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Befintlig bebyggelse 

PLANBESKRIVNING 
2004-02-23 

SWECO FFNS 

Planomradet sluttar at vaster och ligger pa nivan ca 411-437 
m.o.h. I ostra delen av planomradet ar lutningen brant, ca 12-
18 %, vastra delen flackare, ca 8 %. Den befintliga
forskoletomten i planomradets vastra del ar relativt plan.

Enligt en tidigare utford geoleknisk bedomning bestar 
undergrunden huvudsakligen av moran. Lokal forekomst av 
grunt liggande bergpartier kan dock inte uteslutas. 

Kompletterande undersokningar forutsatts utforas i projekte
ringsskedet som underlag for dimensionering av byggnaders 
grundlaggning, dimensionering av grundforstarkning och 
vagoverbyggnader, schakt for VA-ledningar. 

En naturvardesbedomning for eventuell utbyggnad Oster 
Salen gjordes 2003-09-09 av Skogsvardsstyrelsen Dalarna
Gavleborg. Ostra delen av planomradet las upp i natur
inventeringen och utgors enligt denna av 15-arig ungskog med 
blandskog och bitvis mycket lov. Soder om planomradet finns 
en bevarandevard backravin. 

I stora delar av planomradet finns inslag av bredvaxande enar, 
som ger omradet en sarpragel. I nordostra delen av plan
omradet loper en fuktsanka i ost-vastlig riktning, med mossa, 
gras och gles bjorkskog. I vastra delen av planomradet finns 
bjorkskog, forutom pa den befintliga barnstugetomten. 

Fran stora delar av planomradet har man utsikt vasterut mot 
fjall pa andra sidan dalgangen, men skogen skymmer delvis, 
sarskilt i branten mot ravinen soder om planomradet, dar 
hogre granar och tallar finns. 

I planomradets sydvastra del, dar Elljusvagen idag slutar, 
finns en forskola. 

Omradet nordvast om planomradet ar bebyggt, framst med 
villabebyggelse. Pa Elljusvagens vastra sida, ca 35 meter fran 
planomradet, finns ytterligare en forskola. 

Aven sydvast om planomradet finns villabebyggelse. 
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Befintliga 
anlaggningar 

El, tele 

Vagar 

Elljusspar 

TIDIGARE STALL
NINGSTAGANDEN 

Riksintressen 

SWECO ffNS 

En transformatorstation finns nordvast om pla nom rad et, vid 
Elljusvagen. 

Elljusvagen, som slutar i en vandplan inom planomradets 
vastra del, fungerar som lokalgata. 

Et! elljusspar g ar direkl vaster om planomradet, langs plan
omradels grans. 

Planomradel ligger inom omradet Fja/lvarlden fran Tran
strandsfja/len till Treriksroset, som ar av riksintresse enligt 
MB 4 kap 1-2 §. Dessa bestammelser avser storre omraden 
som i sin helhet ar av riksintresse p g a de samlade natur- och 
kulturvarden som finns i omradet I §2 anges omraden dar 
turism och friluftsliv sarskilt ska beaktas. 

Planomradet ligger utanfor omradet Transtrandsfjallen, som ar 
av riksintresse for rorligt friluftsliv enlig t MB 3 kap 6 §. 

Forenlighet med MB De atgarder planen medger bedoms vara forenliga med en ur 
allman synpunkt lamplig anvandning av mark- och vatten
resurserna enligt bestammelserna i MB 3, 4 och 5 kap. 

Oversiktliga planer Fclljande oversiktliga planer finns antagna for aktuellt omrade: 

PLANBESKRIVNING 
2004-02-23 

• "Oversiktsplan for Malungs kommun", antagen av KF
1990-12-18 (R155).

Vastra delen av planomradet (den hittills detaljplanelagda 
delen) ligger inom omrade R8 Salens by, for vilket oversikts
planen bl.a. anger: "Aven mojligheter till. .. tillskapande av 
mark for service, verksamheter och permanentbostader 
beaktas; markanvandning bar ej tillatas sa att en lamplig 
utveckling i dessa hanseenden forsvaras." 

