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Inledning 

Bakgrund 

Ett förslag till detaljplan för Sörstafors bruk i Hallstahammars kommun har varit ute på samråd 
mellan 31 januari och 7 mars 2022. Förslaget har skickats ut till en samrådskrets bestående av 
statliga myndigheter och verk, kommunala nämnder, företag och organisationer samt de närmast 
berörda grannarna. Detaljplanen har också funnits tillgänglig för allmänheten i Hallstahammars 
kommunhus, biblioteket i Hallstahammar och i Kolbäck samt på kommunens webbplats. 

Syfte och innehåll 

Detta dokument, samrådsredogörelsen, syftar till att ge kommunens beslutande organ samt 
samrådskretsen en redovisning av de synpunkter som framkommit under samrådet och vilka 
överväganden som görs i samband med detta. Dessa sammanställs och presenteras, 
avslutningsvis görs en sammanfattning och ett förslag till fortsatt handläggning av detaljplanen. 

Totalt kom det in 24 skriftliga synpunkter som redovisas på nästföljande sidor. 

Statliga myndigheter och verk 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

Huvudmannaskap: Enligt 4 kap. 7 § PBL är huvudregeln att kommunen ska vara huvudman för 
allmänna platser i en detaljplan. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl, i detaljplanen 
bestämma att kommunen inte ska vara huvudman för en eller flera allmänna platser. 

I aktuellt planförslag är huvudmannaskapet delat. Kommunen är huvudman för gata, väg och 
gång- och cykelväg, medan huvudmannaskapet för naturområdet är enskilt. Som särskilda skäl 
anger kommunen främst, som det får förstås, att exploatören har en vision om att utveckla 
rekreationsmöjligheter i området. Det anges även som skäl att strandskyddet återinträder inom 
området som planläggs för natur vilket säkrar allmänhetens tillträde till området. 

Lantmäteriet anser att de angivna skälen inte är tillräckliga för att motivera valet av enskilt 
huvudmannaskap, utan detta behöver utvecklas. 

I de fall enskilt huvudmannaskap väljs bör det även förtydligas i planbeskrivningen vad som 
menas med enskilt huvudmannaskap och att detta medför kostnader för fastighetsägare. Dels för 
inrättande av en gemensamhetsanläggning och dels för löpande drift och skötsel av den 
allmänna platsen. 

Exploateringsavtal aktuellt men lite för otydlig redovisning: I planbeskrivningen anges att ett 
exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det anges att avtalet bland annat ska reglera 
kostnadsfördelning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det anges även att principen är att 
fastighetsägaren ska stå för samtliga kostnader kopplade till detaljplanens genomförande. 
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Om avsikten är att teckna exploateringsavtal ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Detta ska enligt 5 kap. 
13 § PBL göras redan i samrådsskedet. 

Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå, men där det ändå ska gå att bedöma vad åtagandena innebär. 
Lantmäteriet bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte är tillräckligt tydliga och 
behöver därför kompletteras. 

Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets mening förbättras och vara mer konkret kring: 

• vilka områden som avses för överlåtelser eller upplåtelser (helst redovisade på kartor) 
• vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha (samt ett 

förtydligande kring trafiksäkerhetsåtgärder) 
• vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala 
• åtaganden om att betala eller inte kräva ersättningar 
• tidplan för utbyggnad av de anläggningar som avtalet omfattar 
• om exploatören ska ställa en säkerhet för åtaganden enligt avtalet 
• om det finns flera exploatörer – ansvarsfördelningen mellan dem 

 
Glöm inte att även redovisa konsekvenserna (se ovan). 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40–42 §§ PBL. 

Väg 252: Detaljplanen omfattar delar av länsväg 252 som är en allmän väg med staten som 
väghållare. Bestämmelser om sådana vägar regleras i väglagen. Om staten fortsatt ska vara 
väghållare för aktuell väg anser Lantmäteriet att området inte ska ingå i en detaljplan. 

Delar av planen som bör förbättras: 

Fastighetsgräns med osäkert läge i anslutning till kvartersmark: I planförslaget har 
kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot Sörsta 3:10. 
Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs 
denna gräns. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig 
ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen 
en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. 

Fastigheterna Sörsta 9:9 och 9:14 är tillkomna genom avsöndring. Dess gränser är därför ej 
lagligen tillkomna. När sådana gränser berörs av en lantmäteriförrättning måste de 
fastighetsbestämmas och då skulle det kunna bli så att fastighetsgränsen inte sammanfaller med 
plangränsen. 



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  5 (53) 
Dp. 233 – Sörstafors bruk 

 
 

 

I denna typ av fall, när gränsen är osäker, är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen 
och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen 
vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. 

När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta 
läge göras. Lyssna gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där frågor om 
gränskvalitet i samband med planläggning diskuteras. Du hittar podden till exempel via denna 
länk. 

Plankartan: Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att två planbestämmelser verkar 
vara felplacerade i kartan. Det gäller u1 i planområdets nordöstra del på fastigheten Sörsta 9:9 
samt u1 i planområdets östra-mellersta del. 

Plankartan är i skala 1:1350. Detta är inte en lämplig skala att använda i en detaljplan eftersom 
gör det problematiskt att mäta i kartan, vilket i sin tur försvårar framtida fastighetsbildning. 
Normalt sett bör skalan vara i hela tusental. 

Bestämmelserna g1 och g2 är identiskt formulerade varför g2 bör kunna tas bort. 

Planområdesgränsen i gränsbeteckningar ser ut som en heldragen linje. Den bör justeras så att 
den ser ut som planområdesgränsen i plankartan. 

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.) 

Handläggningen enligt vilken lagstiftning: Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken 
version av plan- och bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 
handläggningen av detaljplanen. 

Kommentar:  

Gator inom planområdet sköts idag som gemensamhetsanläggning och det finns även 
intilliggande gator i närområdet Lyckhem som också sköts av enskild.  Områdena bedöms med 
hänsyn till strandskydd och naturvärden inte vara lämpade för bebyggelse eller kvartersmark 
och behöver därav regleras på annat sätt. Områdena är idag planlagda till industrimark vilket 
inte bedöms vara en fortsatt lämplig markanvändning med hänsyn till den nya detaljplanen. Då 
fastighetsägaren ser stora fördelar med att kunna utveckla naturområdet som en tillgång för 
boendemiljön som avses skapas samtidigt som det redan finns en etablerad kultur av att sköta 
anläggningar enskilt inom och i närheten av området bedöms det finnas skäl för enskilt 
huvudmannaskap. Planbeskrivningen har uppdaterats med motivering och förtydliganden 
gällande ansvar. Vägområdet för väg 252 behöver vara med i detaljplanen för att säkerställa 
att inga olämpliga in- och utfarter från de nya bostadsområdena får anordnas mot vägen. 

Efter samrådet har konstaterats att det inte finns behov av ett medfinansieringsavtal och således 
inte heller ett exploateringsavtal. Inget exploateringsavtal upprättas således mellan 
fastighetsägare och kommunen, planbeskrivningen har uppdaterats.  
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En detaljplan får enligt 4 kap. 32 § Plan- och bygglagen (2010:900) inte omfatta ett större 
område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Då området intill länsväg 252 
planläggs för bostadsändamål krävs det för att säkerställa en säker och ändamålsenlig 
trafiksituation att det råder förbud mot att anordna fler in- och utfarter mot länsvägen. In- och 
utfartsförbud får enbart regleras mellan allmän platsmark och kvartersmark. För att kunna 
säkerställa trafiksäkerheten och möjliggöra för bostadsbebyggelse krävs således att vägområdet 
för länsväg 252 inkluderas i planen. Länsväg 252 är genom Dp. 162 Sörstafors II redan 
planlagd till allmän plats för genomfartstrafik, med staten som väghållare. Kommunen bedömer 
att staten fortsatt är väghållare för länsväg 252 då aktuellt område redan är och fortsatt 
planläggs till allmän platsmark på ett sätt som inte hindrar staten från att sköta och utveckla 
vägen. 

En fastighetsbestämning har genomförts mellan Sörsta 6:1 och Sörsta 9:9. Sörsta 9:14 har inför 
granskningen exkluderats från planområdet. Plankartan har uppdaterats utifrån de nya 
fastighetsgränserna. 

Kommunen tackar för och noterar övriga synpunkter. 

Länsstyrelsen i Västmanland 

Överensstämmelse med översiktsplan 
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen avviker från 
översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen 
bedömer att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen och är därmed i linje med 
översiktsplanens intentioner och mål.  

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL 
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen nedanbedömning. 

Riksintresse 3 kap. och 4 kap. kulturmiljö 

Kulturmiljö 
En smal sträckning av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, Strömsholms 
kanal U 7. I Strömsholms kanal och på andra sidan vattendraget ligger del av byggnadsminnet 
Strömsholms kanal. Det är viktigt att åtgärder som planeras inom planområdet inte medför 
skada på riksintresset eller byggnadsminnet eller upplevelsen av desamma. Länsstyrelsen ser 
också att det tydligare framgår i underlaget Strömsholms kanals betydelse och koppling till 
industrimiljön i Sörstafors.  

En gång- och cykelväg planeras inom området. Länsstyrelsen vill lyfta att det finns äldre 
vägstrukturer och en numer oanvänd cykelbana som kan användas. Om en gång- och cykelbana 
planeras längs med kanalen är det viktigt att inga åtgärder medför att eventuella kanalvallar och 
stenkanter/sättningar påverkas negativt.  

Strandskydd 
Inom de delar av planområdet där strandskyddet inträder, längs Kolbäcksån samt längs 
Svenbybäcken, finns i dagsläget så höga naturvärden att det kan bli svårt att upphäva 
strandskyddet generellt. Det skulle riskera att påverka växt- och djurliv negativt och därmed 
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motverka syftet. Framförallt behöver området betydelse för djurgrupper som fladdermöss, fåglar 
och groddjur utredas för att man ska kunna bedöma vilka delar som eventuellt kan upphävas. De 
delar som inte är avskärmat av stängsel, och därmed uppenbart tillgängligt idag, saknar oavsett 
naturvärden skäl för upphävande eftersom det i dagsläget är allemansrättsligt tillgängligt 
(område 7 och delar av 4 och 8 i naturvärdesinventeringen). Om man ska kunna hävda ett 
angeläget allmänt intresse, måste man i så fall ta fram en utredning som visar att 
ianspråktagandet behövs på just den platsen och inte kan tillgodoses på annan plats i 
kommunen. Möjligen skulle man kunna hävda ökad tillgänglighet av strandskyddsområdet som 
ett angeläget allmänt intresse och därmed skäl för upphävande, men det kan i så fall bara gälla 
anläggningar såsom gångväg, rastplats etc och måste anpassas så att det inte riskerar skada på 
naturvärden. Det bedöms inte heller möjligt att ha bostadsändamål på dessa ytor, även om det 
utgör prickmark.  

Enligt byggnadsplan 88 går planen i öster ut i Kolbäcksån. I nya planförslaget ingår inte vattnet 
och enligt planbeskrivningen fortsätter då den gamla planen att gälla längs en remsa i 
Kolbäcksån. Ur naturvårdssynpunkt och för strandskyddets syften är det mycket olämpligt 
eftersom strandskyddet inte infaller på den delen samtidigt som den gamla planresten inte fuller 
någon funktion för nyttjandet.  

Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet kan komma att påverkas på grund av föroreningar i mark och byggnader.  

Planområdets läge mellan Svenbybäcken och Kolbäcksång gör att översvämningar kan 
förekomma. Länsstyrelsen anser därför att exploatören bör utreda hur eventuella 
översvämningar påverkar kvarlämnade föroreningar i mark och byggnader samt ifall 
föroreningar kan spridas inom planområdet vid översvämningar. Rådgivning om 
markföroreningar hanteras under delen för rådgivning enligt 2 kap. PBL.  

Råd enligt 2 kap PBL 

Kulturmiljö 
I kulturmiljöprogrammet från 1995 står att Sörstafors är ett bra exempel på en äldre 
industrimiljö och att likartade industrimiljöer numera är sällsynta både inom kommunen och 
inom länet. Den är ett bra exempel på en industrimiljö vid sekelskiftet 18/1900. Bebyggelse har 
tillkommit efter det.  

Länsstyrelsen anser att det i framtagen kulturmiljöutredning saknas en kulturhistorisk 
bedömning av helhetsmiljön och att antalet byggnader saknas i utredningen. Länsstyrelsen 
saknar också en konsekvensanalys utifrån föreslagen plan gällande kulturmiljön inom hela 
planområdet och riksintresset Strömsholms kanal. Detta då bebyggelse planeras att rivas och 
bebyggelse planeras att tillkomma.  

Länsstyrelsen ser att förslaget behöver utgå från de värden som finns på platsen. Det bör utredas 
vidare gällande siktlinjer, placering, volymer, exploateringsgrad, förtätning, gestaltning, 
byggnadstyp, våningsantal med mera. Som förslaget ser ut nu kommer ny bebyggelse kunna 
hamna väldigt nära industrimiljön, vilket riskerar att negativt påverka kulturmiljön. Den lokala 
bebyggelsestrukturen bör utgöra en grund för arbetet med planområdet. I fortsatt arbete bör 
hänsyn tas till hur en bruksmiljö är uppbyggd. Länsstyrelsen vill upplysa om att ny bebyggelse 
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bör utformas med färgsättning, placering, volym, skala och gestaltning så att kravet på en god 
helhetsverkan uppfylls i enlighet med 2 kap. 6 § PBL med hänsyn till befintlig bebyggelse och 
riksintresset. 

Det är positivt att den befintliga bebyggelsen får en fortsatt användning. Det är därför av vikt att 
bestämmelserna skyddar byggnadernas karaktäristik och ursprunglighet och att funktioner samt 
samband är fortsatt tydligt avläsbara. 

Länsstyrelsen ser och att flera byggnader var för sig men också som viktiga i helhetsmiljön 
omfattas av 8 kap 13 §. PBL. Länsstyrelsen ser att skyddsbestämmelserna bör bli tydligare och 
att rivningsförbud även bör införas i planbestämmelserna. Vilket skydd på respektive byggnad 
sker med fördel i samråd med antikvarisk kompetens. Vid ett par tillfällen har statligt bidrag 
utgått till byggnader inom planområdet, då Länsstyrelsen har bedömt dem som kulturhistoriskt 
värdefulla. 

Länsstyrelsen ser med fördel att befintlig parkstruktur rustas och därmed kan bli ett tillskott 
inom grönstrukturen. 

Natur 

Artskydd 
Hela området bedöms med tanke på den stora variationen av befintliga strukturer, såsom 
byggnader, träd samt blommande öppna marker och närhet till vatten, lämpligt för fladdermöss. 
En inventering inklusive bedömning av lämpliga koloni- och viloplatser, födosöksområden samt 
rörelsestråk mellan dessa behöver genomföras för att kunna bedöma hur planen behöver 
anpassas för att området ska ha en fortsatt kontinuerlig funktion (KEF) för de fladdermössen 
som bedöms nyttja området återkommande. De lövrika, variationsrika miljöerna gynnar också 
fågellivet generellt, särskilt mindre fågelarter och arter knutna till vatten. Den lugnflytande 
Svenbybäcken skulle kunna nyttjas av groddjur och en inventering av groddjur behöver därför 
göras, inklusive bedömning av lämplig landmiljö om groddjursarter påträffas. Genom att i 
planen säkerställa bevarandet av tillräckligt med lämpliga miljöer för de arter/artgrupper som 
nyttjar området, kan övrig mark ianspråktas utan att det hindras av artskyddsförordningen.  

Biotopskydd 
Den befintliga allén, delområde 1 i naturvärdesinventeringen, omfattas av det generella 
biotopskyddet och detta måste tydliggöras i plankartan. Biotopskyddet innebär att ett område 
inklusive 5 meter från dropplinjen på trädkronorna är skyddade och att grävarbeten, 
hårdgörande eller ändrade dräneringsförhållanden inte får ske inom detta område. Byggnader 
bör inte uppföras så nära att de ändrar ljusförhållanden för allén eller så att alléträden riskerar att 
utgöra en säkerhetsrisk för byggnaderna i framtiden. Prickmarken i planen bör, för att inte skada 
biotopskyddet, omfatta hela rotskyddszonen. Syftet i detaljplanen bör vara att allén ska kunna 
bibehållas långsiktigt. Denna yta bör därför inte planläggas som tomtmark eftersom det kan stå i 
strid med biotopskyddet. Samtliga åtgärder som kan påverka träde negativt kräver dispens.  

Grön infrastruktur 
Hela området har tack vare sin stora variation förutsättningar att både hysa höga naturvärden i 
sig själv genom att gynna många artgrupper och att utgöra en viktig länk på landskapsnivå för 
värden kopplade till omgivande marker och värdetrakter. Platsen tangerar både värdetrakt för 
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värdefulla träd, värdetrakt för öppna gräsmarker samt vattenmiljöer. För att stärka den gröna 
infrastrukturen bör planen både värna befintliga värden knutna till dessa miljöer samt 
möjliggöra förstärkningsåtgärder. Det bör ingå i syftet med planen att stärka områdets betydelse 
för den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänster.  

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen konstaterar att stora delar av planområdet påverkas av översvämningsrisker vad 
gäller 100-års, 200-års samt högsta dimensionerade flöde. Kommunen kommer att i det fortsatta 
planarbetet behöva säkerställa att bebyggelsen inte blir olämplig avseende människors hälsa och 
säkerhet. Detta behöver också göras i ett perspektiv att ett förändrat klimat där framtidens 
översvämningsnivåer blir högre än dagens. Länsstyrelsen anser att kommunen ska ta ställning 
till om det finns ras- och skredrisker i planområdet. 

Länsstyrelsen vill därför rekommendera kommunen att göra en egen översvämningsutredning 
som tar avstamp i MSB:s översvämningskarteringar. 

Kommunen bör ta ställning till om lägsta tillåtna marknivå för exploaterad mark på 16,5 meter 
över havet säkerställer människors hälsa och säkerhet och om det behövs ytterligare 
bestämmelser som reglerar källare och lägsta golvanläggning samt om det finns behov av att 
planera för områden som avsiktligt svämmas över som klimatanpassningsåtgärder. 
Länsstyrelsen anser att de dammar som nämns i planbeskrivningen som ska fördröja vatten bör 
preciseras på plankartan. 

Av särskild vikt är att kommunen säkerställer att VA-system, vägar och nya tekniska 
anläggningar inte kommer påverkas negativt av eventuella översvämningar. Därtill bör 
kommunen visa att föroreningar inte riskeras att frigöras vid översvämningar. Då dagvatten som 
infiltreras kommer följa grundvattnets flödesväg till vattendragen måste planförslaget tillse att 
dagvatten som infiltrerar inte passerar genom förorenad mark, varken vid platsen för infiltration 
eller i grundvattnets flödesväg.  

Det är angeläget att service samlas i kollektivtrafiknära lägen och ur klimathänseende är det inte 
optimalt att förskoleservice inte tillgodoses i anslutning till planområdet. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att ta ställning till om tillgång till förskola behöver säkerställas i 
anslutning till planområdet. Eftersom busshållplatser ligger längs väg 252 är det viktigt att 
trygga säkra passager över denna väg och att kommunen verkar för detta. 

Markföroreningar 
I planbeskrivningen (sid. 69) redogör exploatören för planerad sanering av förorenad mark. 

Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att planera för bostäder i så nära anslutning till ett 
föroreningsobjekt i riskklass 2, som inte kommer att saneras utan kvarstå som ett område för 
mindre känslig markanvändning (MKM). Länsstyrelsen anser att man inte bör blanda KM- och 
MKM-området, då det är svårt för boende att veta hur områdena avgränsas och var det finns 
förhöjda föroreningsnivåer. Industribyggnader inbjuder till lek och upptäcktsfärder, vilket inte 
är lämpligt för vare sig vuxna eller barn.  
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Länsstyrelsen anser därför att det måste utredas hur planen ska utformas så att risken för 
människors hälsa och miljö minimeras alternativt bör hela planområdet inklusive 
industribyggnaderna saneras ned till nivå för känslig markanvändning (KM). 

