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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2020-09-25 till 2020-11-06. 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 i Dalarnas Tidningar den 24 september och Dala Demokraten och kommunens 
digitala anslagstavla den 25 september 2020.  

Totalt har 9 yttranden inkommit under samrådstiden och de är sammanställda med kommunens 
kommentarer nedan. 

Inkomna synpunkter och kommentarer:  

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG  

LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN, 2020-11-05 

Samråd om detaljplan för kv Berguven, Berga gård i Smedjebackens kommun  

Länsstyrelsen har för samråd mottagit rubricerad detaljplan, daterad i september 2020.  

Överprövningsgrundande synpunkter  

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

bygglagen.  

Övrigt  

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: Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken Ställningstagande på sid. 6 med texten 

att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning (om att planförslaget inte innebär betydande 

miljöpåverkan). 

 

LANTMÄTERIET, 2020-11-05 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-07-20) har följande noterats:   

Delar av planen som bör förbättras  

U-OMRÅDE SAKNAS  

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar till förmån för Smedjebacken 

Energi AB. På s. 14 i planbeskrivningen står att denna ledningsrätt inte kommer påverkas av 

planförslaget. Lantmäteriet vill påminna om att ledningsdragningen för allmänna ändamål kan bli 

planstridig om det saknas u-område för befintliga ledningsrätter över kvartersmark. Om 

fjärrvärmeledningarna ska finnas kvar inom samma område, är det oftast lämpligt att plankartan 

kompletteras med u-område.  

Kommentar: Plankartan har kompletterats med u-område på kvartersmark för befintlig 

fjärrvärmeledning 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

DELA UPP OLIKA BESTÄMMELSER  

För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalisering av detaljplaner bör 

varje reglering formuleras som en egen tydlig planbestämmelse med eget lagstöd samt redovisas var för 

sig i listan med planbestämmelser. Se exempelvis användningen BC som innehåller två olika 

bestämmelser. I listan är rekommendation att redovisa bestämmelserna var för sig (med egen 

laghänvisning), därefter kan bestämmelserna kombineras i plankartan. 

Kommentar: Planbestämmelserna för Bostad, Kontor, Centrum och Skola har samma lagstöd. Den här 

detaljplanen är digitaliserad enligt nuvarande krav på digitalisering dvs. planbestämmelserna är 

kopplade till ytor och teckenförklaringen skapas automatiskt. 

 

TRAFIKVERKET REGION MITT, 2020-09-25 

Trafikverket Region Mitt har inget emot detaljplanen för kvarteret Berguven, Berga gård. Skälet till det är 

att det är långt till statlig väg och järnväg. Vi bedömer att statlig infrastruktur och trafik varken kommer 

att påverka eller kommer att påverkas av, en ändring av detaljplanen. 

Kommentar: Tackar för yttrandet 

 

REGION DALARNA Kollektivtrafikförvaltningen, 2020-11-05 

Detaljplan för Berga gård, Berguven 

Kollektivtrafikförvaltningen tackar för inbjudan till samråd och har tagit del av samrådsunderlaget. 
Dalatrafiks busslinje 291 passerar planområdet på Bergavägen, som enligt kartan i utskickat material 
ingår i planområdet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linje 291, sträckningen inom planområdet 
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Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bussens framkomlighet under och efter byggtiden 
bibehålls så gott det går, om det är så att arbetet påverkar Bergavägen eller korsningen 
Bergavägen/Bergslagsvägen. Det finns ingen hållplats inom planområdet, utan dessa ligger utanför, så de 
berörs ej. Förvaltningen vill också bli informerad om det är så att arbetet påverkar framkomligheten för 
bussarna så att vi kan hantera och informera våra resenärer om eventuella trafikstörningar på bästa sätt.  

Kommentar: Informationen är införd i planbeskrivningen under rubriken Trafik och parkering på sid. 11 

 

SKANOVA, 2020-10-20 

TeliaCompany (Skanova) har tagit del av planbesked för kvarteret Berguven, Berga gård, och låter 

framföra följande: 

Yttrande  

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Tvingas Skanova 

vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova 

generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Informationen har införts i planbeskrivningen på sid 12 

POSTNORD, 2020-10-16 

Postutdelning för kvarteret Berguven, Berga gård, 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. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande 
av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Informationen har införts i planbeskrivningen på sid. 11 

 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH UTSKOTT 

Kulturnämnden, Smedjebackens kommun, 2020-10-15 

Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård, Smedjebacken 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Kulturnämnden anser att Berguven 7 har ett stort kulturhistoriskt värde för kommunen. Vi anser att 

byggnadens karaktärsdrag ska bevaras och att ett rivningsförbud ska gälla. Kulturnämnden ställer sig 

positiv till att användningsområdena för byggnaden utökas.                    

Kommentar: Tackar för yttrandet 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, 2019-10-27 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

I planen bör området vid förskolan Hattstugan göras tillgänglig för bostäder, i övrigt godkänns förslag till 

detaljplan Berga Gård. En tänkbar framtida användning av förskolan Hattstugan kan vara konvertering till 

bostäder varför även detta bör tillåtas i en ny detaljplan. 

Kommentar: Planbestämmelse för bostäder (B) har lagts till på plankartan 

   

ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 

PRO, 2020-10-21 

Förslag till detaljplan för kvarteret BERGUVEN, Berga gård, Smedjebackens kommun, Dalarnas län 

PRO Smedjebacken/Söderbärkes samrådsgrupp ställer sig positiv till föreliggande förslag. 

Vi anser det viktigt att skydda byggnaden för rivning eftersom den representerar en historisk tid som är 

värdefull att bevara och som bör preciseras med skyddsbestämmelser. Dess centrala läge gör det möjligt 

att utöka användningsområden och skapa nya möjligheter över tid vilket vi anser är bra. 

Kommentar: Tackar för yttrandet 

 

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

planerare Barbro Halvarsson. 

Smedjebacken 2020-11-09 

 

Barbro Halvarsson 
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