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1. Granskningens och samrådets bedrivande 

Den 15 juni 2020 § 64 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge ett positivt 

planbesked. Inget särskilt beslut om uppdrag behövs utöver planbeskedet. I 

uppdraget ingår att genomföra samråd och granskning. 

Samrådet genomfördes från den 3 maj 2021 till och med den 9 juni 2021. Un-

der denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, 

kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över ett förslag till ny detalj-

plan. 

Samrådshandlingar har skickats ut till 45 berörda remissinstanser enligt verk-

samhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. Detaljplanen har 

varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet www.ludvika.se/planer, i 

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

Den har även varit en nyhet på kommunens facebooksida. 

Inget allmänt samrådsmöte har hållits under samrådstiden, på grund av coro-

napandemin. Istället har sex mindre samrådsmöten hållits på begäran, främst 

med fastighetsägare på Väsmansbacken. 

17 yttranden inkom under samrådet, varav ett efter samrådstidens slut. 

Granskningen genomfördes från den 22 december 2021 till och med den 17 ja-

nuari 2022. Under denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, intresse-

föreningar, kommunala nämnder med flera, ytterligare ett tillfälle att yttra sig 

över detaljplanen. 

http://www.ludvika.se/planer
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Granskningen har annonserats två gånger i Nya Ludvika Tidning och på kom-

munens digitala anslagstavla. Granskningshandlingar har skickats ut till 51 be-

rörda remissinstanser enligt verksamhetsområde Planerings sändlista och fastig-

hetsförteckning. Detaljplanen har varit tillgänglig på kommunens hemsida på 

internet www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och 

på plan 5 i Ludvika Folkets hus. Den har även varit en nyhet på kommunens fa-

cebooksida. 

Tolv yttranden inkom under granskningen, varav två (utan erinran) efter 

granskningstidens slut. 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställnings-

tagande 

Av inkomna 17 yttranden under samrådet var 14 med synpunkter och tre utan 

erinran. Frågan om den inofficiella badplatsen för boende i området anses cen-

tral av flera som yttrat sig. Det finns ett starkt önskemål att möjligheten att bada 

där, inte ska försämras av ledningar och en båtbrygga.  

Av inkomna tolv yttranden under granskningen var sex med synpunkter och 

sex utan erinran.  

I tabellen nedan är samrådsyttranden betecknade med S och granskningsyttran-

den med G. 

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen  S11  x 2021-06-09 

Länsstyrelsen S17  x 2021-06-21 

Länsstyrelsen G5  x 2022-01-13 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott S15 x  2021-06-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott G10 x  2022-01-17 

Myndighetsnämnden miljö och bygg S2  x 2021-05-24 

Myndighetsnämnden miljö och bygg G11 x  2022-01-27 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäs-

ter och boende inom planområdet 

    

-     

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäs-

ter och boende i fastigheter gränsande 

till planområdet  

    

En privatperson S3  x 2021-05-28 

http://www.ludvika.se/planer
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En privatperson S6  x 2021-06-07 

En privatperson S7  x 2021-06-07 

Tre privatpersoner S8  x 2021-06-08 

Tre privatpersoner S9  x 2021-06-08 

Fyra privatpersoner S10  x 2021-06-08 

Tre privatpersoner S12  x 2021-06-09 

Tre privatpersoner G6  x 2022-01-16 

Två familjer G7  x 2022-01-17 

En privatperson G9  x 2022-01-17 

Intresseföreningar och sammanslut-

ningar 

    

-      

Övriga privatpersoner     

En privatperson G2  x 2021-12-29 

Övriga      

Bergsstaten  S1  x 2021-05-06 

Trafikverket S5  x 2021-06-01 

Trafikverket G3  x 2022-01-11 

Polismyndigheten Ludvika S4 x  2021-05-28 

Polismyndigheten Ludvika G12 x  2022-02-02 

Lantmäteriet S13  x 2021-06-09 

Lantmäteriet G8  x 2022-01-17 

SGU S14  x 2021-06-09 

Skanova S16 x  2021-06-21 

IP-Only G1 x (x) 2021-12-27 

PostNord G4 x (x) 2021-01-12 
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3. Sammanfattning av inkomna synpunkter under samrå-

det med kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 

kommentarer 

Yttranden utan erinran redovisas endast i tabellen ovan. 

S1 Bergsstaten 

Yttrande inkommet den 6 maj 2021 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Inom området finns nu gällande rättigheter enligt 

minerallagen (1991:45): 

Skyddszon för bearbetningskoncessionen Södra 

Västmanfältet K nr 1 

Undersökningstillstånd Ludvikafältet nr 1, inne-

havare Nordic Iron Ore AB, giltigt till 2023-05-

06 

(se karta) 

 

Planbeskrivningen komplet-

teras.  

 

Enligt kontakt med Bergs-

staten ska slutsatsen vara att 

det inte finns några skäl att 

justera detaljplaneförslaget 

eftersom det inte berör 

själva koncessionsområdet.  

 

S2 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Yttrande inkommet den 24 maj 2021 – nämndbeslut den 19 maj 2021 § 86 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 Ingen erinran mot förslaget till detaljplan  

Det rör sig om ett mindre bostadsområde 

som inte kommer att medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Detta ses som ett separat beslut en-

ligt Miljöbalken 6 kap. 7 §. 
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Det ska säkerställas att de dagvattenan-

ordningar som ska anläggas i det befint-

liga industriområdet på andra sidan Go-

näsvägen kommer att klara att ta emot 

de dagvattenmängder som kan beräknas 

uppkomma inom detta område. Detta 

dagvatten släpps idag ut provisoriskt 

inom det tillkommande planområdet. Ef-

tersom det planeras ett nytt bostadsom-

råde där dagvatten ska omhändertas lo-

kalt men även ledas till den gemensamma 

dagvattenledningen är dimensioneringen 

avgörande. De tillkommande dagvatten-

flödena från bostäderna bedöms dock vara 

betydligt mindre. Höjd ska dock tas för 

framtida klimatförändringar. 

Tre stora fördröjningsmagasin har 

byggts inom det befintliga industri-

området. De är dimensionerade av 

verksamhetsområde Teknik och 

projekt1, som även tar hand om frå-

gan om säkerställandet. Detaljpla-

nen för industriområdet har även 

bestämmelser för lokalt omhänder-

tagande av dagvatten. 

Dagvattnet från industriområdet fö-

reslås nu ledas till viken öster om 

planområdet. Därmed kan en damm 

för dagvattenrening få plats. Dag-

vattnet från de nya bostäderna kom-

mer huvudsakligen tas om hand lo-

kalt.  

Skyddade träd bör sammanställas i en 

lista med art och koordinater.  

Plankartan kompletteras med en så-

dan lista. 

Kravet på staket/häck bör även gälla 

mot område benämnt SKYDD. 

Planbestämmelserna kompletteras. 

 

S3 En privatperson, Gonäs 55:2 

Yttrande inkommet den 28 maj 2021  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 Jag motsätter mig att gallring av skog 

sker innan beslut om detaljplan är klart.  

Det är tydligt att det är en åtgärd som 

påverkar ärendet och till fördel endast  

för exploatören. Jag kan av underlag som 

jag nu tagit del av se att ni tillsammans 

vill påskynda gallringen.  

I syfte att ett mindre skogsområde ska 

vara underlag för beslut. 