3 (10) 

p \3310\.2003\J.310 t30000H2-teX"tilag1:1 kraf!\l!\"pt:,g,doc St'ifi:CO 



Detaljplaner 

PLANBESKRIVNiNG 

2004-02,.23 

Vidare anges alt "bebyggelse eller annan markanvandning 
som kan f6rsvara ett framtida aterupprattande av jarnvagen." 
bor ej tillatas." 

Den ostra delen av planomradet omfattas av rekommenda• 
tionen R166, Jarnvagsreservat Asen - Salens by, "Ny 
bebyggelse eller andra atgarder som kan paverka mojlig
heterna att ateruppratta jarnvagen kommer norm alt inte att 
tillatas." 

Den kommunomfattande 6versiktsplanen redovisar tva 
altemaliva lagen for en aterupprattad jarnvags andstation i 
anslutning till Salens by, dels i nu aktuellt planomrades 6stra 
del och i en korridor norr darom, dels i ett !age i byns sodra 
deL Del kan idag, av o!ika skal, konstateras att ingetdera laget 
langre ar aktuellt. Om jarnvagen till Salenomradet 
ateruppriittas. ar kommunens inriktning att ett stationslage i 
stallet bor lokaliseras till omradet strax osier om Undvallen. 
Nu aktuell detaljplanering star darmed inte i konflikt med en 
framtida jarnvagsutbyggnad. Jarnvagsproblematiken kommer 
att behandlas i samband med den oversyn som f.n. sker av 
den kommunomfattande oversiktsplanen (Arbetet pab6rjat 
hosten 2003.) 

Del kan for ovrigt noteras alt den ursprungliga omradesplanen 
fOr Salens by, antagen av KF1982-03-25, redovisar den ostra 
delen av nu aktuellt planomrade som mark for 
permanentbebyggelse (markbostader i h6gst tva vaningar, 
gruppbyggda smahus samt friliggande smahus.) 

lnom planomradet galler foljande detaljplaner: 

• Detaljplan for forskola och bostader i Salen. Laga kraft
2002-07-11. (T122)

Detaljplanen galler for vastra halvan av det nu aktuella 
planomradet och redovisar mark for flerbostadshus samt en 
barnstugetomt. Mindre delar i planomradets utkanter anges 
som naturmark. Vandplanen i Elljusvagens slut redovisas som 
lokalgata. 
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Strandskydd 

Kommunala beslut 

PLANENS INNEHALL 

Bebyggelseomraden 

Bostade r ( B) 

PLANBESKRIVNING 
2004-02-23 

SWECO ffNS 

Foljande detaljplaner angransar till planomradet. 

• Detaljplan for Salen Ostra 8:12 (Salens by), laga kraft
1990-03-24. (T75)

o Detaljplan for Salen Ostra 4:3 m.fl., laga kraft 1982-03-17.
(T37)

tnom planomradet finns inga valtendrag. Nagra mindre backar 
finns strax soder om planomradet. Dessa omfaltas av 
strandskydd, som forestas upphavas dar strandskyddsomrade 
berors av planforslagets kvartersmark och lokalgatumark. 

Kommunen kommer i samband med utstallelsen av 
detaljptanen att hemstalla hos lansstyrelsen om upphavande 
av strandskydd. 

Som sarskilda skal for att upphava strandskyddet anfors 
foljande: 

- Berorda omraden inom 100 meter fran smabackar i
anslutning till planomradet saknar, bade med avseende pa
strandnarhet och i ovrigt, namnvard betydelse for
allmanhetens friluftsliv.

- En fastighet for forskola ar redan ianspraktagen for avsett
andamal. Betraffande ovrig kvartersmark med intilliggande
lokalgata visar den naturvardesinventering som genomforts
alt inga specie11a naturvarden berors. Nagon vasentlig
forsamring av livsvillkoren for djur- och vaxtarter uppstar
darmed inte.

