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1 GRANSKNINGENS BEDRIVANDE 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-08-20 § 99, att ge planeringsenheten i 

uppdrag att genomföra erforderlig granskning och handläggning av planproces-

sen. 

Granskningen genomfördes under tiden 2016-04-08 till och med 2016-05-06. 

Allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder 

med flera gavs då ytterligare ett tillfälle att yttra sig över den reviderade detaljpla-

nen. 

Granskningen har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla. 

Granskningshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt plane-

ringsenhetens sändlista och fastighetsförteckning. Detaljplanen har även varit till-

gängligt på kommunens hemsida på internet www.ludvika.se/planer, i Ludvika 

bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i Ludvika Folkets hus. 

12 yttranden har inkommit, varav 1 fastighetsägare lämnat 2 yttranden. 

2 INKOMNA YTTRANDEN OCH DERAS HUVUDSAKLIGA 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

Yttranden har avgivits enligt följande: Av inkomna 12 yttranden var 10 med syn-

punkter och 2 utan erinran. Av de 12 inkomna var 5 ett gemensamt yttrande. 

http://www.ludvika.se/planer
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 Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen G1  X 

Trafikverket Region Mitt G2 X  

Bergsstaten G3 X  

Lantmäteriet G4  X 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl 
  

Myndighetsnämnden miljö och bygg G5  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende inom planområdet 

  

Sakägare Sunnansjö 125:12 G6  X 

Sakägare Sunnansjö 125:13 G6  X 

Sakägare Sunnansjö 125:9 G7  X 

Sakägare Sunnansjö 125:7 G6  X 

Sakägare Sunnansjö 125:10 G6  X 

Sakägare Sunnansjö 125:10 G8  X 

Privatperson G6  X 

 

3 SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED  
PLANERINGSENHETENS KOMMENTARER  

G1 Länsstyrelsen 

Inkommet yttrande den 28 april 2016  

1. Strandskydd 

LIS-området sträcker sig inte över hela planområdet varför LIS-skälen inte är 

tillämpbart för att upphäva strandskyddet vid Lobäcken. Länsstyrelsen hänvi-

sar kommunen att göra en ansökan enligt 7 kap 18 § punkt 2 i miljöbalken. 

En naturvärdesinventering krävs för att avgöra detta. 

2. Natur 

Efter samrådet har en förändring gjorts som innebär att strandskyddet hävts 

inom Allmän platsmark betecknad PARK anlagd parkmark a1 i bastubyggna-

dens närområde behöver motiveras. Om motiv saknas bör strandskyddet vara 

kvar. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. Länsstyrelsens påpekande är korrekt. En ansökan med åberopande av angivet 

lagutrymme görs. Lobäckens bredd och dammens vattenyta understiger väl 

vad som anges som norm för att en ansökan kan göras för att upphäva strand-
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skyddet 25 meter från vattengränsen mot kvartersmarken för bostäder. Den 

kvartersmarken för bostäder har ändrats utifrån det. 

En naturvärdesinventering har gjorts av TaigaEkologerna och ska vara vägle-

dande för hur området på båda sidorna av Lobäcken ska behandlas. 

2. Skälet till att strandskyddet önskas hävt är att tillgodose möjligheten för en  

bastubyggnad inom badplatsområdet med beteckningen PARK. Att Allmän 

platsmark med beteckningen PARK används är att området tydligare ska be-

tona en öppenhet för allmänheten samtidigt som kommunen inte har ansvaret 

för skötseln. Skötselansvaret är mera omfattande än för naturområde vilket är 

skälet till beteckningen.  

För att tillgodose de båda intressena kan strandskyddet ligga kvar och ett 

byggnadsområde på 20 m² för sanitetsbyggnad, till gagn för badplatsen, tillå-

tas inom PARK-området. En ansökan om upphävande av strandskyddet för 

det ändamålet ska göras med hänvisning till 7:18c punkt 3 i miljöbalken.  

Placeringen av det bestäms senare av samfällighetsföreningen. 

Det finns en befintlig bastubyggnad inom området betecknat natur. 

G2 Trafikverket Region Mitt 

Inkommet yttrande den 8 april 2016  

Trafikverket Region Mitt har inget emot detaljplanen. 

G3 Bergsstaten 

Inkommet yttrande den 8 april 2016 

Granskningen av handlingarna drar slutsatsen att det inte är något tillstånd enligt 

minerallagen (1991:45) eller något sådant område som utpekas som riksintresse 

för värdefulla mineraliska ämnen inom Sunnansjö 125:5. 

