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Granskningsutlåtande 

Ändring av detaljplan 46  

”Förslag till ändring av stadsplanen för delar av kvarteren Älgen och 

Renen i Ludvika stad” 

 

 

Del av gällande detaljplan 46 med planändringens område markerat med röd 

streckad linje.   



Ludvika kommun 
Datum 
2022-09-01 

Diarienummer 
KSU 2021/764 

Sida 

2(11) 

 

 

Innehåll 

1. Granskningens bedrivande ................................................................................. 2 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställningstagande...................... 2 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningens kommentarer ..................................................... 3 

4. Ej tillgodosedda synpunkter från samrådet ...................................................... 7 

5. Övrigt ................................................................................................................... 10 

6. Tidplan ................................................................................................................. 10 

7. Slutsats ................................................................................................................. 10 

8. Medverkande tjänstemän .................................................................................. 11 

 

 

1. Granskningens bedrivande 

Under 2021 påbörjade verksamhetsområde Planering den aktuella 

planprocessen. Samråd genomfördes från och med den 14 december 2021 till 

och med den 11 februari 2022. Under samrådet inkom 10 yttranden in varav 6 

med synpunkter. 

Granskning genomfördes under tiden 30 mars 2022 till och med den 25 maj 

2022. Allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala 

nämnder med flera gavs då ytterligare ett tillfälle att yttra sig över 

planändringen. 

Granskningshandlingar har skickats ut till 75 berörda remissinstanser enligt 

verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet 

www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i 

Ludvika Folkets hus. 

9 yttranden inkom under granskningen. 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Av inkomna 9 yttranden var 6 med synpunkter och 3 utan erinran.  

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen  G2  X 2022-04-06 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott G8 X  2022-05-24 
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Myndighetsnämnden miljö och bygg G5  X 2022-04-20 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

    

Privatperson 1, fastighet Renen 5 G3  X 2022-04-12 

Privatperson 2, fastighet Renen 1 G7  X 2022-05-23 

Övriga      

Polismyndigheten Ludvika G4 X  2022-04-19 

Trafikverket G1 X  2022-04-01 

Skanova (Telia Company AB) G6  X 2022-04-27 

Lantmäteriet G9  X 2022-05-25 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  

kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kommentarer 

G2 Länsstyrelsen  

Yttrande inkommet den 6 april 2022 

Yttrandet har sammanfattats. Yttrandet finns i sin helhet i Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningens diarium. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Överprövningsgrundade synpunkter  

Länsstyrelsens granskning har inte identifierat några 

överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § 

plan- och bygglagen. 

Noterat. 

Övrigt  

Upphävande av tomtindelning  
Planändringens planbeskrivning har till 

granskningen kompletterats med syftet att 

tomtindelningarna 2085K-A157 och 2085K-A173 

ska upphävas inom planändringens gräns för att 

möjliggöra fastighetsreglering inom kvarteret. Detta 

har dock inte reglerats på plankartan för ändringen.  

Tomtindelningar och fastighetsplaner gäller numera 

som fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplaner. I 

det här fallet gäller med andra ord tomtindelningens 

bestämmelser som planbestämmelser i den gällande 

detaljplanen. För att upphäva dessa behöver man 

därför på plankartan för ändringen införa en 

Plankartan uppdateras med bestämmelse. 
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administrativ bestämmelse om att dessa upphävs 

liksom för vilket område de upphävs om de inte 

upphävs i sin helhet.  

 

G3 Privatperson 1, fastighet Renen 5 

Yttrande inkommet den 12 april 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Nu noterar jag att min granne fastigheten Älgen 30 

får köpa en del av ”parken”. Även jag önskar köpa 

en del av parken, helst hela men åtminstone en 10 

meters korridor mot min fastighet Renen 5. 

Inga fastighetsregleringar inom planområdet 

är utlovade eller klara. Efter att 

tomtindelningsplanerna är upphävda, i 

samma stund som ändring av detaljplanen 

går i laga kraft, kan fastighetsägare påbörja 

dialog med kommunen om en eventuell 

fastighetsreglering. Detta är en separat 

process från denna detaljplaneprocess. 