 

Skogen mellan Väsman och vägen 

till Gonäs 78:3 (Kattstenen) är enligt 

skogsbruksplanen klassad som ”na-

turvärde med skötsel” och har upp-

nått lägsta ålder för föryngringsav-

verkning. Avverkningen kommer att 

göras varsamt, med tanke på natur-

värdet och närheten till bostäder, så 

att mer än 50% av de stora träden 

sparas. Särskild hänsyn kommer att 

tas i strandzonen och mot grannfas-

tigheter. Det är alltså fråga om den 

skötsel som ska göras enligt skogs-

                                                           
1 Ett verksamhetsområde inom kommunens kultur- och samhällsutvecklingsförvaltning 
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bruksplanen ”snarast”. Inga sär-

skilda åtgärder kommer att vidtas 

för att tillskapa sjöutsikt.2 

 

S5 Trafikverket 

Yttrande inkommet den 1 juni 2021  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 Buller  

Bedömning av bullerutredning för år 

2040: 

Bedömningen visar att bullernivåer 61 

meter från vägkant för väg 608, Gonäs-

vägen är följande:  

Utomhus ekvivalent bullernivå ca 50 

dBA och maxnivån ca 62 dBA. 

Inomhus ekvivalent bullernivå ca 23 

dBA och maxnivån ca 34 dBA. 

 

Slutsatser:  

Om bullernivåer och beslutade riktvärden 

vid planerade bostadshus 

Beslutade riktvärden för bullernivåer vid 

planerade bostadshus fasad kommer att 

innehållas ca 61 meter från vägkant från 

väg 608, Gonäsvägen. 

 

Det finns förutsättningen för att inom-

husnivåer ska innehållas. Dock behöver 

det säkras att konstruktionen av väggar 

och fönster samt ventilers konstruktion 

och placering medger att de beslutade in-

omhusnivåerna innehålls år 2040. 

 

Bostadshus får enligt detaljplanen  

inte byggas närmare Gonäsvägens 

vägkant än 70 m.  

Frågan om inomhusnivåerna beva-

kas i samband med bygglov och 

bygganmälan. 

Om trafik nära planerade bostadshus: 

Nya vägar ska byggas inom planområ-

det. Även en mindre mängd fordon som 

passerar nära bostadshus ger höga max-

bullernivåer. 

Bostadshus får enligt detaljplanen  

inte byggas närmare lokalgatans väg-

kant än 4,5 m.  

Frågan om inomhusnivåerna beva-

kas i samband med bygglov och 

bygganmälan. 

                                                           
2 Samrådsredogörelsen hade under granskningen en skrivning om sjöutsikt enligt översiktspla-
nens övergripande principer. Den texten har tagits bort av hänsyn till strandskyddet. 
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Det är viktigt att planera för en god in-

omhusmiljö, dvs så att husfasader, fönster 

och ventiler medger att beslutade bullerni-

våer inomhus innehålls år 2040. 

 

 

Om behov av bullerskyddande åtgärder 

för uteplats nära väg: 

För uteplatser som planeras närmare än 

61 meter från vägkant från väg 608, 

Gonäsvägen, måste bullerskyddanande 

åtgärder göras så att beslutade bullerni-

våer för uteplats innehålls år 2040. Vi 

önskar en planbestämmelse om detta.  

 

Det finns gott om plats att anordna 

uteplatser där bullernivåerna är 

lägre. Något förbud mot att anlägga 

uteplatser utan bullerskydd bedöms 

därför inte behövas.  

 

S6 En privatperson, Gonäs 60:1 

Yttrande inkommet den 7 juni 2021  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 Nuvarande väg till och från Väsmans-

backen ska stängas av för in- och utfart, 

med stora stenar. Ny väg ordnas enligt 

karta (plankartan). Nuvarande väg 

kommer att användas som parkering 

endast för boende och besökande till Go-

näs 60:1. Ingången till Gonäs 60:1 finns 

här. Del av vägen användes av gående. 

 

Exakt hur avstängningen görs regle-

ras inte av detaljplanen.  

Plangränsen flyttas österut så att in-

gång och parkering till Gonäs 60:1 

inte hindras av planbestämmelser. 

En del av nuvarande väg till och 

från Väsmansbacken blir kvar inom 

detaljplanen, som gångväg till och 

från busshållplatsen. Gränsen mel-

lan gata och gångväg flyttas så att 

parkering vid Gonäs 60:1 inte hind-

ras. 

Då det kommer att bli en del nybyggnat-

ion och markarbeten är vi oroliga för vårt 

eget vatten. Vårt hus är byggt 1875 och 

har en gammal stenad brunn. Vi instal-

lerade nya ledningar från brunnen in i 

huset år 2005 och vårt vatten har alltid 

varit bra och har aldrig sinat. 

Skulle vårt vatten bli lidande av alla 

markarbeten vill vi ha nytt vatten till vår 

fastighet helt utan kostnad för oss. Vi 

Brunnen ligger långt ifrån planområ-

det. WBAB och VB Energi inform-

eras med tanke på att fjärrvärmeled-

ningar planeras till Gonäs renings-

verk. 
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har idag endast anslutit oss till kommu-

nalt avlopp. 

Vår fastighet kan inte bli drabbad av 

exploatering runt oss. 

Vi tackar ja till erbjudandet från Hans 

Winka om att få ”tårtbiten” och efter 

kontakt med Daniel Sundqvist, Lant-

mäteriet, betala 30 – 40 000 kr i för-

rättningskostnad. 

Erbjudandet från kommunen är att 

få köpa mark mellan Gonäs 60:1 

och plangränsen. Alternativt kan ett 

nyttjanderättsavtal upprättas. Först 

måste dock detaljplanen ha vunnit 

laga kraft. 

 

S7 En privatperson, Gonäs 1:145 

Yttrande inkommet den 7 juni 2021  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Beträffande planerad gång- och cykelväg 

förstår jag inte meningen med denna del. 

Var avses den avslutas? Till vägen mot 

Gonäs 1:145 som bekostades av mig? 

 

Tanken är att gång- och cykelvägen 

(GC-vägen) ska ansluta till GC-

vägen på den gamla banvallen mel-

lan Ludvika och Grängesberg. Den 

kommer alltså att korsa vägen till 

Gonäs 1:145. 

Jag vill att cykelvägen går mellan hus 3 

och 4 i den övre raden av planerade hus.  

En anslutning där skulle innebära att 

den nya gatan inte kan samnyttjas på 

samma sätt och GC-vägen skulle 

därmed bli cirka 130 m längre. Å 

andra sidan skulle man slippa cykla 

upp på kullen. Frågan har utretts, 

endast mindre justeringar görs, ef-

tersom en placering längre västerut 

bedöms bli mera störande för bo-

ende och det är en fördel om man 

kan komma vidare med cykel från 

änden på gatan. 

Om detta inte går vill jag att regeln om 

10 m allmänning tages hänsyn till vid 

dragningen av cykelvägen. 

Någon regel om 10 m allmänning 

mellan cykelvägar och fastighets-

gränser finns inte. Avståndet mellan 

närmaste bostadshus (ateljén) på 

Gonäs 1:145  och GC-vägen blir 

cirka 70 m. Inom Gonäs 1:145 finns 

dessutom avskärmande skog. Av-

ståndet bedöms vara tillräckligt. 
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S8 Tre privatpersoner, Gonäs 78:3 

Yttrande inkommet den 8 juni 2021  

Synpunkter Förvaltningens kommenta-

rer 

Generellt sett så har vi ingenting emot att det 

byggs på kullen bakom oss men vi är mycket an-

gelägna om att detaljplanen utformas på ett så-

dant sätt så att den inte förstör vår boendemiljö 

på udden som vi haft i familjen sedan 1940. 

 

Dagvattenledning (sektion 6.1.3) I planbeskriv-

ningen står det ”Det är olämpligt att anlägga en 

badplats i området, både på grund av närheten 

till Gonäs reningsverk och på grund av utsläpp 

av dagvatten från anläggningen för dagvattenre-

ning”. Dagvattenledningen från industriområdet 

och bostadsområdet bör då istället läggas och 

vattnet ledas öster om Plans fastighet Gonäs 

1:145 för att vi och övriga fastigheter runt viken 

i väster inte ska få permanent badförbud, med 

förstörd närmiljö och sänkta fastighetspriser som 

följd. Att reningsverket tillfälligtvis behöver göra 

breddning är känt sedan tidigare och det händer 

inte speciellt ofta, men det är oacceptabelt för oss 

och andra familjer som redan använder viken för 

bad att vi får permanent badförbud pga av en 

nyanlagd dagvattenledning. 

