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PLANHANDLINGAR 

Till planen hör följande handlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling)

• Plankarta

Övriga handlingar: 

• Grundkarta, utdrag (för del som berörs av ändrad planbestämmelse)

• Fastighetsförteckning

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Ändringen av detaljplanen Norr Aspvägen, som berör fastigheten Odalmannen 
15 vid Bergtäktsvägen, syftar till att möjliggöra uppföra av särskilt LSS-boende1. 
Boendet omfattar 6 lägenheter med gemensamhetslokaler och lokaler för 
personal.  

Enligt gällande detaljplan Norr Aspvägen är största tillåtna byggnadsarea i 

procent av fastighetsarean 25 %. Fastigheten Odalmannen 15 är på 2321 m2, 

vilket innebär att fastigheten får bebyggas med högst 580 m2. För att möjliggöra 

utbyggnad av 6 stycken gruppbostäder utökas gällande planbestämmelse för 

största tillåtna byggnadsarea av fastighetsarean till 30%, vilket innebär att högst 

696 m2 får uppföras. Detta innebär att det utöver planerad huvudbyggnad och 

förrådsbyggnad finns möjlighet att uppföra ytterligare någon mindre uthusbygg-

nad om behov skulle uppstå. 

PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESS 

När en gällande detaljplan i begränsad omfattning behöver anpassas till nya 

förhållanden till exempel genom borttagande, införande och justering av enstaka 

planbestämmelse kan en ändring av detaljplan göras. Ändring av detaljplan innebär 

att förändringen kan ske utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning 

som görs vid upprättandet av en ny plan. Ändring av detaljplan hanteras enligt 

reglerna för plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande enligt 5 kap. 6§ plan- 

och bygglagen, eftersom planförslaget bedöms vara av begränsad betydelse, 

sakna intresse för allmänheten, antas inte medföra betydande miljöpåverkan 

samt är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens gransknings-

yttrande över denna enligt 3 kap. 16§ plan- och bygglagen. 

1 Ett LSS-boende, är en bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Det innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. 
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Det innebär att om de som kommunen har samrått med har godkänt planför-

slaget behöver inte underrättelse om granskning ske utan planen kan därefter gå 

till antagande. 
 
Ändringen av detaljplanen beräknas antas av Samhällsbyggnadsnämnden under 
hösten 2021.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Kommunens Översiktsplan 2013 vann laga kraft 2013-07-09. I översiktsplanen 
anges bland annat följande riktlinjer och strategier för Bebyggelse: 

• Ny bebyggelse ska i huvudsak anknyta till eller komplettera befintlig 
bebyggelsestruktur. 

• Kommunen ska verka för ett attraktivt boende både i tätort och på 
landsbygden. 

• Funktionshinderperspektivet ska inkluderas och förstärka samhälls-
planeringen i kommunen. 

 
Fördjupad översiktsplan för Säter antogs av kommunfullmäktige 1990-12-20. 
Det aktuella planområdet var i den markerad som ett framtida område för 
allmän service. I samband med framtagandet av nu gällande detaljplan planlades 
dock området för bostadsändamål.  
 

Gällande detaljplaner 

För planområdet gäller följande detaljplan:  

• Detaljplan Norr Aspvägen. Laga kraft 1992-01-17. Genomförandetid har gått 
ut (plannummer 1548S). 

 
Den gällande detaljplanen omfattar friliggande småhusbebyggelse (villabe-
byggelse), med möjlighet för visst gruppboende för funktionshandikappade (upp 
till högst 8 platser per fastighet). 
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Gällande detaljplan. Aktuell ändring av planbestämmelse för bebyggandets omfattning är markerad med röd linje.  

 

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter fattade den 10 juni 2021 §49 beslut om 
planuppdrag.  
 

PLANDATA  

Lägesbestämning  

Planområdet är beläget i stadsdelen Burhagen i nordvästra Säter och ligger i 
anslutning till Bergtäktsvägen norr om Norra Aspvägen.  
 
