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Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2021-06-21 till 2021-08-23. Under 
samrådstiden har planhandlingarna varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga för allmänheten i Miljö- och byggkontorets entréhall, på 
Medborgarkontoret i Kommunhuset, på biblioteket i Smedjebacken samt på kommunens hemsida. 
Samrådet kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 2021-06-18.  

Totalt har 7 yttranden inkommit under samrådstiden och de är sammanställda med kommunens 
kommentarer nedan. 

 

Inkomna synpunkter och kommentarer:  

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG  

LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN, 2021-08-13 

Samråd om detaljplan Smedjebacken 2:23, Svanströms såg i Smedjebackens kommun  

Länsstyrelsen har för samråd mottagit rubricerad detaljplan, daterad i april och juni 2021. 

 

Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 

 

Hälsa och säkerhet 

Farligt gods 

Avståndet till järnvägen där farligt gods kan transporteras är cirka 60 meter. En riskbedömning ska ingå i 

planen. Se Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods (Vägledning för 

planläggning intill transportleder för farligt gods – Länsstyrelsen Dalarna 2012-06). 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett nytt stycke under rubriken Järnväg-farligt gods 

på sidan 10.  

 

Buller från verksamheter 

Användningen Verksamheter (Z) avser verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Enligt 
Boverket innebär det att verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar 
eller andra typer av störningar kan lokaliseras här medan verksamheter med större påverkan bör 
lokaliseras inom användningen Industri (J).  

Av planbeskrivningen framgår att det är en, till planområdet angränsande, pågående ”mindre 
sågverksamhet” som är tänkt att bedriva sin verksamhet inom användningen Verksamheter (Z) och att 
eventuellt buller inte är inventerat men inte bedöms vara ett problem. Kommunen bör överväga att 
använda en annan användning än Verksamheter (Z) om den tilltänkta sågverksamheten inte uppfyller 
definitionen av användningen Verksamheter (Z) ur störningshänseende.  

Planbeskrivningen behöver tydligare beskriva vilket buller som kan förväntas från verksamheter inom 
planområdet så att det går att säkerställa att det verkligen rör sig om ”begränsad omgivningspåverkan”. 
Om särskilt tillstånd eller liknande finns för den pågående sågverksamheten enligt annan lagstiftning, till 
exempel miljöbalken, kan planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om det för att tydliggöra vilken 
verksamhet som kan komma att vara aktuell i planområdet. På flera sidor av planområdet finns 
angränsande bebyggelse med bostäder som pågående mark-användning, varav de flesta dock är 
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detaljplanelagda för industri eller verksamheter. I kvarteret Vattensorken som angränsar till planområdet 
i nordväst, på motsatt sida av Theonors väg, finns dock bostäder där marken även är detaljplanelagd för 
bostäder. Planbeskrivningen behöver utveckla resonemanget om möjliga verksamheters eventuella 
påverkan på närliggande planlagd mark för bostäder. Planbeskrivningen behöver redovisa hur 
verksamheter inom planområdet uppfyller riktvärdena för ljudnivåer utomhus vid bostäder enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015) och 
vid behov reglera eventuella åtgärder med planbestämmelser.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett nytt stycke under rubriken Buller på sidan 11. 

 

Övrigt 

Förorenad mark 

Det finns inga kända föroreningar inom den aktuella detaljplanens planområde. Intilliggande fastigheter 
Bävern 10, Bävern 13 samt Vargen 1 och 2 är registrerade som potentiellt förorenade. Samtliga 
verksamheter är verkstadsindustrier utan halogenerade lösningsmedel och har därav tilldelats riskklass 3 
(måttlig risk). Utöver dessa återfinns inom industriområdet ett flertal fastigheter med potentiellt 
förorenade områden (fastigheterna Hjorten 13, Bävern 16, Bävern 19, Smedjebacken 2:1, Hermelinen 3, 
Hermelinen 5, Morgårdshammar 6:12, Grävlingen 1, Smedjebacken 2:21 samt Vargen 4). Även 
Smedjebackens bangårdsområde (fastighet Smedjebacken 2:4), där alifatiska kolväten har påträffats, 
ligger i anslutning till planområdet.  

