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Plats och tid Sessionssalen, stadshuset kl 15.00-15.15 

Beslutande ledamöter 

 
Leif Pettersson (S) 

HåGe Persson (M) 

Lotta Wedman (MP) 

Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) 

Roland Johansson (SD) 

Jan Karlsson (C) 

Ingvar Henriksson (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Lindgren (S) 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Jan Lindström, kommunchef 

Jan Sinclair, stöd- och styrningschef 

Rune Wikström, ekonomichef 

Maria Östgren, kommunsekreterare 

Övriga 

 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 44- 45 

 Maria Östgren  

 Ordförande   

 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   

 Lotta Wedman (MP)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-03-27 Paragrafer § 44- 45 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 

 

Underskrift   
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Ärendelista 
§ 44 Dnr KS 2018/48 

Yttrande över granskning av detaljplan gällande del av Brunnsvik 1:68  . 3 

§ 45 Dnr KS 2018/82 

Yttrande över samråd över detaljplan gällande kvarteret Diamanten med 

flera ................................................................................................................ 5 
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§ 44 Dnr KS 2018/48 

Yttrande över granskning av detaljplan gällande del 

av Brunnsvik 1:68  

Beslut 

Arbetsutskottet har inget att erinra mot förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2018 § 3 att genomföra en 

granskning av detaljplan för del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun.  

Planområdet ligger i Brunnsvik, cirka sju km. nordväst om Ludvika tätort 

längsmed riksväg66/länsväg 245, och omfattar fastigheten Brunnsvik 1:68 som 

i sin helhet ägs av Stora Brunnsvik AB.  

Syftet med detaljplanen är att göra planområdet mer flexibelt för olika sorters 

användning i jämförelse med gällande detaljplan. Främst ska området utvecklas 

för fler bostäder och centrumverksamhet m.m.   

Man avser att upphäva strandskyddet enligt beslut från Länsstyrelsen. 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande. Detaljplanen 

hanteras enligt reglerna för utökat förfarande. Planen avviker inte från gällande 

översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  

Samråd har genomförts och pågick mellan den 30 mars till den 11 maj 2017. 

Under samrådstiden inkom det elva yttranden varav sju med synpunkter och 

fyra utan erinran. De yttrandena som inkom med synpunkter på planen handlar 

bl.a. om trafikåtgärder och om kulturvärdet i området.  Några justeringar enligt 

Trafikverket och Länsstyrelsens synpunkterhar gjorts efter samrådet.  

Under samrådstiden beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 maj 2017 

§ 46 att inte ha någon erinran mot förslag till detaljplan.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar att inte ha något att erinra mot detaljplanen under granskningsskedet. 

Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 6 mars 

2018. 
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Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 22 februari 

2018.  

2. Protokollsutdrag § 3 från samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 31 

januari 2018.  

3. Planbeskrivning upprättad i december 2017.  

4. Samrådsredogörelse upprättade i december 2017 

5. Utredning om kulturvärdet Brunnsviks folkhögskola, upprättad i december 

2017. 

6. Riskutredning i planprocessen, del av Brunnsvik 1:68, Ludvika version 2, 

upprättade i juli 2017. 

7. Skötselplan inom detaljplanen för del av Brunnsvik 1:68, upprättad i 

februari 2018.  

8. Plankarta, upprättad i december 2017. 

  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet 

Akten 
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§ 45 Dnr KS 2018/82 

Yttrande över samråd över detaljplan gällande 

kvarteret Diamanten med flera 

Beslut 

Arbetsutskottet har inget att erinra mot förslaget till ny detaljplan.. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har remitterat en ny detaljplan för kvarteret 

Diamanten med flera för granskning. Samråd pågår från den 6 mars till den 11 

april 2018.  

Planområdet ligger i området Notgården i västra delen av Ludvika tätort. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en översyn av byggrätten för befintligt 

småindustriområde samt utreda ifall fastigheten Diamanten 7 är lämplig att 

planlägga för bostäder. Därtill förtydligas användandet av den allmänna platsen 

från den befintliga utfarten från fastigheten Kontrollanten 2 till Gonäsvägen.  

Konsekvenser vid ett genomförande av aktuell plan är bland annat att 

verksamheterna inom planområdet ges bättre möjligheter att utvecklas och 

önskad tillbyggnad från fastighetsägare kan ske. Likaså kan den östra delen av 

kvarteret Diamanten nyttjas för verksamheter. Detaljplanen medför en 

förtätning av Ludvika tätort.  

Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan 

komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet om det behövs. 

Detaljplanen har en genomförandetid på fem år.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget och 

föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 mars 2018.  

2. Samrådshandlingar upprättade i mars 2018 

- kungörelse 

- planbeskrivning  

- plankarta 
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3. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 26 april 2017 § 49. 

  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 