 

 

G5 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Yttrande inkommet den 20 april 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Myndighetsnämnden miljö och bygg tillstrykte 

planändringen i sitt samrådsyttrande 2022-02-16. 

Nu i granskningsskedet har Myndighetsnämnden 

följande synpunkter: 

 

Det andra stycket under rubrik 8.2.1 Geotekniska 

förhållanden kan helt tas bort. De geohydrologiska 

problemen bedöms nu vara helt lösta. 

Planberskrivningen revideras. 

Myndighetsnämnden tillstryker även i detta skede att 

byggnaderna får ett skydd genom den 

varsamhetsbestämmelse som tydligt redogör för varje 

byggnads kvalitéer och vad som är extra skyddsvärt. 

Noterat. 

 

G6 Skanova (Telia Company) AB 

Yttrande inkommet den 27 april 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet 

Om ledningar och kablar behöver flyttas på 

kommunal mark ska kostnaden fördelas 
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Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i 
dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via 
https://www.ledningskollen.se 
 
 För ledningssamordning kontakta skanova-remisser-
orebro@skanova.se 

enligt det markavtal som finns mellan 

Skanova (Telia Company) och Ludvika 

kommun. 

 

G7 Privatperson 2, fastighet Renen 1 

Yttrande inkommet den 23 maj 2022 

Yttrandet har sammanfattats till de synpunkter som berör detaljplanen. Yttrandet finns i sin 

helhet i Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens diarium. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Gränser 

Detaljplanen är plottrig redan nu. Därför vidhåller 

jag, liksom tidigare, att hela detaljplaneområdet ska 

omfattas av denna ändring. 

Gränsen för planändringen bör inte omfatta 

ett större område än det som berörs av själva 

ändringen. Därför är beslutet att låta gränsen 

för planändringen kvarstå. 

Bestämmelser 

Stryk bestämmelser ”k” och ”a”! Om dessa 

bestämmelser vinner laga kraft uppstår en situation 

där godtycke tillåts råda, alltså rättsosäkerhet.  

Personer bakom detta förslag agerar nog i all 

välmening, men resultatet över tid riskerar då i 

praktiken att vara rättsosäkert då bestämmelser ”k” 

och ”a” är utöver Plan- och bygglagens basala 

regelverk och därmed ger stort utrymme för subjektivt 

tyckande. 

Jag finner det mycket märkligt att upprättare av 

handlingar inte har vinnlagt sig om att säkerställa 

Samtliga bestämmelser i plankartan grundas i 
Plan- och bygglagens regelverk. 
Bestämmelse k – 4 kap. 16 § 1 st 2 p. 
Bestämmelse a – 4 kap. 15 § 1 st 1 p (tidigare 
hänvisat till 4 kap. 14 § 1 st 1 p vilket är 
felaktigt, detta revideras). 

Planbeskrivningen anger tydligt vilka 
faktorer som ska beaktas vid ändring av 
byggnad. För huvudbyggnaden på 
fastigheten Renen 1 gäller: 

 Husets volym, med det flacka 
sadeltaket  

 Fasadens vita slätputs och 
svartlaserade lockpanel 

 De vita träfönstren, särskilt det 
blyspröjsade glaspartiet 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
mailto:skanova-remisser-orebro@skanova.se
mailto:skanova-remisser-orebro@skanova.se
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att underlaget är korrekt. Det torde vara oskickligt 

att låta underlag för beslut vila på inkorrekta 

uppgifter. Detta understryker ytterligare 

rättsosäkerheten. 

 Garageport och entrédörr med 
sidofönster 

Takrännor och stuprör tas bort som punkt 
då originalen inte längre är kvar. 

