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Beslutande ledamöter 

 
Leif Pettersson (S) 

HåGe Persson (M) 

Lotta Wedman (MP) 

Lars Handegard (V) 

Roland Johansson (SD) 

Jan Karlsson (C) 

Hanna Lindgren (S) 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Jan Lindström, kommunchef 

Jonas Axelsson, tf  förvaltningschef 

Rune Wikström, ekonomichef 

Maria Östgren, kommunsekreterare 

Övriga 

 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 46   

 Maria Östgren  

 Ordförande   

 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   

 Lars Handegard (V)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-05-02 Paragrafer § 46   

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-02 Datum då anslaget tas ned 2017-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 

 

Underskrift   
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Ärendelista 
§ 46 Dnr KS 2017/177 - 21 

Yttrande över ny detaljplan för del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun 3 
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§ 46 Dnr KS 2017/177 - 21 

Yttrande över ny detaljplan för del av Brunnsvik 1:68 i 

Ludvika kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 maj 2015 §57 beslutat att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av 

Brunnsvik 1:68.  

Planområdet ligger i Brunnsvik, cirka 7 kilometer nordväst om Ludvika tätort, 

och omfattar fastigheten Brunnsvik 1:68 som i sin helhet ägs av Stora 

Brunnsvik AB.  

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och vid planläggning och 

iordningsställande av planområdet ska hänsyn tas till riksintresset för att värna 

om den kulturhistoriskt viktiga miljön. En utredning om kulturvärdet på 

Brunnsvik folkhögskola har gjorts under perioden december 2016 till februari 

2017. 

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

användning i jämförelse med gällande detaljplan.  

Man avser att upphäva strandskydd enligt beslut av Länsstyrelsen. Detaljplanen 

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

översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen har 

en genomförandetid på tio år.  

En riskutredning har även gjorts och hänsyn till resultaten i utredningen har 

tagits vid upprättandet av detaljplanen.  

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot förslaget och föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter.   

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 april 2017. 
2. Samrådshandling, kungörelse, daterad 30 mars 2017. 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 27 maj 2015 § 57. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(4) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

4. Samrådshandling, daterad 24 mars 2017. 
5. Planbeskrivning upprättad i mars 2017. 
6. Utredning om Brunnsvik folkhögskolas kulturvärde, daterad 23 februari 

2017. 
7. Riskutredning genomförd av Briab, daterad 25 september 2015. 
8. Plankarta för del av Brunnsvik 1:68, upprättad i mars 2017. 
 

  

Beslut skickas till 

Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 


