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Syfte och huvuddrag 

Syfte med detaljplaneändringen är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler, som 
har varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Ändringen av detaljplanen innebär 
att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för skolan respektive idrottshallen för att 
möjliggöra utbyggnaden av skolan samt att idrottshallen ska klara av kraven för vissa 
sporter. Området där prickmark tas bort regleras med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid 
takfot, maximal utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras för planområdet.  

Samrådets genomförande 
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2022-01-12 till 2022-02-21, enligt Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut 2021-12-15. Under samrådstiden har planhandlingar varit utsända på 

remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Handlingarna har även varit tillgängliga på Miljö-och 

byggkontorets entréhall, Medborgarkontorets entréhall i kommunhuset, på biblioteket i 

Smedjebacken samt på kommunens hemsida. Samrådet kungjordes på kommunens digitala 

anslagstavla den 10 januari 2022.  

Sammanställning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet 

samt kommunens ställningstagande. En avvägning har gjorts mellan olika intressen vilket har 

resulterat i en samlad bedömning. Planhandlingar har justerats under samrådstiden utifrån inkomna 

yttrande, därmed anser miljö- och byggkontoret att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt 

Plan-och bygglagen 5 kap 18§.  

Inkomna yttranden  
Sammanlagt har 6 yttranden inkommit under samrådstiden.  

Yttrande som inte haft något erinran: 

• Trafikverket  

Yttranden med erinran eller frågor: 

• Länsstyrelsen 

• Lantmäteriet  

• Samhällsbyggnadsutskottet, tekniska kontoret 

• Kulturnämndens avdelning Kultur & Bibliotek  

• Styrelsen Vänsterpartiet Smedjebacken  
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Statliga myndigheter 

Trafikverket 2022-01-17 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2022/4202, Samråd gällande detaljplan för Hagge 1:263, 

Hagge skola, Smedjebackens kommun. Trafikverket har inget emot detaljplanen.  

Kommentar: Tack för yttrandet.  

Länsstyrelsen Dalarnas Län 2022-02-17  
Samråd om ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola i Smedjebackens kommun 

Länsstyrelsen har för samråd mottagit rubricerad detaljplan, daterad i oktober-december 2021 

 

Överprövningsgrundande synpunkter  

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

bygglagen. 

 

Miljökvalitetsnorm  

Planändringen innebär att planområdet kan användas inte bara för skola utan även för bostäder, 

kontor och vård. Samtidigt ges planområdet till stora delar en omfattande oreglerad byggrätt där 

mark som tidigare varit prickmark nu är byggbar, vilket innebär förändrade förutsättningar för 

dagvattenhanteringen inom planområdet. Graden av hårdgjorda ytor förändras visserligen inte men 

genom att omfattningen av byggnader ökar stort kan det innebära en snabbare avrinning av ytvatten 

liksom andra sorters föroreningar i dagvattnet.  

 

Hantering av dagvatten måste inkluderas i planbeskrivningen. Förorening av dagvatten ska 

förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga utsläpp och oförutsedda händelser 

och planen måste skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. Metoder för hantering av 

förorenat dagvatten och reningsmetod måste beskrivas. Plats för dagvattenhantering kan behöva 

regleras på plankartan. Berörd vattenförekomst och möjligheterna att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna för vatten behöver beskrivas utifrån ovanstående. 

 

Hälsa och säkerhet  

Dagvattenhantering  

Eftersom omfattningen av byggnader ökar stort kan det innebära en snabbare avrinning av ytvatten. 

Hantering av dagvatten måste inkluderas i planbeskrivningen. Även hur dagvatten ska hanteras vid 

ett skyfall, 100-årsregn, behöver beskrivas. Plats för dagvattenhantering kan behöva regleras på 

plankartan. 