Länsstyrelsen konstaterar att den utförda miljötekniska undersökningen är mycket översiktlig 
och behöver kompletteras med detaljerade undersökningar. Då bruksområdet är utbyggt under 
årens lopp kan det finnas ”hotspots” i schaktmassorna, vilka bör undersökas ytterligare. Enligt 
Länsstyrelsens databas för förorenade områden kan det ha funnits en deponi inom planområdet. 
Inom område B återfinns högre halter av föroreningar, vilket kan indikera att den eventuella 
deponin har legat här. Det bör utredas ifall det är en industrideponi eller hushållsdeponi, och 
ifall det finns risk för gasavgång. I den genomförda miljötekniska undersökningen saknas 
grundvattenprovtagning. Det bör motiveras varför detta inte har gjorts. Likaså har det legat en 
äldre brandstation på platsen, men någon PFAS-provtagning har inte gjorts. Även detta bör 
motiveras. I några undersökningsområden har bara XRF-mätningar gjorts, dessa bör 
kompletteras med jordprovtagning på olika djup. Det bör klargöras ifall syrahuset har gett 
upphov till föroreningar, till exempel. Lågt pH i marken. På området finns ett transformatorhus, 
varför provtagning av PCB bör genomföras. Det står en oljecistern kvar med tillhörande 
magasin. Det bör utredas ifall det har förekommit oljespill eller spill från andra kemikalier som 
har förvarats där. 

Samhällsskydd och beredskap 

Farligt gods 
Länsstyrelsen i Västmanland vill göra kommunen uppmärksam på, att brister avseende 
efterlevnad av riskavstånd från leder för farligt gods (ADR) i planprocesser, behöver 
ifrågasättas. Ett dilemma är att beräkningarna bygger på närmare 20 år gamla nationella 
trafikdata avseende ADR. Ofta föreslås olika kompenserande åtgärder, för att åstadkomma 
skadebegränsning vid olycka. En grundregel är att hålla 40 meter från en rekommenderad led 
för farligt gods, bebyggelsefri och betrakta avståndet upp till 150 meter som ett 
riskhanteringsavstånd samt att placera bostäder, skolor, vård bortom till exempel industri, 
kontor och sällanköpshandel. Händelsen med den exploderande lasten av gasflaskor på E18 den 
17 november 2021, satte tydligt ljud på att det är konsekvenserna, snarare än sannolikheten, som 
planprocessen behöver förhålla sig till rent generellt.  

Övrigt 
Länsstyrelsen i Västmanland påminner även om att inhämta Försvarsmaktens yttrande avseende 
planen.  

Kommentar: 

Kulturmiljö  
Efter samrådet har ytterligare kulturmiljöunderlag tagits fram som tydliggör områdets koppling 
till Strömsholms kanal och byggnadsminnet samt en kartläggning av äldre vägstrukturer inom 
planområdet. Den nya kulturmiljöanalysen har även involverat analys av siktlinjer, områdets 
påverkan på landskapet samt djupare analys av områdets värden kopplat till helhetsmiljön.  

Specifika områden för gång- och cykelbanor tas bort från plankartan inför granskning men 
hänsyn tas till annan viktig vägstruktur. Exempelvis planläggs äldre vägstrukturer med 
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prickmark och markreservat för gemensamhetsanläggning och siktlinjer som är viktiga för 
läsbarheten av den äldre järnvägsstrukturen med tillhörande banvall planläggs med prickmark 
för att bevara siktlinjerna.  

Utifrån det uppdaterade kulturmiljöunderlaget har plankartan uppdaterats med nya 
skyddsbestämmelser, bättre preciserade varsamhetsbestämmelser och bestämmelse om 
rivningsförbud för de byggnader som bedöms behöva det inom bruksområdet. Även vikten av 
öppna ytor mellan byggnaderna tas hänsyn till genom att det regleras med prickmark i planen. 
Genom den uppdaterade analysen kartlades vilka områden som är mer tåliga och mer känsliga 
för ändringar och tillägg i närheten av bruket. Ny bebyggelse har anpassats med nya höjder 
och takvinklar vilka ämnar säkerställa bättre anpassade volymer med hänsyn till befintlig 
bebyggelse och områdets historia. Placeringsbestämmelser och prickmark har också arbetats in 
i plankartan med hänsyn till områdets värden och befintliga strukturer. Även broräcken och 
stenmurar som bedöms särskilt värdeskapande inom planområdet skyddas. Sammantaget 
bedöms de ändringar som gjorts i plankartan säkerställa att nya tillskott i miljön måste ske med 
hänsyn till områdets kulturmiljövärden. Plankartan har uppdaterats med hjälp av antikvarisk 
kompetens avseende både befintlig bebyggelse och nya bebyggelseområden. En analys och 
bedömning av detaljplanens konsekvenser har till granskningen gjorts i framtagen 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Strandskydd  
Kommunen har tagit fram en strandskyddsutredning som utreder planområdets delar och 
skapar delområden för där mark bedöms vara ianspråktagen på ett sätt som saknar betydelse 
för strandskyddets syften och mark som fortfarande bedöms viktig för strandskyddet. Som 
underlag till bedömningen har ytterligare inventeringar av fåglar, fladdermöss samt grod- och 
kräldjur legat till grund. Plankartan har uppdaterats sedan samrådet där enbart de delområden 
som bedöms vara ianspråktagna omfattas av bestämmelser om upphävt strandskydd. Detta 
medför att strandskydd inträder för områden som idag inte är strandskyddade. Detaljplanen 
medför att Byggnadsplan 88 för Kolbäcksån upphävs vilket medför att strandskydd inträder för 
vattenområden. Kommunen bedömer att hänsyn tagits till strandskyddets värden och att det 
finns skäl för de delområden som detaljplanen upphäver strandskyddet för.  

Artskydd, gröninfrastruktur och biotopskydd 
Sedan samrådet har inventering av fåglar, fladdermöss samt grod- och kräldjur genomförts för 
planområdet. Generellt är det främst grönstrukturerna kring Svenbybäcken och Kolbäcksån 
som är av stor vikt för djur inom planområdet. Dessa områden planläggs till NATUR1 eller som 
vattenområden inför granskningen för att säkerställa att viktiga strukturer får finnas kvar. Även 
en byggnad som identifierats som viloplats inom bruksområdet och en del av 
produktionsanläggningen som anses ha potential för fladdermöss skyddas genom att 
strandskydd inträder för dessa. Planförslaget har ändrats sedan samrådet där områden som 
tidigare planlades till kvartersmark nu skyddas som naturmark vilket säkerställer att tillräckligt 
med lämpliga miljöer bevaras för att området fortsatt ska vara intressant för fåglar, 
fladdermöss samt för grod- och kräldjur. Även befintlig trädallé, vilken är biotopskyddad, 
planläggs istället som NATUR1. Detta medför även att kontinuerliga grönområden bevaras 
vilket även får betydelse för omkringliggande områden och för helhetsmiljön. 
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Klimatanpassning 
Efter samrådet upptäcktes av kommunen att MSB:s översvämningskartering för 100- och 200 
årsflöden utgått från nivåer uppströms om Sörstaforsdammen för områden nedströms. Därmed 
gjordes en ny kartering. Kommunen har även kompletterat planen med bestämmelser om lägsta 
golvhöjd för nya bostadsområden. Genom nya bestämmelser i kombination med att ha kvar 
bestämmelser om lägsta markhöjd om + 16,5 meter bedömer kommunen att hänsyn till 
översvämningsnivåer tagits både för nuläget och inför framtida klimatförändringar. Samtlig 
tillkommande bebyggelse lokaliseras även intill vägar som inte riskerar översvämmas vid 
högsta beräknade flöde vilket medför att det finns säkra utfartsvägar från området vid behov 
även vid översvämning. Befintlig bebyggelse kring Bruksmiljön öster om Svenbybäcken har 
liknande utsatta läge som i dagsläget vid högsta beräknade flöde, men befintlig bro över 
Svenbybäcken säkerställer säkra utfartsvägar vid 100- och 200-årsflöde. Samtliga 
transformatorstationer inom området är även lokaliserade så att de klarar 200-årsflöde utan 
risk för översvämning. 

Ras- och skredrisker är utredda genom geoteknisk utredning som visar på att det finns risker i 
två sektioner för Svenbybäcken, dock inte i sektioner som bedöms påverka områden för 
exploatering. Föreslagna åtgärder för hantering är att släntlutningen för Svenbybäcken görs 
flackare. 

Kommunen ställer även krav på en planskild korsning över väg 252 eftersom bebyggelse 
planeras på båda sidor om väg 252. Läs mer om detta under kommunens svar till Trafikverkets 
synpunkter.  

Hälsa och säkerhet, föroreningar 
Sedan samrådet har en grundvattenprovtagning gjorts över planområdet vilken konstaterade att 
det inte finns någon risk för betydande spridning av varken PAH:er, metaller och PFAS till 
omgivningen eller recipienter vilket medför betydligt mindre risk för översvämningar främst 
kring Svenbybäcken. Sammantaget bedömer kommunen att grundvattenprovtagningen och den 
uppdaterade översvämningskarteringen påvisar att det inte finns någon betydande risk för 
spridning av föroreningar inom planområdet vid översvämningar. 

Kommunen har sedan samrådet arbetat in mer preciserade bestämmelser om krav på 
sanering/hantering av föroreningsmassor. Ingen ytterligare markprovtagning har genomförts 
men resultat från genomförd grundvattenprovtagning visar att risken är liten att det finns 
kraftigt förorenade områden som missades under markundersökningen. Inga förorenade 
områden inom planen har avgränsats vilket medfört att kommunen reglerar samtliga områden 
för ny bostadsbebyggelse samt hela bruksområdet med bestämmelser om hantering/sanering av 
föroreningar för att säkerställa god hälsa och säkerhet för människor och miljön. Vissa 
förorenade områden hamnar dock på mark som regleras till NATUR1 med hänsyn till dess 
naturvärden och att det inte bedöms lämpligt att reglera som kvartersmark med hänsyn till 
strandskydd. Detta medför i sin tur att det inte går att koppla bestämmelser om 
sanering/hantering av föroreningar inom dessa områden, även om de ligger i direkt anslutning 
till kvartersmark för bostäder. Planbeskrivningen innefattar därmed en beskrivning av dessa 
områden och vilka områden som behöver föreläggande om sanering/hantering av föroreningar 
utanför bebyggelseområdet från Bygg- och miljöförvaltningen. I planbeskrivningen beskrivs 
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även att samtliga områden inom planområdet bör betraktas som KM-områden vilket medför att 
föroreningar ska saneras/hanteras så att områdena blir lämpliga för känslig markanvändning. 

Dagvatten 
Det finns god plats för dagvattendammar inom planområdet, vilka till största del föreslås 
anläggas på naturmark. Genomförd grundvattenprovtagning visar att risken för att 
föroreningar från planområdet sprids är liten och planen reglerar att samtliga områden för 
bostadsbebyggelse och bruksområdet behöver hantera/sanera föroreningar ner till känslig 
markanvändning. Eftersom det även finns text om för vilka naturområden det krävs 
föreläggande om sanering/hantering av föroreningar ser kommunen inget behov av att 
precisera dagvattendammars exakta läge eftersom det bedöms finnas flera lämpliga platser 
inom planområdet efter att föroreningar hanterats/sanerats. Planbeskrivningen uppdateras med 
text om placering av dagvattendammar i förhållande till föroreningar.  

Farligt gods 
Bebyggelsefritt område för bostäder har uppdaterats till att vara minst 30 meter från vägkant 
för samtliga områden som ligger i närhet till väg 252. Genomförd riskutredningen påvisar att 
skydd för buller även bedöms erbjuda ett adekvat riskskydd från väg 252 som är sekundär led 
för farligt gods. Kommunen bedömer att utifrån riskutredning, avstånd från väg 252 samt krav 
på skydd från väg 252 i plankartan säkerställer en säker boendemiljö.   

Trafikverket 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i Sörstafors samt utveckling 
av verksamheter, kontor och annan centrumverksamhet. Genom planområdet går allmän statlig 
väg 252 som har ett trafikflöde på 3679 fordon/dygn enligt mätning gjord 2017. Högsta tillåtna 
hastighet på vägen är 70 km/h som också är sekundär transportled för farligt gods. 

Trafiksäkerhet: Infrastruktur kan utgöra ett fysiskt hinder för människor att fritt röra sig i 
naturen och i staden. Att planera ett bostadsområde på två olika sidor av en högtrafikerad väg 
skapar en negativ och minskad tillgänglighet för gående och cyklister. Barriäreffekten påverkas 
av faktorer som infrastrukturens utformning, trafikflödets storlek, andelen tung trafik och 
trafikens hastighet. Trafikverket vill därför påpeka att det kan komma att krävas åtgärder för att 
minska barriäreffekten av väg 252. Den lösning som alltid förespråkas av Trafikverket på 
liknande platser är planskilda korsningar. 

Trafikverket har även under planarbetet haft en dialog med kommunen angående eventuella 
korsningsåtgärder in till planområdet. Trafikverket vill informera om att avtal för åtgärd ska 
vara påskrivet innan detaljplanen antas samt att alla åtgärder ska följa VGU (vägar- och gators 
utformning) samt bekostas av kommunen alternativt exploatören. Även eventuella kostnader för 
passager av oskyddade trafikanter ska bekostas av annan part än Trafikverket. 

Trafikverket vill även informera om att länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller 
anläggningar som kan inverka på trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga 
zonen, det så kallade byggnadsfria avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen 
sträcker sig generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta större 
vägar har zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om 
åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. 
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Väg 252 har en utökad tillståndspliktig zon på 30 meter. Trafikverket anser att 
bostadsbyggnader ska placeras utanför den tillståndspliktiga zonen, dvs 30 meter från 
vägområdet till väg 252. Garage och andra byggnader kan placeras 12 mätt från vägområdet. 
Trafikverket anser med andra ord ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att plankartan ska ha minst 12 
meter prickmark och därefter korsmark 30 meter från vägområdet. Markparkering bör inte 
heller ske inom vägens säkerhetszon vilket är 7 meter mätt från vägkant. 

Buller: Då planområdet ligger i ett bullerutsatt läge har en bullerutredning tagits fram till 
detaljplanen. I bullerutredningen har man även tagit hänsyn till E18 då den är belägen strax över 
200 meter från planområdet och kan ha en inverkan vad gäller buller. Trafikverket ska bygga ut 
E18 mellan Köping-Västjädra till motorväg med planerad byggstart våren 2022. Vägen byggs 
då för en hastighet på 110 km/h vilket bullerutredningen inte utgått ifrån. Trafikverket anser att 
bullerutredningen ska revideras utifrån fastställd vägplan. 

Bullerutredningen redovisar även att det inte går att nå acceptabla bullernivåer för uteplats inom 
hela planområdet och hänvisar till att lokala åtgärder behöver utföras. Trafikverket anser att 
bullerutredningen även ska redovisa hur acceptabla bullernivåer kan ske med lokala skärmar på 
de platser där det behövs. Planbeskrivningen ska även kompletteras med beräknade bullervärden 
per våningsplan som inte är inom ett intervall, eftersom det är dessa värden en 
tillsynsmyndighet ska utgå ifrån vid en eventuell tillsyn enligt miljöbalken. 

Om plank uppförs kan även buller studsa och därför påverka bostäder på motsatt sida av väg 
252. Trafikverket anser att det kan finnas ett värde i att även se över risken för att detta kan ske. 

Geoteknik/dagvatten: Trafikverket vill även informera att ingen avledning av dagvatten får ske 
till diken eller trummor som är till för Trafikverkets anläggningar. De är främst dimensionerade 
för att ta hand om vatten som rinner av vägarna, även vid höga flöden. 

Kommunen måste innan granskning av detaljplanen ta fram underlag som påvisar att redovisade 
bullervallar inte påverkar stabiliteten på väg 252. Vid anläggande av vallar på dessa 
jordartstyper finns även risk för sättningar som påverkar vägen och dess avvattning (diken). 
Detta måste också ses över och utredas innan granskning. 

Kommentar:  

Plankartan har uppdaterats med ett bebyggelsefritt område om 30 meter från vägkant, 0–12 
meter från vägkant omfattas av prickmark och 12–30 meter från vägkant omfattas av korsmark. 
Sammantaget bedömer kommunen att plankartan nu uppdaterats för att följa Trafikverkets 
skyddsavstånd från länsväg 252. Planbeskrivningen uppdateras även med förtydligande kring 
att dagvatten från området inte får avledas till Trafikverkets anläggningar. 

Genomförd bullerutredning har kompletterats med scenario om enbart bullerskärm samt med 
hastighet om 110 km/h enligt gällande vägplan för E18, vilken påvisar att det går att säkerställa 
bullersituationen för bostäder med enbart en bullerskärm. Bullerutredningen visade även att det 
inte uppkommer problem med studsande buller från skärm på motsatt sida väg 252. Plankartan 
regleras med m1 – Bullerskydd ska uppföras längs väg 252 medför att olika bullerskydd kan 
anordnas såsom komplementbyggnad, bullerskärm eller bullervall. Områdena regleras även 
med bestämmelsen a6 – Marklov krävs även för uppförande av vall vilket medför att vid 
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anläggande av vall som buller- och riskskydd behöver fastighetsägaren göra en prövning för att 
få marklov där planbeskrivningen förtydligats med att det krävs en geoteknisk utredning som 
påvisar att väg 252 inte påverkas negativt av en sådan åtgärd för att få beviljat marklov samt 
att Trafikverket ska vara remissinstans vid prövning av marklov inom dessa områden. 
Kommunen bedömer att detaljplanen genom dessa regleringar säkerställer att åtgärder inte får 
genomföras som påverkar stabiliteten på väg 252 negativt.   

Plankartan regleras med GC-bro – Gång- och Cykelbro får anordnas med en fri höjd om minst 
4,7 meter över körbanan vilket ämnar till att möjliggöra för en bro samtidigt som trafiken på 
väg 252 inte påverkas. Bebyggelsen på den västra sidan regleras även med a7 – Startbesked får 
inte ges för uppförande av byggnad förrän GC-bro över väg 252 har kommit till stånd. Denna 
bestämmelse ämnar säkerställa att det inte tillåts flytta in människor i bebyggelsen på den 
västra sidan av väg 252 förrän en planskild korsning har säkerställts mellan den västra och 
östra sidan. 

Efter samrådet har trafikalstringsberäkningar genomförts för detaljplanen vilken konstaterar 
att den trafikalstring för planerade verksamheter av brukets byggnader (ej bostäder) uppgår till 
cirka 191 fordonsrörelser/årsmedeldygn vilket omräknat per 12 timmar blir cirka 15 
fordonsrörelser/timme vid full utbyggnad. Bostadsbebyggelsen på den östra sidan av väg 252 
bedöms generera cirka 360 fordonsrörelser/årsmedeldygn. Sammantaget rör det sig om cirka 
550 fordonsrörelser/årsmedeldygn vid full utbyggnad av bruket och bostadsbebyggelse. Genom 
dialog med Trafikverket konstaterades att utifrån trafikalstringsberäkningen krävs inget 
vänstersvängfält på väg 252 och därav har inget medfinansieringsavtal mellan kommunen och 
Trafikverket tagits fram.   

Företag och organisationer 

Räddningstjänsten Mälardalen 

Räddningstjänsten har inget att erinra på samrådsförslaget för Dp. 233 under förutsättning att de 
föreslagna åtgärderna i riskanalysen har implementerats i planen. 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten.  

Vafab miljö AB 

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inte ytterligare synpunkter på 
planförslaget. 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. 

Luftfartsverket 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. 
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Mälarenergi 

Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar. 

ME Värme: Så länge Mälarenergi Vattenkraft bedriver verksamheter där kan ej grannfastigheter 
klaga på buller, vibrationer mm.  

ME Vatten: Inget att erinra. 

Fibra AB: Fibra har ledningar som kan komma att ligga på tomtmark. Ev flytt bekostas av 
exploatör. Alt om det för att lägga ett u-område. I övrigt inget att erinra.  

ME Elnät AB: Mälarenergi Elnät (MEE) vill upplysa om att det i området finns lågspännings- 
och mellanspänningskablar, se bild nedan. Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras 
eller förhindras vid eller efter ombyggnation i området. Eventuell flytt av kablar bekostas av 
exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för offert när eventuellt behov av 
omläggning av kablar klarställts.  

Vid arbete i närheten av kablar ska ledningsvisningen med utsättning beställas via 
Ledningskollen. Schakt inom en meter från kabel ska utföras som handschakt. Vid arbete i 
närheten av högspänningskablar ska även individarbetesanmälan lämnas till Mälarenergi Elnäts 
Driftcentral i god tid (>2 veckor) innan arbete påbörjas.   

