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Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Internet 
791 83  FALUN Myntgatan 45 023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 

Samrådsredogörelse 
Detaljplan för bostäder vid 
Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen 
Hur plansamrådet bedrivits 

Förslaget till Detaljplan för bostäder vid Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen var utsänt för 
samråd under tiden 2019-12-04 till 2020-02-03. Planförslaget har funnits på Falu kommun 
(receptionen i Egnellska huset), på stadsbiblioteket och på kommunens hemsida samt 
kungjorts på kommunens digitala anslagstavla, i Dala-Demokraten och Falu Kuriren. 

Ett offentligt möte hölls 2020-01-14 vilket samlade cirka 8 besökare. Frågor från besökare 
under mötet handlade om att de ser behov av att hela sträckan längs Korsnäsvägen bör vara 
utbyggd med cykelbana, frågor gällande behov av utomhusytor för ett vårdboende samt frågor 
om den planerade bebyggelsens våningsantal och innehåll.  

Inkomna yttranden 
Följande yttranden har inkommit under samrådstiden:  

Yttranden Inga 
synpunkter 

Synpunkter 

Kommunorganisationen och kommunala bolag   
Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-12-07  X 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-01-21 X  
Falu Energi och Vatten, 2020-01-29  X 
Statliga och regionala myndigheter   
Länsstyrelsen Dalarnas län, 2020-02-03  X 
Lantmäteriet, 2020-01-28  X 
Försvarsmakten, 2019-12-03 X  
Luftfartsverket, 2019-12-10 X  
Privatpersoner   
LG, 2020-01-29  X 
Föreningar, företag och övriga intressenter    
Postnord, 2020-01-17  X 

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Tjänsteställe Datum Ärendenr 
Falu kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare  
Planarkitekt, Sara Bergvin 
Telefon 023-83 000 
E-post: kontaktcenter@falun.se 

 



2 (7) 
 

 

Region Dalarna, 2020-01-29  X 
Centerpartiet i Falun, 2020-01-31  X 

Sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter 
Yttrandena i sin helhet är diarieförda och finns tillgängliga på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Synpunkt Kommentar 

Kommunorganisationen 
och kommunala bolag 
 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
Tillgängligheten för räddningstjänstens 
höjdfordon behöver tas i beaktande då det kan bli 
aktuellt att anordna uppställningsplatser för 
dessa.  
 

 
Uppställningsplatser för höjdfordon kan anordnas 
om det finns behov av det längs byggnaderna på 
de interna vägarna i området. 

Falu Energi och Vatten 
Elnät  
Falu Elnät har elkablar inom det aktuella 
området som kommer att behöva flyttas, 
alternativt sänkas. Exploatören står för 
kostnaden.  
 
Om effektbehovet på fastigheten ökar kan en ny 
nätstation behövas. Placeringen av denna görs 
enklast på kommunens mark intill det aktuella 
området. Annars kan en yta på 10x10 m behövas 
inom planområdet.  
 
Insamling  
Plats och tillräckligt utrymme för fullsortering 
bör finnas med i planeringen av området. 
 
Vatten och avlopp 
För att exploateringen ska gå att genomföra 
måste Falu Energi & Vattens VA-ledningar 
flyttas så som det är beskrivet i planen. 
Exploatören ska stå för flytten. 
 
Dagvatten 
Det behöver förtydligas att även om 
exploateringen medför att avrinningen av 
dagvatten från området minskar jämfört med 
innan så är det ändå önskvärt att  
jobba med åtgärder som förhindrar att dagvatten  
avleds direkt till det allmänna dagvattennätet.  
 
För att åstadkomma sekundära avrinningsvägar 
som det står om i sista stycket i kapitlet om 
dagvatten så skulle hela området behöva 
höjdsättas på plankartan. 

 
 
Noteras och delges exploatören. 
 
 
 
 
Plats för en ny nätstation läggs till i planområdets 
nordvästra del. 
 