I Ludvika kommuns översiktsplans övergri-

pande punkter för området står det dessutom 

”Vid exploatering av nya bostads- och verksam-

hetsområden är godtagbara vatten och avlopps-

lösningar en förutsättning. Lokalt omhänderta-

gande av dagvatten ska eftersträvas” och på sid 

17 anges Ludvika kommuns viljeinriktning 

”Utsläpp av dagvatten i sjöar ska minska” och 

att ”Lokalt omhändertagande av dagvatten ska 

eftersträvas”. Vi ser inte att den nuvarande pla-

nerade dagvattenledningen överensstämmer med 

översiktsplanens intentioner. 

Dagvattenledningen projekte-

ras nu för att dras till viken 

öster om planområdet. Där-

med finns även möjlighet till 

en dagvattendamm för rening 

av dagvattnet. 

Något badförbud hade ändå 

inte varit aktuellt. Planbe-

skrivningen justeras – kom-

munen avråder inte från bad. 

Man får bada på egen risk, 

men området är ingen rekom-

menderad badplats.  

Planbeskrivningen komplette-

ras beträffande dagvatten. 
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Brygga för båtliv och fiske: Vi föreslår att bryg-

gan placeras öster om Plan/Gonäs 1:145 fastig-

het där det för närvarande inte finns någon exi-

sterande fritidsbebyggelse och detta för att: 

- undvika bullerstörningar och föroreningar från 

båtar och annat för alla befintliga fastigheter 

runt den västra viken 

- den västra viken är alldeles för långgrund för 

en båtbrygga medan det är betydligt djupare och 

mer passande vid den östra sidan. Bryggan behö-

ver t.ex inte göras extra lång vid den östra viken 

- säkerställa att bryggan syns ordentligt och är 

tillgänglig för boende och allmänheten öster om 

Gonäs 1:145. Dit kan boende lättare cykla 

(gång och cykelväg) och det bör även gå att ordna 

parkeringsplatser vid nedfarten från väg 50 mot 

Gonäs 1:145 eller i en förlängning av boendeom-

rådets vändplan. 

Detaljplanen ändras så att 

bryggan placeras vid den 

östra viken.3 Det är dock 

långgrunt även där, så det be-

döms behövas en lång brygga 

ändå. 

Tillgängligheten blir motsva-

rande. Parkeringsplatser be-

döms inte behövas.  

Naturmark på plankartan: Områdena inritade 

med träd i området som är markerade ”natur” 

vid viken ser väldigt små ut och avviker kraftigt 

mot hur närskogen ser ut idag. Vi ser inte nå-

gon bra anledning till varför en exploatör ska få 

köpa marken hela vägen ned till sjön inklusive 

mellan vägen och viken och ha ”enskilt huvud-

mannaskap” när kommunen redan idag har an-

svarar för skötsel av flera närliggande områden. 

Det är inte heller rimligt att en exploatör eller 

BRF ska få köpa och ansvara för landremsan 

mellan vår grannes fastighet Gonäs 78:2 och vi-

ken där de har sin brygga. Om en exploatör vill 

köpa större markområden som visas i plankar-

tan finns det redan utpekade LIS områden i 

kommunen, t.ex i Brittsand och Sjöfjället. För 

dessa områden anges i översiktsplanen att ”det 

är viktigt att ta hänsyn till befintlig bebyggelse”. 

Den principen bör gälla här också, om inte an-

nat så för en framtida god grannsämja. 

Skyddsområdena för träd har 

en radie på 5 m från stam-

men, vilket är ett lämpligt 

skyddsavstånd för rötterna. 

Inget hindrar att trädkronor 

sticker ut utanför skyddsom-

rådena, så som de gör idag, 

ibland över den befintliga 

vägen eller över vattnet. 

Skyddet gäller trädet och är 

inte begränsat till skyddsom-

rådet. De skyddade träden 

ska mätas in mera exakt – lä-

gena kan komma att justeras. 

Kommunen vill undvika att 

äga mark där det ställs krav 

på röjning. Detta eftersom 

kommunen har begränsade 

resurser för sådan röjning 

och kostnaden inte ska 

drabba skattebetalarna.  

                                                           
3 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
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Vi har ansökt om att köpa en mindre del av 

Gonäs 1:36 för att anpassa gränsen mot Gonäs 

1:145 och för att kunna bevara vår fastighet fri 

från insyn. Intentionen är att behålla och ta 

hand om träden och vid behov ta ned skadade 

träd. Den delen av skogen vi vill köpa skymmer 

inte utsikten för de planerade bostadshus som 

ändå får sjöutsikt över västra viken/stranden. 

Ansökan behandlas av kom-

munens marksektion. Kom-

munens bedömning är att en 

sådan privatisering inte är 

möjlig inom ett strand-

skyddsområde.  

En möjlighet är ändå att en 

del mark, nära grannfastig-

heter, lämnas utanför plan-

området och förblir i kom-

munal ägo. 

Skogen vid viken är ”Närskog” enligt skogs-

bruksplanen/översiktsplanen (sektion 6.1.1) 

Marken mellan vägen till vår fastighet och Väs-

man är klassificerad som närskog. Enligt 

Skogsstyrelsen beskrivning och skötsel av 

närskog får den inte avverkas hursomhelst utan 

skogen ska i största möjliga mån bevaras intakt 

för kringboende. Läs här: https://www.skogs-

styrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbil-

der-for-god-miljohansyn/malbilder-friluftsliv-och-

rekreation/friluftsliv-och-rekreation-narskog.pdf  

I planbeskrivningen anges att skogen ska avver-

kas innan detaljplanen träder i kraft vilket vi 

ser som ett troligt sätt för Ludvika kommun och 

exploatören att kringgå bestämmelserna eftersom 

en omfattande avverkning inte blir möjlig när 

området blir strandskyddat område i detaljpla-

nen. 

Vi vill behålla all skog vid vår södra gräns och 

utsträckt till viken för att undvika full insyn in 

på vår fastighet. 

Höjdskillnaden mellan markerat bostadsområde 

och strandkanten i viken är ca 15 meter. Med 

8.5m nockhöjd bör bostadshusen ändå kunna 

får utsikt över Väsman genom att gallra den 

närmsta skogen runt boendeområdet. Möjligtvis 

måste några exeptionellt höga träd i närskogen 

tas ned för att förbättra utsikten?  

 

Beteckningen NS i skogs-

bruksplanen står för ”Natur-

värde skötsel”. Planbeskriv-

ningen justeras. Avverk-

ningen kommer att göras 

med stor hänsyn till de när-

boende, så som beskrivs i do-

kumentet om närskog enligt 

länken i yttrandet. Det är just 

en sådan avverkning som pla-

neras.  

Skogen är inte särskilt utpe-

kad i översiktsplanen. 

Det stämmer att detta är sista 

chansen för kommunen att 

avverka i den här skogen. Se 

även kommentaren till ytt-

rande S3 ovan. 

Skogen vid gränsen till Gonäs 

78:3 är i huvudsak redan gall-

rad och får därmed knappast 

gallras mera innan detaljpla-

nen har vunnit laga kraft. 

Endast en mindre del längs 

gränsen, mellan vägen och 

stranden, har uppnått lägsta 

ålder för föryngringsavverk-

ning. Den får ett skydd i de-

taljplanen.  

