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Handlingar 

• plankarta, skala 1:1 000, med planbestämmelser 

• illustration 

• planbeskrivning  

Planförfarande 

Utökat planförfarande 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett hotell på Främby 
udde på mark som idag används för camping samt att uppföra ytterligare ett 
tiotal stugor för uthyrning. Den nya bebyggelsens utformning ska anpassas 
till grosshandlarvillan. Planförslaget innebär inte att någon ny naturmark tas 
i anspråk och medför ingen begränsning av allmänhetens tillträde till udden. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande be-
stämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens genom-
förande innebär inga åtgärder som berör något riksintresse. Runn med strän-
der finns med i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram. Inga miljökvalitetsnor-
mer bedöms överskridas inom planområdet. 

I Länsstyrelsens naturvårdsprogram anses de största värdena för området 
Runn vara det rörliga friluftslivet och landskapsbilden 

Behovsbedömning för miljöbedömning  

En behovsbedömning för miljöbedömning av detaljplanen har gjorts. Pla-
nens genomförande bedöms inte innebära en sådan betydande påverkan på 
miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser att en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL behöver upprättas.  

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till förord-
ningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon miljö-
konsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 
§ miljöbalken behöver därför inte upprättas. 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet omfattar fastigheterna Främby 1:29, 1:67, 1:68, 1:69, 1:71 och 
1:73 och ligger längst ut på Främby udde, ca 5 km från Falu centrum. 
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Areal 

Planområdet är ca 7 ha. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för FalunBorlänge (2014-06-12) beskrivs Runn som 
en strategisk tillgång och att Främby udde är utpekad som en viktig entré till 
sjön. Boende och service av olika typer kan lokaliseras till detta område. I 
översiksplanen beskrivs att utvecklingen av friluftslivet på och kring Runn 
är en strategiskt viktig fråga för FalunBorlänge. 

Genom att skapa fler och bättre rekreationsmöjligheter och utveckla be-
söksnäringen kan FalunBorlänge bli ännu attraktivare som boendemiljö och 
locka nya invånare till regionen. 

I Översiktsplan fördjupning för Falu tätort (1994-06-16) är området utpekat 
som rekreationsområde. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

En detaljplan för hela udden, exklusive Ridhuset, togs fram och vann laga 
kraft 2005-10-12. Genomförande tiden för detaljplanen är 15 år vilket inne-
bär att det finns genomförandetid kvar.  

Gällande detaljplan tillåter Friluftsservice, anläggningsbundna friluftsaktivi-
teter och övernattningsmöjligheter (max 100 enheter) på berörda fastigheter. 
Största byggnadsarea i procent av användningsområdets area är 5 procent. 
Byggrätten ska fördelas på olika huskroppar enligt följande: Utöver gross-
handlarvillan får det finnas en byggnad med byggnadsarea mellan 100 och 
200 m2, 10 byggnader får vara mellan 35 och 100 m2 och övriga byggnader 
ska ha en byggnadsarea på högst 35 m2. Av dess byggnader finns möjlighet 
att bygga ca 6 byggnader på högst 35 m2 kvar enligt gällande detaljplan. 
Inga andra hus än grosshandlarvillan får i gällande detaljplan vara mer än en 
våning. Byggnaderna ska utformats med hänsyn till grosshandlarvillan. 
Minst 25% av användningsområdet ska utgöras av naturmark. Använd-
ningsområdet ska vara tillgängligt för allmänheten och får inte inhägnas.  

Skogen som ligger västerut, på kommunens fastighet, är reglerad till allmän 
plats Naturområde. Ängen norrut är reglerad till Odling eller bete och fri-
luftområde för ridning. På ängen får inte rasthage eller parkering anordnas. 

Program för planområdet 

Den nu föreslagna detaljplanen följer gällande översiktsplan och något de-
taljplaneprogram tas därför inte fram. Den gällande detaljplanen från 2005-
10-12 föregicks av ett detaljplaneprogram, som bl a låg till grund för avväg-
ningen mellan olika användningar av udden (friluftsliv, tillfälligt boende, 
ridvägar mm). 
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Kommunala beslut i övrigt 

Grönstrukturplan 

Hela Främby udde ingår i Falu kommuns Grönstrukturplan för rekreations-
mark. Stranden i öster och söder ingår också i grönstrukturplanen som 
strandområde. 

