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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur mark och 

vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I detaljplanen redovisas gränser 

för allmänna platser, kvartersmark samt vattenområden. 

SÅ HÄR LÄSER DU DETALJPLANEN 

Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Med plankartan följer 

även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar syftet och innehållet i 

plankartan. Planbeskrivningen har fyra kapitel. 

I planbeskrivningens första kapitel redovisas befintliga förhållande. I andra kapitlet beskrivs 

och motiveras de olika planbestämmelserna som finns på plankartan. I tredje kapitlet 

beskrivs förutsättningarna för planarbetet och de konsekvenser som kan uppstå till följd av 

att detaljplanen genomförs. I det sista kapitlet beskrivs hur detaljplanen kan genomföras. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i överensstämmelse med översiktsplanen 

samt enligt plan- och bygglagen 2010:900 (2014:900). Processen ser ut som följande:  
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Befintliga förhållande 

Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i Hagge i västra delen av Smedjebackens kommun. Planområdet 

avgränsas av Haggevägen samt Gruvfogdevägen. Hagge skola ligger ca 9 km från centrala 

Smedjebacken, Hagge skola är en F-6 skola som byggdes 1995.  

 

Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan för del av Hagge 1:263 (Hagge skola) antogs 1993-09-23 och vann laga 

kraft 1993-10-19. Detaljplanen medger användning av skolverksamhet. 

Markägare 

Hagge 1:263 (Hagge skola) ägs av Smedjebackens kommun. 

Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom kommunalt VA-verksamhetsområde.  

Fastighetsbildning 

Genomförandet av ändringen medför inte att några fastighetsrättsliga åtgärder behöver 

vidtas. 

Rättigheter inom planområdet 

Samfälligheter, servitut och gemensamhetsanläggningar är redovisat i 

fastighetsförteckningen.  

Riksintresse för rörligt friluftsliv 

Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, ändringen av detaljplanen anses inte 

medföra negativa effekter på riksintresset med tanke på att det är en redan etablerad skola 

inom planområdet. Hagge området är ett av områden som är tänkt för utveckling av 

bostadsbebyggelsen vilket innebär att fler personer kommer kunna bo nära och ta del av 

friluftslivet, utan att hindra andra.   

Bebyggelseområde 

Hagge området är utpekat i översiktsplanen (2018) som ett av områden för framtida 

utveckling av bostadsbebyggelsen.  
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Planförslag 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort prickad mark, höja byggnadshöjden samt 

möjliggöra diverse användning av området som i dagsläget är endast tillåtet för 

skolverksamhet. Den nuvarande detaljplanen för del av Hagge 1:263 (Hagge skola) har vunnit 

laga kraft 1993-10-19.  

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. 

 

 

 

Bild 1. Gällande plankarta före digitaliseringen 
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Ändring av detaljplan  

Förslag till ändring av detaljplan innebär följande tillägg på plankartan, utökat användning av 

kvartersmark genom att lägga till fler bestämmelser utöver S som står för skola. De 

bestämmelser som läggs till är B, K, D som står för bostad, kontor samt vårdverksamhet. 

Skolan har varit placerad på en prickad mark med tillfälligt bygglov, prickad mark tas bort för 

att möjliggöra varaktigt bygglov. 

 

Ändringen av detaljplanen innebär även ändring 

av byggnadshöjden för både skolan och 

idrottshallen (se bild 3).  

Den nuvarande höjden för skolan är 4 meter och 

för idrottshallen är det 9 meter (se bild 1). För att 

möjliggöra två våningar har högsta byggnadshöjd 

vid takfot för skolan ändrats till 9 meter.  

Samt höjt högsta totalhöjd för idrottshallen till 12 

meter för att säkerställa att kraven för en viss 

sportaktivitet uppnås. Planbestämmelsen för en 

våning (I) har tagits bort och blivit ersatt med 

byggnadshöjd (se bild 3).  

 

 

Bild 2. Användning av kvartersmark 

Bild 3. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
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Norra delen av planområdet är fortsatt prickad mark med anledning av att det är ett 

naturområde som skall bevaras och kompletteras endast med naturliknande planteringar (PBL 

4 kap. 10 §). Anledningen för att bevara prickad mark och inte ersätta det med naturområde 

är för att inte överskrida de krav som ställs på ändring av detaljplanen. Om kvartersmark skulle 

ändras till allmänplats mark skulle ändringen överskrida med ändring av detaljplan. 

Förutsättningar och konsekvenser 

Bakgrund 

En god planberedskap gör att kommunen medvetet kan styra orters utbyggnad och ha 

framförhållning. Hagge området är ett av de områden som har pekats ut i översiktsplanen 

(2018) som planlagda områden för bostadsbebyggelse. Haggeområdet har pekats ut i 

översiktsplanen som planlagda områden för bostadsbebyggelse, därför är det av stor 

betydelse att möjliggöra utbyggnaden av Hagge skolan för att klara av fler antal elever.  