I plankartan har det markerats två E-områden för nya transformatorstationer. Dessa E-områden 
har Mälarenergi Elnät som krav att de ska vara 15x15 m. I den föreslagna plankartan är dock 
stora delar av båda E-områdena markerade med prickmark och/eller u-område, vilket gör att det 
inte kan byggas en transformatorstation på platsen. Antigen behöver begränsningarna justeras 
eller så behöver E-områdena flyttas till mark som är byggbar. Mälarenergi Elnät undrar även 
vad u-områden vid det östra E-området, invid Svenbybäcken, beror på. Frågan uppstår då det 
måste vara möjligt att förlägga större mängd kablar till/från stationen. Placeringen av E-området 
invid Svenbybäcken kan även vara riskabelt med avseende på risken för översvämning som 
visas i figur 11 i planbeskrivningen. Det behöver säkerställas att E-området inte innefattas av 
översvämningsområdet. 

I planbeskrivningen på sidan 68 under avsnittet Teknisk försörjning -> El, framgår det att 
transformatorstationer behöver byggas för att förse området med el. Mälarenergi Elnät vill 
förtydliga att det även behöver förläggas kablar till/från dessa nya transformatorstationer för att 
knyta ihop dessa med befintligt elnät, vilket både kräver tid och utrymme för genomförande.  

I övrigt inget att erinra.  

Kommentar:  

Efter samrådet har förslaget utvecklats med nya E-områden för transformatorstationer. 
Samtliga områden uppmäter en yta på antigen 15x15 m eller en total area på 225 kvm. Två E-
områden har placerats öster om väg 252 vilka tar hänsyn till översvämningsrisker och bedöms 
klara 100- och 200årsflöde. Samtliga E-områden har placerats så att de inte behöver prickmark 
och/eller u-områden. Kommunen bedömer således att samtliga E-områden nu är lokaliserad till 
mark som är byggbar. Samtliga stationer lokaliseras även till områden där närområdena utgörs 
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av öppna ytor som inte får bebyggas vilket bedöms ge goda möjligheter för att förlägga kablar 
till/från stationerna. Planbeskrivningen har uppdaterats med förtydligande text.   

Postnord 

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 eller förändring av befintlig 
detaljplan. 

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

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. 

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så 
önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se. 

 Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. 

Västmanlands läns museum  
Västmanlands läns museum vill framföra följande synpunkter.  
Riksintresse och kunskapsunderlag: Planområdet ligger i anslutning till ett område av 
riksintresse för kulturmiljövård. Området Strömsholms kanalmiljö [U 7] beskrivs som en 
järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat transport- och produktionssystem med 
landets näst äldsta kanal utmed Kolbäcksån och dess sjösystem (tidigindustriell miljö, 
bruksmiljö, slottsmiljö, kraftverksmiljö).  

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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Fastigheten ligger inom området Sörstafors, omnämnt i Hallstahammars 
kulturminnesvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 26/8 år 1985. Enligt 
kulturminnesvårdsprogrammet är Sörstafors ett bra exempel på en äldre industrimiljö som 
består av dels fabriksbyggnader, dels av arbetarbostäder. Vidare anges att likartade 
industrimiljöer numera är sällsynta både inom kommunen och inom länet. Enligt programmet är 
det viktigt att skydda den aktuella bebyggelsen från större förändringar och att 38 § BS är 
tillämpbar för områdets bebyggelse. 

Kulturhistoriskt värde: Länsmuseet anser att det aktuella bebyggelseområdet och ett stort 
antal byggnader i området bör bedömas som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt 
enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13 §. Sörstafors utgör ett gott exempel på en äldre 
industrimiljö som i sitt slag numera är sällsynt både i kommunen och i länet. Syrahuset med 
syratorn från år 1933 är Sveriges enda bevarade, enligt kulturmiljöutredningen. I området 
finns ett tjugotal äldre industribyggnader, tjänstemanna- och arbetarbostäder, 
jordbruksbyggnader, brandstation, transformatorhus, kontorsbyggnader och 
komplementbyggnader såsom garage och tvättstuga. Tillsammans kan byggnaderna berätta 
om hur industriverksamheten har fungerat och utvecklats och om levnadsförhållanden för 
människor som har arbetat och bott på platsen. Bebyggelsemiljön utgör en helhetsmiljö med 
ett relativt stort byggnadsbestånd som kan ge en förhållandevis komplett bild av 
produktionen från 1800-talets mitt till 1900-talets senare del. Rumsliga, sociala och 
funktionella aspekter belyses därmed, vilket är intressant ur ett industrihistoriskt, 
socialhistoriskt och pedagogiskt perspektiv. Byggnaderna ger kunskap om 
byggnadstekniker, material och utformningsideal för den aktuella tiden gällande 
industribebyggelse. 

Länsmuseets ställningstagande: Länsmuseet rekommenderar att detaljplanens syfte 
kompletteras. I planbeskrivningen beskrivs att den befintliga bebyggelsen har höga 
kulturhistoriska värden och ett antal byggnader i planområdet ges varsamhets- och 
skyddsbestämmelser i plankartan. Länsmuseet anser därför att en del av detaljplanens syfte 
borde vara att säkerställa skydd och bevarande av kulturmiljön. 

Länsmuseet anser att det är positivt att planförslaget har en hög ambition i att identifiera, 
bibehålla och utveckla områdets kulturvärden. Detta visar sig bland annat genom att delar 
av den befintliga bebyggelsen skyddas genom varsamhet- och skyddsbestämmelser i 
plankartan och att ett kulturmiljöunderlag har tagits fram. Länsmuseet anser dock att 
kulturmiljöunderlaget bör kompletteras och att antikvarisk kompetens bör vara inblandad i 
det vidare planarbetet, exempelvis gällande att planera nya strukturer samt placering, 
volymer och utformning av ny bebyggelse. Dessutom bör planbestämmelser för vilka 
byggnader och miljöer som bör skyddas samt formuleringar av bestämmelser ses över. 
Länsmuseet anser att fler skyddsbestämmelser och rivningsförbud bör vara aktuellt för 
byggnader och miljöer i området. I nuläget finns inga rivningsförbud i planen, vilket 
innebär att samtliga byggnader kan komma att rivas i framtiden. Skyddsbestämmelser 
reglerar bevarande av specifika material, vilket påverkar miljöns autenticitet och 
upplevelsevärden och bör vara aktuellt för planområdets bebyggelse. I nuläget finns endast 
två skyddsbestämmelser i planen, q1 och q2. 
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Länsmuseet anser att kulturmiljöunderlaget bör kompletteras kring hur Sörstafors 
industriområde kulturhistoriskt är kopplat till intilliggande riksintresse för 
kulturmiljövården, vilka karaktärsskapande element förutom byggnader som finns i området 
samt visuella förhållanden såsom samband och siktlinjer inom industrimiljön och mellan 
industrimiljön och dess närmiljö. En konsekvensbedömning av planförslaget saknas, där det 
framgår vilken påverkan planen skulle få på den aktuella kulturmiljön och riksintresset för 
kulturmiljövården. 

Länsmuseet anser att planförslaget saknar en tydlig redovisning av vilka byggnader och 
anläggningar som har valts att bevaras och vilka som planeras att rivas och varför. En skiss 
över föreslagen utveckling av planområdet finns på sidan 36 i planbeskrivningen. Dock 
anser länsmuseet att det inte tydligt framgår vilka byggnader som planeras att rivas, då de 
delvis i skissen ligger under planerad bebyggelse. En separat karta för vilka byggnader som 
planeras att rivas föreslås. Länsmuseet anser att bebyggelsemiljön ska betraktas som en 
helhet och att ett stort värde i bebyggelsemiljön är att den är förhållandevis komplett med 
många byggnader med olika ursprungliga funktioner som alla är en del i en 
helhetsberättelse. Vid rivning av en eller flera byggnader påverkas läsbarheten och 
förståelsen av den kulturhistoriska berättelsen och olika delar av berättelsen om 
produktionen försvinner. Länsmuseet förordar om möjligt bevarade av samtliga byggnader 
inom anläggningen såsom industribyggnader, ladugården, tvättstugan och 
transformatorhuset. Förfallna byggnader i sydost kan godtas rivning. Länsmuseet anser att 
äldre träd är en del av bebyggelsemiljön och att skyddsvärda träd bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Länsmuseet anser att planbeskrivningen bör förtydligas kring hur den nya bebyggelsen 
planeras gällande struktur, placering, volymer, material, kulör, utformning samt samspel 
med befintlig bebyggelse, förslagsvis genom illustrationsförslag, gestaltningsprinciper och 
visualiseringsförslag i 3D. Utgångspunkt bör vara ett antal vypunkter från olika väderstreck 
och viktiga siktlinjer inom ett större område som kan belysa upplevelsen av miljön och den 
värdefulla kulturmiljön. Viktiga siktlinjer är exempelvis från väg 252 och från ån. Detta för 
att en bedömning ska kunna göras hur kulturmiljön och riksintresset skulle påverkas av 
planförslaget. 

Förslaget för ny bebyggelse som ses i planbeskrivningen är tätbebyggd och placerad i en 
regelbunden struktur. Länsmuseet anser att detta skulle utgöra ett främmande inslag i den 
befintliga bebyggelsemiljön med industribyggnader och relativt glesbebyggda bostadshus 
som har spridd och oregelbunden placering. En historisk företeelse gällande industri- och 
bruksmiljöer har varit att tillhörande arbetarbostäder har placerats i separata områden och 
med ett visst avstånd från industribebyggelsen och tjänstemannabostäderna, så även i 
Sörstafors. Det utgör en typisk struktur som visar på en hierarkisk ordning. I planförslaget 
placeras den nya bebyggelsen med omedelbar närhet till industribyggnaderna, vilket skulle 
negativt påverka kulturmiljöns avläsbarhet och upplevelsen av miljön. Länsmuseet 
rekommenderar att ny bebyggelse placeras med ett visst avstånd från industribebyggelsen 
och att den anpassas efter befintlig bebyggelse i närområdet gällande struktur, hur tätt 
byggnader placeras samt placering med tanke på viktiga siktlinjer. Ny bebyggelse bör även 
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anpassas efter befintlig bebyggelse rörande volymer och utformning. I förslaget ses ett antal 
flerbostadshus med högsta nockhöjd 16,5 meter placerade närmast väg 252 och på båda 
sidor om vägen. Länsmuseet anser att dessa skulle upplevas främmande för 
bebyggelsemiljön med tanke på omgivande öppna odlingslandskap och befintlig 
bostadsbebyggelse i en mindre skala. Flerbostadshusen riskerar även att skymma den äldre 
industribebyggelsen och negativt påverka förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön. 

Utifrån befintliga underlag bedömer länsmuseet att det finns en risk att kulturmiljön genom 
planförslaget skulle få en stor negativ påverkan och att detta bör utredas närmare. Dels på 
grund av att nuvarande underlag och utredning är otillräckligt och att det därmed finns en 
risk att viktiga värden såsom kopplingar till riksintresset för kulturvård och anläggningar 
missas. Dels att den planerade nya bebyggelsen behöver beskrivas och visualiseras tydligare 
för att en konsekvensbedömning kring vilken påverkan planförslaget skulle få på 
kulturmiljön ska kunna göras. Länsmuseet anser att det saknas rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser i plankartan för att bebyggelsemiljöns kulturvärden ändamålsenligt ska 
tillvaratas och skyddas i enlighet med plan- och bygglagen 2 kap. § 6. Rivningar av delar av 
byggnadsbeståndet har en negativ påverkan för förståelsen av helhetsmiljön och väsentliga 
delar kan komma att försvinna vilket skulle innebära förvanskning av området. 

Kommentar:  

Efter samrådet har ytterligare kulturmiljöunderlag tagits fram som tydliggör områdets koppling 
till Strömsholms kanal och byggnadsminnet samt en kartläggning av äldre vägstrukturer inom 
planområdet. Den nya kulturmiljöanalysen har även involverat analys av siktlinjer, områdets 
påverkan på landskapet samt djupare analys av områdets värden kopplat till helhetsmiljön.  

Detaljplanens syfte har uppdaterats till ” Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig 
och ny bostadsbebyggelse i Sörstafors samt att möjliggöra för en utveckling av icke störande 
verksamheter, kontor, sällanköpshandel och övernattningsmöjligheter. Både tillkommande och 
befintlig bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks 
industrikaraktär och syftet är även att säkerställa skydd och bevarande av områdets kulturmiljö. 
Vidare är syftet även att säkerställa skydd och bevarande av naturmiljön längs med Kolbäcksån 
samt Sörstafors bruks kulturmiljö.” 

Utifrån det uppdaterade kulturmiljöunderlaget har plankartan uppdaterats med nya 
skyddsbestämmelser, bättre preciserade varsamhetsbestämmelser och bestämmelse om 
rivningsförbud för de byggnader som bedöms behöva det inom bruksområdet. I 
planbeskrivningen finns även förtydligande illustration för vilka byggnader det gäller och vilka 
byggnader som riskerar att rivas. Även vikten av öppna ytor mellan byggnaderna tas hänsyn till 
genom att det regleras med prickmark i planen. Äldre vägstrukturer planläggs med prickmark 
och markreservat för gemensamhetsanläggning och siktlinjer som är viktiga för läsbarheten av 
den äldre järnvägsstrukturen planläggs med prickmark för att bevara siktlinjerna. Även 
broräcken till två äldre broar vilka bedöms vara värdeskapande i området skyddas i 
plankartan. 

Genom den uppdaterade analysen kartlagdes vilka områden som är mer tåliga och mer 
känsliga för ändringar och tillägg i närheten av bruket. Ny bebyggelse har anpassats med nya 
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höjder och takvinklar vilka ämnar säkerställa bättre anpassade volymer med hänsyn till 
befintlig bebyggelse och områdets historia. Samtliga nya tillskott regleras med fasadmaterial i 
trä och i planbeskrivningen finns ett förtydligande resonemang om byggnaders utformning. 
Krav ställs även på hur transformatorstationer ska utformas inom planområdet. 
Placeringsbestämmelser och prickmark har också arbetats in i plankartan med hänsyn till 
områdets värden och befintliga strukturer. Även broräcken och stenmurar som bedöms särskilt 
värdeskapande inom planområdet skyddas. 

Sammantaget bedöms de ändringar som gjort i plankartan säkerställa att nya tillskott i miljön 
måste ske med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. Plankartan har uppdaterats med hjälp 
av antikvarisk kompetens avseende både befintlig bebyggelse och nya bebyggelseområden. En 
analys och bedömning av detaljplanens konsekvenser har till granskningen gjorts i framtagen 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Kommunala nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 februari 2022 att de har granskat 
detaljplanen ur ett barnperspektiv, det vill säga vad som är bra för våra barn och unga och hur 
det tillvaratar barns rättigheter och möjligheter. Behovet av nya lägenheter i Hallstahammars 
kommun är stort och tillgången på småhustomter är mycket begränsad. Att möjliggöra för 
tillskapandet av nya bostäder i Sörstafors och samtidigt bidra till att binda samman kommunens 
tätorter Hallstahammar och Kolbäck bedöms positivt.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som positivt att tjänstepersoner inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen i ett tidigt skede lyft eventuellt kommande behov av förskola 
inom området. När i tiden behovet av ytterligare förskoleplatser i Kolbäck blir akut är i 
dagsläget svårt att sia om. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver därför noggrant följa 
byggtakten i såväl Kolbäck som Sörstafors för att kunna göra en långsiktig planering av 
utökning av förskoleplatser i de södra kommundelarna. Att i den nya detaljplanen för Sörstafors 
bruk möjliggöra för en utbyggnation av förskola inom planområdet, bedöms inte av barn- och 
utbildningsförvaltningen vara en tillförlitlig lösning för att säkerställa en tillräcklig omfattning 
av förskoleplatser.  

Vidare anför barn- och utbildningsförvaltningen i sin skrivelse att genom Sörstafors strategiska 
läge mellan tätorterna Hallstahammar och Kolbäck skulle en ändring av upptagningsområdena 
vara möjlig så att grundskoleeleverna i Sörstafors skulle tillhöra den nybyggda Näslundsskolan 
där det ännu finns växtmån. Avståndet från den planerade bostadsbebyggelsen i Sörstafors 
förväntas rymmas inom de beslutade kilometeravstånden i barn- och utbildningsnämnden 
riktlinjer för skolskjuts. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 12. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
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att som sitt yttrande över Detaljplan 233 för Sörstafors bruk överlämna barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse den 11 februari 2022 till kommunstyrelsen.  

Kommentar: 

Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkten. Planen möjliggör inte för uppförande av 
förskola inom planområdet eftersom samhällsbyggnadsenheten har gjort bedömningen att 
marken inte är ändamålsenlig för användningen. 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att bullerfrågan 
är ett problem i fråga om planerna på bostadshus längs lv 252. Att i en miljö, närmast lantlig, 
bygga bullervallar och behöva tillämpa ljuddämpad sida för att klara riktvärden ger inte en god 
bebyggd miljö. Bullret orsakar ökad stress och sömnbrist vilket i sin tur orsakar hjärt- och 
kärlsjukdomar, övervikt och diabetes. Förvisso kommer huskropparna att ha en avskärmande 
effekt för bakomliggande bebyggelse. Problemen är tydliga då man i bullerutredningen också 
har lagt extra antal våningar till huskropparna för att ytterligare få ner bullernivåerna. Det vore 
lämpligare utifrån god boendemiljö att planera dessa ytor till park eller annan markanvändning 
som inte ger lång vistelsetid såsom bostäder gör.  

Det bör förtydligas att det är en översiktlig markundersökning (MIFO fas-2) som har utförts och 
inte en undersökning i saneringsskede. Området är fortfarande klassat som riskklass 2 enligt 
Länsstyrelsens databas EBH-stödet och ska därför hanteras som ett riskklass 2 objekt vid 
exploatering. Riskklass 2 är den näst högsta nivån i skalan 1–4 vid bedömning av förorenade 
områden. I texten står det att halter över MKM inte innebär någon hälsofara under nuvarande 
användning. Detta är felaktigt eftersom marken ses som industrimark och ska då uppfylla 
riktvärdena enligt MKM. Vid bostadsbygge eller annan känslig markanvändning ska marken 
saneras till KM-halter, och det behöver inte bara innebära att ”schakta bort lätt förorenade äldre 
fyllnadsmassor” som det står i texten. Det bör omformuleras till ”att vid bostadsbygge eller 
annan känslig markanvändning så ska marken saneras ner till KM”. Bedömningen av 
föroreningssituationen är också baserad på en översiktlig markundersökning och inte på den 
verkliga situationen.  

Nya vattenskyddsföreskrifter är under arbete och kommer innebära att området omfattas av 
vattenskydd.  

Byggrätt med 16,5 m läng lv 252 kan medföra skugga i delar av intilliggande området. Det är 
dock okänt i vilken utsträckning då det ej är belyst i planen. Dessa höga och voluminösa 
huskroppar kan också komma att upplevas som stora och störande element i det annars öppna 
och flacka landskapet. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2022 § 15. 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att som sitt yttrande över detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233 överlämna förvaltningens 
skrivelse den 9 februari 2022.  
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Kommentar:  

Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkterna. Planområdet har utretts vidare gällande 
landskapsbild och hänsyn har tagits utifrån det uppdaterade kulturmiljöunderlaget. Byggrätten 
längs med väg 252 har minskat, nockhöjden har sänkts till 15 meter i kombination med en 
takvinkel om 45 grader vilket bedöms säkerställa en byggnadsvolym som passar in bättre i 
omgivningen. Även resonemang om bullerskydd har utvecklats både sett till riktvärden för 
buller och åtgärdernas påverkan på omgivningen. Se samhällsbyggnadsenhetens svar på 
Länsstyrelsens, Trafikverkets och Västmanland läns museums yttranden. En kompletterande 
grundvattenprovtagning har genomförts sedan samrådet och planen har uppdaterats med 
bestämmelser och resonemang i plankartan gällande hantering av föroreningar inom 
planområdet i samarbete med tjänstepersoner från bygg- och miljöförvaltningen. Se även 
samhällsbyggnadsenhetens svar på Länsstyrelsens yttrande.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 7 februari 2022 bland annat att man anser 
det viktigt att man i vidareutvecklingen av det aktuella detaljplaneområdet värnar om 
tillgängligheten för boende att kunna uppleva natur och rekreation genom en promenadslinga 
längs med Kolbäcksån och i den kulturmiljö som Sörstafors bruksområde möjliggör. I 
attraktionsstrategin för Hallstahammars kommun som antogs hösten 2021 är ett prioriterat 
område att utveckla kommunens stråk och leder. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 13. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att som sitt yttrande över detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233: uttala vikten av att i 
vidareutvecklingen av detaljplaneområde Sörstaforsbruk värna om att de boende ska kunna 
uppleva natur och rekreation genom en promenadslinga längs med Kolbäcksån och i den 
kulturmiljö som Sörstafors bruksområde möjliggör.  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkten. Sedan samrådet har planförslaget utvecklats 
för att ta bättre hänsyn till naturmiljö och strandskydd vilket medför att rekreationsområden 
säkerställs inför framtiden längs Kolbäcksåns stränder. Planen hindrar således inte för en 
utveckling av stråk och leder längs Kolbäcksåns stränder.  