Andra förordnanden 

Strandskyddet för hela udden är i dag upphävt enligt tidigare beslut. När en 
ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet automatiskt och kommer 
därför behöva upphävas i berörda delar med hänsyn till de särskilda skäl 
som finns. Se Administrativa frågor nedan. 

Förutsättningar och förändringar  

Natur 

Mark och vegetation 

De ytor som är aktuella att bebygga med stöd av detaljplanen har använts 
framför allt för camping och är därför avjämnade och saknar i stort sett ve-
getation. Ett mindre skogsparti finns norr om uthyrningsstugorna i söder och 
detta parti bevaras som en buffert mellan stugorna och det planerade hotel-
let. Även övrig äldre vegetation inom planområdet, bl a längs stranden, be-
varas genom att motsvarande skyddsbestämmelser som finns för dessa om-
råden i gällande detaljplan förs in i den nya planen. En skyldighet införs 
även att plantera ett markområde mellan det planerade hotellet och intillig-
gande stugor. 

Rekreation 

Främby udde är utpekat som ett viktigt rekreationsområde och en stor till-
gång för faluborna. Bad, kajak, kanot, minigolf och långfärdsskridskor är 
några de aktiviteter som går att göra på Främby Udde Resort. På övriga ud-
den finns gott om stigar för promenader och ridturer. Den gällande detalj-
planen togs därför inte enbart fram för att säkerställa ett enskilt projekt utan 
för att slå vakt om den mångfald av friluftsliv som sker på Främby udde och 
säkerställa att olika intressen får möjlighet att utvecklas sida vid sida.  

Naturreservat 

Det kommunala naturreservatet Runns norra öar ligger nära berört område. 
Vattenområdet runt öarna ingår i reservatet eftersom vattnet och isen är en 
viktig del för friluftslivet och vattnet är även en viktig del för naturvårdssyf-
tet med reservatet. Området är naturskönt och välbesökt både sommar och 
vinter och har mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
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Landskapsbilden 

Området ligger längst i öster på Främby udde och har en tydlig gestaltning 
ifrån sjön där grosshandlarvillan framträder tydligt. Den hotellbyggnad som 
detaljplanen medger bedöms inte ha negativ påverkan på upplevelsen av 
grosshandlarvillan från sjösidan. 

Markbeskaffenhet & geotekniska förhållanden 

De högre belägna delarna av planområdet domineras sannolikt av morän, 
men det saknas geotekniska undersökningar för större delen av planområdet. 
Det har dock gjorts en undersökning av den lägre belägna sydligaste delen 
av planområdet som visar lager av silt som medför särskilda krav på grund-
läggning av byggnader i denna del. För områden som ej omfattas av denna 
undersökning behöver kompletterande geotekniska undersökningar göras 
innan byggande. 

Förorenad mark 

Genom påverkan från gruvdriften i Falu koppargruva har höga halter av 
tungmetaller samlats i stora delar av marken inom Falu tätort. Mest förore-
ningar finns i det översta markskiktet, ca 10 cm djupt. Med anledning av 
detta finns så kallade platsspecifika riktvärden för Falu tätort, fastställda av 
kommunfullmäktige (1999-05-20), som gäller inom områden där blyhalter-
na kan förväntas ligga över 300 mg/kg. Inom planområdet tillämpas de 
platsspecifika riktvärdena för grönområde, 700 mg/kg för bly och 100 
mg/kg för arsenik. Dessa överskrids sannolikt inte inom planområdet, men 
om så sker gäller särskilda rekommendationer för hur marken ska hanteras 
vid markarbeten. Råd och upplysningar om detta lämnas av kommunens 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.  

Radon 

Planområdet ligger inte inom högriskområde för radon. Generellt gäller att 
all ny bebyggelse inom Falu kommun ska föregås av en radonundersökning 
eller uppföras i radonsäkert utförande. 

Höga vattenstånd 

Planområdet berörs av risker från höga vattennivåer i Runn.  En planbe-
stämmelse, b1, finns därför i detaljplanen som reglerar att byggnad ska ut-
formas och utföras så att naturligt översvämmande vatten inte skadar bygg-
naden och dess konstruktion. Kunskapen om översvämningsrisker ökar hela 
tiden och det är därför olämpligt att låsa en viss högsta vattennivå med en 
planbestämmelse utan slutlig prövning får göras när bygglov behandlas uti-
från aktuell kunskap och vilken typ av byggnad det handlar om. För närva-
rande är 100-årsflödet enligt Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB Q100 2D 2013, och Dalälvens vattenregleringsföretags beräk-
ning av 100-årsflödet från 2012 utgångspunkten för en sådan prövning, se 
kartor.  De enkla byggnader som tillåts inom N2, N3 och W4-områdena får 
vid behov utföras så att de tål översvämmande vatten.  
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Ytterligare generell information om översvämningsrisker finns i bl a Över-
siktsplan FalunBorlänge. 