Vi ser att det kan finnas oklarheter i 
beskrivningen av bestämmelsen k eftersom 
bestämmelsen beskriver vad som ska 
beaktas, men samtidigt hänvisar till 
planbeskrivningen som anger andra faktorer. 
För att undvika oklarheter tar vi i 
bestämmelse k bort ”Detta gäller 
huvudsakligen volym, material, kulör och 
detaljutformning”. Kvarstår gör hänvisning 
till planbeskrivning där tydliga punkter finns 
listade. Bedömningen i planbeskrivningen 
har gjorts i samråd med Dalarnas museum, 
kommunens stadsarkitekt samt 
Myndighetsnämnden miljö och bygg (se 
yttrande ovan).  

Målet med detaljplaneprocessen är att jobba 
fram korrekta och fullständiga handlingar 
vilket gör att de i början av processen kan 
vara felaktiga och ofullständiga. Vi tar under 
hela processen tacksamt emot rättningar 
som förbättrar underlaget. 

 

G9 Lantmäteriet  

Yttrande inkommet den 25 maj 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Fundering kring i vilken plan ändringen ska 

göras 

 

Lantmäteriet vill upplysa om att det bara en plan får 

gälla för ett specifikt område. År 2001 gjordes en 

ändring av stadsplan: Älgen och Renen, som innebar 

att planbestämmelser ändrades/lades till på Renen 4. 

Eftersom en plan efter en ändring fortsättningsvis 

gäller i ”sin ändade form”, så innebär det att 

nuvarande ändring behöver göras i ändringsplanen, 

akt: 2085-P241 från år 2001, eftersom det är den 

planen som nu gäller för området.  

Lantmäteriet menar därför att nuvarande ändring 

antingen får ha en gräns som går runt Renen 4, 

alternativt att det får ske två ändringar (en ändring 

Akt 2085-P241 ses som ett tillägg till 

detaljplanen och utgår därför genom denna 

ändring. Tillägget gäller Renen 4 men också 

övriga fastigheter i kvarteret. Renen 4 hade 

användning B innan tillägget 2001, ingen 

ändring har alltså skett för Renen 4 mer än 

för någon annan fastighet. Detta har 

bekräftats i vidare dialog mellan kommunen 

och lantmäteriet i juni 2022. 
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av varje detaljplan, akt: 2085-P241 och 2085K-

A294).  

Lantmäteriet är osäker på vad som gäller kring 

detta, men vill ändå upplysa om att det bara är en 

plan som kan gälla inom ett specifikt område, och att 

det bör vara med i tanken när denna planändring 

görs. 

Handläggning enligt vilken lagstiftning?  

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken 

version av plan- och bygglagen (med hänvisning till 

SFS-nummer) som används vid handläggningen av 

detaljplanen. Med tanke på framtida digitalisering är 

det också bra om det anges vilka föreskrifter och 

allmänna råd som tillämpas i planarbetet. 

Planbeskrivningen uppdateras med 

information om vilken version av plan- och 

bygglagen som används. 

 

4. Ej tillgodosedda synpunkter från samrådet 

 Fastighetsägare av Renen 5 

Jag har tagit del av de handlingar ni skickat och jag har noterat att ni tänker inskränka min frihet 

att ändra fastigheten Renen 5, Furuhällsgatan 19. Jag har planer på att bygga om fastigheten och 

detta stoppas med denna ändring. Dessutom kan inte framtida ägare ändra den, detta kommer 

väsentligen att reducera värdet på mitt hus. Träkonstruktionen på utsidan närmar sig EOL, och 

måste till slut bytas ut. Notera att sovrummen på undervåningen är små och tanken är att ta bort den 

undre balkongen och expandera undervåningen istället och därmed göra sovrummen större. 