Socialnämnden 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 4 februari 2022 att de är positiva till förslaget till 
detaljplanen 233 för Sörstafors bruk enligt förslaget. Det är positivt att den nya planen 
möjliggör för befintlig och ny bostadsbebyggelse i Sörstafors. Syftet är även att möjliggöra för 
en utveckling av verksamheter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner vilket 
bidrar positivt. Både tillkommande och befintlig bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas 
och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär vilket är viktigt. Säkerställande av 
bevarandet av naturmiljön längs med Kolbäcksån är också en värdefull beståndsdel i denna 
detaljplan.  
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Vidare anför socialförvaltningen att de vill trycka på behovet av att säkerställa en god generell 
fysisk tillgänglighet i den planerade bebyggelsen/detaljplaneområdet. Den fysiska planeringen 
möjliggör boende som ger möjlighet att åldras och bo kvar långt upp i åldrarna. Årsrikas 
parperspektiv behöver få en tydlig plats i det kommande planarbetet.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2022 § 30. 

Socialnämnden beslutar 

att som sitt yttrande över Detaljplan 233 för Sörstafors bruk överlämna socialförvaltningens 
skrivelse den 4 februari 2022 till kommunstyrelsen.  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsenheten noterar och tackar för synpunkten.  

Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat är positiva till förslaget 
och anser att det är särskilt positivt att det sker exploatering i ett delvis redan exploaterat område 
för teknisk infrastruktur finns i eller i närheten av planområdet. Förvaltningens synpunkter 
avser: 

• Text om avfall bör stämmas av med VafabMiljö så att den är uppdaterad avseende 
exempelvis gällande ansvaret för returpapper och det oklara framtida ansvaret för 
förpackningar.  

• Beskrivning av föroreningssituationen är delvis otydlig. Det finns motsättningar i ”ställvis 
höga halter av metaller” och att MKM-halter inte bedöms utgöra några hälsorisker. Om 
halterna är över MKM eller KM finns det per automatik en risk. En friskrivning från detta 
bör motiveras i en riskbedömning eller liknande. Vidare bör skrivningen ”lätt förorenade 
äldre fyllnadsmassor” omformuleras på ett sätt som beskriver situationen utifrån KM eller 
MKM om det ska saneras. 

• Det är viktigt att poängtera att då det inte finns några kommunala målpunkter/intressen på 
platsen så ska huvudmannaskapet för gator och vägar ligga på samfälligheten. 

• Vid planläggning av naturmark så ska skötsel ombesörjas och bekostas av samfälligheten. 
• Kapaciteten för emottagande av spillvatten från området finns inte idag till intilliggande 

pumpstation. Utredning om otillräcklig dimension av både pumpstation och inkommande 
avloppsledning föreligger eller om stort inläckage av ovidkommande vatten är orsaken.  

 

Arbetsutskottet har behandlar ärendet den 16 februari 2022 § 22.  

Tekniska nämnden beslutar 

att som sitt yttrande över detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233, överlämna tekniska 
förvaltningen skrivelse den 4 februari 2022 till kommunstyrelsen.  
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Kommentar:  

Sedan samrådet har text om avfall uppdaterats. En kompletterande grundvattenprovtagning har 
genomförts sedan samrådet och planen har uppdaterats med bestämmelser och resonemang i 
plankartan gällande hantering av föroreningar inom planområdet i samarbete med 
tjänstepersoner från Bygg- och miljöförvaltningen. Se även samhällsbyggnadsenhetens svar på 
Länsstyrelsens yttrande. Mälarenergi vatten utreder för närvarande pumpstation i Lyckhem och 
vad otillräcklig dimension beror av. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om detta och 
att Mälarenergi Vatten behöver samrådas under lovprocessen för att säkerställa att pågående 
arbete med förbättringar och att kapacitet för spillvatten finns så eventuell utbyggnad kan ske i 
god tid.  Det finns fortsatt inga kommunala målpunkter inom planområdet och därmed 
tillkommer inga kommunala gator eller allmän plats för natur med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Privatpersoner och sakägare 
Det har inkommit ett antal synpunkter från privatpersoner på planförslaget, indelade i sakägare 
och privatpersoner. Bland dessa finns vissa synpunkter som delas mellan yttrandena. Nedan 
redogörs för inkomna synpunkter varav det finns en sammanfattande kommentar från 
kommunen i slutet kopplat till samtliga inkomna synpunkter från privatpersoner.  

Sakägare 1 

Innan vi går in på själva överklagandet vill vi belysa hur pass dåligt skött vi tycker att 
processen hittills har varit.  

Den 26 oktober 2020 bjöds vi grannar in till informationsmöte om bostadsutvecklingen i 
området. Representanter från planavdelningen på kommunen närvarade. 

Den enda konkreta som sades på det mötet var att tomterna skulle göras om, från industri till 
bostadstomter. Man pratade flitigt på om att allt som skulle byggas skulle ta hänsyn till hur 
området ser ut idag och bedyrade hur viktig dialogen med oss grannar var. 

Man hade inget att förslag att visa upp men på frågan om mycket som skulle byggas svarade 
Fastighetsägaren att: ”Om han fick drömma, 70–80 bostäder.” 

Därför blev vi väldigt förvånade när man kort därefter, i VLT, kunde läsa om Sörstafors Bruk – 
Hallstahammars nya stadsdel. En plan som innefattade 140 nya bostäder, men blandad 
bebyggelse. Både bostadsrätter och hyresrätter. Fastighetsägaren var därefter väldigt frispråkig 
på Facebook, där han bl.a. utlovade inflytt redan 2021.  

Så var det alltså med den. Den viktiga dialogen med oss grannar. Det är självskrivet att allt 
förtroende för Fastighetsägaren försvann i samma stund. Vi grannar på Sörstaforsvägen känner 
oss förda bakom ljuset och otroligt dåligt behandlade. Vi ringde självklart kommunen och 
frågade om detta, men de var lika förvånade som vi. Det var ingen plan man visste om. Då. 

Men nu står vi alltså här. Detaljplanen ser ut, precis som då, men 140 nya bostäder. Då 
har man inte ens utnyttjar storleken fullt ut.  
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Man fortsätter i detaljplanen trycka på att man utformningsmässigt ska anpassa och ta hänsyn 
till områdets karaktär. Området som idag består av enfamiljshus, villor på relativt stora tomter. 
Med undantag för det gamla hotellet inne på bruksområdet som erbjuder enstaka lägenheter.  

I Västmanlands läns museums yttrande, i samband med den tidigare planen för padelhallen, kan 
man läsa att Sörstafors industrier är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.  

Att eventuella tillskott bör anpassas och underordna sig den befintliga bebyggelsen och 
skyddas från större förändring.  

Hur kan man då, på fullaste allvar föreslå att slå upp långa lägenhetshus, så höga som upp 
till 16,5 meter? 

Efter samrådsmötet, den 9 februari 2022, står det klart att man bara tänkt på att få in så många 
boenden som möjligt men inte haft en tanke på den ökade befolkningsmängden det innebär i 
området. 

I fråga efter fråga stod man svarslösa. Vi deltagare på mötet fick bara höra att det skulle 
utredas, som svar på frågorna. 

Man har inte tänkt på att människor, vuxna och barn, kommer vilja röra sig över området.  

Eftersom det byggs på båda sidor vägen (väg 252), var den en deltagare på mötet som frågade 
om man tänkt på säkerhetsrisken med närheten till en så starkt trafikerad väg. Om det planerats 
att bygga en tunnel under vägen eller dylikt. Det hade inte planerats för. Känslan var att man 
inte ens tänkt på säkerhetsrisken.  

Man pratade även mycket om bullernivån. Samtidigt verkar man inte tänka på att 
bullernivån kommer öka i området, om man tillsätter 140 nya bostäder. Både genom ökad 
trafik och befolkning.  

Man vill bygga långa höga hus och bullerplank. Vi som bor här vet att ljudnivån från vägen är 
hög, korta stunder av dygnet. Sen är det lugnt. Ett lugn vi boende vill bevara. Det kommer inte 
vara möjligt om denna detaljplan skulle vinna laga kraft.  

Bullerplanken skulle också kunna, som deltagare på mötet, påpekade, kunna bilda en ljudtunnel. 
Så ljudnivån för oss redan bosatta skulle öka i och med det. Det verkade nästan som att de långa 
höghusen var en förutsättning för att det skulle byggas över huvud taget. Om så är fallet tycker 
vi att hela projektet ska skrotas.  

Vi är inte alls emot att det byggs. Det är mängden hus och utförandet av dem som vi är emot. 
Långa höghus har ingen plats här på området.  

Sedan har vi det här med Sörstaforsvägen. Vägen, som den är idag, klarar inte av trafiken 
som är idag. Det skulle krävas stora åtgärder för att kunna svälja den ökade trafiken. 
Vem ska stå för den kostnaden, vi? Vi, som inte ens vill ha mer bebyggelse. 

Om det nu kommer att byggas, hur ser man på den nya fördelningen i samfälligheten? 
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På informationsmötet den 26 oktober 2020, sa man dessutom från kommunen att planen var att 
ta över vägen. Så set det inte ut i detaljplanen idag. 

Sen ställer vi oss frågande till om behovet ens finns för fler bostäder i området. På den 
gamla fotbollsplanen i Sörstafors kommer det snart flera tomer till försäljning. Flera av 
tomterna vid vattentornet i Kolbäck står fortfarande tomma. Har man utrett att behovet 
verkligen finns? 

Till sist vill vi säga, att vi flyttade till Sörstafors av en anledning. Enskildhet. Att inte ha grannar 
vägg i vägg. Landetkänslan.  

Så bygg gärna men ta hänsyn till hur området ser ut idag. Enstaka villor. Som verkligen passar 
in i omgivningen. 

Tack för ordet. 

Sakägare 2 

Vårt ställningstagande till detaljplanen är tvådelad. Vi har en positiv syn på att man vill bevara 
det industriområdet och dess kulturarv i form av att restaurera och återanvända byggnader inom 
industriområdet för nya ändamål som kan gagna allmänheten och framtida användande. Vi ser 
också positivt till en viss byggnad av nya bostäder då fler människor kan få njuta av att bo på en 
lugn och fridfull landsbygd. 

Vår mindre positiva syn på detaljplanen är att området kan förlora sin landskapsidyll, kulturarv 
och landskaps vyn genom att området förtätas med till exempel bostadskvarter, bullerplank och 
parkeringar.  

I detaljplanen finns många oklarheter och frågetecken om det berörda tilltänkta byggandet och 
effekter av dessa på redan befintliga bostäder och mark som behöver ses över i vår mening 
innan denna planering av byggande skulle kunna framskrida. 

Frågor och oklarheter 

Trafik: Då ett godkännande av detaljplanen skulle innebära att en mängd olika bostadskvarter 
skulle byggas samt framtida planer på att bygga ett centrum eller som markägaren själv 
uttrycker på facebook ”en stadsdel” med sällanköpshandel, kontor och verksamheter, så skulle 
trafiken och mängden bilar som passerar på väg 252 naturligt öka. 

Då vår fastighet har utfart direkt ut på väg 252 så kan den ökade biltrafiken samt eventuellt ökad 
aktivitet av gående på gång gatan som korsar utfarten försvåra körning in och ut till fastigheten 
(se bilder nedan.) 

I planbeskrivningen står det även under avsnittet parkering och utfarter att in- och utfarter inte 
får finnas mot väg 252. 

Kommer detta att påverka våran fastighet och utfart eller är detta bestämmelser som 
bara berör de tilltänka bostadskvarteren? 
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En punkt som borde finnas med och belysas i detaljplanen är hastigheten på väg 252 som idag 
är 70 förbi Sörstafors området. Då det planeras att byggas bostadskvarter där eventuellt 
barnfamiljer kommer bo samt de flertalet utfarter som ansluter till vägen så borde der ses över 
om hastighet ska sänkas eller fartkamera sättas upp. Detta speciellt då fartbegränsningen ofta 
inte hålls och förra årets dödsolycka.  

Byggmiljö: En stor oklarhet är hur byggmiljön kommer att vara vid ett eventuellt bygge.  

En oro finns om att eventuella sprickor som kan uppstå i grunden på fastigheten pga byggtrafik 
på Sörstaforsvägen till och från byggplatsen då redan nu skakar vår fastighet som ligger precis 
vid Sörstaforsvägen och granne med 2 av de tilltänkt bostadskvarteren när en lastbil kör till och 
från industriområdet.  

Vem hålls ansvarig och står för kostnader vid eventuella skador och sprickor på 
fastigheter i samband med ett eventuellt bygge? 

Vår fastighet har även ett servitut för vårt avloppsrör som får från vår fastighet ut och under 
Sörstaforsvägen. Vi får stopp i avloppen minst 4 gånger per år pga tunga lastbilar åker på vägen 
och påverkar vårt avloppsrör. Då tung byggtrafik kommer att använda vägen så kommer detta 
att påverka våra avloppsrör och mer framtida stopp kommer att uppstå.  

Ansvar Sörstaforsvägen: I detaljplanen är det väldigt oklart hur Sörstaforsvägen som löper runt 
områden med en asfalterad bit och en grusad bit kommer att behandlas. Vägen ägs av 
samfälligheten där de boende och industriområdet vid den äger varsin del. Den lilla information 
som har delgetts av kommunen är att den asfalterade biten kommer tas över av kommunen men 
grus delen kommer att vara kvar i ägande av samfälligheten. Några frågor som kommer upp om 
detta är: 

1. Kommer vi då bara äga grus delen av vägen? 
2. Kommer andelarna att fördelas om? 
3. De nya vägarna som eventuellt kommer byggas i bostadskvarter, vilka kommer att äga dem?  
 

Slutord: Vi vill avsluta med att säga att detaljplanen väcker många tankar och funderingar om 
hur den ska kunna godkännas och gå vidare till att bli verklighet då det inte verkar finnas en 
fullständig plan för hur vissa viktiga nyckelpunkter som bevarande av de gamla byggnaderna på 
industriområdet ska ske och vem som ser till att det efterlevs. Detsamma kan sägas om 
behandlingen av dagvatten och att det görs grundligt och byggs rätt för att fastigheter nya som 
gamla inte ska råka ut för översvämningar. Det är också oklart hur stor tillbyggnad av området i 
detaljplanen det handlar om då informationsmöte hålls och information som ges inte verkar 
stämma så det sägs att ca 70 – 100 boenden planeras för att sedan eskalera till att området ska 
bli en ”stadsdel” som markägaren själv annonserar ut. Vi får hoppas på mer transparens i 
framtiden från markägaren och kommunen.  

Sakägare 3 

Jag har tittat och läst att ni planerar att göra om detaljplanen, jag har några klagomål.  



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  29 (53) 
Dp. 233 – Sörstafors bruk 

 
 

 

Den nuvarande detaljplanen säger att gärdet mot prästgården och skogsdungen INTE ska 
bebyggas. Nu vill ni ändra så att det kan byggas stora flerfamiljshus. Jag har flyttat hit för att bo 
på landet inte mitt i ett samhälle. Jag förstår att detaljplaner kan behöva ändras men det kan inte 
vara rimligt med så stora skillnader mot dagen. Ett antal mindre hus likt de som redan finns i 
området hade varit mer okej. Alltså enfamiljshus på ca 100 kvm. Kan det verkligen vara okej att 
ha så många nya stora hus som avviker så mycket mot området i övrigt. Jag trodde området var 
K-märkt och den nya planen kommer påverka värdet negativt på enskilda fastigheter samt att 
det påverkar miljön i övrigt negativt.  

Jag ser att det enligt detaljplanen ser ut som att ni ska dra en väg precis längs min tomtgräns, 
trafiken kommer bli enorm och jag kommer få ökat buller från trafik. Det ska skrivas in hur nära 
min tomtgräns den här nya vägen ska gå, vad det ska vara för väg och jag vill också att man gör 
något åt insyn/buller från vägen. Jag vill inte ha massa bilar längs med tomtgränsen. Ska ni bila 
eller spränga bort den gamla tåg vallen? Vem kommer att bekosta ev skador som uppstår på min 
fastighet? 

Utöver det undrar jag över samfäldighetsvägen som idag knappt går att använda på grund av all 
tung trafik till bruket. Hur kommer den att påverkas när brukar ökar kraftigt, vem kommer att 
bekosta det? 

Storleken på det planerade husen kommer att påverka ljusinsläpp på min fastighet och antalet 
människor som ska flytta in i dessa bostäder kommer påverka bullernivån för min fastighet.  

Bygg gärna och ska man göra om detaljplanen så se till så att det passar in i området i övrigt och 
se till att behålla det lantliga som är anledningen till att man vill bo i Sörstafors.  

Motsätter mig också att häva strandskyddet, vad är anledningen till det och på vilket sätt 
påverkar det människorna som brukar Kolbäcks ån till fiske och annat? 

Blir detta av vill jag att man gör en analys av hur bygget kommer att påverka närliggande 
fastigheter både under tiden för bygget både vad gäller miljö och buller.  

Sakägare 4 

Den 26 oktober 2020 bjöds vi grannar in till informationsmöte om bostadsutvecklingen i 
Sörstafors Bruks området. Representanter från planavdelningen på kommunen närvarade. Det 
enda konkreta som sades på mötet var att tomterna skulle göras om till bostadstomter från 
industritomter. Man pratade mycket om som skulle byggas och att de skulle passa in i miljön 
runt bruket. De som även sades under mötet var att de skulle bli mellan 60–90 bostäder, en- 
eller tvåplansvillor. Det var även ”ett måste” att bygga en förskola i området då antalet bostäder 
skulle öka.  

Den 19 december 2020 kom det ut via VLT och andra medier att dom jobbade stenhårt med att 
forma bostadsområdet Sörstafors Bruk. Där skulle de byggas 120 till 140 bostäder så som 
familjehus, radhus, lägenhetshus och en förskola som nämnts på informationsmötet. Nu har 
dock antalet bostäder ÖKAT med det dubbla sedan förra informationsmötet! Bostäderna ska 
även vara klara och man ska kunna flytta in 2022. Det kom även ut samma dag att ägaren skulle 
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lämna in bygglov för att bygga padelhall på bruksområdet med 4 dubbelbanor plus 2 
singelbanor, som sedan blev nekat av kommunen.  

Den 1 december 2021 så kommer det ett nytt uttalande på p4 radio Västmanland att planen är att 
bygga över 100 bostäder, hotell, bagerier, destilleri och bryggeri. Detta är en väldigt LÅNG väg 
ifrån 60–90 bostäder som nämndes vid informationsmötet den 26 december 2020. 

Kommunen var väldigt noga med att vi som bor i området ska få vara med och veta vad som 
händer runt Sörstafors bruket, men all info har vi fått från VLT, Sörstafors Bruk på facebook 
eller radio dvs inget från kommunen eller Brukets ägare. När vi väl har detaljplansmötet den 9 
februari 2022 så möts man av att kommunen har massa saker som ska utredas för det är inget 
dom har haft i tankarna, så som vägen och om området är q-märk eller k-märkt. Vilket är 
anmärkningsvärt.  

I somras så ringde jag kommunen för att vi skulle bygga en altan på min tomt, då fick vi som 
svar att vi bor på ett k-märkt område och måste söka bygglov. När jag tar upp det här på 
detaljplansmötet får jag som svar att de inte var medvetna om att det är k-märkt och att dom ska 
utreda den frågan. Då är min fråga hur kan Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar säga 
att det är k-märkt? 

