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Kungörelse 

Granskning av upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner i 

Ludvika kommun 

Tomtindelningarna/fastighetsplanerna ligger i Ludvika kommun och främst 

inom Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bort äldre bestämmelser om 

tomtindelningar som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningar 

som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas 

som tomtindelningar då samtliga aktuella tomtindelningar gjordes när de 

fortfarande kallades tomtindelning. Upphävandet innebär förändringar vid 

fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att administrationen 

vid ny planläggning minskar. 

 

Upphävandet är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Handlingar  

Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 

tillgängliga på  

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid 

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid 

- Internet: www.ludvika.se/planer  

Information och synpunkter 

samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80 

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Granskningen pågår till och med den 10 januari 2020, då skriftliga 

synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika. 

Detta är granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till 

granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har 

väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera 
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hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett 

godkännande av planen. 

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:  

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress 

och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från 

handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina 

personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 

personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 
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