 

Övriga hälso- och säkerhetsfrågor  

Planändringen innebär att planområdet kan användas inte bara för skola utan även för bostäder, 

kontor och vård. Samtidigt ges planområdets östra del en omfattande oreglerad byggrätt i och med 

att prickmarken tagits bort. Länsstyrelsen bedömer att den utformning planen har getts inte är 

lämplig utifrån ett flertal hälso- och säkerhetsfrågor. Planhandlingarna behöver omarbetas och 

avvägningarna och konsekvenserna i planen beskrivas utförligare. 
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Kommentar: Smedjebackens kommun har bestämt att planområdet fortsättningsvis ska användas 

som skolverksamhet och därmed tas bort de bestämmelserna som möjliggjorde användningen av 

bostäder (B), kontor (K) och vård (D). Området där prickmark tagits bort har reglerats med begränsat 

byggrätt som höjdbegränsning samt maximal utnyttjandegrad. Plankartan har kompletterats och 

ändrats enligt ovanstående yttrande. Metoden för hanteringen av dagvatten och föroreningar som 

kan uppstå har inkluderats i planbeskrivningen på sida 4.   

 

Övrigt 

Val av förfarande  

Länsstyrelsen anser att planändringar inte bör användas för att lägga till ytterligare användningar i en 

gällande detaljplan. Planändringen är inte förenlig med den gällande planens syfte och 

grundstruktur.  

 

Enligt Boverket är det möjligt för kommunen att göra mindre ändringar av användningsbestämmelser 

under förutsättning att avsikten med den ursprungliga planens grundstruktur bevaras och att 

ändringen är förenlig med planens syfte.  

 

Syftet med den gällande planen är att tillgodose behovet av lokaler för skola, förskola och 

samlingslokal för ortsbefolkningen. Den gällande planens plankarta begränsar byggrätten kraftigt 

inom skoltomten, särskilt i den östra delen där inga byggnader får uppföras. Den aktuella 

planändringen medger fler och helt andra användningar än den gällande planen samtidigt som 

regleringen av bebyggelsen i stort sett försvinner helt för de ytor som tidigare varit prickmark, vilket 

gör att det blir möjligt med en omfattande exploatering inom stora delar av planområdet när 

bestämmelser om t.ex. exploateringsgrad, placering och maximal höjd saknas inom stora delar av 

kvartersmarken 

 

Kommentar: Smedjebackens kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning att planändringar inte bör 

användas för att lägga till ytterligare användningar i gällande detaljplan, därmed kommer 

planområdet fortsättningsvis användas endast som skolverksamhet. Plankartan har uppdaterats och 

kompletterats med utnyttjandegrad, maximal höjd samt hur mycket av planområdet som får 

hårdgöras.   

 

Prövning av markens lämplighet  

Planändringen omfattar, förutom att ändra egenskapsbestämmelser för byggrätten, även utökning 

av användningen till att utöver skola även omfatta bostäder, kontor och vård. För dessa 

tillkommande användningar har ingen grundläggande lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och 

bygglagen tidigare gjorts. Det innebär att prövningen i planändringen för dessa användningar därför 

bör vara en fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning, likvärdig med den som görs när en ny 

detaljplan tas fram.  

 

Kommentar: Ingen lämplighets- och lokaliseringsprövning görs därför att användningarna bostäder 

(B), vård (D) och kontor (K) tas bort från plankartan och planbeskrivningen.  
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Planändringens utformning 

Gällande detaljplan I avsnittet ”Digitalisering av detaljplaner” framgår att ”Smedjebackens kommun 

har valt att digitalisera alla gällande detaljplaner för att göra plankartorna och planbeskrivningarna 

mer användbara. Därför har den här planändringen gjorts på en digital plankarta.” Kommunen bör 

säkerställa att planändringen görs på de planhandlingar som har rättsverkan. 

 

Plankartor  

I avsnittet ”Planförslag” framgår att ”Denna planbeskrivning tar endast upp ändringarna, i övrigt 

gäller plankarta med bestämmelser och planbeskrivning som tillhör detaljplanen för del av Hagge 

1:263 som vann laga kraft 1993-10-19”. Samtidigt framgår i avsnittet ”Digitalisering av detaljplaner” 

att ”Smedjebackens kommun har valt att digitalisera alla gällande detaljplaner för att göra 

plankartorna och planbeskrivningarna mer användbara. Därför har den här planändringen gjorts på 

en digital plankarta.” Det är otydligt vilken plankarta som genom planändringen är den gällande 

plankartan. Utifrån planbeskrivningens ovan citerade stycken går det att tolka å ena sidan att det 

endast är den nya digitala plankartan som är den som ska gälla efter planändringen, å andra sidan att 

den gällande planens plankarta ska gälla tillsammans med planändringens plankarta. Vad avsikten är 

bör förtydligas i planbeskrivningen. 