De var även en diskussion om att kommunen skulle ta över vägen in till bruket om det blir 
bostadsområde, men vi får sedan svar att kommunen inte har någon plan eller intresse av att ta 
över vägen. Det betyder att samfälligheten ska betala för vägen som kommer brukas mycket 
mer än den gör i dagens läge. I juli 2021 så fixades asfaltsvägen av brukets ägare men redan nu 
så är den tillbaka i samma dåliga skick som den var innan den åtgärdades. Detta pga många 
ganska tunga transporter till och från bruket. De finns även en grusväg som ska användas enligt 
detaljplanen för att komma till område 3 och 4. När planen var att åtgärda den så fick vi som 
svar att vi inte får asfaltera den pga. av återkommande k-märkning, motsatt ni svara att området 
inte är k-märkt men att ni ska utreda det. Hur kommer dom här två vägarna se ut när bygget drar 
igång när tunga lastbilar o maskiner kommer åka fram och tillbaka på vägarna? Hur kommer 
framkomligheten vara för alla som redan bor i området eller hyr garageplats.  

Bostäderna i området är väldigt gamla och många har inte ett årtal när de byggdes, hur kommer 
dom att påverkas att alla vibrationer, sprängningar och tung trafik en längre tid? 

Alla som bor i området har redan berörts sedan den 3 juli 2019 när avverkningen av träden runt 
om på området startades och vart klart den 23 februari 2020, sedan dess har virket legat kvar till 
2022 och dragit till sig massa ohyra som tar sig in i bostäderna. Det finns en grupp på facebook 
som alla hyresgäster inne från bruket är med i. Där kan man läsa mycket klagomål på hur 
garagen sköts. Många menar på att ägaren lägger fokus på onödiga saker och aldrig avslutar de 
han startar. Vi ville inte bo på någon halvfärdig byggarbetsplats i flera år som även totalt förstör 
lantmiljön för det är en av som anledningarna till att vi alla har valt att flytta hit. 

Vi hoppas ni tar hänsyn till våra åsikter. Tack för oss! 

Sakägare 5 
Synpunkt 1. Detaljplan 192: Man har inte tagit gällande detaljplan 192, de boende inom denna 
detaljplan eller de fastigheter inom denna detaljplan i beaktande i någon av utredningarna som 
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gjorts fram till samrådet, inklusive kulturmiljöutredningen som mycket av övriga utredningar 
hänvisat till. Man har heller inte tagit denna detaljplan och dess bebyggelse i beaktande vid 
utformning av “visionen” som legat till grund för utformandet av den nya detaljplanen som 
lades fram vid samrådet.  

Det är uppenbart att man ignorerat viktiga grundläggande element i denna detaljplans 
utformning samt den fysiska omgivningen för att maximera antalet bostäder, snarare än att 
skapa en bra helhetsbild av området. Man bör vid utformning av den nya detaljplanen utgå ifrån 
vilka beslut som hade tagits för ny bebyggelse, hade det utformats i samband med denna 
detaljplan. Naturligtvis hade även de norra och södra delarna omfattats av detaljplan 192 snarare 
än en ny detaljplan för höghus och lägenhetsbostäder.  

Enligt beslut 2009 (se nedan) ska områdena norr och söder om nuvarande fastigheter inte ens 
bebyggas i framtiden, men nu gör kommunen en helomsvängning i det senaste förslaget, och 
satsar istället på att maximera byggarea och byggvolymer i dessa områden, till och med i högre 
grad än längre in på bruksområdet.  

Synpunkt 2. Q-märkning av nya områden: Som fortsättning på kritiken i synpunkt 1 så har man 
inte följt upp den nya detaljplanen med q-märkning så som i detaljplan 192 där q-märkning även 
bestämdes för de 2009 tillagda fastigheterna 6:70 och 6:71. Detta medför att den nya 
detaljplanen ingenstans hänvisar till att detta är en värdefull miljö med vad detta innebär i form 
av remiss till Länsmuseet samt att extra varsamhet behövs vid utformning av nya bostäder för 
att passa in med nuvarande bebyggelse. Det finns en stor risk att ny bebyggelse tillåts avvika 
väsentligt mot omgivande bebyggelse inom ramarna för de bestämmelser som gjorts i den nya 
detaljplanen. Vi har ju sett i Länsmuseets yttrande från 2020 då brukets ägare avsåg uppföra en 
padelhall på området, att bara en sådan åtgärd var starkt ifrågasatt av Länsmuseet på grund av 
den värdefulla industrihistoriska miljön. Jag tycker det är viktigt att inom detta nya planerade 
område införa q-märkning med samma avsikt som i detaljplan 192 för att säkerställa att alla steg 
tas för att försäkra framtiden om en bra helhet och respekt för den historiska bebyggelsen. Som 
Länsmuseet skriver i sitt yttrande nedan: “Länsmuseet anser att eventuella nya tillskott i 
bebyggelsemiljön bör anpassas och underordna sig den befintliga bebyggelsemiljön. 
Länsmuseet bedömer att den föreslagna hallbyggnaden har för stor volym i förhållande till 
bebyggelsemiljön i sin helhet, och med tanke på angränsande riksintresse för kulturmiljövården, 
och skulle komma att dominera. “ 

Eftersom man i det nya förslaget helt verkar ha förbisett dessa utlåtanden nedan så ser jag det 
som ännu mer motiverat att även införa q-märkning över hela den nya detaljplanen för att 
säkerställa att man inte “bygger över” den nuvarande bebyggelsen. Man har ju redan, som 
uttryckts i synpunkt 1, förbisett den i utredningarna som gjorts. 
 

Synpunkt 3. Bebyggelse: Som uttryckts i tidigare synpunkter har det inte tagits tillräcklig hänsyn 
till omgivande bebyggelse vid utformning av den nya detaljplanen. Sörstafors är ett lantligt och 
lugnt område mellan Hallstahammar och Kolbäck. Samtlig bebyggelse inom en radie av 4km 
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från Sörstafors bruk består av enfamiljshus och det är dessa anledningar som legat till grund för 
de boendes val att bo där. Man vill inte bo i en stad eller ett tätbebyggt samhälle. Man har 
medvetet gjort avkall på centrums serviceverksamheter och lägenhetshus för att få lugnet och 
naturen på landet. Man vill inte nu få, som föreslagits, upp till 170 nya bostäder och 400 nya 
grannar inom en radie av 200m. Den bebyggelse som skulle tillåtas inom ramarna för 
detaljplanen passar inte in i omgivningen varken vad gäller byggnadsarea, byggnadsvolym, total 
höjd, placering, antal, fasadmaterial, utseende, närhet till omgivningen eller ens 
byggnadstätheten inom de egna områdena. 

Som ett exempel på hur dåligt utformad visionen är, efter vilken kommunen sedan utformat 
detaljplanen, är att i södra delen (inom rött) saknas helt och hållet möjligheten för 
utryckningsfordon att nå de södra bostadshusen vid t.ex. brand. 

Som ett andra exempel har man också helt utan hänsyn till dagens boenden i t.ex. Sörsta 6:71 
och särskilt 6:72 förlagt en väg till alla dessa hus i söder precis längsmed dessa tomtgränser. 
Detta skulle orsaka mycket buller och vara direkt påträngande för de boende i dessa fastigheter 
med konstant trafik precis i tomtgräns. 

Som ett tredje exempel har man inte planerat för att de boende i det södra området ska kunna ta 
sig smidigt till och från busshållplatserna. Man har istället för att fokusera på en bra helhet med 
naturlig närhet till kollektivtrafik för barn, äldre och rullstolsbundna endast fokuserat på att 
maximera möjligheten till bebyggelse, och på bekostnad av tillgänglighet placerat ett högt 
bullerplank för att motivera detta. 

Som ett fjärde exempel, så har man inte följt de rekommendationer som ges t.ex. i Boverkets 
“Solklart” för en hälsosam utformning av bostadsområden för att möjliggöra god tillgång på 
dagsljus både i bostaden och direkt solljus på lek- och allmänna ytor. Man har varken tagit detta 
i beaktande för sin egen yta, eller hur den nya bebyggelsen påverkar befintliga hus och boenden 
i detta hänseende. 

I kommunens detaljplan tillåter man 170 bostäder, jämfört med de ca 140 bostäder som 
visualiserats i visionen. Hur man ska lyckas trycka in ytterligare 30 bostäder och göra det med 
bra kvalitet i området är mycket svårt att tänka sig. 

Vi kommer in på bullerfrågan senare, men sett till nuvarande bebyggelse både inom DP 192, 
Lyckhem och Sörstafors bruk, så är den högsta bebyggelsen utmed kolbäcksån, och de lägre 
enfamiljshusen närmare väg 252. Detta är totalt omvänt i den nya detaljplanen, där de högsta 
husen står närmast vägen och de få enfamiljshus och lägre hus som planeras inom området 
placeras närmare vattnet. 

Materialen man tillåter från kommunens sida är heller inte förenligt med den direkta 
omgivningen som består utav enfamiljshus med målad träpanel. 

Kommunen vill även tillåta putsad fasad eller tegelfasad. Detta skulle kanske passa bebyggelse i 
brukets absoluta närhet. Men utmed vägen gör det verkligen inte det, och skulle snarare skapa 
förvirring angående vad som är den tidstypiska bebyggelsemiljön. Det skulle helt och hållet 
förstöra helheten och den historiska kopplingen som den befintliga bebyggelsen har till 
Sörstafors bruk. 
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Från kommunens sida anser man att Hallstahammars kommun är i stort behov av småhustomter. 
Det är så man motiverar köpet av fotbollsplanen i Sörstafors från 2019, då man omvandlade det 
till 13 småhustomter. Varför satsa så hårt på fel typ av bebyggelse i detta område som i hög grad 
bör beskyddas från denna typ av förtätning. 

Det är denna (i yttrandet finns en bild med hänvisning till 3 kap. Plan- och bygglagen 
(2010:900)), ur alla hänseenden sett, orealistiska och dåligt utformade “vision” som alla 
utredningar har utgått ifrån. Jag anser att utredningar med direkt koppling till visionens 
bebyggelse bör ogiltigförklaras av dessa anledningar. Det är helt enkelt inte något vi boenden 
egentligen kan ta ställning till. Den är för dåligt planerad i detta läge. 

Synpunkt 4. Buller: Som påpekats i föregående synpunkter är visionen dåligt planerad, och 
kommunen har skapat en detaljplan utefter denna, utan att egentligen ifrågasätta någonting 
innan alla utredningar gjordes. T.ex. bullerutredningen. 

Denna har undersökt hur visionens bebyggelse skulle påverkas av bullret från väg 252 och vilka 
bulleråtgärder som skulle behöva vidtas för att uppfylla de kravs som ställs kring buller på 
boendemiljön. 

Man har utgått ifrån visionen och sedan kommit fram till att man behöver hög och mycket 
bebyggelse nära vägen för att sänka bullret för övrig bebyggelse längre in. Men för att den 
vägnära bebyggelsen ska klara buller krävs också ett 3m högt bullerplank i direkt närhet 
längsmed cykelbanan. 

Man har: 

1. Struntat i att utforma bebyggelsen enligt synpunkt 1 och 2 

2. Struntat i att sikten av bruket blir lika med noll för allmänheten som passerar till fots, på 
cykel och på vägen och blir mindre trevlig att passera. 

3. Ökar bullret för de som passerar till fots eller på cykel, samt de som väntar på bussen, då 
vägbullret stannar upp mot bullerplanket och förstärks för de som är på vägens sida av det. 

4. Skapat en lång yta som det bara är en tidsfråga innan den utsätts för klotter. 

5. Bidrar till en försämrad helhet för bebyggelsen i Sörstafors, då bullerplanket skulle börja i 
söder, avslutas vid DP192 för att sedan ta vid ytterligare en kort sträcka norr om DP192, och 
sedan sluta före man passerar Lyckhem. Att befintlig bebyggelse inte omfattas av bullerplanket 
ger en mycket märklig bild av området. 

6. Bidrar till exkludering av allmänheten från området, något som nämndes i miljöutredningen 
inte borde ske 

I DP192 då Sörsta 6:70 lades till 2009, skrev man som tidigare nämnts i synpunkt 1 följande, 
och det var tillräckligt för att uppfylla bullernormerna (I yttrandet hänvisas till ett ttdrag ur Dp. 
192 s. 4). Man skapade även prickmark tvärs över denna fastighet, för att se till att bostäder inte 
byggs för nära vägen, just av bullerskäl. Man bör utforma en vision som inte behöver använda 
bullerplank eller bullervall längsmed cykelbanan av ovanstående skäl. 
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Man har heller inte gjort någon bullerutredning på hur trafiken inne på det planerade området 
skulle påverka omgivningen, både ny och befintlig bebyggelse. Som påpekats i synpunkt 3 
planerades en högt trafikerad tillfartsväg till den södra delen i direkt tomtgräns med Sörsta 6:72 
och dennes uteplats som exempel. Det buller som orsakas av detta har inte beaktats. 

Synpunkt 5. Dagvatten påverkan inkl. nuvarande dike: Som urklipp från dokumentet “PM 
Dagvattenutlåtande” visar har man inte alls beaktat det dagvatten som skulle rinna från hustak 
och hårdgjorda ytor mot Sörsta 6:70. När man bygger nya hus höjer man marken och skapar 
lutning bort från den. Med tanke på att visualiseringen inte visar den fulla möjligheten till 
bebyggelse och hårdgjorda ytor, och att dagvattenutlåtandet inte tagit hänsyn till ny bebyggelses 
påverkan på befintliga fastigheter och hantering av dagvatten för dessa så tycker jag att detta 
behöver ses över. Notera att man för den nya bebyggelsen rekommenderat dagvattendiken på 
var sida om vägarna där bebyggelse är nära, men för fastigheten Sörsta 6:72 så har man inte ritat 
in något dike. Detta är ett av exemplen på hur man inte beaktat befintlig bebyggelse i denna 
utredning. Diket som löper längs åkerkanten från Sörsta 6:70 söderut är viktig för tomtens 
dagvattenhantering. Än mer viktig om marken höjs och lutning skapas mot 6:70. Samtidigt kan 
man anta att detta dike skulle fyllas igen av en ny exploatör. Eftersom åkermarken, inklusive 
6:70 skapar stående vatten på vår och höst, får man inte försämra möjligheterna för 
vattenavrinning från 6:70, eller förvärra den nuvarande situationen genom att höja marken söder 
om fastigheten och luta denna norrut. 

Det är uppenbart att man i dagvattenutlåtandet “PM Dagvattenutlåtande” har missat att 
dokumentera diket (Blå pil) som framgår på kommunens karta och är väldigt tydlig i 
verkligheten. 

 

Man kan tänka sig att dagvattenutlåtandet bör gälla även kring detta dike och de risker som 
tagits upp ovan; “Vid område E finns idag ett dike från gång- och cykelbanan i höjd med 
korsningen väg 252 och Oxbacksvägen som mynnar i område E. Område och flöde som kan 
bidra till detta dike är okänt, då underlag är ofullständiga. Vid platsbesök har området 
identifierats med stående vatten. Detta dike behöver sammankopplas med befintligt dike österut 
mot Kolbäcksån vid framtida exploatering.” 
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Man bör alltså i min mening skapa ett dike söder om 6:70 i öst-väst riktning som ansluter till 
befintligt dike som missats i utlåtandet, och även koppla detta dike till det öst-västliga i söder. 

Synpunkt 6. Gator inom området: Som påpekats i tidigare synpunkter har befintliga 
bostadsfastigheter och dess boenden inte beaktats i någon av undersökningarna som gjorts. Inte 
heller vid utformande av visualiseringen som kommunen baserat detaljplanen på. Som påpekats 
i synpunkt 3 förlagt gator längsmed befintliga boendes tomtgräns helt utan hänsyn till de som 
bor där och hur trafiken på vägen, både gående och med fordon, påverkar den boende när det är 
precis i tomtgrän. Som även påpekats i synpunkt 5 har man inte tagit hänsyn till alla behov av 
dagvattenhantering. Eftersom man ritat vägen längsmed tomtgräns så finns inte möjligheten att 
förlägga ett dike där. 

Man bör från kommunens sida noga avväga hur en rimlig bebyggelse kan få se ut, och styra 
detaljplanen så att ett rimligt gatunät inom området skapas. Alltså ett gatunät som t.ex. 
bullermässigt inte stör befintliga boenden. 

En annan aspekt är som påpekats i Synpunkt 1 och 2 att det är en kulturhistorisk miljö som ska 
påverkas med största försiktighet ur alla aspekter. Därför är det rimligt att kommunen baserat på 
en mer uppstyrd detaljplan även har kontroll över var man får och inte får bygga gator inom 
området. Det är ju som nämnts viktigt att det blir en god helhet i området. 

Som även nämnts i flera av dokumenten så är en av de stora “vinningarna” med att exploatera 
marken, föra in strandskyddet och rusta upp bruket att det ska komma till nytta och glädje för 
allmänheten. 

Därför hade man planerat en cykelväg från norr längsmed kolbäcksån ned mot bruket. Men jag 
tycker man gör en ordentlig miss. Man har talat mycket om utbyggnaden av cykelbanan söderut 
till strömsholm, och planerar att bygga cykelbana mellan Hallstahammar och sörstafors i 
samband med ombyggnad av trafikplats Sörstafors. Därför vore det lämpligt att förlägga 
cykelbanor genom hela den nya detaljplanen, med anslutning mot befintlig cykelbana längsmed 
väg 252 längst i norr och längst i söder. Det skulle öka allmänhetens tillgång till området och 
bruksmiljön eftersom det skulle vara enkelt att göra en avstickare med cykeln. Det skulle även 
starkt minska gångsträckan till busshållplatserna. Förslagsvis planerar man in ett naturområde i 
både den norra och södra “ingången” från cykelbanan. 

Synpunkt 7. Samfällighetsvägar: Det finns två vägar in på den nya detaljplanen från väg 252. 
Den norra och den södra infarten. Dessa vägar sköts idag genom en samfällighet där brukets 
ägare har 20 av 28 andelar. Och de 8 bostadsfastigheterna inom DP192 har en andel vardera. I 
kommunens detaljplan har man endast tagit den norra vägen i beaktande. En dåligt asfalterad 
väg som leder in på bruket. Den södra vägen är en grusväg som inte sköts om. En stor mängd 
trafik, inkl. tung trafik, använder denna grusväg idag för att ta sig in till bruket vilket leder till 
att den blir uppkörd och stora gropar bildas. Denna väg tas inte hand om då brukets ägare inte 
känner ansvar för den, och aktiv samfällighetsförening i dagsläget saknas. 

Från kommunen sett så ser man inte problematiken. Man hänvisar till att det finns en väg och 
det är den vägen man tror att samtliga 350+ boenden inom den nya detaljplanen kommer att 
använda. Den södra vägen har man inte över huvud taget med i någon diskussion eller 
utredning, om hur trafiken kan förväntas öka på den, med medfört buller och slitage etc. 
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Men det är ganska tydligt när man ser på samfällighetskartan att den södra vägen kommer 
trafikeras minst lika mycket som den norra. Särskilt som man tillåter bostäder för flera hundra 
personer i den södra halvan av detaljplanen. Dessa människor kommer inte använda den norra 
vägen, det blir en omväg. Detta har man helt och hållet ignorerat. Även när det kommer till 
kontakt med trafikverket, om att upplåta en ny fil på väg 252 för att ha “säker infart” när man 
står och väntar på att åka in på området med mötande trafik. Så görs den bedömningen endast 
för den norra delen. 

Frågan är om man över huvud taget bedömt lämpligheten med att flera hundra boenden ska 
använda båda dessa vägar. Och man “lassar över” ansvaret på oss boenden som äger andelar i 
samfälligheten att styra upp hur detta ska hanteras, samtidigt som vi inte har något som helst 
intresse av den nya bebyggelsen och den nya trafiken som bildas på dessa vägar, som vi som 
andelsägare ska behöva betala ökat slitage för. Idag finns 3 gatulampor fördelade längsmed den 
södra vägen, varav endast två stycken är inkopplade. 

Det är alltså flera aspekter man missat. Buller, säkerhet, slitage och skötsel, vägdamm, 
belysning, lämplighet för rörelsehindrade och äldre att ta sig fram speciellt på vintern m.m. 

Man bör göra en utredning kring skicket och lämpligheten som samfällighetsvägarna är i idag, 
och klargöra vad som borde göras för att anpassa dessa så de är lämpliga för den mängd 
människor och fordon som skulle vara resultatet av detaljplanens tillåtna bebyggelse. Detta är 
viktigt för att alla inom samfälligheten får en bra inblick i hur de påverkas. Det bör även i denna 
utredning föreslås en ny uppdelning av samfälligheten baserat på förväntade kostnader och 
utnyttjandegrad från de olika fastigheterna som berörs. 