Följaktligen så protesterar jag mot att min fastighet till kulturminne, att bevara 70 tals hus verkar 

vara ett svagt argument, det finns åtskilliga på Knutsbo att göra det på istället, där är fastigheterna 

verkligen tidstypiska, jag har bott där själv. Som jag ser det finns det två alternativ:  

1. Lägga ned tanken på kulturminnes märka huset.  

2. Kompensera mig för den värdeminskning som begränsningen innebär.   

 

Förvaltningens kommentarer: Till skillnad mot skyddsbestämmelser föreskriver inte 

varsamhetsbestämmelser att något ska bevaras, utan tydliggör vilka karaktärsdrag och 

värden hos byggnaden som varsamheten ska inriktas på. Att genomföra en 

ombyggnation på det sätt som beskrivs är möjligt med denna bestämmelse, detta har 

konstaterats i diskussion med kommunens bygglovshandläggare (se även yttrande från 

myndighetsnämnden miljö och bygg). Byggnadens karaktärsdrag utvändigt vad gäller 

volym, material, kulör och detaljutformning kan alltså förändras med förutsättning att 

det görs med varsamhet. Detta kan ske till exempel genom att träfasaden byts ut till en 

fasad som liknar den gamla, eller att undervåningen byggs ut fram till den tidigare 

balkongens slut så att den upplevda volymen inte ändras mer omfattande. Detta 

framgår dock inte tydligt i planbeskrivningen som därför förtydligas. Bestämmelsen 
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ändras dessutom till ”Byggnadens karaktärsdrag utvändigt ska beaktas. Detta gäller 

huvudsakligen volym, material, kulör och detaljutformning”.  

 Fastighetsägare av Renen 1 

Gränser  

Låt ” Gräns för planändring” sammanfalla med ”områdesgräns”! Därmed kan mer inrymmas i 

denna planändring utan att det, annat än obetydlig, kostar mer tid och pengar. Detaljplanearbeten är 

alltid långdragna och speciellt så om beslut leder till överklaganden så kanske i flera steg. Allt 

kvalitetsarbete bygger på att man gör rätt från början.  

 

Förvaltningens kommentarer: Då detaljplaneändringarna inte berör hela den gällande 

detaljplanen är kommunens bedömning att det inte är nödvändigt att ta med ett större 

område än vad som anges.  

 

Korsning  

Inför 3-stoppskorsning (Mossgatan, Uppfatsvägen, Vindelgatan, Furuhällsgatan) villkorat sannolikt 

beslut om stängning av biltrafik över viadukt. Trafiken i korsningen behöver dämpas. Det är 

nämligen ett betydande antal gångtrafikanter, som passerar korsningen, Bland dessa återfinns 

förskoleelever med lärare på väg mot naturen på Högberget, skolelever till Vasaskolan resp. 

Högbergsskolan, SFI-elever, hundägare med hund och ökat antal pensionärer. Jag har genom åren 

mycket goda erfarenheter av flerstoppskorsningar i USA sedan mitten av 1070-talet där samtliga 

bilar till korsningen måste stanna och därefter kör fordonen genom korsningen i den ordning de 

anlände till korsningen.  

 

Förvaltningens kommentarer: Denna typ av ändring regleras inte i detaljplan. Ärendet 

vidarebefordras till berörd verksamhet på Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen.  

Väghållning etc  

Inför följande bestämmelse: ”Ansvar för väghållning av körväg, GC-väg, trottoar inklusive snöröjning 

och halkbekämpning åligger till fullo Ludvika kommun”. Det är fullständigt orimligt att jag, som 

idag, ska ha ansvar för halkbekämpning av trottoar intill min fastighet då jag inte har någon som 

helst rådighet över trottoaren. Ludvika kommun låter utföra snöröjning, som beroende av snötyp kan 

resultera i mycket halt underlag. Vid t.ex. pudersnö trycker snöbladet samman den kvarvarande snön 

till någon, som är väldigt halt. Detta nödgar mig att gå ifrån jobbet opassande tider för att utföra 

halkbekämning med sand och salt. Om jag hade rådighet över trottoar skulle skyltar placeras med 

text, säg ”Trottoar halkbekämpas ej! Beträdes på egen risk!”. Dessutom bör föreskrift om snöröjning 

av GC-väg jämte Mossgatan innan snöröjning av Mossgatan införas. Jag ser ibland hur cyklister på 

väg till firman, som nu bär namnet Hitachi Energy väljer Mossgatan i stället för GC-väg när den 

senare inte är snöröjd. Mossgatan är smal i backen så en allvarlig olycka med cykel och bil är nog att 

befara.  