När detaljplanen har vunnit 

laga kraft och skogen har fått 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-friluftsliv-och-rekreation/friluftsliv-och-rekreation-narskog.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-friluftsliv-och-rekreation/friluftsliv-och-rekreation-narskog.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-friluftsliv-och-rekreation/friluftsliv-och-rekreation-narskog.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-friluftsliv-och-rekreation/friluftsliv-och-rekreation-narskog.pdf
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bestämmelsen NATUR kom-

mer strandskyddet att stärkas 

genom att skogsvårdslagen 

inte gäller för skog inom de-

taljplaner.  

Väsmansbacken framtida LIS område? I plan-

beskrivningen anges att området kan komma att 

bli ett framtida LIS område, vilket skulle inne-

bära 30m i stället för 100m strandskydd i de-

taljplanen och att bebyggelse då kan komma pla-

neras närmare viken. Resultat av den pågående 

strandskyddsutredningen (pga januariavtalet) 

känner vi inte till ännu. För LIS områden som 

t.ex Brittsand och Sjöfallet anger översiktsplanen 

i alla fall att det är ”viktigt att hänsyn tas till 

befintlig bebyggelse” Vi saknar helt och hållet 

kringboendes aspekt och möjliga påverkan i den 

här planbeskrivningen/plankartan som faktiskt 

bara verkar fokusera på exploatörens önskemål. 

LIS (landsbygdsutveckling i 

strandnära läge) innebär att 

man får bygga och privatisera 

närmare stranden än 100 m, 

inom vissa platser som har 

pekats ut i översiktsplanen. 

Detaljplanen innebär inte att 

det blir ett LIS-område. Den 

nya bebyggelsen planeras på 

större avstånd än 100 m till 

stranden, vilket inte hindras 

av strandskyddet. Inget hind-

rar heller att området närmare 

stranden blir allmän plats 

NATUR, oavsett om huvud-

mannaskapet är enskilt eller 

kommunalt. Även om en 

framtida översiktsplan skulle 

peka ut Väsmansbacken som 

ett LIS-område eller motsva-

rande, så innebär det inte att 

man får bygga inom det som 

är allmän plats i en gällande 

detaljplan. En ny detaljplan 

behövs i så fall. 

Samrådet är till för att kring-

boendes, och andra remissin-

stansers, aspekter ska påverka 

planhandlingarna.   

 

 

S9 Tre privatpersoner, Gonäs 78:2 

Yttrande inkommet den 8 juni 2021 

Yttrandet innehåller även en beskrivning av familjens ägande och nyttjande av 

Gonäs 78:2, som inte tas med i tabellen nedan med synpunkter på detaljplanen. 

Yttrandet i sin helhet finns i kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens dia-

rium. 
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Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi har tagit del av information kring den 

planbeskrivning och detaljplan som finns 

Väsmansbacken i Ludvika. Vi kan bara 

konstatera att det är med stor bedrövelse 

och sorg vi läser igenom all information. 

 

Vi kan inte förstå varför det är nödvändigt 

att röja skog, bygga och dra ledningar just 

intill och runt om vår tomtgräns. Sen ska 

det dras vattenledningar som gör ”vår” vik 

ytterligare förorenad och vad vi förstår i 

stort sett otjänlig.  

Dessutom ska en båtbrygga för allmänheten 

byggas just intill den plats där vi har vårt 

båthus och brygga.  

Varför det är nödvändigt att göra allt detta 

i direkt angränsning till och runt vår tomt 

har vi ingen förståelse för och vi är ärligt ta-

lat helt förkrossade.   

Vi kommer göra allt som står i vår makt 

för att den här planen inte ska gå igenom. 

Dagvattenledningen projekteras 

nu för att dras till viken öster om 

planområdet. Därmed finns även 

möjlighet till en dagvattendamm 

för rening av dagvattnet. 

Även råvattenledningen projekte-

ras att dras, tillsammans med dag-

vattenledningen, till den östra vi-

ken. ”Råvatten” från Väsman be-

hövs till gruvan. Det är alltså inte 

fråga om något utsläpp från gru-

van. Planbeskrivningen förtydli-

gas. 

Detaljplanen ändras så att bryggan 

placeras vid den östra viken.4 

Om det förslag till planbeskrivning och de-

taljplan som nu ligger skulle förverkligas 

vore det inte längre den plats vi i dag kallar 

paradiset på jorden.  

Det blir i stället en tomt inklämd mitt i ett 

nyetablerat villaområde, utan närskog, med 

vägar, trafik, nedgrävda råvattenledningar, 

pumphus, allmän brygga direkt intill vår 

fastighet och med i stort sett otjänligt vatten 

i ”vår” vik.   

Varför nu det ska vara nödvändigt, kan vi 

inte för allt i världen förstå. 

Se ovan. 

Närskog  

Den avverkning som planeras 

kommer att göras varsamt med 

tanke på att det är närskog. Minst 

                                                           
4 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
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Skogen som angränsar direkt till vår tomt 

är produktionsskog och är moget för föryng-

ringsverkan, står det att läsa planbeskriv-

ningen. Betyder det att all den skogen kom-

mer att röjas? 

I vilket syfte kan vi inte förstå. I riktning 

mot vår tomt är det inte sjöutsikt, endast 

insyn till vår gård, varför nu det skulle vara 

intressant.  

Det här är närskog och det enda som skyd-

dar vår tomt från full insyn. Det är denna 

närskog som gör vår tomt till den plats för 

rekreation, umgänge och friluftsliv vi önskar 

under den ledighet vi har i familjen, utan 

att vi störs av omgivningen.  

Här måste det väl ändå vara möjligt att ta 

hänsyn till att bevara den närskog som lig-

ger närmast vår tomt och åtminstone spara 

en remsa på tiotalet meter, så att vi slipper 

full insyn? 

50% av de större träden kommer 

att sparas. NS i Skogsvårdsplanen 

står dock för ”naturvärde, sköt-

sel”, inte närskog. Avverkningen 

kan även anpassas så att det blir 

kvar ett insynsskydd till Gonäs 

78:2. 

Se även S3. 

Råvattenledning/Dagvattenleding 

Det ska dras vattenledningar från Blötber-

gets Gruva, via nybyggda hus och ner till 

”vår” vik. 

Ledningarna ska enligt ritningarna dras 

precis intill vår tomtgräns. Varför skulle 

det vara nödvändigt att dra de just där? 

Igen så ska alltså all skog direkt inpå vår 

tomt röjas och sedan ska det grävas ner en 

ledning på den platsen? Varför måste det 

grävas i direkt anslutning till vår tomt?  

Här måste det väl ändå vara möjligt att ta 

hänsyn till att bevara den närskog som lig-

ger närmast vår tomt och åtminstone spara 

en remsa på tiotalet meter, så att vi slipper 

full insyn?  

Vi vill såklart också gärna slippa ha en 

arbetsplats under lång tid i direkt anslut-

ning till vår tomt, vilket också skulle 

 

Dessa synpunkter är besvarade 

ovan. 
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kunna hända fler gånger vid eventuella fel i 

ledningen.  

De här ledningarna gör också att Väsmans 

vatten, och i synnerhet viken vid Väs-

manbacken, alltså blir ytterligare förore-

nad? 

Ni ska alltså dra en ledning som gör att vi 

inte längre kan bada i viken i Väsman, 

om vi inte gör det på egen risk med fara för 

vår hälsa? 

Det var väl inte direkt så vi alla i den här 

viken tänkte oss när vi skaffade oss som-

marhus vid Väsmans vatten.  

Varför kan inte ledningarna dras öster 

längs Gonäsvägen och vidare ner i östra vi-

ken? Där finns inga fastigheter som skulle 

påverkas på samma vis av vattenledning-

arna. 

Pumphus 

Det ska byggas ett pumphus nära vår tomt.  

Igen, varför måste det byggas ett pumphus 

så nära vår tomt?  

Också här måste det väl vara möjligt att ta 

hänsyn till att bevara den närskog som lig-

ger närmast oss och åtminstone spara en 

remsa på tiotalet meter, så att vi slipper full 

insyn?  

