämnden enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Kommunen kommer tyvärr inte heller bjuda in till ett allmänt möte på grund av pandemin. Istället går det bra att ta kontakt 
med Katarina Hoyles Kobosko via mail eller telefon vid frågor.

Lämna synpunkter:
Lämna dina synpunkter skriftligen senast den 23 maj 2021. Synpunkter kan lämnas på följande sätt:
• E-post till: sbn@sater.se 

Frågor? 
Kontakta strategisk samhällsplanerare Katarina Hoyles Kobosko på telefon: 0225-55 000 eller e-post: sbn@sater.se
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• Skicka brev till: Säters kommun,  
Samhällsbyggnadsnämnden, Box 300, 783 27 Säter
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Detaljplan för bostäder Boberg 5:5 m.fl, Säters kommun

Nu är det dags för granskning! 