 

Förvaltningens kommentarer: Denna typ av ändring regleras inte i detaljplan. Ärendet 

vidarebefordras till berörd verksamhet på Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen. 

Bestämmelser  

Stryk bestämmelser ”k” och ”a”, som dock skulle kunnat ha varit befogade för den händelse att 
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samtliga hus i kvarteret eller utefter en gata vore av likartad karaktär, vilket inte alls är fallet. 

Sådana bestämmelser i en detaljplan är riskfyllda eftersom det, liksom på många andra områden, kan 

komma bestämmelser från EU, som trumfar svenska regler (t.ex. Plan- och Bygglagen). 

Detaljplanebestämmelser av denna art försvårar:  

- Framtida försäljning  

- Framtida underhåll  

- Framtida energiåtgärder för medverkan till att rädda klimatet  

- Framtida beredskapsåtgärder föranledda av kraftigt eftersatta reinvesteringar inom elektriska 

transmissions- och distributionsnät samtidigt som stora nyinvesteringar behövs när samhället ska 

”elektrifieras”  

Jag avser sälja fastigheten redan inom, säg 20 år. Sedan jag återkommit från 5 års konsulttjänst i 

Norge har jag succesivt renoverat huset, men ett flertal åtgärder återstår. Dräneringen blev omgjord 

sedan rötter från växtlighet utefter husliv fördärvat dränering och därmed orsakat rörelser i husgrund 

vilka raserade putsad fasad på husets baksida. Det finns ytterligt få kunniga hantverkare som putsar 

”på gammalt sätt”, de är inte intresserade av småjobb och sådant medför att såväl väntetid för 

entreprenad blir mycket lång som prislapp för entreprenad mycket hög. En åtgärd som kommer något 

av de närmaste åren är att göra om badrummet på övervåningen för att bemöta förväntat sämre 

kroppslig rörlighet. Då tas badkar bort, rymlig duschplats byggs och golvvärme installeras. Därmed 

försvinner det liggande fönstret för att eliminera risk för vattenskador. Kvar blir då bara det lilla 

kvadratiska och då med treglasfönster.  

I samrådshandling låter texten oss förstå att stuprör är tillverkade av koppar medan fotot klart visar 

stuprör av svartmålat förzinkat kolstål. De, från 1964, ursprungliga rören av koppar blev helt 

förstörda av issprängda falsar. Läckande vatten från falsar innebar ett hot mot fasadens integritet, 

vilket föranledde bytet. Nu är falsar, på korrekt sätt, vända ut från fasad.  

 

Förvaltningens kommentarer: Till skillnad mot skyddsbestämmelser föreskriver inte 

varsamhetsbestämmelser att något ska bevaras, utan tydliggör vilka karaktärsdrag och 

värden hos byggnaden som varsamheten ska inriktas på. Att genomföra en 

ombyggnation på det sätt som beskrivs är möjligt med denna bestämmelse, detta har 

konstaterats i diskussion med kommunens bygglovshandläggare (se även yttrande från 

myndighetsnämnden miljö och bygg). Byggnadens karaktärsdrag utvändigt vad gäller 

volym, material, kulör och detaljutformning kan alltså förändras med förutsättning att 

det görs med varsamhet.  

Detta framgår dock inte tydligt i planbeskrivningen som därför förtydligas. 

Bestämmelsen ändras dessutom till ”Byggnadens karaktärsdrag utvändigt ska beaktas. 

Detta gäller huvudsakligen volym, material, kulör och detaljutformning”. 

Planbeskrivningen revideras.  