 

Kommentar: I och med att planområdet fortsättningsvis kommer användas som skolverksamhet 

bedöms avrinningen av ytvatten inte förändras väsentligt. Hanteringen av dagvatten, skyfall, 100-

årsregn har beskrivits i planbeskrivningen. För att det inte ska uppstå missförstånd om vilken 

plankarta som gäller har kommunen bestämt att göra ändringen av detaljplanen på en analog karta, 

digital tolkning av planen kommer göras när detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.  

 

Planhandlingarnas titlar  

Plankartan och planbeskrivningen bör generellt ges samma titel. Planbeskrivningen har i 

samrådsförslaget getts titeln ”Ändring av detaljplan för…” medan plankartan har titeln ”Detaljplan 

för…”. Kommunen bör se över handlingarnas titlar för att det ska bli tydligt vilka handlingar som hör 

till samma detaljplan och hur planändringen förhåller sig den gällande detaljplanen. 

 

Kommentar: Planhandlingarnas titlar har uppdaterats och har samma titel. 

 

Barnperspektivet  

I planbeskrivningen framhävs vikten av att tillgodose tillräcklig friyta för skolbarnen. Utifrån tomtens 

totala storlek dras slutsatsen att det finns tillräcklig friyta. Länsstyrelsen kan dock inte se att detta har 

säkerställts genom reglering på plankartan. Det nuvarande planförslaget möjliggör att majoriteten av 

all mark inom kvartersmarken förses med byggnader, eftersom det inte finns någon reglering av 

vilken mark som inte får bebyggas eller maximal exploateringsgrad. Det innebär att om byggrätten 

utnyttjas maximalt så kommer friyta att finnas kvar i mycket begränsad omfattning samtidigt som 

förhållandet mellan antalet elever som inryms i lokalerna riskerar att vara mycket större än tillgänglig 

friyta. 

 

Kommunen bör genom planbestämmelser reglera vilken mark som inte får bebyggas utan som ska 

vara tillgänglig som friyta. Vilken omfattning regleringen av friytan ska ha bör utgå ifrån maximal 

byggrätt för skollokalerna. Kommunen bör även ta i beaktande hur friytor för skolans behov är 
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möjligt att kombinera med de ytterligare användningarna bostäder, kontor och vård som har tillförts 

planen.  

 

En detaljerad reglering av friytan måste enligt Boverket motiveras genom att man i planen anger ett 

tydligt syfte som exempelvis pedagogisk verksamhet, gärna med förtydligande om utemiljöns 

betydelse för barns lek, lärande och utveckling, alltså verksamhetens ändamål.  

 

Förutom 40 m2 friyta per barn pekar Boverket på att forskning visar att den totala storleken på 

friytan helst bör överstiga 3 000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp 

få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. 

Redovisning av genomförande och konsekvenser Enligt 4 kap 33 § punkterna 3 och 4 plan- och 

bygglagen ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om hur planen är avsedd att genomföras 

samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående 

intressen och planens konsekvenser. Planbeskrivningen saknar en sådan redovisning för de 

tillkommande användningarna bostäder, kontor och vård samt den utökade byggrätt som ges genom 

planändringen. 

 

Kommentar: För att friytan inte ska förändras väsentligt har plankartan kompletterats med byggrätt 

för att begränsa utnyttjandegraden med största byggnadsarea på sammanlagt 6000 kvadratmeter. 

Plankartan har även kompletterats med hur mycket av planområdet som får hårdgöras. Olika 

avvägningar har gjorts och resulterat i att friytan skyddas samtidigt som det möjliggör utbyggnaden 

av skolan för att klara av fler antal elever. Planbeskrivningen har kompletterats med ovanstående 

synpunkter på sida 6.  

 

Redovisning av genomförande och konsekvenser  

Enligt 4 kap 33 § punkterna 3 och 4 plan- och bygglagen ska planbeskrivningen innehålla en 

redovisning om hur planen är avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund 

för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. 