 

 

Kartorna visar områden som riskerar att översvämmas vid flöde enligt MSB Q 100 
2D 2013 (till vänster) och enligt Dalaälvens vattenregleringsföretag (till höger). 

 

Fornlämningar  

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.   

Kulturmiljö - grosshandlarvillan 

Grosshandlarvillan uppfördes 1896 som sommarvilla för fabrikör Oskar 
Herdin. Den har en rik panelarkitektur med torn och verandor och dekore-
rade interiörer med tak- och väggmålningar. Byggnaden har kvar det mesta 
av sin karaktär från byggnadstiden och är av stort kulturhistoriskt värde, 
som ett tidstypiskt och välbevarat exempel på de sommarvillor i snick-
arglädjestil som vid denna tid uppfördes vid strandlägen i de större städernas 
utkanter. Sommarvillor av den här typen angjordes vanligen med båt från 
sjösidan, och vänder därför sina representativa fasader mot sjön. Så är även 
fallet med villan på Främby udde, som har sin ”fina” sida med huvudentré 
mot sjön, och dessutom ett vackert torn och en stor glasveranda. Hit anlände 
gästerna med båt till bryggan nedanför huset, som kunde angöras av ångbå-
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tarna som trafikerade Runn. Sommarvillorna från den här tiden skulle också 
ha en fristående karaktär i naturmiljö och trädgårdarna var ofta romantiska. 

Byggnaden har en mycket rik och avancerad fasadpanel, som i huvudsak är 
original. Panelen är hyvlad och har både liggande, stående och diagonalställt 
utförande, liksom fjällpanel och sågtandspanel. Panelen avslutas med kraft-
fulla, profilerade listverk och överdelen av tornet vilar på en bågformad bas. 
Fönsterfodren är enkla och oprofilerade. Vindskivorna är däremot dekorativt 
utformade och gavelröstena är dekorerade med solfjädersformade snickeri-
detaljer. Även stolpar runt verandorna är dekorativt utformade. Tornet kröns 
av en rund, profilerad takfot och verandornas takfot är kraftigt markerad ge-
nom konsolformade taktassar. Veranda- och trappräcken har enkla bågfor-
mer och trappstolpar kröns av träklot. Fönstren har varierad utformning. En 
del har korsformade mittposter med spröjsade eller ospröjsade underbågar. 
Fönstren i tornet har småspröjsade rutor och glasverandan har stora rutor 
med en spröjs. Delar av glasverandan täcks att nya fönster med plastglas. 
Några ytterdörrar är äldre spegeldörrar. Taket täcks av skivfalsad plåt och 
varje nock är dekorerad med en spira. Tornet har en mycket dekorativt ut-
formad plåt, lagd diagonalt med mönster som fiskfjäll. Tornet avslutas med 
en spira. Tornets takplåt bör inte bytas ut i sin helhet. Skorstenen är dekora-
tivt murad med utkragat krön. 

Befintliga material, tex. fönster, dörrar, fasader, tornets takplåt, invändiga 
snickerier, vägg- och takmålningar mm, har mycket hög hantverksmässig 
kvalitet och får inte förvanskas (planbestämmelse q1). Befintliga material 
ska underhållas med traditionella metoder. Virke ska vara hyvlat. Utbyte bör 
endast ske av moderna tillägg eller skadade delar. Nya delar bör måttbestäl-
las och anpassas till byggnadens karaktär och ursprung avseende utform-
ning, dimension, material, hantverksmässighet mm. Byggnaden, eller del av 
byggnaden, får inte rivas (planbestämmelse r1). Ursprunglig planlösning ska 
inte ändras. 

Moderna tillägg skall ha en traditionell karaktär som baserar sig på husets 
ursprungsarkitektur snarare än att vara arkitektoniska avvikelser med mo-
dernistisk formgivning. Moderna tillägg, som till exempel glasräcket runt 
den moderna altanen, bör med fördel bytas ut mot ett mer traditionellt räcke 
som anpassas efter byggnadens arkitektur. Ytterligare trädäck bör inte till-
komma runt byggnaden. 