Det är okänt huruvida angränsande verksamheter har använt doppning eller impregnering i sin 
verksamhet. Om så är fallet kan det även förekomma tungmetaller och dioxiner i mark. Länsstyrelsen 
uppmanar därför att vid eventuella framtida markarbeten vara uppmärksam på konstig lukt, avvikande 
massor eller synlig förorening. 

Om förorening påträffas ska arbeten avbrytas och tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas. En 
saneringsanmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i 
sådant fall lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett nytt stycke under rubriken Förorenad mark på 
sidan 12.  

 

Trafiksäkerhet 

Det kan ur trafiksäkerhetssynpunkt vara lämpligt att begränsa möjligheterna till utfart till allmän plats 

(gata) i anslutning till korsningar, till exempel genom utfartsförbud kring korsningen Thenors 

väg/Gunnarsvägen.  

Kommentar: Utfartsförbud i korsningen har lagts till på plankartan. 

 

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. 

Kommentar: Informationen har införts i planbeskrivningen under rubriken Ställningstagande på sidan 8. 
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TRAFIKVERKET REGION MITT, 2021-06-21 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/77053. 
Samråd gällande detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg, Smedjebackens kommun. 

Trafikverket har följande synpunkt.  
På järnvägen kan farligt gods transporteras. Hänsyn till farligt gods bör beaktas för exploatering enligt de 
rekommendationer som Länsstyrelsen anger. Vi hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett nytt stycke under rubriken Järnväg-farligt gods 
på sidan 10 i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. 

 

LANTMÄTERIET, 2021-08-23 

Detaljplan för Smedjebacken 2:23 Svanströms såg  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade april-juni 2021) har följande noterats:   

Delar av planen som bör förbättras  

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET  

Södra gränsen av planområdet är inlagd i den digitala registerkartan med mycket god kvalitet (0,025 m), 
men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att denna fastighetsgräns inte har kontrollmätts 
av kommunen. Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter inte har god kvalitet. 
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där 
det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 

Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter på upprättat förslag. 

Kommentar: Gränsen mot Bävern 10 kontrollmättes i samband med avstyckningen av Smedjebacken 2:23 
och inmätningen av Ödlan 1. Vid den tidpunkten hade kommunen infört SWEREF 99. Gränserna har vid 
kontroller visat sig stämma mycket bra i hela Gunnarsområdet. 

 

 

TELIA, 2021-07-09 

Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra 
följande: 

YTTRANDE 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Kommentar: Tackar för yttrande. 
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POSTNORD, 2021-08-18 

Postutdelning för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg, Smedjebackens kommun 

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. 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 2021-558. 

Kommentar: Tackar för yttrande. 

 

KOMMUNALA BOLAG 

WBAB, 2021-07-19 

Detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg 

Servisen för Bävern 10 går över 2:23 och måste säkrats genom avtal om man inte slår ihop fastigheterna. 
Sedan ligger det ledningar i tomtgräns mot Gunnarsvägen. 

Kommentar: Markreservat för underjordiska ledningar, så kallade u-områden är fastlagda i plankartan. 
Ledningarna bör tryggas genom upprättande av servitut eller ledningsrätt. 

 

FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER 

PRO, 2021-08-23 

Förslag till detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg, Smedjebackens kommun, Dalarnas län. 

PRO Smedjebacken/Söderbärkes samrådsgrupp ställer sig positiv till föreliggande förslag och avsikten när 
detaljplanen fått lagakraft sälja berörd mark till ägaren av fastigheten Smedjebacken 2:23.  

Kommentar: Tackar för yttrande. 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Miljö- och byggkontoret i Smedjebackens kommun genom fysisk 

planerare Barbro Halvarsson. 

Smedjebacken 2021-08-24 

 

Barbro Halvarsson 