Och att vi slipper ha ett pumphus så nära 

oss. Slipper ett pumphus så nära den sjöbod 

och strand där vi badar (än så länge på 

egen risk) och har vår lilla eka.  

Frågan är också hur mycket låter det från 

pumphuset? Hur mycket trafik förväntas 

till/från pumphuset?  

Vi kan bara inte förstå varför det är nöd-

vändigt att bygga ett pumphus just här. 

 

Även pumphuset planeras nu att 

placeras vid den östra viken. 
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Men om ledningarna dras öster längs Go-

näsvägen och vidare ner i Östra viken, är ju 

detta inte ett problem längre. 

Allmän Brygga 

Det ska byggas en brygga bara tiotalet me-

ter från det båthus vi har vid ”vår” vik.  

Här rekommenderas man redan idag att 

inte bada. Än värre blir det om vattenled-

ningar dras här. Därför kommer alltså inte 

bryggan kunna nyttjas för bad.  

Av samma anledning är väl då inte fiske 

heller direkt att rekommendera? 

Vattnet här är inte ens en halv meter djupt 

inne i viken, knappt en meter djupt om du 

går ut tiotalet meter. Därför kan inte bryg-

gan heller nyttjas för att anlägga båtar här.  

Vad är det då bryggan ska vara till för?  

Hur mycket skog kommer att röjas för att 

bygga den här bryggan? 

Varför ska det vara en allmän brygga i en 

vik, en liten vik som i så många år varit så 

fridfull och varsamt nyttats av de få som-

margäster som funnits där i många år? 

Kan bryggan precis som vattenledningarna 

istället byggas i den östra viken?  

Borde förenkla och ge bättre tillgång till 

bryggan för allmänheten, som då också slip-

per störas av oss i kringliggande fritidshus. 

Bryggan lär då också vara fullt synlig från 

nya boendeområdet. 

 

Detaljplanen ändras så att bryggan 

placeras vid den östra viken.5 

I planbeskrivningen står att kom-

munen avråder från bad. Det är 

fel och ska ändras till att kommu-

nen inte rekommenderar bad vid 

området. Det är tillåtet att bada på 

egen risk. Risken är att renings-

verket får en driftstörning som in-

nebär att orenat vatten släpps ut i 

sjön, vilket hände senast 2019. 

Det är inga problem för fisket. 

Livsmedelsverkets rekommen-

dationer gäller. Inget särskilt gäller 

vid Väsmansbacken. 

 

Landremsan som är från vår fas-

tighet ner till sjön vid vårt båthus 

vill vi köpa. 

Vi har som sagt också framfört det till 

Torkel Berg, vid möte 4 juni vid Väs-

manbacken.  

 

Frågan har utretts. Något nyttjan-

derättsavtal eller servitut för land-

remsan finns inte. Hade ett sådant 

funnits hade det möjligen gått att 

sälja marken. Även om båthus 

                                                           
5 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
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Det låter absurt att en bostadsrätts-före-

ning/Samfällighet skulle äga och ansvara 

för området mellan vår fastighet och sjön 

där vi har båt, båthus och brygga. Här har 

vi haft tillgång till sjöliv sedan 1977.  

Vi, vår Pappa Lennart Eriksson, fick vid 

köp av fastigheten via både tidigare ägare 

och möte med kommun att det var oerhört 

viktigt att vi bevarade vår brygga och båt-

hus. Det skulle ge oss garantier att både vår 

brygga och vårt båthus för all framtid skulle 

få behållas.  

Vi har själva sedan 1977 hela tiden var-

samt underhållit den tomt som vår brygga 

och vårt båthus ligger på och vill gärna tro 

att vi har någon form att rättighet till den 

tomten? 

Vi vill både äga och ansvara för det här 

området. Då kan vi också säkra upp att 

närskogen intill vår tomt och kring brygga 

och båthus behålls.  

Detaljplanen bör inte omfatta tomten mel-

lan vår tomt och vattnet. 

och brygga fanns långt innan 

Lennart köpte fastigheten, och 

långt innan det allmänna strand-

skyddet infördes, så räcker det ty-

värr inte med ett muntligt råd från 

kommunen 1977. 

För att undvika att en bostads-

rättsförening/samfällighet sköter 

denna landremsa lämnas den ut-

anför detaljplanen. 

Summering 

Vi ifrågasätter starkt hela den detaljplan 

som ligger.  

Framför allt ifrågasätter vi varför det i pla-

neringen inte har tagits någon som helst 

hänsyn till oss som har angränsande tomter 

och i så fall skulle påverkas i så stor ut-

sträckning att det också kommer påverka 

värdet på fastigheten negativt.  

Här är känslan att vi är helt överkörda 

och på väg att bli ”borttvingade”.  

Vi ifrågasätter hur den här planeringen har 

gått till och vilka avsikter som finns.  

Att de som har tagit initiativ till den här 

planeringen inte ens har hört av sig till oss, 

och andra i närheten, för att höra sig för om 

hur man bäst kan ta hänsyn och i alla fal 

försöka gå alla till mötes en bit, är oerhört 

märkligt och brist på respekt.  

 

Samrådet är till för att boende, all-

mänhet, myndigheter, företag och 

organisationer ska få tillfälle till di-

alog och lämna synpunkter i ett ti-

digt skede, så att lämplig hänsyn 

kan tas. Det finns ingen detaljplan 

som ”ligger”. Samråd medför för-

ändringar av planförslag, ofta 

stora förändringar. 

Gonäs 78:2 ligger mer än 35 m 

från föreslaget område för nya 

bostäder. Allmän plats NATUR 

föreslås emellan. Avståndet från 

bostadshuset på Gonäs 78:2 och 

närmast tillåten placering av bo-

stadshus i föreslaget område är 

mer än 75 m. Hänsyn har alltså re-

dan tagits i planförslaget.  
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Gissningsvis har de här planerna funnits en 

längre tid, men tilldelats oss med bara 

några få veckor att komma in med åsikter.  

Vi skulle gärna vilja se alla handlingar 

som finns kring hur den här planeringen 

initierades och fullföljdes. 

  

Vi har förstått att detaljplanen initialt har 

sett annorlunda ut, en detaljplan där vi inte 

alls skulle påverkas på samma vis.  

Så varför nyttjas inte området öster längs 

Gonäsvägen och vidare ner i Östra viken 

istället, där det i stort sett inte är någon be-

byggelse alls? 

Ska hänsyn tas till avstånd till vatten och 

vägar kanske man skulle kunna tänka sig 

att ta hänsyn också till oss som bor i områ-

det? 

 

Vi vill gärna tro att det går att komma 

långt med sunt förnuft. 

Vi hoppas innerligt att ni inte fullföljer och 

genomför den detaljplan som ligger.  

Vi hoppas av hela vårt hjärta att ni tar 

hänsyn till våra åsikter i den här skrivel-

sen.  

Vi hoppas att ni tar hänsyn till vad platsen 

på Väsmanbacken har betytt, betyder och 

förhoppningsvis kommer fortsätta betyda för 

vår familj i många, många år till.  

Vi hoppas att ni inte stirrar er blinda på 

någon/några som till synes bara för egen 

ekonomisk vinning vill genomföra en hän-

synslös exploatering på andras (lär vår) be-

kostnad.  

Vi tror att om ni nödvändigtvis 

behöver genomföra någon form av 

exploatering i närheten av Väs-

mansbacken, så kan ni genomföra 

samma planer på ett betydligt 

I samrådet föreslagen placering 

för pumphuset var 17 m från 

gränsen till Gonäs 78:2, 74 m från 

bostadshuset. I granskningsskedet 

föreslås att större hänsyn tas, ge-

nom att pumphus och råvatten-

ledning flyttas till den östra viken, 

350 m från Gonäs 78:2. 