Bevarandevärda detaljer (originaldetaljer som ej bör bytas ut) 

Dekorativ takplåt på tornet (inklusive spira) 
Nockspiror 
Originalfönster  
Dekorativ hyvlad panel (inklusive snickeridetaljer som  
dekorerade vindskivor, ”snickarglädje”, verandaräcken, 
profilerat listverk, dekorativa stolpar mm). 
Ursprungliga ytterdörrar 
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Interiördetaljer som originalsnickeri, vägg- och tak-
målningar, äldre tapeter, ursprunglig färgsättning mm. 

Bevarandevärd karaktär  

Skivfalsat plåttak 
Skorsten med utkragat och dekorativt krön 
Byggnadens fristående karaktär 
 

Bebyggelse  

Den viktigaste byggnaden på Främby udde  är den karaktäristiska gross-
handlarvillan, som innehåller restaurang/café och konferenslokaler. Inom 
planområdet finns ett 40-tal mindre stugor för uthyrning samt några service-
byggnader. Det finns även en campingplats och uppställningsplatser för 
husbilar. 

Strax utanför planområdet, i nordväst, ligger en privatägd sommarstuga. 

I gällande detaljplan har övernattningsmöjligheterna inom planområdet 
maximerats till 100 ”enheter”. Med enhet menas utrymme för familj eller 
sällskap av motsvarande storlek. Det finns också regler för hur många 
byggnader av olika storlek som får finnas. Eftersom planområdet har delats i 
flera fastigheter sedan detaljplanen gjordes och i huvudsak är utbyggt så re-
gleras bebyggelsen i den nya detaljplanen på ett sätt som tydligare redovisar 
byggrätten för olika fastigheter.  

Den nya detaljplanen innebär att en hotell- och konferensbyggnad kan bygg-
gas inom det område som idag används för camping. Antalet bäddar mots-
varar översiktligt det antal gäster som kan bo på dagens camping. En mindre 
del av campingområdet blir kvar och används för uppställning av ett tiotal 
husbilar och som extra parkering när platserna på ordinarie parkering inte 
räcker till.  

Två nya större byggnader planeras. En hotellbyggnad med ca 50 rum kan 
byggas i två våningar och få en byggnadsyta på ca 1400 m2. I direkt anslut-
ning till hotellet planeras en konferens-/evenemangsbyggnad i en våning 
med en byggnadsyta på ca 600 m2. För dessa anges användningssättet O 
”tillfällig vistelse”. För att göra det tydligt att evenemangsbyggnaden även 
ska kunna användas för utställningar mm så anges även användningen R 
”Besöksanläggningar” för denna byggnad. 

Byggnadernas placering innebär att de trots sin storlek inte bedöms få en 
negativ inverkas på upplevelsen av grosshandlarvillan från sjösidan. I direkt 
anslutning till evenemangsbyggnaden kan ett ”naturrum” på ca 100 m2 
byggas.  Detaljplanen utformas så att såväl hotellet som evenemangsbygg-
naden med närmast intilliggande markområde kan avstyckas till egna fastig-
heter (se avsnittet fastighetsrättsliga frågor). Parkering för evenemangs-
byggnaden kan lösas genom avtal med hotellfastigheten.   
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Hotell och evenemangsbyggnad sedd från öster. Skissförslag, färgsättning kommer 
att diskuteras vidare. Illustration Lars Öhman, Öhmans bygg. 

I planområdets södra del medger detaljplanen att det byggs ytterligare 11 
stugor för tillfälligt boende inom nuvarande fastigheterna Främby 1:71 och 
1:73. Fyra av dessa kan vara på höst 85 m2 medan övriga får vara 40 eller 50 
m2. Avsikten är att Främby 1:71 ska delas och att del av denna fastighet lik-
som Främby 1:73 ska tillföras Främby 1:67. Byggrätterna regleras utifrån 
dessa förutsättningar. Inom fastigheterna Främby 1:68 och 1:69 anpassas 
byggrätten till befintliga förhållanden. Inga ytterligare stugor kan uppföras 
inom dessa fastigheter. 