Planbeskrivningen saknar en sådan redovisning för de tillkommande användningarna bostäder, 

kontor och vård samt den utökade byggrätt som ges genom planändringen. 

 

Kommentar: De nya tillkomna användningarna bostäder, kontor och vård har tagits bort från 

plankartan och planbeskrivningen. Vilket innebär att en redovisning om genomförande och 

konsekvenser för dessa användningar inte behövs. Redovisning av genomförande och konsekvenser 

för detaljplaneändringen har kompletterats i planbeskrivningen.  

 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan  

Kommunen har inte redovisat någon bedömning ifall genomförandet av planändringen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Länsstyrelsen uppfattar därför inte att samrådet av 

planändringen innefattar ett undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 11 a § 

plan- och bygglagen och 6 kap 6 § miljöbalken. Enligt 5 kap 11 a § plan- och bygglagen ska 

kommunen inom ramen för ett samråd av ett planförslag (t.ex. förslag till planändring) enligt 11 § 

undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap 6 § miljöbalken och föreskrifter som 

regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen. Om kommunen i undersökningen 
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kommer fram till att en betydande miljöpåverkan inte kan antas ska skälen för bedömningen 

redovisas (4 kap 33 b § plan-och bygglagen) 

 

Kommentar: Kommunen har genomfört undersökningssamråd med Länsstyrelsen 2022-02-23, 

undersökningen har genomförts utifrån de yttrande som kommit från Länsstyrelsen vilket innebär att 

planändringen har begränsats jämfört med de samrådshandlingar som lämnats tidigare. Kommunen 

har kommit fram i undersökningen att ändringen av detaljplanen inte medför betydande 

miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget till detaljplaneändringen inte 

innebär betydande miljöpåverkan. Slutsatserna av undersökningen redovisas i planbeskrivningen på 

sida 7.   

 

Lantmäteriet 2022-02-21 

Detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola Vid genomgång av planförslagets handlingar 

(daterade 2021-12-15) har följande noterats: 

 

NY DETALJPLAN ELLER ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Av planbeskrivningen framgår att Smedjebackens kommun har valt att digitalisera alla gällande 

detaljplaner för att göra plankartor och planbeskrivningar med användbara. Enligt 4 kap 30 § PBL ska 

en detaljplan bestå av ”en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de 

bestämmelser i övrigt som behövs”. Utöver detta ska bl.a. en planbeskrivning finnas tillsammans 

med planen 4 kap 30 § PBL. Det är endast plankartan med bestämmelser som är det juridiskt 

styrande dokumentet, medan planbeskrivningen visar hur planen ska förstås och genomföras. 

Digitala kopior av planen är därav inte juridiskt bindande. Enligt Boverkets råd kring ändring av 

detaljplaner ska endast en plankarta finnas och ändringarna ska då göras i den befintliga plankartan. 

Lantmäteriet är därför av uppfattningen att ändringen behöver göras i den ursprungliga plankartan i 

stället för genom den nya plankartan som kommunen nu tagit fram. När en ändring redovisas i en 

helt ny plankarta blir det problematiskt att utläsa vilka bestämmelser som tagits bort, ändrats och 

lagts till. Det blir också svårt att förstå för vilka bestämmelser den nya genomförandetiden. Ny 

genomförandetid ska enbart gälla för de planbestämmelser som ändrats och det blir svårtolkat när 

vissa bestämmelser har kopierats, vissa har omformulerats och vissa har tillkommit i den nya 

plankartan. 

 

Kommentar: För att inte missförstånd ska uppstå enligt ovanstående yttrande har ändringen av 

detaljplanen gjorts på en analog karta som är juridiskt bindande. Detaljplaneändringen görs på den 

ursprungliga plankartan, plankartan visas i en reviderad version från den ursprungliga planen, 

tillhörande bestämmelser samt en illustration för att tydliggöra de ändringar som tillkommer. 

Planbeskrivningen utgörs som en bilaga till den ursprungliga planbeskrivningen. Planbeskrivningen 

redovisar syftet, förutsättningar, konsekvenser samt uppgifter om den ändrade detaljplanens 

genomförande.  