Synpunkt 8. Tillgänglighet och avstånd till kollektivtrafik och rörelsehindrade: Det är ett stort 
område som planeras och den plan som gjorts har endast en dåligt skött asfaltsväg och en sämre 
skött grusväg som möjliga vägar till cykelbana och kollektivtrafik. Man bör utreda om planen är 
lämplig utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för alla människor. Människor med matkassar eller 
annat tungt bör inte förväntas gå alltför långa sträckor. Kupering och höjdskillnader är viktigt att 
kontrollera för rörelsehindrade där det finns bestämmelser kring hur skarp lutning och vilken 
typ av yta man tvingas röra sig på. Detta anknyter till synpunkt 6 där det påpekas att kommunen 
borde ta ett större ansvar för gatunätets utformning inom detaljplanen. 

Synpunkt 9. Kollektivtrafik: Idag finns bara en busshållplats på vardera sida om väg 252. Den i 
norrgående riktning har en busskur, den i södergående riktning står man i vägrenen och väntar 
på bussen. 

Med upp till 170 bostäder kan man förvänta sig över 400 nya boenden i området. Dessa ska 
samsas om busshållplatserna med de boenden i den befintliga bebyggelsen inkl. det sydvästra 
småhusområdet på västra sidan om 252. Man bör utreda hur kollektivtrafiken påverkas av ett 
ökat antal boenden, så mängden är lämplig i förhållande till kollektivtrafikens kapacitet. 

Synpunkt 10. Dagis, förskola, grundskola: Man bör undersöka vad den nya bebyggelsen, och 
det förväntade antalet boenden får för inverkan på dagis, förskola och grundskola i kommunen. 
Klarar kommunen av detta och är avstånden och kommunikationerna rimliga för dessa. 
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Synpunkt 11. Trafiksäkerhet och antal människor hög hastighet: Väg 252 har en max tillåten 
hastighet av 70km/h när man passerar sörstafors. Detta följs i hög grad inte, varken av bilister, 
motorcyklister eller tung trafik. 

När man kommer norr ifrån och ska svänga in på grusvägen i söder, så kan man bli stående mitt 
i vägen om man har mötande trafik man måste vänta på. Det är inte ett bra ställe att stå på. Man 
passerar sedan över cykelbanan som ligger parallellt med väg 252. Precis som vid den norra 
infarten. 

Med den mängd bostäder som planeras, och det stora antal boenden som detta skulle medföra, 
så ökar riskerna markant när fler bilister, cyklister och gående inklusive barn på väg till skolan 
ska samsas om dessa in- och utfarter. Speciellt i de mer högtrafikerade tiderna på dygnet och på 
vintern då sikten är dålig. 

Alla boenden som ska använda kollektivtrafiken kommer behöva korsa väg 252 minst två 
gånger om dagen. De hus som planeras på den västra sidan av väg 252 kommer behöva ta sig 
över vägen för att komma till cykelbanan. 

Med cykel behöver man korsa båda infartsvägarna om man cyklar förbi sörstafors. 

Många barn kommer dagligen behöva röra sig över väg 252, likaså vuxna, äldre och 
rörelsehindrade. Men ingen plan eller något förslag har lagts fram för att göra detta säkert och 
att minska risken för olyckor. 

2021 hände en otäck dödsolycka i anslutning till busshållplatsen. Detta FÅR INTE hända igen. 

Man måste ha klart för sig exakt vilka åtgärder som behövs för att minimera risken, och den ska 
vara anpassad för den mängd bostäder som tillåts i detaljplanen och de aktiviteter som planeras 
inom bruksområdet. Dessa åtgärder måste även förankras med trafikverket, inklusive de 
kostnader detta medför. 

Notera att ev. start och stopptrafik i området skulle kraftigt öka bullernivåer och utsläppsnivåer 
för befintliga boenden intill vägen. Om detta kan förväntas uppstå bör detta utredas. 

Synpunkt 12. Risk för allvarliga olyckor med farligt gods: I dokumentet “Riskutredning Farligt 
gods” antas att bullervall eller bullerplank behöver användas för att tillåta att bebyggelse kan 
ske 25m från väg. 

Man återupprepar bullervall vid flera tillfällen. Men bullervall är inte tillåtet inom DP192 enligt 
kommunens tidigare kommentar om detta, se nedan (hänvisning till mailkonversation från 2019 
med bygg- och miljöförvaltningen). Därför bör man inte utesluta att en vall kan användas som 
skydd mot farligt gods. 

Riskbedömningen godkänner bebyggelsen så som planerat under förutsättning att ett bullerplank 
byggs, enligt nedan urklipp från utredningen. Detta skulle möjliggöra bebyggelse 25 meter ifrån 
vägen istället för det rekommenderade bebyggelsefria avstånd på 40 meter som gäller om ett 
plank inte uppförs. Som tidigare påpekats i synpunkt 4 är inte bullerplank en önskvärd lösning i 
området. I utredningen kring farligt gods görs även flera antaganden kring typ och mängd farligt 
gods och man belyser osäkerheten med t.ex. frekvensen av farligt gods längs väg 252, som kan 
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tänkas ha ökat ytterligare sedan väg 66 kopplades till väg 252 i höjd med Trångfors för några år 
sedan. 

Som påpekats i synpunkt 11 kommer det vara en hög olycksrisk om inga åtgärder utförs. Om de 
inte utförs så ökar alltså risken för en olycka där farligt gods är inblandat, och genom 
konskekvensanalysen som gjordes i denna utredning är det tydligt att man inte vill ha olyckor 
förknippade med farligt gods transporter. Därför ifrågasätter jag starkt varför man ska offra 
allting och gå utanför de normala riktlinjerna för säkert avstånd från väg, bara för att kunna 
maximera antalet bostäder enligt den överbebyggda visionen med följande detaljplan. 
Sammantaget kulturmiljö och bebyggelsehänsyn, bullerhänsyn och risker med farligt gods är det 
tydligt att det är olämpligt att placera bostadsbebyggelse, särskilt i så stora volymer så nära 
vägen som planerats. Om något händer är det fler som potentiellt kan drabbas. 

Synpunkt 13. Tidövägen: Med ovan text och bilder (hänvisning till turistvägen tidövägen) ser 
man hur viktig vägen som passerar sörstafors är rent visuellt och upplevelsemässigt. 

Som har påpekats i flera tidigare synpunkter skulle detaljplanen innebära helt ny bebyggelse 
som inte alls passar in i Sörstafors Bruks område. Det skulle skymma sikten av bruket från 
vägen. 

Bullerplank skulle göra sikten av bruket och den inre bruksmiljön helt omöjlig att se från vägen, 
där man påbörjar eller avslutar sin resa längs Tidövägen. Man kan ju anta att med rätt 
upprustning kommer bruket vara riktigt representabelt som landmärke i området och som 
sevärdhet längsmed Tidövägen. Men det förutsätter ju också att den nya detaljplanen tillåter att 
man ser bruket och bruksmiljön från vägen precis som idag. Inte att man blockerar den med 
16,5m höga hus och 3m höga bullerplank längsmed hela sträckan. 

Utöver att man belyser värdet av att hålla nere bebyggelsen rent kulturmiljömässigt och 
historiskt för området, så bör man också belysa värdet av att kunna uppskatta bruket längsmed 
denna enda turistväg i Västmanland. 

Synpunkt 14. Kulturmiljöutredning av Länsmuseet: Kulturmiljöutredningen har stora brister. 
Det framgår mycket detaljerad historia men mycket har utelämnats. För det första har inte 
Länsmuseet kopplats in och gjort en ordentlig kulturmiljöutredning och analys av 
konsekvenserna med den planerade bebyggelsen. Länsmuseet tillfrågas normalt av kommunen i 
detta område. Men inför den här processen har dem inte tillfrågats och hade inte kännedom om 
vad som planerades när jag kontaktade dem. 

Det är uppenbart att saker missats i den kulturmiljöutredning som gjorts av ett privat företag. 

T.ex. har man inte alls tagit hänsyn till den banvall som finns i det södra området och som 
användes av bruket för godstransporter. Banvallen finns kvar och även delar av spåret ligger 
kvar på området, se bilder nedan. Detta är en stor översikt och så som det verkar på visionen så 
har man tänkt begrava denna banvall. Det är en otroligt viktig del i brukets historia och 
banvallen bör i sin helhet räddas och synliggöras. Idag har mycket skräp dumpats ned från 
banvallen. 

Det nämns enbart lite om banvallen i utredningen. 
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Det finns även en industrikran nere vid vattnet i de södra delarna som möjligen missats i 
utredningen. 

Utöver detta så har husen i DP192 helt förbisetts trots att de var bostäder ämnade för de som 
jobbade på bruket och därför har en direkt koppling till bruket och omgivningen. 

De få bostäder inom bruksområdet har varit det man lutat sig mot när man utformat detaljplanen 
och vilken typ av fasad eller utseende man tillåter. 

Men inget av husen i DP192 har varit med i undersökningen och man har inte heller tagit 
hänsyn till dem och deras utseende, form och byggnadstäthet när man utformat den nya 
detaljplanen. Trots att dessa utgör den stora majoriteten av bostäder i brukets direkta närområde 
och historia. 

Det innebär att kulturmiljöutredningen som gjorts är starkt bristfällig och inte komplett. Ska 
denna utredning göras ordentligt så är det Länsmuseet som ska tillfrågas samt ge ett utlåtande 
om vad planen skulle innebära och om den är lämplig ur ett kultur- och industrihistoriskt 
perspektiv såväl som rent helhetsmässigt i området. 

Man måste även komma ihåg att de just nu obebyggda öppna ytorna var viktiga timmerupplag, 
som kan ses på bild ovan. Det är även det en viktigt del av brukets historia och ytterligare en 
anledning att låta de ytor som är närmast vägen och är olämpliga att bebyggas bland annat ur 
bullersynpunkt ska få vara kvar. 

Låter man dessa ytor vara kan de både berätta den delen av historian men också fungera som 
biotopskyddsområde. 

Synpunkt 15. Rivningsförbud: Har man sett över de byggnader som är kultur-/industrihistoriskt 
viktiga och infört rivningsförbud för dessa? Se utdrag från yttrande (utdrag från framtagen 
miljökonsekvensbeskrivning av Tyréns), och betänk t.ex. banvallen som bör skyddas från att 
övertäckas eller förstöras med ett rivningsförbud. Men även andra viktiga byggnader eller andra 
viktiga inom området så som den nämnda industrikranen i de södra delarna eller 
stallbyggnaderna. 

Synpunkt 16. Byggnadsstorlek och markförändringar: De bostadshus som finns inom området 
DP192 och Sörsta 6:1 (bruket) har en ungefärlig byggnadsarea mellan 50-100kvm. Tillhörande 
tomter har ett storleksspann om ca 1200-4500kvm. Bestämmelserna som gäller är enbostadshus 
i max två våningar. Nockhöjden överskrider sällan eller aldrig 8 meter. Övriga bostadsområden 
som Lyckhem norr om bruket, och det sydvästra villaområdet i Sörstafors har max 
byggnadshöjd inskrivet i detaljplanerna och dessa går i spannet 4,5–5,6m samt tomtstorlekar 
mellan ca 700-2300kvm med medelstorlek kring ca 1100kvm. 

I norra delen ut mot vägen vill kommunen tillåta lägenhetskomplex med nockhöjd på upp till 
16,5m, på en markplatå som reser sig flera meter över väg 252. Vi kan alltså förvänta oss 
byggnader som från cykelbanan upplevs upp till 20 meter höga. 

I söder vill man ut mot vägen tillåta upp till 2600kvm byggnadsarea för bostäder plus 800kvm 
övriga byggnader, med en nockhöjd upp till 9 meter, utan någon begränsning i hur mycket 
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fyllnadsmassa man kan använda för att höja marken lokalt och skapa lutning/avrinning från 
dessa. Den faktiska höjden mot omgivningen kan därför antas bli upp emot 10 meter eller mer. 

Man hänvisar till att 9 meter nockhöjd behövs för att bygga lägenhetsbyggnader i 2 våningar om 
trä ska användas som stomme istället för betong av miljöskäl. Men faktum är att 
tvåvåningshuset som byggs på Sörsta 6:70 kommer ha en nockhöjd om endast 8 meter, med 
skarpare takvinkel än vad som tillåts i detaljplanen för det nya området. Man styr heller inte 
vilken typ av byggmetod som ska användas, vilket innebär att exploatören är fri att utnyttja alla 
9 meter och ändå bygga med t.ex. betong. Man styr heller inte max byggnadsarea per byggnad 
inom dessa områden. Vilket betyder, som i visionen, att Sörsta 6:70 t.ex. kan bli helt och hållet 
skuggat från söder av ett 9 meter högt och 20 meter långt lägenhetshus som byggs 4,5 meter 
ifrån tomtgräns. Notera att visionen nedan endast är en vision, den exploatör som köper marken 
kommer med all sannolikhet vilja maximera bebyggelsens volym på marken på sitt eget sätt 
inom ramarna för denna väldigt generöst utformade detaljplan. 

Enskilda byggnaders volym bör begränsas på all mark till att efterlikna storleken på omgivande 
bebyggelse. Enligt länsmuseets tidigare yttrande bör all ny bebyggelse underordna sig den 
befintliga bebyggelsemiljön. Den utformning och mängd som nedan föreslås, tillsammans med 
det föreslagna 3 meter höga bullerplanket mot vägen påminner mer om ett koncentrationsläger 
än ett nytt bostadsområde som på allvar försöker smälta in den nuvarande bebyggelsen och 
skapa trivsamhet för de nya boende. Hur har man egentligen tänkt att nya boenden ska kunna 
njuta av området när de bor packade som sillar, ute på landet? Och då har man inte utnyttjat hela 
den byggarean som tillåts med kommunens detaljplan i denhär visionen, man tänker sig från 
kommunens sida att det finns plats för ytterligare 30 bostäder i den nya detaljplanen. 

Ny bebyggelse bör bestå av småhustomter ut mot vägen, med en tomtarea på 700-3000kvm, 
med enfamiljsfastigheter med byggnadshöjd upp till 5,6m, fasad endast i målad träpanel, inte 
puts eller tegel som kommunen tillåter, då det inte finns några sådana hus inom synhåll från 
vägen. Max byggnadsarea bör inte kunna vara större än ca 100kvm, ett sådant stort hus skulle 
redan sticka ut i bebyggelsen volymmässigt. 

Längre in på bruksområdet kan man tillåta radhus eller parhus i ungefär samma storlek som de 
bostäder som ligger närmare vägen. Dessa skulle kunna ha en tegelfasad eftersom det skulle 
kunna passa för bebyggelse närmast bruket. 

Att skapa dessa förhållandevis rimligt stora enfamiljsbostäder skulle i högre grad passa in i 
omgivningen, ge ett luftigare intryck för allmänheten, och bidra till att fler småbarnsfamiljer 
ifrån närliggande städer skulle kunna flytta ut till detta lugna område på landet. Vilket skulle 
skapa tomma lägenheter inne i Hallstahammar och Kolbäck dit studenter, äldre och de som är 
intresserade av lägenhet i ett centrum med centrumfunktioner skulle kunna flytta. 

Man bör i det södra området även styra max markhöjning för att en exploatör inte ska kunna 
skapa alltför höga hus i förhållande till omgivningen. En enkel beräkning av solinstrålning på 
huset i Sörsta 6:70 visar att bara 50cm högre nockhöjd gör en stor skillnad för solinstrålning 
mot fasad och veranda. Eftersom det inte finns några begränsningar för markhöjning i detta 
område, är risken stor att en initiell solinstrålningsberäkning inte visar ett riktigt resultat om 
man inte tagit hänsyn till den markhöjning som skulle göras lokalt och därför skapa en högre 
nockhöjd i förhållande till omgivningen. 
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Synpunkt 17. Insyn och störningar: Det finns bestämmelser som hänvisar till rätten att få 
solinstrålning både genom fönster och på ytor utomhus. Det finns även bestämmelser kring 
bullernivåer från trafik som nya bostäder måste ta hänsyn till. Både solinstrålning och 
bullernivåer sägs ha stor påverkan på en persons faktiska hälsa och välmående. 

Något som det inte verkar finnas några regler för är kring människors rätt till privatliv, rätt att 
inte känna sig betraktade på sin egen tomt. Eller rätten att slippa ha ett 20-tal grannar precis 
intill tomtgräns som kanske spelar musik med öppen dörr, bråkar eller talar högt i telefon med 
öppet fönster, grillar med matlukt eller röker cigaretter när vinden ligger på. 

När man bor i ett villaområde är man såklart medveten om att man kan ha en handfull grannar 
runt sig och att dessa saker kan hända då och då. När man bor längre ut på landet förväntar man 
sig ytterligare en nivå av lugn jämfört med villaområdet i staden som oftast är mer tätbebyggt. 

Som DP192 och Sörsta 6:1 (Bruket) ser ut nu, så är det ungefär 15 boenden i området. Alla har 
ganska stora ytor för sig själva, alla bor på ungefär samma höjd. Och alla har en bra relation till 
varandra. Det är lugnt och skönt i Sörstafors förutom att vägen vid vissa tider på dygnet kan 
vara lite extra trafikerad. Det är ett normalt och relativt lugnt område på landet enkelt uttryckt. 

Den nya planen skulle vända detta lugn helt upp och ned. Man vill skapa upp till 170 bostäder 
med höga lägenhetshus, intill befintliga bostäder på ett sätt som får de nu boende att kännas som 
man är på en scen, där lägenhetshus med massa fönster tornar upp runtom sig, och hundratals 
nya grannar som får perfekt överblick över hela tomtytorna och kan se precis vad man gör hela 
tiden. De har rätt att spela musik med öppet fönster, de har rätt att röka cigaretter från 
balkongerna, de har rätt att köra sina bilar till och från jobbet förbi de nuvarande tomterna. Men 
den insyn och de störningar som kan uppstå för de boende, även inom de nya områdena. Detta 
är ingenting som regleras någonstans, men bidrar i minst lika hög grad till hälsorisk och en 
känsla av obehag som trafikbuller eller avsaknad av direkt solljus. 

Det är inte faktumet att man får någon enstaka ny granne som bygger hus just intill en som är 
problemet. Det är att man från kommunens håll vill omringa det befintliga bostadsområdet med 
alldeles för många nya grannar. 

Återigen, så bestämdes det 2009 att ingen ny bebyggelse skulle ske norr och söder om befintlig 
bebyggelse (DP192). Från kommunens håll ignorerar man helt och hållet det som tidigare 
bestämts, och gör istället helt tvärtom och försöker maximera mängden boende och bostäder. 

De boende inom DP192 accepterar att det kan byggas enskilda enfamiljshus på dessa områden, 
men ingen kunde i sin vildaste mardröm tro att lägenhetskomplex skulle tillåtas uppföras när det 
klart och tydligt bestämts från kommunen att ingenting ska byggas där. 

Synpunkt 18. Dagsljus och solinstrålning: Som påpekats i synpunkt 17 har alla boenden rätt till 
direkt solljus och dagsljus där man bor och rör sig, även utomhus. Detta då ljuset har en stor 
positiv inverkan på hälsan. 

I Sverige står solen lågt i söder under höst och vinter. Den tid då många drabbas av D-
vitaminbrist och depressioner. Det är därför extremt viktigt att ge solen möjlighet att träffa 
bostäder och deras direkta närhet under denna tid på året. Detta gör att bostäders placeringar, 
höjd och bredd blir extremt viktiga. 
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Man måste även kunna sitta ute på verandan, tillsammans med barnen och låta dem kunna leka 
på verandan i solen under de få timmar som det är möjligt på vintern. 

Skuggbildning under våren försvårar för solens strålar att värma upp marken och låta växtlighet 
och insekter komma igång. De boende kan heller inte utnyttja de skuggade partierna till att odla 
grönsaker utan måste vänta längre in på våren innan marken är tillräckligt varm och solen tar sig 
tillräckligt högt för att nå dessa områden. 

Utöver detta är solens instrålning under de kalla månaderna en av faktorerna vid uppvärmning 
och energibalansberäkning för nya hus. Man avser att dra nytta av solens uppvärmning inomhus 
för att slippa använda mer elektricitet än nödvändigt. Detta visar sig mer och mer viktigt i 
Sverige där vi nu ser stora problem med elleveranser och högre priser på el. Det är också ett sätt 
att nå de miljömål som satts upp för att minska uppvärmningen av jorden. 