Ändringen av planbestämmelse angående största tillåtna byggnadsarea omfattar 
fastigheten Odalmannen 15. 

Markägoförhållanden  

Fastigheten ägs av Säters kommun.  
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UNDERSÖKNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING  

Om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska 
kommunen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 34 § samt miljöbalken 
6 kap 11§ göra en miljöbedömning i form av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 
 
För varje detaljplan är det nödvändigt att avgöra om miljöbedömning behövs, 
d.v.s. om planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Bedömning om 
sådant behov föreligger görs genom en så kallad undersökning enligt 6 kap 5–6 
§§ miljöbalken.  
 
Genomförandet av den aktuella detaljplanen bedöms inte innebära en betydande 
miljöpåverkan eftersom planändringen endast innebär en utökning av gällande 
byggrätt för bostadsbebyggelse med knappt 120 m2. Således föreligger inget 
behov av miljöbedömning enligt miljöbalken.  

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  

Bostadsområdet är planlagt för småhusbebyggelse med möjlighet till visst 
gruppboende. 
 
De planlagda bostadstomterna utmed Bergtäktsvägen är i stor utsträckning 
bebyggda med villor. Fastigheten Oxen 6, som ligger mitt emot Odalmannen 15 
på östra om Bergtäktsvägen, är såld men ännu inte tillträdd.  

 
Området är i huvudsak plant och har bra tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Övriga planeringsförutsättningar framgår av tidigare planbeskrivning som 
bifogas denna ändring. 
 

ÄNDRING AV GÄLLANDE DETALJPLAN  

Ändringen av detaljplanen innebär att störta tillåtna byggnadsarean av fastighets-

arean utökas från 25% till 30% för fastigheten Odalmannen 15. Det innebär att 

tillåten byggnadsarea utökas från 580 m2 till 696 m2.  
 
Ändringen innebär att endast planbestämmelsen e1 ändras för fastigheten 
Odalmannen 15. I övrigt fortsätter samtliga tidigare planbestämmelser att gälla 
inom hela planområdet. 
 

Utnyttjandegrad 
e1  25% Största byggnadsarea i procent fastighetsarean 
 
ändras till 
 

e1  30% Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean 
 

Administrativ bestämmelse 
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Ny genomförandetid på 5 år införs.  

 

 
Aktuell ändring av detaljplanen  

 

FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER AV ÄNDRINGEN 

Bebyggelse 

LSS-boendet planeras för 6 gruppbostäder på Odalmannen 15.  
 
I norra delen av fastigheten anordnas parkerings-platser och en mindre 
förrådsbyggnad. Huvudbyggnaden placeras längs med entré mot Bergsvägen och 
en altan mot grönområdet i väster. 
 

Huvudbyggnaden avses utföras med putsad fasad i ljus kulör med takpannor och 

solcellsanläggning på taket. Den planerade huvudbyggnadens storlek är cirka 645 

m2 och förrådet vid parkeringen cirka 22 m2. Planändringen innebär en utökning 

av gällande byggrätt för bostadsbebyggelse med knappt 120 m2. 
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Entréfasad mot Bergstäktsvägen 

 

Ekonomiska frågor 

Säterbostäder bekostar planändringen och ansvarar för utbyggnaden av LSS-
boendet. 
 

 
Situationsplan 



SAMRÅDSHANDLING 
  Dnr: SBN2021/0482 

 
 
 

 

9 (9) 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER  

Planhandlingarna är upprättad av arkitekt SAR/MSA Yvonne Seger och 
Landskapsarkitekt Isabel Sundsundström i samråd med planarkitekt Katarina 
Hoyles Kobosko och tillförordnande samhällsbyggnadschefen Veronica 
Carlsson, Säters kommun. 

 
 
 
Säters kommun i juni 2021. 
 
 
 
 
Veronica Carlsson  Yvonne Seger  
Tillförordnad samhällsbyggnadschef  Arkitekt SAR/MSA  
 
 
 
 
 

BILAGA:  Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning för Detaljplan Norr 
 Aspvägen, 1991-09-13 
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