Användningssätten ”tillfällig vistelse” anges för samtliga stugor inom plan-
området. Det betyder bl a att övernattningsmöjligheterna bara är avsedda för 
tillfälligt boende och inte för permanent bruk som fritidshus. Hotell- och 
konferensområdet får även användningsbestämmelsen ”Friluftsliv och cam-
ping” vilket innebär att befintlig camping kan utvecklas inom området om 
hotellprojektet av någon anledning inte blir genomfört.  

Inom områden betecknade N2 tillåts ett fåtal små enkla byggnader för fri-
luftslivets behov och detta regleras genom bestämmelserna e7 och e8. Det 
kan handla om slogbodar, omklädningshytter, förråd kopplade till båtuthyr-
ning och liknande ändamål. De får vid behov utföras så att de inte skadas 
vid översvämning. 

Längst ut på en befintlig stenpir, söder om badet, redovisas en byggrätt på 
70 m 2 för ett kallbadhus. Denna typ av byggnad var ett vanligt komplement 
till sommarvillor av den typ som finns på Främby udde. Det är viktigt att 
byggnaden utformning tydligt samordnas med grosshandlarvillan (se karak-
törsbeskrivning under Kulturmiljö ovan) och en bestämmelse f4 har detta 
syfte. Bryggan som hör till badhuset ska vara tillgänglig för allmänheten 
och kallbadhuset ska kunna användas av allmänheten. 
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Inom resterande del av planområdet finns grosshandlarvillan och några ser-
vicebyggnader och några mindre byggrätter på 250 resp 150 m2 redovisas 
för detta område, vilket är drygt 100 m2  mer än befintlig bebyggelse. Inom 
detta område medges användningarna Friluftsliv och camping samt Tillfäl-
lig vistelse. Avsikten är att byggnader för bl a avfallshantering och en pel-
letspanna ska kunna byggas i anslutning till befintlig servicebyggnad och 
stora parkeringen. 

Service 

Inom planområdet finns service för tillfälliga besökare. Övrig service finns 
främst i centrala Falun. 

Tillgänglighet 

Kommunen bevakar i samband med hanteringen av bygglov att byggnaders 
och tomters tillgänglighet är god. Kommunens ambition är att rekommen-
dationerna i skriften Bygg ikapp ska tillämpas. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Utformningskrav som gäller grosshandlarvillan behandlas under avsnitt 
”Kulturmiljö-grosshandlarvillan”ovan. För tillkommande övernattningsstu-
gor gäller en utformningsbeställelse f3 att de ska ha sadeltak och fasad i trä.  

Det är önskvärt att hotell och evenemangsbyggnad utformas på ett sätt som 
inte konkurrerar med grosshandlarvillan och en särskild bestämmelse f3  har 
detta syfte. Hotellet och evenemangsbyggnaden ska vara beklädd med trä-
panel och gärna ha en lätt paviljongkaraktär. Färgsättningen ska vara däm-
pad, t ex röd slamfärg, så att den inte dominerar över grosshandlarvillan. 
Utformning av byggnaderna bör ske i dialog med kommunen inför bygg-
lovprövningen.  

Friytor 

All obebyggd mark och bryggorna inom området ska vara tillgänglig för 
allmänheten vilket gör att hela Främby udde även i framtiden är ett frilufts-
område för faluborna. Området är välbesökt såväl sommar som vinter.  

Idéskiss kallbadhus.  
Illustration Berndt Staffas. 
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Vattenområden 

Udden är ett populärt besöksmål för fritidsbåtar och det finns även båtuthyr-
ning. För att möta behovet av båtplatser tillåts  i gällande detaljplan att 
bryggor byggs, små respektive stora (bestämmelse W2 resp W3) längs olika 
delar av stranden. Motsvarande bestämmelser införs även i den nya planen, 
dock utökas W3-området något mot nordväst för att omfatta några befintliga 
bryggor. Mängden bryggor inom respektive område begränsas med be-
stämmelserna W2 och W3. Inom område W4 tillåts bryggor för kallbadhus. 

Gator och trafik 

Planområdet nås med bil via en enskild väg som är ansluten till Källviksvä-
gen. Denna ligger utanför planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 

En gång- och cykelväg finns utmed körvägen för biltrafik. Både denna och 
bilvägen används även för ridning vilket skapar konflikter.  