Byggnadsnamnden i Malungs kommun har 2003-10-02 be
slutat alt planarbete for rubricerad plan far paborjas. 

Sydsluttningen ovanfor forskoletomtema foreslas nyttjas for 
bostader. Den centrala delen ar avsedd for flerbostadshus, 
den norra delen for friliggande villor. Fran samtliga tomter har 
man utsikt mot fjallen vasterut. 
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PLANBESl<l'<IVNING 
2004-02-23 

SWECO FFNS 

lnom kvarteret med flerbostadshus (81 ) inryms ca 30-50 
lagenheter beroende pa lagenhetsstorleken. 8ebyggelsen 
foreslas vara i hogst tva vaningar. 

Storsta byggnadsarea (8YA) uppgar till 2 600 m2
• Av delta far

800 m2 anvandas endast for bostadskomplement i form av
garage, forrad, gemensamhelslokaler etc.

Hogsta byggnadshajd for huvudbyggnad begransas till 6,3 
meter. Starsla tillatna taklutning ar 27°. Garage, forrad, uthus 
etc far ges en byggnadshajd av hogst 3,0 meter, ev. 
gemensamhetslokal 3,5 meter. 

En beslammelse har inforts att vind far inredas for boslad 
endast om den utgor del av sarnmanhangande lagenhet 
inunder. 

Fasadmaterial bar foretradesvis vara Ira. Tak ska ha ytskikt av 
matt rnateriaL 

Kvarteretfar delas i hogs! Iva fasligheter. Vid indelning 
fardelas tillaten byggnadsarea i proportion till fastigheternas 
andel i kvarterets tota!a areal. 

lnorn kvarteret med friliggande vil!or (82) foreslas bebyggelsen 
vara i hogst tva vaningar. Eftersom byggnadshajden ar 
begransad till 4,5 meter kan en eventuell andra vaning endast 
utforas sorn s!uttningsvaning, alternativt som farhajd 
vindsvaning. Storsta byggnadsarea (8YA) per torn! uppgar till 
220 rn2

• Starsta tillatna taklutning ar 27° . 

Garage, forrad, uthus etc far ges en byggnadshojd av hogs! 
3,0 meter. 

En huvudbyggnad jamte erforderliga uthus eller andra 
gardsbyggnader far uppforas pa varje tom!. Huvudbyggnad far 
inte inryrnrna mer an en bostadslagenhet ! gardsbyggnad far 
boningsrum, men inte lagenhet, inredas. 

Fasadmaterial bar foretradesvis vara tra. Tak ska ha ytskikt av 
matt material. 
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Framtida utbyggnad av 
bost;!lder 

Forskola (S) 

Friytor 

Natur (NA TUR) 

PLANBESKRIVNING 
2004-02-23 

SWIECO NS 

Bebyggelsen delas upp pa tre kvarter som vardera rymmer 

hogst 2 respektive 3 tomter. Minsta tomtstorlek ar 1 000 m2
• 

Eftersom tomterna, sarskilt de tre ostra, ligger i relativt stark! 

sluttande terrang, ar det viktigt att bl.a. inplacering av hus pa 
tomterna och utfartsfragor studeras noga i samband med 

detaljprojektering. 

Norr om den forlangda Elljusvagen, oster om befintligt 
villaomrade, har utanfor det nu aktuella detaljplaneomradet 
illustrerats et! omrade som kan bli aktuellt for utbyggnad av 
bostader i en senare etapp. Separat detaljplanelaggning 
erfordras. 

En!igt den gallande detaljplanen (T122) finns ett omrade for 
forskola (S), utlagt i det nu aktuella planomradets vastra de!. 
Fastigheten ar bebyggd med en fl:lrskola som rymmer tva 
avdelningar. Ett nytt kvarter for forskola foreslas sydost om 
den befintliga. Planbestammelserna blir desamma for de tva 
kvarteren och overensstammer med den gallande detalj

p!anens bestammelser. 