 

KOMBINATION ENSKILD + ALLMÄN KVARTERSMARK  

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för annat 

än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningen BOSTAD och 

KONTOR betraktas som enskild kvartersmark. Användningen VÅRD och SKOLA betraktas i de flesta 
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fall som allmän kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har 

kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat än enskilt bebyggande, om 

användningen för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd. Markägaren kan även begära att 

kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 14 § PBL.  

 

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan det bli så att 

ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det enskilda. Inlösenrätten för 

det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna situation kan både fastighetsägaren och 

kommunen begära att kommunen ska lösa in området för det allmänna ändamålet trots att området 

är utbyggt för det enskilda ändamålet. Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som 

möjligt skiljer enskild och allmän kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna 

respektive den enskilda användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-

redovisning i plankartan ifall den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i 

byggnaden. Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med 

kombination av enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem eller 

risker med detta är små eller inga, så bör denna bedömning redovisas och motiveras i 

planbeskrivningen. 

 

Kommentar: De tillkomna användningarna bostäder, kontor och vård har tagits bort från plankartan 

och planbeskrivningen. Kommunen bedömer att planområdet även i fortsättningen endast ska 

användas som skolverksamhet, därmed sker ingen kombination av allmän och enskild kvartersmark.  

 

OMPRÖVNING AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING  

Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att hela fastigheten Hagge 1:263 och 

Gruvfogdevägen omfattas av gemensamhetsanläggningen Hagge ga:3 (grönt). Det innebär teoretiskt 

sett att delägarna i ga:3 har rätt att nyttja området. Om en fortsatt utveckling av fastigheten avses 

ske bör kommunen också se till att gemensamhetsanläggningen Hagge ga:3 omprövas och upphävs 

inom fastigheten. Likaså bör gemensamhetsanläggningen upphävas inom gruvfogdevägen eftersom 

den har planlagts som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Enligt 40 a § anläggningslagen 

ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en GA betala ersättning till de fastigheter som 

deltagit i ga:n om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som 

inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning upphävs. 

 

Kommentar: Kommunen kommer se över gemensamhetsanläggningen Hagge ga:3 för att ompröva 

och upphäva det inom fastigheten. Planbeskrivningen har kompletterats enligt ovanstående yttrande. 

Sida 8 i planbeskrivningen har genomförande av ändringen av detaljplanen redovisats.  

 

Yttrande från nämnder, föreningar, bolag m.fl  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut, tekniska kontoret 2022-01-25  

Tekniska kontoret har synat samrådsförslaget och har en synpunkt gällande prickmark där förråden 

är placerade, norr om skolbyggnaden. Prickmarken bör tas bort för att legalisera byggnaderna. I 

övrigt godkänns förslaget till detaljplan. Samhällsbyggnadsutskottet har utöver prickmark vid 

förråden inget att yttra gällande detaljplaneförslaget. 
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Kommentar: Användningsbestämmelsen på plankartan har justerats, norr om skolbyggnaden 

omfattas av prickmark och (n1) som innebär att naturområdet skall bevaras och kompletteras med 

naturliknande planteringar. Den bestämmelsen har förflyttats för att inte korsa förråden.   

Kulturnämnden, Kultur & Biblioteksavdelningen Smedjebacken  

Samrådsremissen för ovanstående planförslag har inkommit till Kulturnämndens avdelning Kultur & 

Bibliotek som tagit del av uppgifterna.  

Det berörda planområdet är beläget i Hagge ca 9 km väster om centrala Smedjebacken. Med 

undantag för ett par byggnader utefter Haggevägen respektive Albins väg har samtlig bebyggelse 

tillkommit efter 1975. Bebyggelsen i området utgörs generellt av enplansvillor från den 

postmodernistiska stilepoken (1980–2000-tal) med historiserande inslag. Stående träpaneler i en 

variation av färger, sadeltak, liten sockel, spröjs och figursågad snickarglädje ät utmärkande drag.  

Hagge skola uppfördes 1995 i samband med att bostadsområdet i Hagge växte. Den bär liknande 

stildrag som omgivande bebyggelse: med sadeltak och rödfärgad, stående träpanel, men bär också 

nymodernistiska inslag såsom pulpettak.  