Ridvägar 

Falu ridklubb bedriver sin verksamhet på Främby udde  och det finns många 
ridvägar i varierande skick på udden. Bristen på bra ridvägar och säkra pas-
sager över bilvägen är ett problem idag, som kan befaras öka om ett hotell 
mm byggs på udden. En dialog pågår därför med ridklubben med syfte att 
minska dessa konflikter. Klubben ska redovisa hur olika stigar nyttjas idag 
och var det finns behov av att korsa bilvägen. Med detta som underlag är 
målet att åtgärder ska vidtas som minskar konflikterna. Eventuella åtgärder 
ligger utanför planområdet och regleras därför inte i detaljplanen. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik trafikerar Källviksvägen regelbundet dock är det över 1 km 
från närmsta hållplats ut till planområdet.  

Biltrafik 

Vägen från Källviksvägen ligger på kvartersmark och är enskild i dag. I gäl-
lande detaljplan är den reglerad som Körväg för biltrafik, 6 meter bred och 
Körväg, max 5 meter + mötesplatser. Lantmäteriet handlägger för närva-
rande en ansökan om inrättande vägen som gemensamhetsanläggning för 
berörda fastigheter. Den tillkommande trafiken till följd av de anläggningar 
den nya planen medger, får beaktas när gemensamhetsanläggningen bildas. 

Parkering,  

I dag finns det inom området en parkering för ca 70 bilar tillgänglig för all-
mänheten och anläggningarnas besökare. Behov finns av att utöka antalet 
parkeringsplatser. I den nya detaljplanen redovisas därför möjlighet att ut-
öka dessa till ca 135.  Detta antal bör vara tillräckligt under större delen av 
året. Vid toppbelastningar på udden är dock även detta antal för litet. Om 
ytterligare platser ska ordnas måste detta göras utanför det nu aktuella plan-
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området. Det är dock inte lämpligt att ordna stora öppna ytor som bara an-
vänds vid att fåtal tillfällen. Vid toppbelastning kan det därför bli aktuellt att 
ordna busstransport från andra parkeringsplatser eller hänvisa besökare till 
andra ställen vid sjön. 

Ca 40 platser redovisas för hotell och eventbyggnad. Om dessa utgör egna 
fastigheter får avtal upprättas som reglerar tillgången till dessa platser, t ex 
genom att eventbyggnaden får tillgång till vissa platser inom hotellfastighet-
en. Redovisat antal bedöms vara tillräckligt enligt kommunens p-norm. Be-
sökare till eventbyggnaden förväntas i första hand parkera på de allmänna 
platserna. På parkeringen mitt emot hotellbyggnaden kan carport m fl enkla 
komplementbyggnader uppföras. 

Störningar och risker 

Området bedöms inte påverkas av några störningar eller risker från buller 
eller farligt gods.  

Räddningstjänstens insatstider 

Insatstiden för Räddningstjänsten är drygt 10 minuter. Det är angeläget att 
parkering kan lösas på ett sätt som inte innebär att tillfartsvägen blockeras 
under de dagar som Främby udde har flest besökare. Detta behöver också 
beaktas vid kommande diskussioner om tillfartsvägen i samband med 
bildande av gemensamhetsanläggning. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår inte i det allmänna verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Fastigheterna är anslutna till vatten och avlopp via sjöledning i 
Runn till Källviken. Vatten och avloppsledningarna ingår i två gemensam-
hetsanläggningar. Det finns vissa driftproblem med nuvarande anläggning. 
En va-utredning pågår. En förutsättning för att de byggrätter som detaljpla-
nen innehåller ska kunna användas är att en va-lösning med tillräcklig kapa-
citet och med teknisk tillförlitlighet för att klara tillkommande bebyggelse 
kommer till stånd, och detta anges i en administrativ planbestämmelse. 

Värme 

Befintlig bebyggelse har enskild uppvärmning. I ett särskilt projekt under-
söks möjligheterna att ordna miljömässigt bra värmeförsörjning, med bl a 
solenergi. Det kan även bli aktuellt med en pelletspanna inom området. 

El och IT 

Kapaciteten i nuvarande högspänningsledning till området bedöms tillräck-
lig för att klara tillkommande bebyggelse. Eventuellt kan befintlig transfor-
mator behöva bytas ut, beroende på hur tillkommande effektbehov ser ut. 
Området är anslutet till Falu stadsnät.  Skanova har teleledningar inom 
planområdet och dessa måste beaktas vid anläggningsåtgärder. 