 Fastighetsägare av Älgen 30 

Ludvika kommun genomförde Samråd under 2011 och Beslöt 2012 att anta detaljplan 420 för del 

av fastighet Ludvika 6:1, kvarteren Älgen och Renen. Vi var som sakägare i brev 2011-10-11 

positiva till planändringen under förutsättning att följande krav blev tillgodosedda:  

1. Den oregelbundna östra tomtgränsen av Älgen 30 korrigeras med uträtning och flytt österut  

2. Fastigheterna Älgen 30 och Renen 6:1 skall ha separata och särskilda utfarter  

Vi uppfattar Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18, att dessa krav på fastighetsreglering var 

accepterade. Reglering har dock inte genomförts. Finns planerad bebyggelse inom detaljplanen 420, då 
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det gått så lång tid sedan den antogs år 2012?  

Det aktuella förslaget till ändring av detaljplan 46 med bifogade handlingar inkluderar dock inte 

ovanstående beskrivna förändringar. Förutsatt att Förslaget till ändring av detaljplan 46 revideras 

med att inkludera de beskrivna förändringarna accepterar vi det reviderade förslaget. Vi motsätter oss 

Förslaget i aktuell utformning.  

 

Förvaltningens kommentarer: Som planbeskrivningen anger finns i dagsläget 

tomtindelningsplaner som omöjliggör fastighetsreglering inom området. I 

granskningsskedet läggs upphävning av dessa tomtindelningsplaner till inom 

planändringens gräns vilket kommer möjliggöra fastighetsreglering. Efter 

tomtindelningsplanerna är upphävda kan fastighetsägare påbörja dialog med 

kommunen om lämplig fastighetsreglering.  

Var och hur utfarter utformas regleras i vissa detaljplaner genom utfartsförbud. Varken 

gällande detaljplan eller ändringsförslaget anger utfartsförbud vilket innebär att 

utfartsfrågan inte regleras i denna detaljplaneprocess. För att ändra utfart, kontakta 

verksamhetsområde Teknik och projekt.  

Kraven i yttrandet kommer inte kunna uppnås då ändringarna inte regleras i denna 

detaljplaneprocess, utan genom separata processer. 

5. Övrigt 

Två möten har hållits mellan Ludvika kommun och fastighetsägaren av Renen 

1. Fastighetsägaren har påtalat missnöje gällande varmsamhetsbestämmelse och 

byggnadens kulturhistoriska värde. Fastighetsägaren önskar garantier för 

framtida åtgärder vilka skulle behöva prövas i en bygglovsprövning. 

Fastighetsägaren har därför blivit hänvisad att söka bygglov för ändringarna. 

Ludvika kommuns bedömning är att fastighetsägarens önskemål att i 

planbeskrivningen på ett detaljerat sätt garantera framtida ändringar inte går att 

tillgodose. 

6. Tidplan 

Planändringarna beräknas antas av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i 

oktober 2022. 

7. Slutsats 

Granskningsyttranden har lett till mindre ändringar av planhandlingarna efter 

granskningsskedet. De större ändringarna är att upphävande av 

tomtindelningsplaner redovisas som bestämmelse på plankartan samt att 

planbestämmelse p4 tas bort från plankartan och ersätts med p1 då 

bestämmelserna har samma funktion. Kommunens bedömning är att 

ändringarna är tillräckligt små för att kunna göras till antagandeskedet, utan att 

genomgå ännu en granskning.  
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Följande synpunkter från granskningsskedet är inte tillgodosedda: 

 Synpunkt från Privatperson 1 (fastighetsägare av Renen 5) kan inte 

tillgodoses då det som efterfrågas inte tillhör denna detaljplaneprocess, 

utan behandlas i en separat process.  

 Synpunkt från Privatperson 2 (fastighetsägare av Renen 1). Se avsnitt 5. 

Övrigt. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås godkänna 

granskningsutlåtandet och besluta om att anta detaljplanen. 

8. Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Anne-Karin Grönvold Andersson 

Planeringschef  

Karin Sjönneby 

Samhällsplanerare 

 