Servitutet för råvattenledningen är 

från 2012, alltså långt innan det 

var aktuellt med en detaljplan i 

området.  

Framtagande av samrådshand-

lingar innebär ett skissarbete. Den 

första idéskissen ser dock inte sär-

skilt mycket annorlunda ut. Råvat-

tenledningen fanns inritad i unge-

fär samma läge redan på den skis-

sen. Se nedan. 

Planeringen är inte fullföljd än. 

Samrådet betraktar vi som ett ti-

digt skede. Det är till för att kring-

boendes, och andra remissinstan-

sers, synpunkter ska påverka plan-

handlingarna. 
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smartare vis, utan att påverka var-

ken oss eller andra boende i när-

heten nämnvärt. 

 

 
 

 
Flygfoto som visar att strandområdet nedanför Gonäs 78:2 var taget i anspråk 

redan 1975, när det allmänna strandskyddet infördes. Foto från Länsstyrelsen. 

 

Den första idéskissen 
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S10 Fyra privatpersoner, Gonäs 55:2 och Gonäs 55:3 

Yttrande inkommet den 8 juni 2021  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi motsätter oss ny detaljplan för 

del av Gonäs 1:36 med flera ”Väs-

mansbacken”. 

Skälen till våra synpunkter och ställnings-

tagande grundar sig på följande: 

 

- Områdets utseende och karaktär 

ändras i för stor utsträckning med byggande 

av de planerade bostäderna. Vi pratar av 

egen erfarenhet av att två nya permanentbo-

städer nyligen byggts på vår andra sida och 

där nästintill all skog har avverkats. Nu 

ska femdubbla antalet byggas. 

Det är för att hushålla med natur-

resurser som de nya bostäderna 

tillåts placeras tätare. Inom allmän 

plats NATUR och SKYDD är av-

sikten att skogen i stor utsträck-

ning ska vara kvar. Inom de delar 

där strandskydd ska gälla finns 

krav på att åtgärder inte får vidtas 

som väsentligt förändrar livsvillko-

ren för djur- eller växtarter. 

- Upphävandet av strandskyddet 

för anläggande av båtbrygga med båtplat-

ser, pumphus, väg fram till pumphus, rå-

vattenledning och dagvattenledning innebär 

att befintligt djur och växtliv påverkas i 

alltför stor utsträckning samt att vattenom-

rådets nuvarande användningsområde 

omöjliggörs för oss befintliga fastighetsägare 

i området samt övriga. Olyckstillbud är up-

penbara i och med de ledningar som kom-

mer läggas på botten i det grunda vattnet 

som utgör badplats för barn, ungdomar 

m.fl. Vem bär ansvaret om ett barn skulle 

fastna i en av ledningarna och drunkna? 

Är det Ludvika kommun eller Nordic 

Iron Ore (NIO)? Av servitutsavtalet från 

2012 framgår inte denna ansvarsfråga. Vi 

har ställt frågan till Jan Persson och även 

föreslagit ändring av plats för pumphus och 

råvattenledningen. Den plats vi föreslår är 

vattenområdet som är beläget på andra si-

dan vägen av det nya industriområdet efter 

 

Råvattenledningen och dagvatten-

ledningen föreslås dras till viken 

öster om planområdet. Detaljpla-

nen ändras så att även bryggan 

placeras vid den östra viken.6 

Servitutet för råvattenintaget är 

från 2012, långt innan det var ak-

tuellt med detaljplan i området. 

Planbeskedet gavs 2020. Aktuali-

serandet av detaljplanen gör att 

NIO har gått med på att flytta rå-

vattenledningen. 

                                                           
6 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
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Gonäsvägen (Björnmossen). Argumentat-

ion för denna plats är att det inte är någon 

lokal badplats, skog är redan avverkad och 

endast en angränsande fastighetsägare som 

berörs. Jan Persson har vidarebefordrat 

denna fråga till Marcus Karlsson på NIO. 

För Ludvika kommun kan det inte möta 

motstånd att denna plats ändras och troli-

gen inte NIO heller. För ingen (vill) väl stå 

med ansvaret för eventuella olyckstillbud 

och den kostnaden som det kan medföra 

samt negativ publicitet? Och särskilt när 

det kommer fram att vi påtalat dessa ris-

ker och ni nonchalerat dessa? 

Vi får känslan av att aktualiseringen av 

råvattenledningen med pumphus samt till-

hörande väg endast är till för att skog en-

klare ska kunna avverkas och strandskyd-

det upphävas, vilket gynnar exploatören 

och missgynnar oss befintliga fastighetsägare 

som berörs av detta.  

 

- Anläggande av brygga med båt-

platser och ianspråktagande av 

vattenområde. 

Vi vill utöver tidigare beskrivning av 

olämpligheten med brygga med båtplatser i 

angivet vattenområde som är vår badplats, 

särskilt skapa förståelse och insikt om hur 

ytterst olämpligt det är och att ett större 

vattenområde i praktiken kommer tas i 

anspråk än vad som framgår av planbe-

skrivningen. I planbeskrivningen framgår 

att bryggans storlek begränsas till maxi-

malt 75 m2. Vattenområdet som tas i an-

språk beräknas till 203 m2. Vi vill här-

med påvisa att i praktiken så kommer ett 

dubbelt så stort vattenområde tas i an-

språk. Den 2 juni 2021 gjordes en under-

sökning av vattendjupet i viken där bryg-

gan planeras ligga. Med utgångspunkt i 

 

Detaljplanen ändras så att bryggan 

placeras vid den östra viken.7  

                                                           
7 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
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strandkanten och sedan ca 50 m rakt ut så 

var vattennivån 1,05 m. Då kan vi utan 

att överdriva anta att om bryggan med båt-

platser för upp till 20 båtar ska anläggas 

så behövs åtminstone bryggans längd inklu-

sive landgångar vara minst 50 m lång. Om 

vi sedan tänker att bryggans bredd är 2 m 

och en båt 4 m lång så innebär det att den 

totala bredden blir 10 m. Den totala ytan 

av vattenområdet kommer alltså bli 50 m 

* 10 m = 500 m2. Mer än en fördubbling 

av det vattenområde som anges tas i an-

språk i planbeskrivningen.  Ni som besökt 

viken där bryggan planeras läggas förstår 

nu orimligheten i att anlägga en brygga i 

det vattenområdet. Den kommer ta upp 

väldigt stor del av viken. Och hur skulle 

det inte påverka omgivningens miljö? Som 

lagstöd anges 16 § 7 kapitlet Miljöbalken. 

Skälet är alltså att en brygga för sin funkt-

ion måste finnas i strandskyddsområde, 

d.v.s. i eller vid vattnet. Det är förståeligt 

men däremot är det en annan sak om det 

är lämpligt. Samma lagstöd och skäl skulle 

kunna angetts för en ubåt. En ubåt behö-

ver för sin funktion ligga i vatten. Det vore 

självfallet även det ytterst olämpligt. Och 

om inte detta vore tillräckligt olämpligt så 

planeras det läggas en dagvattenledning och 

en råvattenledning direkt på botten i det 

grunda vattnet. Vi hoppas att ni nu fått 

tillräcklig förståelse och inser att detta utgör 

en betydande miljöpåverkan och sätter 

stopp för planerna gällande bryggan och de 

ledningar som planeras. 

- Ljud/bullernivå ökar väsentligt 

för de befintliga fastighetsägarna när skog 

avverkas, nya bostäder byggs och med de 

boendes friluftsaktiviteter. Vi pratar av 

egen erfarenhet av att två nya permanentbo-

städer nyligen byggts på vår andra sida och 

där nästintill all skog har avverkats. 