 
 

 
Falu kommun  Antagandehandling MSN0434/15 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planbeskrivning 
Hållbarhet och planering 2016-07-28 

12 

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt de regler som gäller i Falu kommun.  

Administrativa frågor 

Från strandskyddssynpunkt bedöms den nya detaljplanen inte innebära nå-
gon negativ förändring i förhållande till gällande detaljplan. 

Strandskyddet upphävs inom planområdet förutom inom områden beteck-
nade W1 Öppet vatten. Ett första särskilt skäl är att området redan är ian-
språktaget. Hotell och nya stugor lokaliseras till ytor som idag är öppna 
grusytor som till största delen används som campingområde. Ett andra sär-
skilt skäl är att bryggor, bad m fl funktioner måste ligga vid vattnet. Ett 
tredje skäl är att det är angeläget att pågående verksamhet kan utvidgas 
inom planområdet och att Främby udde därmed kan stärkas som besöksmål.  

Genom att området redan är ianspråktaget innebär den nya planen ingen för-
ändring när det gäller växt- och djurliv. Allmänhetens tillträde till hela plan-
området har säkerställts genom en planbestämmelse och genom servitut som 
belastar fastigheterna inom planområdet. Huvuddelen av områdena närmast 
vattnet har skydd genom en bestämmelse ”Trädridå av varierande ålder ska 
finnas. En naturlig strandzon ska bibehållas på större delen av sträckan”.  
Syftet med strandskyddet kan därmed anses tillgodosett genom planbe-
stämmelser, på ett starkare sätt än i gällande detaljplan. Dock bör ett fåtal 
enklare byggnader för friluftslivets behov kunna uppföras inom dessa områ-
den utan hinder av strandskydd, och detta regleras med bestämmelserna e4, 
e7 och e8.  

Genomförande frågor 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna om utökat planförfarande. Detaljpla-
nen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige hösten 2016.  

Genomförandetid 

Genomförandetid finns kvar i gällande detaljplan fram till och med 2020-
10-12. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad 
byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller 
upphävs under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning av 
kommunen om de lider skada till följd av ändringen eller upphävandet. När 
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla tills den ersätts, ändras 
eller upphävs. När genomförandetiden gått ut har dock fastighetsägaren inte 
någon rätt att erhålla ersättning om bygglov eller marklov skulle nekas.  

Genomförandetiden för den nya detaljplanen är 5 år från den dag planen 
vinner laga kraft 
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Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Dock ingår inte någon allmän 
plats i detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Fastigheterna som berörs ägs av Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB (Främby 

1:67), Främby Udde Strandby AB (Främby 1:73), BRF Falun Strandby (Främby 

1:68 och 1:69), Masfastigheter AB Främby 1:71 och Falu kommun (Främby 1:29, 

vattenområde). 

Fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar m.m. 

En fastighet för hotell och konferensbyggnad kan avstyckas från Främby 1:67. 

Eventuellt kan konferensbyggnaden komma att avstyckas till egen fastighet. Av-

styckad fastighet ska ges tillgång till vatten, avlopp och väg genom anslutning till 

gemensamhetsanläggningarna Främby ga:8 och ga:9. För ledningar som endast den 

nybildade fastigheten använder bildas servitut. Befintlig väg genom den avstyckade 

fastigheten ska flyttas till ett läge längre västerut. Upplåtet utrymme för Främby 

ga:9 ska därför ändras. Ägaren av fastigheten för hotell och konferens ska bekosta 

lantmäteriförrättningen. 

Delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningen Främby ga:8 (ändamål vatten-

ledning) är Främby 1:21 (Hellmansö), 1:67, 1:68, 1:69, 1:71 och 1:73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delägande fastigheter i Främby ga:9 (ändamål avloppsledning, vattenledning, 

vägar, tvättutrymme) är Främby 1:67, 1:68, 1:69, 1:71 och 1:73. 

 

I figuren redovisas med streckad svart 

linje lämplig avgränsning av för en 

fastighet som innehåller hotell- och 

evenemangsbyggnaderna. Eventuellt 

kan evenemangsbyggnaden utgöra 

en egen fastighet, vilket visas med 

kortare svarta streck 
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Fastighetsreglering ska ske så att Främby 1:69 tillförs ett område om ca 250 m2 

från Främby 1:67. Vägen norrut från det överförda området kommer att tas bort. 