Kultur-och biblioteksavdelningen ställer sig positiv till det nya planförslaget. För att värna 

bostadsområdets landskapsbild och framtida kulturhistoriska värde bör dock eventuella nya 

byggnader som i framtiden kan komma att uppföras på fastigheten anpassas efter befintlig 

bebyggelse avseende byggnadshöjd, och inte byggas högre än de nya, ändrade mått som i 

planförslaget föreslås för skolbyggnaden. Vid eventuell ombyggnation av skol-respektive 

idrottsbyggnad bör man också ta hänsyn till befintligt material, färgsättning och stiluttryck.  

Kommentar: Skolan-respektive idrottshallen kommer att ha samma byggnadshöjd dvs 12 meter, dels 

för att möjliggöra utbyggnaden av fler våningar för skolan, dels för att idrottshallen ska klara av 

kraven som ställs för vissa sporter. Området där prickmark har tagits bort regleras med högsta 

byggnadshöjd vid takfot på 8 meter. Planbeskrivningen kompletteras på sida 7 med att eventuell 

utbyggnad med fler byggnader ska hänsyn tas till befintligt material, färgsättning och stiluttryck.   

Styrelsen Vänsterpartiet Smedjebacken 

Miljöhänsyn måste tas vid beslut om ändring av detaljplanen. Det av yttersta vikt att miljöhänsyn tas 

vid ändring av detaljplan för Hagge 1:263 avseende miljön i anslutning till Hagge skola. Bevarandet av 

svenska skogar är nyckeln i kampen mot klimatförändringen samt att förhindra förlusten av biologisk 

mångfald. Det är viktigt att Skog och naturmiljöer skyddas från åverkan, oavsett vilket det slutgiltiga 

utfallet av förändringarna av detaljplanen blir. 

Kommentar: Olika avvägningar har gjorts för att säkerställa att miljön inte ska påverkas negativt av 

planförslaget. Kommunen delar er uppfattning om att skogar är nyckeln i kampen mot 

klimatförändringar samt att hindra förlusten av biologisk mångfald. Planförslaget har fler positiva än 

negativa påverkan på miljön, planförslaget innebär att Hagge området kan förtätas och 

kompletteras. En förtätning och komplettering av olika områden innebär att man utnyttjar de 

områden som redan är exploaterade på ett mer effektivt sätt. Vilket innebär att man inte behöver 

utnyttja oexploaterade områden. Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet för 16 områden, 

målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur och kulturresurser som är 
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ekologiskt hållbara på långsikt. Ändringen av detaljplanen berör främst miljömålen för god bebyggd 

miljö och begränsad klimatpåverkan. Planförslaget skapar förutsättningen av en effektiv 

markutnyttjande, fastighetsutnyttjande, samt användningen av befintlig infrastruktur.  

Sakägare 

Inga yttranden har inkommit från sakägare.  

 

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

planarkitekten Samir Hazrat.  

Smedjebacken 2022-03-28 

 

Samir Hazrat                                                                     Gunilla Skoog 

Planarkitekt                                                                      Miljö- och byggchef 
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Bilaga  
Sändlista vid samrådet 
 

Myndigheter 

Länsstyrelsen Dalarna 

Lantmäterimyndigheten Dalarna 

Region Dalarna 

 

Sakägare enligt bilagd fastighetsförteckning 

Intresseorganisationer och föreningar 

Hagge samfällighetsförening 

Västerbergslagens Elnät 

Barken Vatten och Återvinning AB 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Politiska partier 

Moderata Samlingspartiet Centerpartiet 

Smedjebackens Socialdem Arbetarekom Liberalerna 

Vänsterpartiet Miljöpartiet 

Sverigedemokraterna 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

Kommunstyrelsen 

Familje- och utbildningsnämnden 

Kulturnämnden 

Omsorgsnämnden 

Tekniska kontoret 

Näringslivsenheten 

Räddningstjänsten 

Handikapprådet 

Pensionärsrådet (Soc) 

Smedjebacken Energi AB 

Bärkehus AB 

 

Övriga 

VB Elnät VB energi AB 

Dalatrafik 

Trafikverket 

Telia 