De nya bostadshusen innebär en 

minst lika stor avskärmning av tra-

fikbuller från Gonäsvägen som 

skogen gör. Om friluftsaktiviteter 

bullrar så är det en fråga för myn-

dighetsnämnden miljö och bygg, 

som är tillsynsmyndighet.  
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- Vi anser till skillnad mot er att 

den nya detaljplanen medför en 

betydande miljöpåverkan. Den pla-

nerade avverkningen av skog är ett för stort 

ingrepp mot befintlig natur och dess djur- 

och växtliv. Avverkningen syftar till största 

del till att ge ett fåtal personer bättre sjöut-

sikt samt exploatören högre försäljningspris 

på de nybyggda bostäderna, vilket ska sät-

tas i relation till den stora negativa miljö-

påverkan det innebär. En hög exploatering 

och avverkning har skett i området 

(Lyviksberget, nya industriområdet vid 

Björnmossen, området på andra sidan 

vägen av industriområdet). Och mer är på 

gång, t.ex. exploatörens planer för Sjöfallet.  

Särskild hänsyn ska tas för områden som 

är starkt exploaterade och där det råder 

högt bebyggelsetryck, som är fallet med om-

rådet Väsmansbacken med dess mark- och 

vattenområde. 

Länsstyrelsen Dalarnas län delar 

kommunens bedömning att detalj-

planeförslaget inte innebär bety-

dande miljöpåverkan. Se yttrande 

S9. 

Avverkningen är planerad att gö-

ras innan detaljplanen vinner laga 

kraft. Den görs enligt skogsvårds-

lagen med skogsbrukets dispens 

från strandskyddet. Se även för-

valtningens kommentarer till ytt-

rande S3.  

 

S11 Länsstyrelsen  

Yttrande inkommet den 9 juni 2021 

Synpunkter Förvaltningens kom-

mentarer 

Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har identifierat några överprövnings-

grundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 

 

(Synpunkterna fram till ru-

briken ”Övrigt”) 

Riksintresse 

Planområdet ligger inom område med fyndigheter av 

riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljö-

balken, Håksberg-Blötberget. Mark- och vattenom-

råden som innehåller fyndigheter av värdefulla äm-

nen eller material ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. 

Länsstyrelsen inväntar svar från SGU om detalj-

planens eventuella påverkan på riksintresset för fyn-

digheter och avser att komplettera detta samrådsytt-

rande när SGU har yttrat sig. 

 

Se S14 och S17. 
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Strandskydd 

För att upphäva strandskyddet för bryggor krävs 

enligt rättspraxis förutom särskilda skäl även att 

det finns särskilda behov av bryggorna på platsen 

och det behovet inte kan uppfyllas på annat sätt. 

Kommunen behöver komplettera med en beskrivning 

över behovet av bryggorna och utveckla beskriv-

ningen av det särskilda skälet för detta. 

I övrigt delar Länsstyrelsen kommunens bedömning 

om att strandskydd inte gäller för gruvhålen och 

skärpningarna eftersom de är byggda artificiellt. 

 

 

Detaljplanen ändras så att 

bryggan placeras i viken 

öster om planområdet.8 

Planområdet utvidgas dit. 

Planbeskrivningen kom-

pletteras.  

Hälsa och säkerhet  

Vatten och avlopp 

Det behöver framgå av planhandlingarna om re-

ningsverket har kapacitet under de närmsta 10–20 

åren att ta hand om spillvattnet från området samt 

reningsverkets tillståndsgivna belastning och nuva-

rande maximal genomsnittlig veckobelastning (max 

GVB). 

 

 

Planbeskrivningen kom-

pletteras. 

Översvämning/dagvattenhantering 

Översvämningsrisken ska beaktas för pumphuset. 

Lämplig höjdsättning behöver införas i planen uti-

från konsekvenserna av att denna översvämmas. 

Enligt MSB:s översvämningskartering är det kli-

matanpassade 200-årsflödet för Väsman 157,2 

och högsta beräknade flöde är 158,5. I kommunens 

riktlinjer för markanvändning vid Väsman har 2 

dm lagts på för att ta hänsyn till att dagens flöden 

är något högre för Väsman än de klimatanpassade 

som relaterar till år 2098. 

Planbeskrivningen behöver beskriva hur dagvatten-

hanteringen för planens genomförande påverkar väg 

608, även vid dimensionerande skyfall. Ingen ök-

ning av tillflödet till vägdiken och vägtrummor får 

ske till följd av planens genomförande, eftersom 

 

Pumphuset placeras på 

mark över + 156,4 m och 

krav ska ställas på att det 

utformas så att det inte tar 

skada av en översvämning 

upp till + 157,2 m, enligt 

kommunens riktlinjer för 

ny bebyggelse vid Väs-

man.9 

Plankarta och planbeskriv-

ning kompletteras. 

Inget vatten från detaljpla-

nen leds till diken för väg 

608. Dagvattnet från de-

taljplanen söder om vägen 

leds i ledningar under 

                                                           
8 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
9 Riktlinjer antagna av kommunfullmäktige 2016-02-22 § 17 
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vägens dagvattensystem (diken, trummor och led-

ningar) är dimensionerade för att enbart hantera 

vägens behov och ett nollalternativ för omgivande 

mark. 

vägen och vidare till Väs-

man. 

Trafikbuller 

Enligt planhandlingarna överskrids inte riktvärdet 

för buller ekvivalent nivå 60 dBA vid bostadsbygg-

naders fasader (Förordning (2015:216) om trafik-

buller vid bostadsbyggnader). Planbestämmelserna 

om byggnaders placering refererar dock till huvud-

byggnader istället för bostadsbyggnader samtidigt 

som bullerberäkningarna baseras på 54 meters av-

stånd (4 meters avstånd till den södra användnings-

gränsen), dvs. det saknas i trafikbullerberäkning 

och planbeskrivning referens till var i bostadsområ-

det ekvivalent ljudnivå är högst 60 dBA. Det går 

därför inte att bedöma ifall bostadsinredda komple-

mentbyggnader på 53 meters avstånd (3 meters av-

stånd till den södra användningsgränsen – bestäm-

melse p3) uppfyller riktvärdena. 

För uteplatser som förläggs närmare än 64 meter 

från vägkant från väg 608, Gonäsvägen, måste en-

ligt planhandlingarna bullerskyddande åtgärder gö-

ras så att bestämmelserna om riktvärden för buller 

vid uteplatser enligt trafikbullerförordningen 

(2015:216) inte överskrids år 2040. En planbe-

stämmelse behöver införas på plankartan som regle-

rar detta. 

Detaljplanen möjliggör i praktiken uppförande av 

byggnader i två våningar samt därutöver eventuell 

suterrängvåning. Trafikbullerberäkningarna utgår i 

scenarierna för år 2040 endast ifrån bullernivåer 2 

meter över mark vilket gör att det inte är möjligt att 

bedöma trafikbullrets påverkan på de våningsplan 

som byggrätt ges för högre upp i byggnaderna. De-

taljplanen behöver kompletteras med beräkningar 

och slutsatser för uppräknade bullernivåer år 2040 

vid fasad och uteplatser för övriga våningsplan ovan-

för bottenvåningen/ suterrängvåningen. 

 

Det finns en planbestäm-

melse om att huvudbygg-

nader ska placeras minst 

20 m från den södra fastig-

hetsgränsen/användnings-

gränsen för bostäder. Det 

innebär att bostadshusen 

placeras minst 70 m från 

Gonäsvägen. En av buller-

beräkningarna baseras på 

54 m avstånd från vägmitt, 

vilket är avståndet till den 

södra användningsgränsen. 

”Huvudbyggnader” ändras 

till ”bostadsbyggnader” i 

planbestämmelsen. En de-

taljplan kan dock inte re-

glera var komplementbo-

stadshus placeras. Krav 

ställs dock i plan- och 

bygglagen på att de ska 

placeras i omedelbar när-

het av ett en- eller tvåbo-

stadshus.10 Detta får beva-

kas i samband med bygg-

anmälan. 