Solceller på taket är en viktig del i energiomställningen och för att dessa ska kunna producera el 
under de kallaste och viktigaste månaderna så får de inte blockeras av andra byggnader. 

I Boverkets guide “Solklart” från 1991, som firman som tagit fram visionen för övrigt inte kan 
ha läst, skriver man:  

Trots att detta är så viktigt har ingen solstudie gjorts före samråd. Och även om det hade gjorts 
det, så hade den sannolikt inte innefattat den nuvarande bebyggelsen inom DP192 och hur den 
skulle påverkas, eftersom man inte tagit hänsyn till den i någon annan utredning. 

Det är uppenbart att visionen och detaljplanen som redovisats inte är genomtänkt. Kommunen 
har vid kontakt sagt att en solstudie ska genomföras efter att det noterats att en sådan saknas. 
Men man bör först och främst ta till sig övriga synpunkter och utforma en realistisk och rimlig 
detaljplan med följande vision av hur en ny bebyggelse skulle kunna se ut, och först därefter 
göra en solstudie där man också frågar de nu boende hur deras bostäder och ytor för lek och 
rekreation kan påverkas. 

T.ex. är hus under uppförande på Sörsta 6:70 och man bör därför fråga byggherren om hur 
planen ser ut för detta hus innan man drar några slutsatser. 

Man bör i solstudien både ta hänsyn till hur och när solljuset når bostäder och lekytor men även 
se till att solpaneler inte skuggas under någon tid på dygnet, eftersom det ligger en stor 
ekonomisk faktor bakom valet att ha solpaneler, där ny bebyggelse inte bör tillåtas inverka 
negativt på en sådan installation om dessa uppförs i efterhand. 

Synpunkt 19. Miljö och natur: Sörstafors bruks områden var fram till för något år sedan full med 
träd och buskage. Dessa avverkades av bruksägaren inför detaljplanearbetet. Först efter 
avverkningen startades en miljökonsekvensutredning och endast de träd som stod kvar då 
inventerades. Man har i utredningen pekat ut ett litet antal träd inom hela området som 
rekommenderas att sparas, främst i direkt närhet till bruket. De få träd som finns kvar bör 
sparas, då de är bland de enda högre träden i hela området, och dessa är viktiga för både insekter 
och fåglar att de bevaras. De ger även ett visst vindskydd för dessa. 

Åkermarken i söder sågs inte som något speciellt viktig ur miljöhänsyn eftersom den varken 
innehåller träd eller buskar. Men den har bara legat i träda sedan något år tillbaka. Den typen av 
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åkermark är otroligt viktig för fjärilar och bin, eftersom omgivande mark består av brukade 
åkrar med monokultur. Man bör även beakta möjligheten för att skapa ängsmark de 40 meter 
närmast väg 252 som skulle bilda en friyta från bostäder om bullerplank inte skulle tillåtas. 

Istället för att bebygga precis all mark i söder borde man upplåta denna yta till naturmark, som 
en oas för insekter och fåglar mitt ibland all åkermark. Det skulle tillsammans med cykel- och 
gångvägsinfarten som tidigare nämnts skapa en trevligare och vackrare miljö in mot 
bruksområdet, men skulle även kunna upplåta yta åt förmultnande träd och liknande som 
avverkats längre in på området. 

I den nya detaljplanen har man även valt att ta bort allmän platsmark i den norra delen längsmed 
bäcken som löper där, ett område som vid höga vattenstånd är ett utpekat riskområde. Man bör 
fortsatt behålla detta område som allmän platsmark och inte göra om det till kvartersmark. 
Längsmed detta område bör man förlägga den norra cykelvägen in på bruksområdet som nämnts 
tidigare. 

 

Synpunkt 20. Friytor för lek inkl. allmän platsmark och cykelvägar: Tittar man på visionen så är 
det en total avsaknad av friytor för rekreation och lek. Man undrar om dessa bostäder och 
bostadsytor är ämnade åt människor och familjer som vill bo i trevliga, öppna områden. Eller 
om man försöker bygga ett fängelse med så många intagna som möjligt. Man har inte upplåtit 
en enda friyta. Trots att PBL säger att friytor ska skapas före t.ex. parkeringar. 

Friytornas storlek, förutom att vara placerade där solen under större delen av året och dygnet har 
möjlighet att nå fram, bör även vara anpassade för den mängd boenden som finns i närområdet. 
Man måste också ta hänsyn till den nuvarande bebyggelsen och de friytor som finns där. Om 
man t.ex. genom att placera en huskropp direkt i söder om den bostadens friyta, hindras förstås 
solens strålar att nå denna, som påpekats i tidigare synpunkt. 

Notera även att PBL säger att ny bebyggelse ska anordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Något som återkommer 
överallt, men som den nya planen helt och hållet ignorerat. Det är uppenbart att visionen och 
detaljplanen som skapats utifrån denna inte har tagit hänsyn till plan och bygglagen. 

Synpunkt 21. Kulturminnesvårdsprogrammet: Som kulturminnesprogrammet säger ska största 
varsamhet utövas vid ny bebyggelse. Som påpekas i synpunkt 2 bör därför all mark som 
detaljplaneras även omfattas av q-märkning, precis som samtliga tomter inom DP192, både 
bebyggda och obebyggda. Se ytterligare beskrivning av vad Kulturminnesprogrammet säger om 
området Sörstafors. Eftersom detta verkar ha förbisetts vid utformning av vision och detaljplan: 

Synpunkt 22. Miljökonsekvensbeskrivning: Även miljökonsekvensbeskrivningen ger en bild 
av att området är viktigt och bör skyddas från större förändringar. Vill man behålla den 
hirearkiska strukturen man nämner här som en viktig faktor så bör nybyggnationer 
underordnas befintliga bostäder så som disponentvillan, precis som beskrivits flera gånger 
tidigare.  
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En viktig punkt att poängtera kring Miljökonsekvensbeskrivningen är att den utgår ifrån två 
möjliga scenarier, antingen att man bygger precis som visionen visar, eller inte bygger alls. 

Man hävdar att om man inte bygger alls, så införs t.ex. inget strandskydd och allmänheten 
ges inte tillgång till området. Allt sammantaget så pekar miljökonsekvensbeskrivningen på 
att det finns väldigt många risker och nackdelar med visionen. Men att vissa fördelar som 
kan antas bli gällande ändå överväger nackdelarna. 

Man har inte alls tagit hänsyn till en kompromiss där man i hög grad utformar bebyggelsen 
med stor hänsyn till de negativa aspekter man tar upp, som även då skulle innehålla de 
positiva aspekterna. 

Man bör därför även utreda ett scenario där man utformar bebyggelsen mer realistiskt med 
ett bättre byggande som tar hänsyn till alla aspekter som framförts, och sedan väger detta 
alternativ mot de två andra. Att bara väga ett maxbebyggt scenario mot att inte göra något 
alls känns väldigt oseriöst och fel. 

 

Synpunkt 23. Kanoter: I miljökonsekvensbeskrivningen säger man att det införda 
strandskyddet är positivt ur aspekten att kanotister kan ta upp kanoten i brukets norra del, 
och sjösätta den igen i brukets södra del. Man skriver sedan att de strandområden som 
bildas här inte bör planläggas med privat huvudmannaskap för att se till att denna möjlighet 
kan finnas för kanotisterna. Man framhåller alltså detta som en av de positiva aspekterna 
med den nya detaljplanens genomförande, och är en av de faktorer som gör att man väger 
detta till den nya detaljplanens fördel. 

Men kommunen säger att dessa områden kommer planläggas med privat huvudmannaskap, 
och att det inte alls är säkert att kanotister ges möjligheten att använda området för att 
kringgå kraftstationens fors. Då kan man ifrågasätta om miljökonsekvensbeskrivningens 
antagande och bedömning verkligen är rimlig eller om den ska omprövas. 

Alternativt att kommunen ser över detaljplanen och faktiskt ser till att detta är möjligt för 
kanotister som passerar. Båttrafiken framhålls som en viktig aspekt och upplevelsen när 
man passerar bruket och dess angränsande område som är ett riksintresse framhålls som 
mycket viktigt. Att kanotisterna även passerar de så kallade centrumfunktionerna som 
planeras för bruket, gör det väl ännu mer lämpligt att ge dem möjligheten att pausa vid 
bruket och uppleva detta när dem passerar. Man kan även tänka sig att se till att en brygga 
kan anordnas för den båttrafik som tar sig upp genom slussen, för att båtfolket ska kunna ta 
en paus och utnyttja dessa centrumfunktioner. 

Man kan även undra varför kommunen väljer att tillåta privat huvudmannaskap när 
miljökonsekvensbeskrivningen avråder från detta. 

Synpunkt 23. El och VVS dragning: Så som VVS är förlagt idag så används en del av privat 
ägda bostadstomter som servitut för VVS, t.ex. över stora delar av Sörsta 6:70 och 6:71. Det 
framgår ingenstans vad den nya planen skulle innebära i from av arbeten på dessa servitut. 
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Man bör göra en sådan utredning så det tydligt framgår om man avser att göra åverkan på 
dessa privata tomters mark, eftersom man inte kan planera eventuellt staket, häck eller 
andra växter om kommunen ändå sedan kommer och ska gräva här på grund av ny 
bebyggelse.  

Det framgår heller ingen direkt plan om hur nya VVS system ska förläggas inom det nya 
området. Har man möjlighet att bygga avloppsledningar med självfall till 
huvudledningarna? Hur planeras dessa isåfall? Är avloppsledningarna och kommunens 
förmåga att hantera ytterligare avloppsmängd korrekt dimensionerat mot förväntad 
bebyggelse? 

Idag saknas dagvattenledning i området och dräneringsvatten från bostadsgrunder hänvisas 
till befintligt avlopp. Men de mängder dräneringsvatten som den nya planen skulle innebära 
skulle ställa stora krav på att även gräva in en ledning för att hantera dessa mängder. Har 
man tagit med det behovet i utredningarna i tillräcklig grad? 

När det kommer till elektricitet så drabbas Sörstafors redan nu ibland av strömavbrott. Ny 
framtida bebyggelse kommer behöva anpassas för att hantera snabbladdning av elbilar, som 
kommer dominera Sveriges fordonsflotta i framtiden. Har man belyst behovet av 
parkeringsplatser med upp till 200–250 laddplatser i Sörstafors, och det elbehov som skulle 
uppstå när dessa elbilar ska laddas när folk kommer hem från jobbet? Det skulle skapa ett 
stort installationsbehov för att säkra både brukets och de boendes behov av el och avsäkring 
med stora följdkostnader. 

Synpunkt 25. Sophantering: Med över 400–500 nya boenden skulle det bli stort behov av 
sophantering från detta område. Sopbilar behöver frekvent trafikera de två infartsvägarna 
Sörstaforsvägen. Sopbilar och sophantering bullrar mycket och ger ytterligare oljud för 
befintlig och ny bebyggelse, något som måste beaktas vid en bullerutredning på området. 

Man bör utöver det ta reda på hur mycket sopor som kan förväntas uppstå och planera för 
sophantering och att en sopbil kan ta sig fram korrekt inom området. Det bör även vara 
anpassat så rörelsehindrade och äldre utan problem kan göra sig av med sopavfallet. 

Man bör även utreda om en större sopsorteringsstation blir nödvändig på området med 
tanke på det totala antalet boenden. 

Man bör även se till att eventuella sopsorteringsstationer eller soprum inte kan placeras för 
nära befintlig eller ny bebyggelse på sånt sätt att det kan påverka de boende negativt vad 
gäller buller eller dålig lukt, förutom att det är visuellt otrevligt att bo intill en sopstation. 

Synpunkt 26. Buller och byggtrafik under uppförande: Det är förstås mycket viktigt att de som 
bor i området inte drabbas negativt av byggtrafik, och byggnation av nya hus. Buller bör 
begränsas till endast vissa tider på dygnet samt endast 5 dagar i veckan (ej helger och röda 
dagar) och kontrolleras under tiden byggnation pågår. 

Byggtrafiken kommer även orsaka slitage på vägen, man bör se till att åtgärda slitaget 
varefter det uppstår för att inte orsaka olägenheter för de boende. Man vill inte se att stort 
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slitage orsakas på vägen, och att man sedan som boende måste leva med detta flera veckor 
bara för att fortsatt slitage kommer ske och att man därför från exploatörers håll inte vill 
hålla efter vägarna för att spara pengar. 

Byggtrafik på grusvägen skulle orsaka ett otroligt slitage men skulle även innebära att 
mycket damm dras upp och blåser över befintliga bostäder och folk som vistas på sina 
tomter. 

Eftersom Sörstafors ligger i angränsning till vattenskyddsområde måste även hänsyn tas till 
ev. Läckage från maskiner och regelbundna kontroller av dessa bör krävas. 

Om grunder ska pålas måste extra hänsyn tas kring buller och vibrationer, både för boende 
och dess byggnader. Vibrationer i marken kan påverka befintlig bebyggelse och om skador 
orsakas av ny bebyggelse måste de boende fullt kompenseras för detta. 

Uppställning av maskiner, byggbaracker och utrustning måste också beaktas under 
byggandet så det inte orsakar olägenheter för befintliga boende. 

Skräp och damm som orsakas av byggandet får inte påverka de boende och måste 
omhändertas så snart de uppstår. All form av skräp som blåser in på befintliga 
bostadstomter måste tas om hand omgående av exploatören, som måste uppge 
kontaktperson för detta för de boende. Kontaktperson ska vara tillgänglig om oacceptabelt 
buller eller andra olägenheter uppstår under byggprocessen och ingen inblandad ska 
använda befintliga tomtfastigheter för att ta sig mellan olika platser, t.ex. gå över en tomt 
för att det är kortaste vägen. 

Synpunkt 27. Personliga reflektioner: Som ägare till en fastighet i direkt närhet till 
planområdet såg jag framför mig en lugn boendemiljö i framtiden, med öppen åker i söder 
och få grannar runtomkring. När bruksägaren laddade upp den nya visionen på sociala 
medier framstod den som skrattretande och helt orealistiskt, då jag genom en 
byggplaneprocess 2017 fått god insikt i hur värdefullt området är rent kulturhistoriskt, och 
vilken vikt man la vid detta både från kommunens och Länsmuseets håll när jag själv sökte 
bygglov. Jag var tvungen att göra ändringar i min plan då man ansåg att de två mindre 
garagebyggnaderna jag avsåg bygga skiljde sig alltför mycket från den befintliga 
byggmiljön. 

Prickmark hade skapats på min tomt för att se till att ett hus inte byggs för nära vägen med 
tanke på buller. 

Som skrivits i detaljplanens akt skulle ingen ny bebyggelse uppföras varken norr eller söder 
om DP192 och eventuell ny bebyggelse på bruksområdet skulle byggas med stor varsamhet 
enligt befintlig bebyggelse. Därför valde jag att placera huset nära den södra tomtgränsen 
eftersom det ändå bara var aktivt brukad åkermark där. 

När jag nu såg att man med den framlagda visionen satsar på maximal bebyggelse av 
LÄGENHETSHUS precis intill tomtgräns i söder så trodde jag det var några galenskaper 
som bara bruksägaren låg bakom. Jag ringde därför direkt till kommunen och frågade om de 
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sett visionen och om de hade några synpunkter. Dagen efter var planen i tidningen och även 
kommunen var med och kommenterade i artikeln att om allt går som planerat så är 
detaljplanen i kraft redan hösten 2021. Jag kunde inte tro att det var sant. Att sitta på 
verandan och ta det lugnt ser ut att mer kännas som att man sitter på en scen med en publik 
på ett tiotal människor som tittar ned på en från andra våningen i deras lägenheter. 

Ingenting som har lagts fram, varken i form av storlek, utformning eller placering har någon 
som helst rimlighet i detta område. Man har helt enkelt kört över oss som har tomter i 
området idag. Helt i jakt på maximal bebyggelse och vinst utan att fråga sig vad som är 
långsiktigt bäst för omgivningen och de som bor i området både idag och de som ska bo på 
de nya områdena. 

Jag hade sett framför mig ett lugnt liv på landet men som planen är gjord känns det mer som 
en mardröm. De fina öppna åkerytorna åt söder försvinner och ersätts av stora hus med 
många fönster och många boende. Alla värdefulla ytor i söder om mitt hus blir skugglagda 
största delen av året. Planerade växthus och veranda i söder kommer skuggas. 

Flera hundra nya grannar ska röra sig i det direkta närområdet och mycket prat och skrik 
kan förväntas blandas med musik, fester, grillfester och biltrafik kan förväntas. Det är som 
om ens lantliga tomt ska flyttas in i Hallstahammars stadskärna. Något som var precis den 
omvända tanken när tomten köptes. 

Tättbebyggda områden och “centrumfunktioner” hör inte hemma i Sörstafors. Önskar man 
sig sådant, så flyttar man inte ut hit. Allt prat om ölbryggerier och inspirationer som 
Kokpunkten i Västerås är en sak, men realiteten är att de verksamheter som kommer bli 
inom bruksområdet är de verksamheter som bruksägaren tjänar mest pengar på, inte det som 
låter charmigast. Är det en bilverkstad som betalar mer än ett ölbryggeri så blir det en 
bilverkstad. 

Man framhäver från brukets sida att de områden omkring bruket avser att säljas så pengarna 
kan användas till bruket. Men ägaren har inte för avsikt att rädda bruket som en 
kulturgärning, utan det är rent affärsmässigt. Man kommer använda pengarna på det sättet 
man tjänar bäst på och man är inte bunden till att renovera något, om det sker på bekostnad 
av vinstintresset. 

Därför ställer jag mig som boende i området frågande till om jag ska behöva acceptera de 
eftergifter som exploatering av området skulle innebära. Är alla dessa lägenhetshus och 
boenden, ökad trafik och buller från människor, för att inte tala om den helt förstörda 
kulturmiljön verkligen värt det för de hypotetiska fördelarna som detta kommer innebära på 
den inre bruksmiljön? 

Jag tycker Hallstahammars kommun har helt fel utgångspunkt i detta arbete. 

Sörstafors bruks område är från alla håll benämnt som värdefullt att bevara för framtiden, 
och ska utifrån den aspekten ytterst försiktigt bebyggas med nya fastigheter, inte bara vad 
gäller fasadmaterial som verkar vara den punkt man trycker på utan mängd och storlek på 
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ny bebyggelse är det viktigaste att begränsa om man vill behålla miljön i någon som helst 
grad för framtida generationer att uppskatta. 

Vi bör tänka på att den nuvarande bruksmiljön och omgivande bebyggelse ska vara tydligt 
framstående även om 100–200 år. Framtida generationer ska kunna se, förstå och uppskatta 
historian och betydelsen som bruket har haft, utan att behöva ta sig fram genom stora 
hyreskvarter och lägenhetshus. Dessa har ingen plats i Sörstafors bruks närområde utan gör 
sig bäst inne i Hallstahammar och Kolbäck. 

Kommunen köpte fotbollsplanen i Sörstafors och planerade den för 13 nya småhustomter 
och hänvisade till att det var stor brist på just småhustomter i kommunen. 

I Sörstafors bruks närområde finns bara småhustomter, och inget annat än småhus med 
träfasad passar in här. Därför bör utgångsläget vara att det är den typen av bebyggelse som 
kan tillåtas i Sörstafors. Det är kommunens ansvar att se till att vi bygger med kvalitet och 
omtanke i alla aspekter. Inte se framför sig ett antal hundra nya skattebetalare och bygga för 
dessa, om det sker på bekostnad av kvalitet och omsorg till kulturhistorien. 

Om det innebär att det blir 20–30 nya bostäder istället för 170, må så vara. Det är den typen 
av bebyggelse som passar in, inget annat. Om det inte passar brukets nuvarande ägare, så är 
det så. Vi ska inte sälja ut Sörstafors områdes kvalitet och kulturhistoria, bara för att 
nuvarande ägare har ett starkt vinstintresse. Då är det bättre att inget händer på ytterligare 
20 år, då en ny ägare kanske ser fördelarna med att skapa en god helhet och atmosfär för 
allmänheten i Sörstafors. På lång sikt gagnar det både oss och framtida generationer. 

Jag hoppas att de synpunkter ni fått in betyder att det grundläggande jobb som borde utförts 
efter rätt förutsättningar redan innan samråd nu görs, och att ni backar processen, för att 
senare kalla till ett nytt samråd. Det som lagts fram hittills är i min mening inte dugliga 
handlingar för att ens gå ut med ett samråd som folk ska tycka till mot. Alldeles för mycket 
jobb har utförts med fel grundförutsättningar och det ser jag som rent slöseri. 

