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Upphävande av del av
detaljplaner för
2083-P205, 2083-P206 och
2083-P193
Hedemora, Hedemora kommun

Granskningsutlåtande

Antagandehandling, 2020-08-10

Inledning
Trafikverket har beslutat att ta fram en vägplan för att möjliggöra byggande
av en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen i Hedemora tätort och
Hamre i Hedemora kommun. Enligt Väglagen (SFS 1971:948) 14 § får en
vägplan inte upprättas i strid med gällande detaljplan.
Granskningsförslag till vägplan innebär intrång i tre detaljplaner, Detaljplan
för del av Elverket 1, Hedemora kommun, laga kraft 2000-12-11, Detaljplan
för Kv. Blocket, Kättingen, Taljan, Trissan m.m. Hedemora kommun, laga
kraft 2000-10-23, Detaljplan för Kv. Lien, Norsen, Hedemora kommun, laga
kraft
1998-06-24.
Av
denna
anledning
har
miljöoch
samhällsbyggnadsnämnden beslutat att lämna positivt planbesked för
upphävande av del av berörda detaljplaner.
Genomfört samråd
Planförslaget har varit utsänt för granskning under perioden 24 juni 2020 till
15 juli 2020. Myndigheter, berörda fastighetsägare m.fl. har under denna tid
beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs
med standardförfarande.
Inkomna synpunkter:
Länsstyrelsen Dalarna
Trafikverket Region Mitt
Lantmäteriet Dalarna
St1 Sverige AB

Inkom 2020-07-01
Inkom 2020-06-25
Inkom 2020-06-26
Inkom 2020-06-29

Ändringar efter granskning
Inga vidare revideringar har gjort efter granskning.
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ingen erinran
ingen erinran
ingen erinran
ingen erinran

Yttranden
Nedan redogörs de synpunkter som framförts skriftligen.
Efter yttrandet finns kommunens kommentarer på yttrandet.
Länsstyrelsen Dalarna
Vår granskning har inte identifierat några sådana frågor. Länsstyrelsen tillstyrker
därför föreliggande plan.

Kommentar
Noteras.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2020-05-08)
har inga synpunkter noterats.
Kommentar
Noteras.

Trafikverket
Trafikverket Region Mitt har inget emot att detaljplanerna upphävs.
Kommentar
Noteras.

St1 Sverige AB (ej sakägare)
Skriver till er med anledning av den detaljplan som pågår i Hedemora runt
Gussarvsrondellen där ni vad vi förstår planerar gång och cykelväg på något
sätt.
Vi är inte fastighetsägare men arrenderar mark av Perra Matsson AB.
Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som kan berätta lite mer hur
tankarna ser ut kring arbetet och hur det kommer påverka vår
drivmedelsstation intill rondellen.
Tex har vi en prisskylt som står i det området vad vi förstår är tänkt att
användas.
Utöver ovan är vi intresserade av att framöver få all information direkt till oss
också.
Kommentar
Kommunen ska försöka svara på eventuella frågor men planförslaget syftar
endast till att möjliggöra den GC-väg som Trafikverket föreslår i sin vägplan.
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Trafikverket kommer även ansvara för uppförandet för GC-vägen samt vara
väghållare. Därför rekommenderar kommunen att dialog i första hand förs
med Trafikverket.

Hedemora kommun 10 augusti 2020

Åsa Engwall
tf. Förvaltningschef

Viktor Ljungström
Planarkitekt, Metria AB
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