 
 
 
 
Byggrätt för sophantering ryms i områdets 
byggrätt. 
 
 
Noteras och delges exploatören. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen justeras. 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text och 
modell för avrinningsvägar.  
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Statliga och regionala myndigheter 
 

 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
 
Överprövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen har inte identifierat några 
överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 
§ plan- och bygglagen.  
 
Övrigt  
Hälsa och säkerhet  
Planområdet angränsar till Korsnäsvägen som 
enligt planbeskrivnigen idag är rekommenderad 
led för farligt gods. Kommunen anger i 
planbeskrivnigen att man kommer att verka för 
att Korsnäsvägen inte ska vara rekommenderad 
led för farligt gods när detaljplanen genomförs. 
Enligt plankartan så kan byggnader för bostad 
uppföras endast 4 meter från befintlig vägkant.  
 
Enligt Länsstyrelsens ”Farligt gods riskhantering 
i fysisk planering, vägledning för planläggning 
intill transportleder för farligt gods” behöver en 
riskanalys göras om bostäder i max tvåvåningar 
placeras närmare än 70 meter från vägkant för 
högre bostadsbyggnader och för vård behöver en 
riskanalys göras om avståndet från vägkant är 
mindre än 150 meter. Kommunen behöver 
säkerställa att Korsnäsvägen inte längre utgör 
rekommenderad led för farligt gods innan ett 
genomförande av detaljplanen.  
 
Förorenad mark  
Samrådshandlingarna uppmärksammar de 
tidigare miljöfarliga verksamheter som har 
bedrivits på platsen och därtill även hanteringen 
av förorenade massor. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma kommunen om att trots att den 
tidigare gruvdriften förväntas vara försumbar bör 
ändå tungmetaller undersökas utöver flyktiga 
ämnen (PAH samt alifater) vid markprovtagning 
inför sanering. 
  
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. 
 
 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Falu kommun arbetar med en riskbedömning av 
den antagna trafiknätsplanen, där Korsnäsvägen 
vid planområdet inte föreslås som rekommenderad 
transportled för farligt gods. När befintlig 
drivmedelsstation rivs och denna detaljplan vinner 
laga kraft finns inte längre något behov att 
Korsnäsvägen ska vara rekommenderad led för 
farligt gods. 
 
En riskanalys har inte bedömts nödvändig 
eftersom den nya detaljplanen innebär att det inte 
längre kommer att vara någon drivmedelsstation 
på platsen och att det då inte är aktuellt att 
Korsnäsvägen ska vara rekommenderad led för 
farligt gods vid planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och fastighetsägaren/ 
exploatören kommer att få ta del av synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Lantmäteriet 
Eftersom användningsbestämmelsen D1 kan 
utgöra kvartersmark för allmänt ändamål blir 
kommunens rättigheter och skyldigheter otydliga 
när den används tillsammans med B som anses 
utgöra enskild kvartersmark. Redovisning av 
kommunens bedömning av vilka konsekvenser 
som annat än enskilt bebyggande av berörd mark 
kan få i genomförandet saknas i planbeskriv-
ningen. Det bör beskrivas i planbeskrivningens 
genomförandedel huruvida reglerna om rätt för 
kommunen att lösa in kvartersmark för allmänt 
ändamål aktualiseras i detta fall eller inte. 
 
Plankartan kan förtydligas var utfartsförbud 
upphör/börjar, halvcirkelmarkeringen är mycket 
mindre än helcirkelmarkeringen. 
 
Det kan behöva förtydligas i planbeskrivningen 
vad som ska regleras i exploateringsavtalet. 
 
 
 

 
Genom att kombinera D1 och B ges möjlighet för 
både bostäder och vårdboende. Det ger möjlighet 
till en större flexibilitet i detaljplanen. Ibland kan 
det också vara svårt att avgöra om användningen 
är vård eller bostäder, och därför är det lämpligt 
att kombinera dessa användningar. Kommunens 
skyldigheter och rättigheter att lösa in mark torde 
inte utgöra något hinder, eftersom det också är 
möjligt att bygga bostäder.  
 