Jämställdhet & hållbarhet 

Alla medborgare ska ha lika förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och lämna 

barn på förskola och skola, serviceutbud, möjligheter till aktiviteter samt lika förutsättningar 

till att ha ett bra liv. Detta oavsett vilket transportmetod man väljer bil, kollektivt, cykel eller 

till fots. Planområdet ligger bland villatomter vid Hagge området, vilket innebär att skolan är 

tillgänglig för många elever att ta sig dit på ett hållbart sätt. Det finns en separat gång- och 

cykelväg som går från planområdet längst Haggevägen till olika delar av Hagge. Det finns även 

en busshållplats vid Haggevägen som är placerat ca 400 meter från planområdet. Ur ett 

genusperspektiv innebär utbyggnaden av Hagge skola även att tryggheten ökar genom att det 

blir fler människor som rör sig i området.  

Bild 4. Prickad mark bevaras i norra delen av planområdet, däremot tas prickad mark bort från andra delar av 
kvartersmark för SBKD 
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Barnperspektiv 

I Översiktsplanen (2018) har Smedjebackens kommun tagit ställning till hur barnperspektivet 

ska tas till vara i plansammanhang. Planförslaget berör barn i framförallt de yngre åldrarna, 

ändringen av detaljplanen möjliggör att befintlig skola kan finnas kvar och utvecklas inom 

planområdet framöver. Det finns ett grönområde som är skyddad med prickad mark och kan 

användas av barnen. Det finns även ett separat trottoar från skolan till busshållplatsen vid 

Haggevägen samt vidare mot andra delar av området. Hastighetsbegränsningen vid 

Gruvfogdevägen är 30km/tim. 

Antalet elever på Hagge skola är 113 som går F-6 samt 36 elever på förskolan. Skolgården är 

en av de utemiljöer där barnen tillbringar en stor del av sin tid, studier visar att vistelse 

utomhus stimulerar fysiskt aktivitet, lärande, hälsa samt att naturen är viktig för barnens lek. 

Ett rimligt mått för friytan enligt Boverket bedöms vara 30 kvadratmeter per barn, det vill säga 

den yta där barnen på egen hand kan vara utomhus och leka. Utomhus ytan inom planområdet 

är ungefär 13 665 m² vilket motsvarar ca 92 m² per elev. Den totala ytan för planområdet är 

18 491 m². Detta innebär att barnen har den yta de behöver för att utveckla den lek och det 

sociala samspel som de behöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild.5 Total friyta per elever (per kommun 2017) 
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Miljömål 

Enligt översiktsplanen (2018) bör bebyggelse i första hand tillkomma i befintliga byar och 

stråk, genom förtätning och komplettering. För att förstärka underlag för service samt 

underlätta för en hållbar livsstil. Att förtäta och komplettera befintliga byar och stråk ger 

ekonomiska vinster genom mernyttjande av redan befintlig infrastruktur som till exempel 

teknisk försörjning, gator och vägar. Kollektivtrafiken gynnas av och kan göras mer effektiv 

genom en förtätning av bebyggelse och fler får möjlighet till ett hållbart resande. 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 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.   

Miljöpåverkan 

Marken är sedan tidigare detaljplanelagd, ändringen gäller egenskapsbestämmelse samt 

användningsbestämmelse. Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormerna 

ska överskridas enligt Miljöbalkens kap. 3,4 samt 5 av aktuell planläggning.  

Politiska beslut 

Ändringen av detaljplanen är initierad av Smedjebackens kommun via Tekniska kontoret.  
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Genomförande  

Digitalisering av detaljplaner 

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. 

Genomförandetid 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i överensstämmelse med översiktsplanen samt 

enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900). Genomförandetiden för denna ändring 

av detaljplan för Hagge skola är 5 år från det att beslutet om ändringen vunnit laga kraft.  

Preliminär tidsplan  

Formellt planuppdrag påbörjat                                                           2014-02-06 

Planarbetet återupptaget                                                                    2021-10-11 

Samråd                                                                                                    Första kvartalet 2022 

Granskning                                                                                              Andra kvartalet 2022 

Antagen plan                                                                                          Tredje kvartalet 2022 

Medverkande  

Handlingarna har upprättats av Miljö- och byggkontoret. 

 

Smedjebackens kommun 2021-11-29 

Miljö- och byggkontoret 

Gunilla Skoog                                              Samir Hazrat 
Miljö- och byggchef                                   Planarkitekt 
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