Byggratten for respektive kvarter uppgar till 550 m2
, vilket 

utover en byggnad for tva f6rskoleavdelningar aven medger 
viss komp!etteringsbebyggelse eller mindre tillbyggnad. 
Bebyggelse i en vaning med hogsta byggnadshojd 4,0 m 
tillats. Storsta tillatna taklutning ar 27°. 

Fasadmaterial bi:ir fl:lretradesvis vara tra. Tak ska ha ytskikt av 
matt material. 

Tva mindre naturmarkspartier finns inom planomradet, et! mot 

angransande villatomter i nordvast och ett I omradets sodra 
kant, mot en angransande ravin. Dessa har i planforslaget 

utlagts som naturmark (NA TUR). Marken och vegetationen 
ska bevaras. 
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Vagar och trafik 

Lokaltrafik 
(LOKALGATA) 

Kollektivtrafik 

Parkering 

Teknisk forsorjning 

Vatten och avlopp 

PLANBESKRIVNING 

2004-02-23 

SWECO FFNS 

En fi:irlangning av Elljusvagen, fran befintlig vandplan och ca 
200 m osterut fi:ireslas. Lokalgatan ska aven anvandas for 

gang- cykel och mopedtrafik. 

Lokalgatan foreslas ha en bredd pa ca 5,0 meter, vilket 
motsvarar vagbredden pa den befintliga Elljusvagen. 
Lokalgatuomradets bredd ar dock tilltagen sa att en bredare 
gatuseklion kan valjas. Tekniska kontoret rekommenderas alt i 
samband med projektering av den nya lokalgatan narmare 
overvaga lamplig vag bredd samt om den befintliga 
Elljusvagen behi:iver breddas. Projekteringen bi:ir ske i samrad 
med Elljusvagens samfallighetsforening. 

Det finns idag ingen kollektivtrafik till omradena langs 
planomradet. I planforslaget reserveras utrymme for 
vandslinga for buss pa lokalgatumark vid Elljusvagens 
nuvarande slut, for det fall busstrafik blir aktuellt i framtiden. 

Bilplatsbehovet for flerbostadshusen (B 1) uppskattas till 1,6-
2,0 platser per lagenhet. En plats per lagenhet bor vara under 
tak. Del totala bilplatsbehovet for Brkvarteret blir saledes ca 
60-80 platser.

For B2-kvarteren fOrutsatts alt garage och parkeringsplatser 
uppfors pa de egna tomterna. 

Bebyggelsen inom omradet ska anslutas till det kommunala 
vatten- och avloppsnatet. 

Huvudledningar kan dras langs lokalgatan. Principer for VA
utbyggnad framgar av VA-kartan. 

Det totala antalet boende inom planomradet uppskattas till ca 
160 personer. Dessutom tillkommer en fi:irskola med Iva 
avdelningar, Ur VA-synpunkt tillkommer total! ca 160 pe 
(personekvivalenter). nllracklig kapacitet finns ur avlopps- och 
vattenforsorjningssynpunkt fi:ir att klara denna okade 
belastning. 
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S\iVE 

Vattenavrinning fran planomradet forutsatts anordnas sa at! 
befintliga backar och befin!lig bostadsbebyggelse sydvast om 
omriidet inte paverkas negativt. Draneringsatgarder kan krava 
tillstand till markavvattning enligt miljobalken eller lag med 
sarski!da bestammelser om vattenverksamhet, 

FFNS 

Underjordiska ledningar For ledningar inom kvartersmark har u-omraden utlagts i 
(u) vastra och ostra kanten av B,-omradet. 

El 

Varme 

Avfallshantering 

Raddningstjanst 

M!LJO
KONSEKVENSER 

PLANBES!<RIVNING 
2004-02-23 

Omradet kommer att anslutas till Malungs Elnat AB:s nat. 

