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Underrättelse om granskning 

Ändring av detaljplan 46 ”Förslag till ändring av stadsplanen för delar av 

kvarteren Älgen och Renen i Ludvika stad” 

Handlingar till planen kan vara svåra att tyda och förstå eftersom den 

gällande detaljplanen är gammal. Vid frågor och förtydligande kontakta 

Karin Sjönneby, 0240- 868 70 eller karin.sjonneby@ludvika.se. Det går 

också bra att boka in enskilda möten via samma kontaktuppgifter. 

Planområdet ligger i Ludvika tätort, söder om centrum. Området avgränsas av 
Mossgatan i norr och Furuhällsgatan i söder. Ändringens huvudsyfte är att i 
större delen av gällande detaljplan (med nummer 46) uppdatera innebörden för 
bostad (B) samt: 
 

 möjliggöra en flexiblare exploateringsgrad för komplementbyggnader 

 möjliggöra en flexiblare placering av komplementbyggnader utan 
boningsrum 

 förtydliga gränser för placering av byggnader 

 att byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyddas med 
varsamhetsbestämmelse samt administrativ bestämmelse 

Ett ytterligare syfte med planändringen är att i samma process även upphäva 

tomtindelningsplanerna 2085K-A157 samt 2085K-A173 inom planändringens 

gräns. 

 
Planen går i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Strandskyddet är sedan tidigare upphävt. 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  
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Information och synpunkter 

Planhandläggare Karin Sjönneby, tel. 0240-868 70 

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se 

Granskningen pågår till och med den 25 maj 2022, då skriftliga 

synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen, 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 

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. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 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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