 
 
 
Plankartan justeras. 
 
 
 
Det är först i granskningsskedet som arbetet med 
exploateringsavtalet påbörjas, och därför kommer 
planbeskrivningen att förtydligas i 
granskningsskedet gällande exploateringsavtalet. 

Privatpersoner 
 

 

LG 
Personen anser att ett äldreboende i 4 plan med 
80 platser kräver en avsevärd yta utanför 
byggnaden för att tillgodose en god stimulerande 
miljö för de äldre. Markutrymmet mellan 
äldreboendet och de två närmaste huskropparna 
söderut ser ut att till stor del att upptas av 
parkeringsplatser.  
 
Det finns redan tre etablerade äldreboenden inom 
en kilometers avstånd. Det lämpligaste vore att 
nyetableringar av äldreboenden blev mer spridda 
i kommunen, så att äldre kunde få möjlighet att 
kunna känna närhet till sitt tidigare 
bostadsområde. Personen anser även att 
vårdcentralen i Norslund idag redan har ansvar 
för tre äldreboenden samt ytterligare ett 
äldreboende och att det är en stor del av 
kommunens äldreboenden som ligger på en 
vårdcentrals ansvar. 
 
Förslaget om gång- och cykeltrafik vid 
byggnationen av fastigheterna 1:410 och 4:303 
är utmärkta, men idag sker cykeltrafiken längs 
Korsnäsvägen bort mot Origo på båda sidor av 
vägen, mycket ofta emot färdriktningen, och 
många cyklister byter sida genom att snedda över 
bilvägen. Cykelstråket längs Korsnäsvägen bör 
färdigställas i samband med den aktuella 

 
Behovet av friytor utomhus kan bero på vilken typ 
av boende som byggs. Till granskningen har 
utrymmesbehovet studerats vidare och hur en god 
stimulerande miljö ska uppnås har studerats och 
förtydligas i planbeskrivningen. 
 
 
 
Det är svårt att hitta platser för att uppföra nya 
vård och äldreboenden. Diskussion har förts inom 
kommunförvaltningen för att säkerställa 
placeringen av vårdboendet i staden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har för avsikt att förstärka ytterligare 
sträckor av huvudcykelstråket och att se över 
Korsnäsvägens sträcka från planområdet till 
Origorondellen. 
 
 
 
 



5 (7) 
 

 

byggnationen, blir det "bara" genomfört som nu 
presenterats kommer det att innebära en hel del 
bekymmer. Fler cyklister från Hälsinggården 
kommer sannolikt välja att cykla upp förbi 
nybyggnationen och fortsätta mot stan på 
Korsnäsvägen. Många väljer idag att cykla på 
Verkstadsvägen och sedan vidare på 
Haraldsbovägen. Den breda Korsnäsvägen 
inbjuder till högre hastigheter om den inte 
smalnas av för bilister hela vägen, en temporär 
lösning vore kanske att smalna av gatan med en 
barriär, detta för att också åstadkomma en GC-
bana, som det ser ut idag i Stennäset på Gamla 
Grycksbovägen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningar, företag och övriga intressenter 
 

 

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

 
Synpunkten noteras och delges exploatören. 

Region Dalarna 
Kollektivtrafikförvaltningen ser inga problem att 
bedriva befintlig kollektivtrafik med den 
föreslagna planbeskrivningen.  
 
Det är viktigt att framkomlighet för busstrafiken 
säkras under byggtiden och att dialog förs kring 
detta.  
 

 
Noteras. 
 
 
 
Synpunkten noteras och delges exploatören. 

Centerpartiet i Falun 
Centerpartiet i Falun ställer sig positiv till planen 
som kommer att ge ett bra tillskott till bostäder i 
detta centrumnära bostadsområde. Det är positivt 
att man värnar om de gröna ytorna. 
 