Uppvarmning av bebyggelsen inom planomradel bor ske med 
vattenbuma system. Om mojligt bor flexibla uppvarmnings
system anvandas. 

Planen Jigger inom omrade med kommunal sophantering. 
Utrymme for kallsortering av avfall ska finnas. 

Planomradet ar belaget inom 20 minuters insatstid friin 
Transtrands rll!ddningsenhet. 

Planomradet ar belaget inom rekommenderat avstand fran 
brandposl (1000 m). 

Detaljplanens paverkan pa omgivningen bedoms inte vara av 
den grad alt en separat miljokonsekvensbeskrivning enligt 
PBL 5:18 behaver upprattas. 

Detaljplanens paverkan pa miljon bestar i forsta hand av alt 
naturmark las i anspriik nar nya hus och hiirdgjorda ytor 
anlaggs. Eflersom biotoper av samma typ finns i naromradet 
bedoms detta inte kunna innebara at! djur- och vaxtarter eller 
djurpopulationer hotas. 

Den nya bebyggelsen alstrar trafik, som kan medfora 
storningar for narboende, framst buller. Eflersom de 
tillkommande omriidena ar belagna i slutet av en lokalgata 
bedoms bilarnas hastighet bli relativt lag. Planomradet ar 
belaget inom tatbebyggt omrade, dar denna typ av storningar 
bedoms kunna accepteras lattare an i omraden som i 
utgangslaget ar ostorda. 

Den skog som tas i ansprak anvands av narboende for 
narrekreation. For de narboende innebar planforslaget darmed 
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MEDVERKANDE 

TJANSTEMAN 

PLANBESKRIVNING 

2004-02-23 

SWIECO FfNS 

en viss fi:irsamring. Eftersom planomradet omges av skog 
med kvaliteter motsvarande den som tas i ansprak komme rde 
berorda bostadsomradena all ha god tillgang pa och 
tillganglighet till skogsmark for narrekreation aven after att 
planforslaget genomforts. 

Planfi:irslaget medf5r all landskapsbilden forandras. Delta 
beror framst de boende i narliggande bostadshus norr om 
planomradet, vars utblickar f6randras. Eftersom den 
foreslagna bebyggelsen anpassas utseendemassigt till den 
narliggande och planomradets naromrade redan ar 
bebyggelsepraglat bedoms landskapet tala denna forandring. 

Ansvarig for planforslagets upprallande ar arkitekt SAR/MSA 
Hans Goran Skogsj6. Landskapsarkitekt LAR/MSA Asa 
Hermansson har deltagit vid upprallandet av detaljplanen. 
Detaljplanen har upprattats pa uppdrag av Malungs kommun. 

Under planarbetets gang har samrad skett med stadsarkitekt 
Hans Johansson. 

SWECO FFNS Arkitekter AB i Falun 

,!fa.inU10 /1-rG�L r/ a�'"'" � _

Hans GiirQn"�kogsjo U Asa Hermansson 
Arkitekt SAR/MSA Landskapsarkitekt LAR/MSA 

Beslut om samrad 
Beslut om utstallning 
Forslag om antagande 
Antagen 
Laga kraft 

lnstans 
BN 
BN 
BN 
KF 

Datum 
2003-12-18 
2004-03-09 
2004-04-29 
2004-05-24 
2004-06-18 

TILLHtJR MALUNG KOMMUNFULLMAKTIGES 
BESLUT 2004-05-24, §41. ,1

BETYGAS: ''i/J
i,j,.

"\ �ll 
:foHAN FORSSELL, SEKR. 