Tack för att ni lyssnar 

Sakägare 6 
Hejsan. Min undran är varför det ska bli en till cykelväg efter ån när det redan finns en befintlig 
vid länsväg 252? 

Privatperson 1 

Hej, jag bor i Sörstafors och har sett ”plan/plats” ritningen på utbyggnad av (lägenheter) i 
Sörstafors bruk och jag tycker det är alldeles för många och för stora hus och alldeles för tätt 
mellan dom för om man tittar på husen som redan finns i området så är det ju stor skillnad mot 
dom som är tänkta att byggas! 

Privatperson 2 

Hej, jag har synpunkter angående ny bebyggelse vid Sörstafors bruk. 
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Tänkvärt är all ökad trafik på väg 252. Då Trafikverket inte ens nu vill sätta upp bullerplank 
tillräckligt långt mot Kolbäck, förbi korsningen/uppfarten från E18 från Köpingshållet, så att 
bullernivån minskar. Hur blir det då med all ny trafik till nya området med många bostadshus 
och affärs/kontors verksamheter? Det är verkligen en sak att beakta.  

Och de som bor i omgivningarna runt bruket som njuter av känslan av att bo på landet får en 
helt annan bostadssituation om det bebyggs så mycket. Det är viktigt att det är realistiska planer 
på nöjes verksamheter. Önskar ju inte att det blir lika illa som gamla restaurangen/vägkrogen 
vid uppfarten från E18 från Köpingshållet, om kunderna längre fram inte blir tillräckligt många 
för att få affärsidéen att fungera.  

Naturlivet och grönområden med skogsdungarna är också en viktig del som kan bli negativt 
påverkad.  

Privatperson 3 
Har tagit del av materialet om Sörstaforsområdet. Får intrycket att det i första hand gäller att få 
fram villatomter ”för sjönära boende”. Visserligen står det att…”anpassas och ta hänsyn till 
Sörstafors Bruks industrikaraktär”. Jag befarar att den synpunkten kommer hopplöst till korta. 
Pappersbruket ligger tätt intill Strömsholms Kanal, och var synnerligen beroende av kanalen 
och Kolbäcksån både för drivkraften och för transporterna. Det är det sistnämnda jag tänkte 
orda om, eftersom okunnigheten om detta förefaller total. Man hade en fungerande kanal tätt 
inpå knuten, bokstavligt talat. I ett tidigt skede, när råmaterialet för tillverkningen utgjordes av 
lump, kom den kanalvägen till Bruket. Vid en senare övergång till sulfitmassa blev det fråga om 
massaved, kom även mycket stor del av den kanalvägen norrifrån till Bruket. För att underlätta 
hanteringen av veden, som kom dels som pråmlaster men även som bogserande flottar 
kanalledes, grävdes den så kallade ”dockan” (egentligen en grund hamnbassäng) ur i å-stranden 
strax norr om fabriksområdet. Den låg inom den s.k. tornkranens arbetsområde, och med 
nämnda kran lossades massaveden ur pråmarna, och de flottade buntarna kunde lyftas ur vattnet 
och upp till vedgården. Dockan finns där ännu idag, men ingen tycks veta vad det är för något. 
Den nämns inte med ett ord i papperen jag läste. Tornkranen kunde även lossa de alltmer 
förekommande billasterna av massaved.  

Råmaterialet för tillverkningen, massaveden kom alltså in till norra delen av fabriksområden, 
men även söderifrån kom hundratals ton gods kanalvägen till bruket. Det rörde sig om stenkol 
till ångpannehuset, svavel och kalksten till beredningen av koksyran. Dessa godsslag lossades 
vid en brygga strax söder om fabriken. Och där finns ännu idag en mindre lyftkran, bortglömd 
och igenvuxen i buskagena vis södra staketet i fabriksområdets utkant. Den är inte lika 
avancerad som tornkranen vid vedgården var, men fyllde en nog så viktig funktion för att 
furnera produktionen med bränsle och kemikalier. Alternativet var ju att köra godset med lastbil 
från järnvägen i Kolbäck. Troligen användes denna lyftkrav även för det papper som användes 
kanalvägen från bruket. Nog vore kranen värd några burkar målarfärg istället för att skäras 
sönder till järnskrot? 

Inne på området finns även några äldre järnbroar över bäcken. En av dem märkt med en rejäl 
järnskylt, ”BERGSUND”. Det var ett mycket känt skeppsvarv och brobyggarverkstad i 
Stockholm. Inte vet jag om det är broar som köpts begagnade eller om de är byggda just för den 
bäcken. Oavsett vilket är de inte ”bara järnskrot”. 
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En sidohantering, som även torde vara både okänd och närmast helt glömd idag är hanteringen 
av den använda kokluten. Den tömdes tidigare bara rätt ut i Kolbäcksån. Får man förmoda. Det 
är en mörkbrun vätska med stark lukt, som innehöll en hel del träfibrer. Konsistensen var något 
tjockare än vatten om jag minns rätt. Denna dumpning började väcka opposition med tiden. Så 
kom man på ett användningsområde: som dammbindningsmedel för de allmänt förekommande 
grusvägarna. Vid Sörstafors byggdes ett par fackverkstorn vid ån. I dem hängdes en rörledning 
över ån och ett par jorddammar med pumpar anlades på andra sidan Kolbäcksån. Den illa tålda 
biprodukten pumpades över till dammarna, dit kom från när och fjärran, vägstyrelsebilar med 
trätankar på lastflak och släpvagnar, lastade väglut och for hem till dammande vägar. En del 
vägdepåer uppförde trätorn för att mellanlagra väglut. Denna hantering minskade med att 
alltmer vägar asfalterades. Lutning av vägar skulle troligen inte gillas idag. 

Vad som finns innanför tegelväggarna vet jag inte, och vägar därför inte ha någon åsikt om det. 
Men lästa att syratornet är ett av de mycket få som idag finns kvar i Sverige.  

Kommunens svar på synpunkter från privatpersoner 

Samhällsbyggnadsenheten vill tacka för inkomna synpunkter. 

Bebyggelsens hänsyn till befintlig bostadsbebyggelse och kulturmiljövärden 

Planförslaget har reviderats efter samrådet att möjliggöra för maximalt 140 bostäder vilket är 
en minskning från 170 som planen medgav inför samrådet. Planen möjliggör fortsatt för en 
relativt stor utveckling av bostäder i Sörstafors. Kommunen bedömer med hänsyn till områdets 
närhet till befintlig infrastruktur såsom väg 252, E18, gång- och cykelväg, busshållplatser och 
befintliga system för vatten- och avlopp att utvecklingen verkar för en hållbar 
samhällsplanering som innebär att markområden som redan tagits i anspråk ges möjlighet att 
förtätas. Planen säkerställer även att området Sörstafors kan få ett blandat bostadsbestånd med 
både villor, parhus, radhus och flerbostadshus i ett område som idag utgörs av en homogen 
bebyggelse. Att möjliggöra för ett blandat bostadsbestånd bidrar till en socialt hållbar 
utveckling eftersom det skapas en varierad miljö som kan erbjuda boende till människor i olika 
livssituationer. Tillförandet av radhus, parhus och flerbostadshus i Sörstafors bedömer 
kommunen således som positivt.  

Efter samrådet har ytterligare kulturmiljöunderlag tagits fram som tydliggör områdets koppling 
till Strömsholms kanal och byggnadsminnet samt en kartläggning av äldre vägstrukturer inom 
planområdet. Den nya kulturmiljöanalysen har även involverat analys av siktlinjer, områdets 
påverkan på landskapet samt djupare analys av områdets värden kopplat till helhetsmiljön där 
även befintlig villabebyggelse har involverats. Detaljplanens konsekvenser på kulturmiljön 
redogörs för i den uppdaterade miljökonsekvensbeskrivningen och en sammanfattning finns i 
planbeskrivningen. 

Begreppet K-märkt byggnad är ett samlingsbegrepp som används för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, vilket ofta härleder till skyddsbestämmelser i detaljplaner. Befintlig villabebyggelse 
som omfattas av Detaljplan 192 regleras med en q-bestämmelse vilken syftar till att säkerställa 
att tillkommande bebyggelse inom detaljplanen behöver ske med hänsyn till områdets karaktär, 
vilken präglas av bruksmiljön. Det är således miljön som hänvisas vara särskilt värdefull ur 
kulturmiljösynpunkt och inte nödvändigtvis de enskilda byggnaderna. Genom det uppdaterade 
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kulturmiljöunderlaget framkommer att befintlig villabebyggelse är viktig i sin kontext 
tillsammans med bruket. Områdena direkt norr och söder om befintlig villabebyggelse bedöms 
ur ett antikvariskt perspektiv vara tåliga för tillägg och ändringar eftersom det framför allt är 
förhållandet mellan arbetarbostäderna, bruket och det öppna landskapet mot E18 som bedöms 
vara av vikt för landskapsbilden och för läsbarheten av området. Detaljplanen har tagit hänsyn 
till bevarandet av viktiga element för landskapsbilden och därmed till viktiga siktlinjer som 
påverkar läsbarheten både inom området men även utifrån.  

Områdena söder och norr om befintlig villabebyggelse omfattas inte av detaljplan 192 eftersom 
dessa upphävdes genom upphävandeplan 204 år 2013. Dessa områden ansågs då inte lämpliga 
för bostadsbebyggelse med hänsyn till pågående industriverksamhet vid bruket. Dp. 233 för 
Sörstafors bruk tar bort möjligheterna att bedriva industri inom Sörstafors bruk. Detta medför 
att områdena norr och söder om befintlig villabebyggelse bedöms lämpliga för bostäder 
eftersom det inte längre får bedrivas industriverksamhet vilket också bedöms som positivt för 
befintlig bostadsbebyggelse i brukets närområde  

Antalet bostäder som möjliggörs har minskat något sedan samrådet eftersom större hänsyn har 
tagit till områdets naturvärden, strandskyddet och kulturmiljövärden. Detta medför att ny 
bebyggelsestruktur har anpassats för att ta hänsyn till dessa värden, och planen har även 
reglerat detta genom bestämmelser som säkerställer att ny bebyggelse placeras lämpligt. 
Brukets byggnader skyddas med nya skyddsbestämmelser, preciserade varsamhetsbestämmelser 
och bestämmelse om rivningsförbud för de byggnader som bedöms behöva det inom 
bruksområdet. Regleringen för tillkommande bebyggelse har ändrats för att säkerställa att 
påverkan minimeras på befintlig bebyggelse. I söder läggs ett område med ca 10 meter 
prickmark mot befintlig bebyggelse, nockhöjden för bebyggelsen längs med Sörstafors vägen 
sänks från 9 till 7,5 och bebyggelse i söder närmast befintlig bebyggelse sänks från 9 till 8,5 
över nollplan. Detta bedöms vara en anpassning som säkerställer hänsyn till befintlig 
bebyggelse sett till volym och insyn. Detaljplanen styr hur ny bebyggelse ska struktureras för att 
på bästa sätt ta hänsyn till områdets förutsättningar. Detaljplanen uppdateras med områden 
reserverade för gemensamhetsanläggning för gata för att säkerställa en ändamålsenlig 
gatustruktur. I norr sänks flerbostadshusens nockhöjd från 16,5 meter till 15 meter som 
tillsammans med en bestämmelse om minsta takvinkel om 45 grader bedöms säkerställa en 
byggnadsvolym som passar in i omgivningen.  

Sammantaget bedöms de ändringar som gjorts i plankartan säkerställa att nya tillskott i miljön 
måste ske med hänsyn till områdets kulturmiljövärden och till befintlig bebyggelse. Plankartan 
har uppdaterats med hjälp av antikvarisk kompetens avseende både befintlig bebyggelse och 
nya bebyggelseområden. En analys och bedömning av detaljplanens konsekvenser har till 
granskningen gjorts i framtagen miljökonsekvensbeskrivning. 

Kommunen har även låtit ta fram en skuggstudie för att säkerställa att befintlig bebyggelse inte 
påverkas negativt av ny bebyggelse. Med de hänsynsåtgärder som tagits sedan samrådet i 
plankartan har kommunen säkerställt att befintlig bebyggelse inte påverkas negativt av 
skuggning från ny bebyggelse.  

Planen säkerställer att det fortsatt kommer finnas god tillgång på naturområden vilka även 
planeras utvecklas. Detta bedöms som positivt för både befintlig och ny bebyggelse eftersom det 
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kommer finns goda möjligheter till intressanta naturområden och rekreativa värden vilket är 
positivt för folkhälsan. 

Dagvatten 

För att säkerställa att bebyggelse i söder inte påverkar befintlig bebyggelse negativt med 
dagvatten har bestämmelser som säkerställer att dagvatten måste avledes bort från befintlig 
bebyggelse implementerats i plankartan.  

Trafiksäkerhet 

I Plankartan säkerställs att en GC-bro över väg 252 behöver tillkomma när ny bebyggelse på 
den västra sidan om väg 252 bebyggs. Kommunen bedömer att planen säkerställer en säker 
trafikmiljö efter revideringar efter samrådet. Ytterligare svar återfinns under svaren från 
Trafikverkets synpunkter. 

In- och utfartsförbud regleras för samtliga bostadsområden mot väg 252 för att säkerställa 
lämpliga in- och utfarter mot väg 252 som Trafikverket är väghållare för. Detta innebär att det 
inte kan tillkomma några nya in- och utfarter mot väg 252 förutom en in- och utfart för området 
väster om väg 252. Befintligt bostadsområde längs Sörstaforsvägen omfattas redan av 
bestämmelser om in- och utfartsförbud mot väg 252 enligt gällande plan.  

Samfällighetsvägen Sörstafors 

Frågan om fördelning och skötsel inom samfälligheten hanteras inte av detaljplanen. 
Detaljplanen medför att nya bostäder blir beroende av Sörstaforsvägen och bör ingå i 
samfälligheten. Vid en lantmäteriförrättning avseende gemensamhetsanläggning bestäms 
gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för utförande 
och drift, med mera. En grundprincip för kostnader och underhåll i samfälligheter är att den 
enskildes åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta. Byggherren bär ansvar för 
eventuella skador åsamkade vid byggnation.  

Byggmiljö 

Frågor om byggmiljö och eventuella skador på fastigheter under byggnation är en fastighets- 
och miljörättsfråga som regleras via annan lagstiftning och som inte hanteras av detaljplanen. 
En huvudregel är dock att byggherren bär ansvar för eventuella skador åsamkade vid 
byggnation. Rekommendationer för byggmiljö återfinns även i Miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vatten- och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp. Tillkommande 
bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen ansvarar för 
ledningar fram tills fastighetsgräns och fastighetsägaren ansvarar därifrån. Detta innebär att 
det kommer behöva dras nya ledningar för VA för ny bostadsbebyggelse inom området på 
privat mark. 
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Detaljplaneprocessen 

Detaljplanen tas fram i enlighet med den lagstadgade process som återfinns i 5 kap. Plan- och 
bygglagen (2010:900) där samrådstiden och granskningstiden utgör de formella tillfällena när 
kommunen ställer ut förslag till detaljplan och där tillfälle till att lämna synpunkter ges. Efter 
samrådet har kommunen efter inkomna synpunkter och nya planeringsunderlag reviderat 
planförslaget och under granskningen ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på 
planförslaget. 

Sammanfattning och förslag till fortsatt handläggning 

Sammanfattning 

Detaljplanen har ändrats enligt kommentarerna ovan till inkomna yttranden. De stora 
förändringarna som skett är följande: 

• Artinventeringar för fladdermöss, fåglar och grod- och kräldjur har tagits fram 
• Strandskyddsutredning har tagits fram. 
• Områden för kvartersmark i plankartan har minskat och planläggs istället till NATUR1 med 

enskilt huvudmannaskap där strandskydd inträder för stora delar för att ta hänsyn till 
naturvärden samt viktigt miljöer för djur. 

• Områden som bedöms vara ianspråktagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för 
strandskyddets syften regleras så att strandskyddet upphävs för dessa områden.  

• En ny kompletterande kulturmiljöutredning har tagits fram som bland annat har haft större 
fokus på landskapsbild, helhetsperspektiv och kopplingar till riksintresse 

• Markreservat gör gemensamhetsanläggning för gata har ändrats för att ta hänsyn till 
befintlig banvall och historiska vägdragningar inom området 

• Plankartan har ändrat hur kvartersmark för ny bostadsbebyggelse regleras för att säkerställa 
att volymer, placering och material blir lämpliga i området utifrån det nya 
kulturmiljöunderlaget och med hjälp av antikvarisk kompetens 

• Bestämmelser för befintlig bebyggelse inom bruksområdet har ändrats, nya 
skyddsbestämmelser, preciserade varsamhetsbestämmelser och bestämmelse om 
rivningsförbud för de byggnader som bedöms behöva det inom bruksområdet har 
tillkommit för att bättre skydda områdets kulturmiljövärden. Även broräcken och 
stenmurar som bedöms särskilt värdeskapande inom planområdet skyddas.  

• Kompletterande grundvattenprovtagning har genomförts för att bedöma risker för 
spridning av föroreningar inom planområdet 

• En planskild korsning över väg 252 har möjliggjorts och krav ställs på bron vid byggnation 
av bostäder väster om väg 252 för att säkerställa en god trafiksäkerhet inom planområdet 
 

Fortsatt handläggning 

Samhällsbyggnadsenheten har beaktat och besvarat inkomna synpunkter och reviderat 
planförslaget utifrån dessa. Planförslaget bedöms nu vara redo att skickas ut för granskning. 


	Plannr 233
	Dnr 329/20 KS
	Detaljplan för  Sörstafors bruk
	Sörsta 1:2, 1:25, 1:35, 6:1, 6:34, 9:9, Hallstahammars kommun
	Samrådsredogörelse
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Bakgrund
	Syfte och innehåll

	Statliga myndigheter och verk
	Lantmäteriet
	Länsstyrelsen i Västmanland
	Trafikverket

	Företag och organisationer
	Räddningstjänsten Mälardalen
	Vafab miljö AB
	Luftfartsverket
	Mälarenergi
	Postnord
	Skanova
	Västmanlands läns museum  Västmanlands läns museum vill framföra följande synpunkter.
	Västmanlands läns museum  Västmanlands läns museum vill framföra följande synpunkter.

	Kommunala nämnder
	Barn- och utbildningsnämnden
	Bygg- och miljönämnden
	Kultur- och fritidsnämnden
	Socialnämnden
	Tekniska nämnden

	Privatpersoner och sakägare
	Sakägare 1
	Sakägare 2
	Sakägare 3
	Sakägare 4
	Sakägare 5 Synpunkt 1. Detaljplan 192: Man har inte tagit gällande detaljplan 192, de boende inom denna detaljplan eller de fastigheter inom denna detaljplan i beaktande i någon av utredningarna som gjorts fram till samrådet, inklusive kulturmiljöutre...
	Sakägare 5 Synpunkt 1. Detaljplan 192: Man har inte tagit gällande detaljplan 192, de boende inom denna detaljplan eller de fastigheter inom denna detaljplan i beaktande i någon av utredningarna som gjorts fram till samrådet, inklusive kulturmiljöutre...
	Det är uppenbart att man ignorerat viktiga grundläggande element i denna detaljplans utformning samt den fysiska omgivningen för att maximera antalet bostäder, snarare än att skapa en bra helhetsbild av området. Man bör vid utformning av den nya detal...

	Enligt beslut 2009 (se nedan) ska områdena norr och söder om nuvarande fastigheter inte ens bebyggas i framtiden, men nu gör kommunen en helomsvängning i det senaste förslaget, och satsar istället på att maximera byggarea och byggvolymer i dessa områd...
	Synpunkt 2. Q-märkning av nya områden: Som fortsättning på kritiken i synpunkt 1 så har man inte följt upp den nya detaljplanen med q-märkning så som i detaljplan 192 där q-märkning även bestämdes för de 2009 tillagda fastigheterna 6:70 och 6:71. Dett...
	Eftersom man i det nya förslaget helt verkar ha förbisett dessa utlåtanden nedan så ser jag det som ännu mer motiverat att även införa q-märkning över hela den nya detaljplanen för att säkerställa att man inte “bygger över” den nuvarande bebyggelsen. ...
	Privatperson 1
	Privatperson 2

	Sammanfattning och förslag till fortsatt handläggning
	Sammanfattning
	Fortsatt handläggning