G4 Lantmäteriet 

Inkommet yttrande den 3 april 2016 

I området finns ledningsrätt för starkström (2085-1202.1 ledningshavare Väster-

bergslagens Elnät AB). Föreslagen planläggning korsar ledningsrättens områden 

för bostadskvartersmark på två ställen. Inga s.k. u-områden har lagts ut. I planbe-

skrivningen saknas om ledningar med ledningsrätt ska finnas kvar och vem ska 

betala för flytt och ledningar och omprövning av ledningsrätt. 

Planeringsenhetens kommentarer 

        I samförstånd med VB-Elnät kommer de att göra om elsystemet som idag inte kan 

försörja det nya områdets behov. VB-Elnät vill avvakta med hur huvudanslutning 

ska göras. Befintlig ledningsrätt är inte aktuell om detaljplanen som föreslås blir 

fastställd. Nuvarande ledningsrätt blir obehövlig men tidigare visade u-områden i 
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vägområde kommer att återinföras. Det säkerställer inte bara elförsörjningen utan 

också annan ledningsrätt som tillgång till markbundet fibernät. 

G5 Myndighetsnämnden för miljö och bygg 

Inkommet yttrande 2016-04-28 

Nämnden tillstyrker planförslaget med följande synpunkter. 

1. Ansvarsförhållandena mellan samfällighetens och kommunens VA-system 

måste klargöras. 

2. En planbestämmelse bör införas om att kompletteringsbyggnader får placeras 

på lägre nivå än 157,2 meter. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. Ett särskilt avtal för VA som ska tas fram före planen kan antas och vinna 

laga kraft.  

2. På plankartan är tomtmark som ligger på157,2 m eller lägre markerad som 

mark där uthus får uppföras. 

G6 Gemensamt yttrande, Sunnansjö 125:7, 125:10, 125:12, 125:13 och privat-

person 

Inkomna yttranden mellan den 3 och 6 maj 2016 

1. Bestrider att anläggning av ny tomt/fastighet projekteras/utförs på badstrand, 

gemensamhetsyta, strandområde för nuvarande bad, och/eller i direkt anslut-

ning till densamma i strid med allmänna och våra intressen. 

2. Bestrider de olika byggarealer då lika regler beträffande byggareal ska gälla 

på såväl tänkta som de befintliga inom området. 

3.    Bestrider att den lilla befintliga småbåtshamnen fylls igen. Vill ha kvar den 

som den alltid har varit i fastigheten. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. Badplatsens föreslagna markyta bedöms som väl tilltagen, större än vad som 

använts de senaste årtiondena. Dessutom är strandremsan tillgänglig för ba-

dande liksom de möjligheter flytbryggorna ger. 

Förslaget ligger kvar.  

2.    Byggnadsarean varierar då området delas in i ett bevarandekaraktär av södra 

delen, ett sjönära med en övergångskaraktär mellan det befintliga och det ny-

skapade området. 

Förslaget ligger kvar. 

3.   I planbeskrivningen anges att ett syfte är att varje fastighet ska ha tillgång till 

båtplats vilket också redovisas på plankartan.  

Det ställe som några få nyttjar är tänkt som en tillgång för alla i det utlagda 
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naturområdet. 

Förslaget ligger kvar. 

G7 Sunnansjö 125:9 

Inkommet yttrande den 4 maj 2016 

1. För att behålla nuvarande sjöutsikt från nedre stugbyn och bredda badstran-

den ska förslaget av tomter ändras så att tomterna slopas från söder fram till 

två tomter söder om befintlig fastighet. 

2. Alternativt är att de två tomterna, en på vardera sidan av stranden ska tas bort. 

3.    Om alternativ 2 inte går att genomföra ska de två tomterna göras smalare. 

Minskade tomtstorlekar för att ge utrymme för en lekplats är ytterligare ett 

förslag. 

4. Om hus måste finnas inom strandområdet skall tomterna på båda sidor om 

teknisk anläggning ändras till 4 stugtomter B1. 

5. Om hus måste finnas inom strandområdet ändras de till B1. 

6. Ingen ändring och förlängning av vår väg för tomterna 125:9 – 12. 

7. Föreslagen tomt vid 125:11 ska utgå och bli naturområde. 

8. Om tomten ska finnas ska den anslutas med ny väg från nordväst. 

9. Båtupplaget i närheten av båtbryggan ska göras större och närliggande tomter 

slopas eller ändras. 

10. Ekonomiska frågor som ersättning för mark och anläggningar som upplåts till 

samfälligheten. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1-5 Motsvarande punkter lämnades in under samrådet och en viss förändring har 

gjorts med lägre nockhöjd och mindre tillåten byggyta i granskningsförslaget. 