BESLUTET VANN LAGA KRAFT 2004-06-18 
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Ändring av T134 Detaljplan för Sälen, Söder om Elljusvägen - Planbeskrivning  sid11/15

Skiers konsult ab 

Ändring av 
T134 DETALJPLAN FÖR SÄLEN, SÖDER OM ELLJUSVÄGEN 
Malung-Sälens kommun, Dalarnas Län 

Upprättad 2020-06-03 

PLANBESKRIVNING ÄNDRING 

HANDLINGAR Planbeskrivningen består av följande handlingar: 
-Plankarta kompletterad med ändringar i skala 1:1000
-Planbeskrivning kompletterad med ändringar
-Genomförandebeskrivning kompletterad med ändringar
-Fastighetsförteckning

PLANÄNDRINGENS SYFTE Planändringen gäller enbart den del av planområdet 

FÖRENLIGHET MED 
3, 4, 5 KAP MB  

ÖVERSIKTLIGA 
PLANER OCH
KOMMUNALA BESLUT 

BEHOVSBEDÖMNING 
OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

som är avsett för flerbostadshus och har beteckningen B1. 

Planändringens syfte är att möjliggöra att den mark som tidigare 
ingick i fastigheten Östra Sälen 8:54 ska kunna delas i fler än 2 
fastigheter. I övrigt kommer planen att vara oförändrad. 

Planens genomförandetid gick ut 2013-12-31. 

De åtgärder ändringen av detaljplanen medger bedöms vara  
förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 
miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. 
Planändringen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Malung- Sälens kommun 
har 2020-01-24 beslutat att planarbete för planändringen får 
påbörjas och att planen får hållas tillgänglig för samråd.  

Enligt 4 kap 34§ Plan och Bygglagen ska en miljökonsekvens- 
beskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning 
av mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark och vatten och andra resurser. 

Planändringen medför inga ändringar i byggrätt eller användning 
av kvartersmark och bedöms därför inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande till 
behovsbedömningen görs efter samrådet. 



Ändring av T134 Detaljplan för Sälen, Söder om Elljusvägen - Planbeskrivning  sid 12/15

Skiers konsult ab

FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

Bebyggelseområden Inom området för flerbostadsbebyggelse B1 skall första delen av 
(B1) bestämmelse e5 om begränsning av antalet fastigheter utgå. 

Den andra delen av bestämmelsen kvarstår vilket betyder att vid 
indelning i fler fastigheter skall byggnadsarea fördelas i proportion 
till fastigheternas andel av den totala arealen för område B1. 

I övrigt är bestämmelserna inom detaljplanen oförändrade. 

Inverkan på miljön Vatten och Avlopp 
Den totala belastningen på vatten och avloppssystemet  bedöms 
inte öka pga den ändrade fastighetsindelningen. Antalet 
anslutningar bedöms dock kunna öka då varje fastighet får sin 
egen anslutning. 
Vatten och avloppssituationen bedöms inte påverkas negativt 
jämfört med nu gällande plan. 

Trafik 
Varken trafikflödet eller behovet av parkeringsplatser bedöms 
påverkas av den ändrade fastighetsindelningen. Behovet av 
infarter från Elljusvägen kan dock öka. 

Inga miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller bedöms 
överskridas vid ett genomförande av ändringen. 

Avfall 
Planen ligger inom område med kommunal avfallshantering. 
VAMAS föreskrifter om avfallshantering ska följas. Eftersom 
antalet hushåll inte ändras i nämnvärd utsträckning genom ändrad 
fastighetsindelning förväntas inte avfallsmängden påverkas. 

Fastighetsredovisning En fastighetsredovisning har upprättats av Malung-Sälens 
kommun. Denna ligger som grund till samråd. 

MEDVERKANDE Planändringen har upprättats av arkitekt Malin Rennermalm Skiers 
TJÄNSTEMÄN Konsult AB på uppdrag av Fjällblick Mark AB. Under 

planarbetets gång har samråd skett med planarkitekt Matilda Bolin 
och stadsarkitekt Tomas Johnsson på Malung-Sälens kommun. 



Ändring upprättad 2020-06-03. Ändringar framgår i slutet av genomförandebeskrivningen.