Antalet parkeringsplatser borde minskas genom 
mobilitetsåtgärder som cykel-/bilpool. Detta för 
att bidra till mer hållbart resande samt 
möjliggöra för fler ytor för utomhusvistelse, till 
exempel framför vårdboendet. 
 
Den mark som är markerad för Vårdboende 
presenteras på ett sätt som inte upplevs positivt. 
Med ett bättre nyttjande av marken så kan 
utemiljön för vårdboendet bli mycket trevlig. En 
större utemiljö är positiv för de boende. En 
pergola och växthus intill vårdboendet likt vid de 
övriga fastigheterna skulle säkerligen uppskattas. 
Det finns liknande vårdboenden i Falun där 
personal och anhöriga kan vistas med de äldre i 

 
Noteras. 
 
 
 
 
I detaljplanen säkerställs att det är möjligt att 
följa den parkeringsnorm som kommunfullmäktige 
har antagit. Det är dock positivt om 
mobilitetsåtgärder kan minska behovet av 
parkeringsplatser. 
 
Behovet av friytor utomhus kan bero på vilken typ 
av boende som byggs. Till granskningen har 
utrymmesbehovet studerats vidare och hur en god 
stimulerande miljö ska uppnås har studerats och 
förtydligats i planbeskrivningen.  
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trevlig utemiljö och det ger de äldre en känsla av 
trygghet och lugn. 
 
Området skulle vara både trevligare, tryggare 
och säkrare med så lite biltrafik i området som 
möjligt. Centerpartiet ifrågasätter om den östra 
utfarten på Korsnäsvägen verkligen behövs. Det 
bör begränsas så att biltrafik tillåts nära 
fastigheterna endast vid i- och urlastning av mer 
skrymmande och tung last och att för tillgång till 
och från området använder man den västra 
utfarten på Korsnäsvägen eller utfarten på 
Hälsinggårdsvägen. 
 

 
 
 
Efter ett politiskt beslut av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden justeras planen till att 
endast tillåta en utfart längs Korsnäsvägen, i 
planområdets nordvästra del. I vilken mån 
fordonstrafik kommer att vara tillåten på 
fastigheterna är något som kommande 
fastighetsägare kan reglera, eftersom området är 
reglerat som kvartersmark för bostäder.  

 

Behovsbedömning enl. 6 § Förordningen om miljökonsekvensbeskrivning  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, att planen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  
 

Ställningstagande  
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Planhandlingarna föreslås ändras enligt följande: 
Plankarta 

• Plats för elnätstation läggs till på plankartan 

• Sträckorna med utfartsförbud justeras 

• Planbestämmelse om byggnadernas uttryck mot gatan läggs till 

• Högsta tillåtna nockhöjd och höjs efter mer detaljerad projektering 
av byggnaderna 

• Största tillåtna byggnadsarea höjs för vårdboendet efter mer 
detaljerad projektering av byggnaderna 

• Infarten via Verkstadsvägen ändras till kvartersmark med möjlighet 
till gemensamhetsanläggning. 

• Utfartsförbudet längs Korsnäsvägen utökas. In/utfart från 
Korsnäsvägen blir endast möjlig i områdets nordvästra del i enlighet 
med beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2020. 

Planbeskrivning 

• Text om dagvatten, vatten och spillvatten förtydligas 

• Kartbild med planerade avrinningsvägar för dagvatten läggs till. 

• Text gällande elnätstation läggs till 
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• Illustrationerna förtydligas 

• Text om bebyggelsens utseende förtydligas 

• Text och illustrationer förtydligas gällande föreslagen utemiljö för 
vårdboendet. 

Kvarstående synpunkter 

Statliga och regionala myndigheter 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Lantmäteriet 

Privatpersoner 
LG 
 
 
 
Anna Perols    Sara Bergvin 
chef hållbarhet och planering  planarkitekt 
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