Gemensamhetsanläggningen Främby ga:9 ska därför ändras: Upphävs beträffande 

väg inom det överförda området och norr därom inom Främby 1:67 upp till där 

ga:9 delar sig intill befintlig servicebyggnad, samt söderut inom Främby 1:69.  

Lantmäteriförrättningarna bekostas av ägaren av hotell- och konferensfastigheten. 

Ett område om ca 1500 m2 av Främby 1:71 samt hela Främby 1:73 ska genom fas-

tighetsreglering överföras till Främby 1:67. Fastighetsbildningen bekostas av äga-

ren till Främby 1:67. 

Ett vattenområde om ca 1600 m2 av Främby 1:29 ska genom fastighetsreglering 

överföras till Främby 1:67. Fastighetsbildningen bekostas av ägaren till Främby 

1:67. 

All ej bebyggd mark inom planområdet ska enligt gällande detaljplan och bildade 

servitut vara tillgänglig för allmänheten och får ej inhägnas. Detta gäller även en-

ligt den nya detaljplanen. Samtliga fastigheter inom planområdet ska belastas av 

servitut för detta. Ändringar i dessa servitut (verkan på servitut) kan komma att 

behöva göras i samband med ovanstående fastighetbildningsåtgärder och bekostas 

av den som bekostar respektive lantmäteriförrättning.  

Avtal 

Avtal om parkeringsplatser ska tecknas mellan fastighetsägarna. Avtal ska tecknas 

mellan Falu kommun och fastighetsägarna beträffande allmänhetens tillgång till 

parkeringsplatser. Allmänhetens tillgång till den del av tillfartsvägen till parkering-

en som ligger inom planområdet säkras via fastigheten Främby 1:67s andel i ge-

mensamhetsanläggning g1.  

Tekniska frågor 

En utredning av befintliga vatten- och avloppsledningars kapacitet och funktion 

pågår. Beroende på resultatet av utredningen kan det bli aktuellt med förändringar 

av vatten- och avloppsanläggningar.  

Ekonomiska frågor 

Respektive fastighetsägare får kostnader för utförande-, drift och underhåll av an-

läggningar och byggnader inom planområdet.  

Grosshandlarvillan har i gällande detaljplan rivningsförbud och skyddsbestämmel-

ser. Detta förändras inte i den nya detaljplanen.  

Planavgift 

Detaljplanen bekostas av exploatör/fastighetsägare varför det inte ska tas ut någon 

planavgift i samband med bygglov enligt denna detaljplan. 

Avtal 
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Överföring av mark från Främby 1:67 till 1:69 regleras genom överenskommelse 

mellan dessa fastighetsägare. 

Överföring av mark från Främby 1:71 och 1:73 till 1:67 regleras genom överens-

kommelse mellan dessa fastighetsägare. 

Överföring av vattenområde från Främby 1:29 till 1:67 regleras genom 
överenskommelse mellan dessa fastighetsägare. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Om en utbyggnad sker enligt de möjligheter som detaljplanen ger stärks Främby 

udde som besöksmål och Faluns samlade hotellkapacitet ökar. Detta stämmer väl 

med kommunens övergripande mål om ”ett större Falun” och att utveckla Runn 

som resurs för bl a besöksnäringen. En annan konsekvens är att befintlig camping 

försvinner, så när som ett tiotal uppställningsplatser för husbilar. När kommunen 

för ca 10 år sedan upplät marken på Främby udde var ett av målen att Falun skulle 

få en camping vid Runn. Därmed kan frågan åter komma att väckas om behovet av 

en sådan camping. Efterfrågan på traditionell camping har dock minskat enligt an-

svariga för campingen på Främby udde.  

Medverkande tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av Mats Reutherborg och Karin Eliasson, miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen, i samråd med berörda inom kommunorgani-

sationen. 

Tolkning av detaljplan 
Detaljplanen börjades tas fram 2015. Vid tolkning av detaljplanen ska Bo-
verkets allmänna råd för planbestämmelser (BFS 2014:5-DPB 1) användas.  

Planskeden 

Plan- och bygglagen: 2010:900 
  

 Instans Datum 

Planbesked (el. planuppdrag) Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-05-25 

Godkänd för samråd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25 

Godkänd för granskning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-25 

Godkänd för antagande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-08-24 

Antagen Kommunfullmäktige 2016-10-20 

Vunnit laga kraft  2016-11-23 

 