SWECO FFfilS 

Gemensam hets
anliiggning 

Fastighetsredovis
ning 

Ekonomi 

TEKNISKA FRAGOR 

Grundkarta 

MEDVERKANDE 
TJANSTEMAN 

Drift och underhall av Elljusvagen och skotsel av allman 
platsmark handhas av Elljusvagens samfallighetsforening. En 
utbyggnad enlig t detaljplaneforslaget innebar att tomterna 
inom planomradet kommer att inga i denna forening. 
Planutformningen kan innebara forandringar i andelstalen i 
foreningen. En komplettering av gemensamhetsanlaggningen 
torde erfordras sa att den tillkommande lokalgatan och 
naturmarken fors in i gemensamhetsanlaggningen. 

Fastighetsforteckning tillhorande detta forslag har upprattats 
av Lantmateriet i Malung. Denna kommer at! ligga till grund for 
samrad och utstallning. 

De kommunala kostnaderna for att stalla i ordning omradet 
(utbyggnad av VA, gator och fastighetsbildning) beraknas 
uppga till ca 0, 75 miljoner kronor. Hartill kommer kostnader for 
elanslutning samt bebyggelse. 

Grundkarta har upprattats av FB Engineering AB. 

Ansvarig for planforslagets upprattande ar arkilekt SAR/MSA 
Hans Goran Skogsjo. Landskapsarkitekt LAR/MSA Asa 
Hermansson har deltagit vid upprattandet av detaljplanen. 
Detaljplanen har upprattats pa uppdrag av Malungs kommun. 

Under planarbetets gang har samrad skett med stadsarkitekt 
Hans Johansson. 

• I 
SWECO FFNS Arkitekter i Falun �

J/,rwn�'\ ,J,Jz�. v ·\ c. 0 <'>,,.,..�,;...-,,�,___,___ " l//Jf'J I I . Hans Go� n Skogsjo Asa Hermansson 
Arkitek! SAR/MSA Landskapsarkitekt LAR/MSA 

Beslut om samrad 
Beslut om utstallning 
Fiirslag om antagande 
Antagen 
Laga kraft 

lnstans 
BN 
BN 
BN 

KF 

Datum 
2003-12-18 
2004-03-09 
2004-04-29 
2004-05-24 
2004-06-18 

GENOMFORANDEBESKRIVNING 
2004M02-23 

2 (2) 

SWECO 
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Skiers konsult ab

Ändring av 
T134 DETALJPLAN FÖR SÄLEN, SÖDER OM ELLJUSVÄGEN 
Malung-Sälens kommun, Dalarnas Län

Upprättad 2020-06-03 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ÄNDRING 
TIDPLAN 

GENOMFÖRANDETID 

MARKÄGO- 
FÖRHÅLLANDEN  

FASTIGHETS- 
REDOVISNING 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN   

Samråd sker under sommaren 2020. Målsättningen är att 
planändringen ska kunna antas under hösten 2020. 

Genomförandetiden för fastigheten har gått ut. Eftersom ändringen 
endast medför att planbestämmelse utgår och inga andra ändringar 
görs så sker ingen förlängning eller förnyande av 
genomförandetiden. 

De fastigheter som berörs av ändringen är Östra Sälen 8:54 som 
ägs av Malungs Kommun och Östra Sälen 8:157 som ägs av  
Fjällblick Mark AB. 

En fastighetsförteckning har upprättats av Malung-Sälens 
kommun och kommer att ligga till grund för samråd. 

Planändringen har upprättats av arkitekt Malin Rennermalm 
Skiers Konsult AB på uppdrag av Fjällblick Mark AB. Under 
planarbetets gång har samråd skett med planarkitekt Matilda Bolin 
och stadsarkitekt Tomas Johnsson på Malung-Sälens kommun. 

    Instans   Datum
Beslut om samråd   MSN   2020-01-24
Antagen    MSN  2020-10-01
Laga kraft      2020-11-01  
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