Vid utveckling av ett område blir det förändringar. Utsikten är en sådan för-

ändring och som har tagits i beaktande för att ge bästa utsikt för många och 

samtidigt skapa boenden i sjönära läge. 

Förslaget ligger kvar. 

6-8 Vägen är en tillgänglighetsväg för fyra befintliga tomter och en föreslagen ny. 

Vägen ska ha samma standard som motsvarande inom området, är inte lika 

bred men förbättrar framkomligheten för räddningsfordon. Vägen förlängs till 

den nya tomten. 

Förslaget ligger kvar. 

9. Vi ser inget skäl att utöka platsen för båtupplag och ta bort eller ändra närlig-

gande tomter. Båtupplaget är tänkt som en möjlighet men inte som vinterför-

varing av värdefulla båtar. Därför finns inget skäl att utöka platsen för båt-
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upplag och ta bort eller ändra närliggande tomter. 

Förslaget ligger kvar. 

10. Frågorna om de ekonomiska villkoren avgörs inför och vid bildandet av en 

samfällighetsförening som lantmäteriet hanterar och ansvarar för.  

G8 Sunnansjö 125:10 

Inkommet yttrande den 6 maj 2016 

1. Vill behålla ”vår” gångväg, vill inte ha en genomfartsväg med biltrafik av sä-

kerhetsskäl för barnen och föreslår en ny västlig tillfartsväg till den nya före-

slagna fastigheten. Det förslaget om det görs med vändplan kan ansluta flera 

tomter som ligger väst och nordväst om vår fastighet. 

2. Ett annat alternativ kan vara att vi erbjuds att förvärva tomten. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. Vägen är ingen genomfartsväg. Trafiken är i huvudsak den de själv alstrar. 

Det nya vägförslag som föreslås i yttrandet förändrar inte utformningen på 

befintlig väg men kräver längre vägdragning och minskat naturområde. 

Se även G7 p 6-8. 

Förslaget ligger kvar. 

2. Frågor om tomt- eller markköp ligger utanför den formella planprocessen. 

4 EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDET 

1. Att vissa tomter i sjönära läge ska utgå och andra utgå eller ändras till B1 

med en nockhöjd på 4 meter och en byggarea på högst 150m
2
.  

Synpunkter framförda av ägarna till Sunnansjö 125:9 

2. Att föreslagen ny tomt intill Sunnansjö 125:11 ska utgå. Eller att en annan 

väg till den görs för att förhindra genomfartsväg. 

Framfört av ägarna till Sunnansjö 125:9 och Sunnansjö 125:10. 

3. Att strandskyddet inte ska upphävas.  

Framfört av ägarna till Sunnansjö 125:9 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. I princip samma synpunkter framfördes i samrådsskedet. Att tomter i sjönära 

läge skulle utgå och några ges begränsningar för att bevara det de ser av 

strandlinjen idag. Även om den förändras i planförslaget i viss mån behålls en 

stor del av densamma och sjöutsikten förändras inte. Förslaget ligger kvar. 

2. Den nya föreslagna tomten medför en kort förlängning av befintlig väg som 

får bättre standard. Vägen/gatan är ingen genomfartsväg. Förslaget ligger 

kvar. 
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3. Synpunkterna som lämnades in under samrådet har inte återkommit under 

granskningen och kommenteras inte. Förslaget ligger kvar. 

5 TIDPLAN 

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige under maj månad 2017. 

6 SLUTSATS 

Samrådsyttranden föranledde ändringar i detaljplanen på ett antal punkter inför ut-

ställningen. Detta har gjort att antalet negativa synpunkter har minskat i gransk-

ningsskedet. Nedan följer exempel på synpunkter från samrådsskedet, som inte är 

tillgodosedda: 

 Att vissa tomter i sjönära läge ska utgå och andra utgå eller ändras till B1 

med en nockhöjd på 4 meter och en byggarea på högst 150m2. 

 Att föreslagen ny tomt intill Sunnansjö 125:11 ska utgå. 

 Samma regler ska gälla för såväl befintliga som nya fastigheter. 

 Att den nuvarande lilla småbåtshamnen ska vara intakt. 

 

Inga avgörande nya synpunkter framkom under utställningstiden. 

7 MEDVERKANDE OCH ANSVARIGA TJÄNSTEMÄN 

Utlåtandet har upprättats av konsult, Limakarlen Bror Wallin AB, i samråd med 

planeringsenheten. Planeringsenheten är juridisk handläggare och har granskat ut-

låtandet. 

 

 

Louise Nordström   Joel Lidholm  

planeringschef   planingenjör – handläggare 

 

 

 