Det finns gott om plats att 

anordna uteplatser där bul-

lernivåerna är lägre. Något 

förbud mot att anlägga 

uteplatser utan bullerskydd 

bedöms därför inte behö-

vas. 

En ny trafikbullerberäk-

ning för nivån 5 meter 

över mark och 73 m av-

                                                           
10 Plan- och bygglagen 9 kap 4 a § 
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Eftersom ingen separat bullerutredning har gjorts 

behöver bullerberäkningar i förhållande riktvärdena 

liksom avvägningar, slutsatser och möjliga åtgärder 

utifrån beräkningarna göras mycket tydligare i 

planbeskrivningen, eftersom redovisningen i planbe-

skrivningen får anses ersätta en separat bullerutred-

ning i detta fall. Länsstyrelsen rekommenderar dock 

att en separat bullerutredning genomförs med tydli-

gare redovisning av bullernivåer inom planområdet, 

eftersom det skulle bli ett bättre underlag både för 

kommunens planarbete, för Länsstyrelsens gransk-

ning samt för allmänhetens och sakägares förståelse 

av de avvägningar som görs i planen. 

 

stånd från vägmitt, upp-

räknad för år 2040, visar 

trafikbuller med ekvivalent 

nivå på 54 dBA och max-

nivå på 65 dBA. Riktvär-

det överskrids alltså inte.  

Planbeskrivningen förtyd-

ligas. 

Framtida industribuller 

Gällande detaljplan direkt söder om väg 608 (De-

taljplan för Lyviksbergets industriområde Östra de-

len, laga kraft 2014-09-26) möjliggör etablering av 

industri och kontor över ett större område. Kommu-

nen behöver i den aktuella detaljplanen säkerställa 

att framtida etableringar i det angränsande detalj-

planelagda industriområdet inte medför störningar 

för de planerade bostäderna. 

 

Industriområdet inom de-

taljplanen söder om Go-

näsvägen ligger cirka  

83 m från byggrätterna för 

bostadshus. I den detalj-

planen anges bland annat 

att Boverket rekommen-

derar 50 – 200 m avstånd 

mellan verksamheter och 

bostäder och att exakta 

skyddsavstånd kan bedö-

mas först när en verksam-

het söker bygglov/till-

stånd. Bostäder på Väs-

mansbacken innebär alltså 

att de mest störande verk-

samheterna inte kan eta-

blera sig inom delarna 

närmast bostäderna. Plan-

beskrivningen komplette-

ras. 

Trafiksäkerhet 

Siktlinjerna i den nya anslutningen till väg 608 be-

höver säkerställas. Plankartan behöver reglera att 

eventuell skyddsåtgärd inom användningen 

SKYDD1 inte blir siktskymmande i den nya an-

slutningspunkten. Detta kan göras genom att till 

exempel undanta vissa delar från att möjliggöra 

skyddsåtgärder eller att ge möjliga skyddsåtgärder 

 

Plankarta och planbeskriv-

ning kompletteras. 
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en maximal föreskriven höjd närmast korsningen 

som inte inverkar på sikten. 

 

Övrigt (Ej överprövningsgrun-

dande synpunkter) 

Naturmiljö 

Någon slags naturvärdesinventering har gjorts av 

kommunens skogsförvaltare i februari 2021. Läns-

styrelsen rekommenderar starkt att kommunen gör 

en fullständig naturvärdesinventering under växtsä-

song, helst under sommarsäsongen. Detta för att 

kunna utesluta eller få kännedom att det finns 

skyddsvärda/hotade/rödlistade arter i området. 

Detaljplaneringen kan då göras med ett bra un-

derlag över vilka områden som behöver sparas som 

naturmark och vilka som kan exploateras. Detta 

för att undvika att behöva få ärenden prövade enligt 

artskyddsförordningen i senare skede, som kan ris-

kera att försena eller helt hindra ett genomförande 

av detaljplanen. 

 

En ny naturvärdesinvente-

ring har gjorts. Planbe-

skrivningen kompletteras.  

Kulturmiljö 

På två ställen i planbeskrivningen hänvisas till 

”Kulturminneslagen”. Detta bör ändras så att kor-

rekt hänvisning sker till ”Kulturmiljölagen” 

(1988:950) istället. 

 

Planbeskrivningen rättas. 

Vattenverksamhet 

Utfyllnad i skärpningen eller kanalen är anmäl-

ningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § 

då det utgör arbeten i vattenområde enligt 11 kap. 

miljöbalken. 

 

Planbeskrivningen kom-

pletteras. 

Hälsa och säkerhet  

Gruvhål 

I direkt närhet till de planerade bostäderna, inom 

område NATUR med enskilt huvudmannaskap, 

ligger ett gruvhål som beskrivs i planbeskrivningen. 

Kommunen behöver bedöma riskerna för olyckor 

och säkerställa att erforderliga säkerhetsåtgärder 

vidtas innan bostäderna byggs. 

 

Se S14 och S17. 

Farligt gods Huvudbyggnad ändras till 

bostadsbyggnad. En detalj-

plan kan dock inte reglera 
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Planbestämmelsen om att ”Huvudbyggnad ska pla-

ceras minst 20 meter från den södra fastighetsgrän-

sen/användningsgränsen för bostad” bör utvidgas 

till att även omfatta byggnad inredd som bostad. 

var komplementbostads-

hus placeras. Krav ställs 

dock i plan- och bygglagen 

på att de ska placeras i 

omedelbar närhet av ett 

en- eller tvåbostadshus.11 

Detta får bevakas i sam-

band med bygganmälan. 

Förorenad mark 

I planbeskrivningen nämns att det förekommer tidi-

gare skärpning som en del av prospekterings-arbete. 

Det finns inget objekt i EBH-stödet för detta om-

råde och det finns därför ingen information 

huruvida eventuella föroreningar i form av tungme-

taller kan förekomma. Vid schaktarbete och om-

händertagande av eventuella överblivna massor där 

misstanke finns att föroreningar kan förekomma 

bedömer Länsstyrelsen det som nödvändigt att sä-

kerställa massornas lämplighet genom provtagning. 

Detta ska ske i samråd med ansvarig tillsynsmyn-

dighet. 

För kännedom är den närliggande Lyviken och de-

lar av Väsman förorenad med bland annat 

PAH:er och tungmetaller. Planbeskrivnigen bör 

kompletteras med uppgifter om dessa föroreningar. 

Länsstyrelsen instämmer med kommunen i övrigt 

att det ej är att betrakta som lämpligt att upprätta 

en badplats eller främja bad utan att detta föregås 

av undersökningar i sediment. 

 

 

Planbeskrivningen kom-

pletteras.  

Lyviken är över två kilo-

meter från planområdet 

sjövägen. Det finns inga 

misstankar om sådana för-

oreningar vid Väsmans-

backen. Att kommunen 

inte rekommenderar bad i 

området beror istället på 

risken för bräddning av 

orenat avloppsvatten från 

Gonäs reningsverk, vilket 

kan ske vid driftstörning. 

Trafik 

Kommunen och exploatören bör föra dialog med 

Trafikverket angående utformningen av den nya 

anslutningen till väg 608. Avtal om anslutningen 

bör ha tecknats med Trafikverket innan detaljpla-

nen antas. 

 

 

Sådan dialog förs. 

Planbestämmelser  

Angående bostadsbyggnad 

– se ovan. 

                                                           
11 Plan- och bygglagen 9 kap 4 a § 
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”Bostadsbyggnad” är oftast ett lämpligare begrepp 

att använda i planbestämmelser istället för ”huvud-

byggnad”. Till exempel relateras frågor om trafik-

buller och riskhantering nära farligt godsleder oftast 

till just bostadsbyggnader. 

Bestämmelserna e1 och e3 reglerar förutom utnytt-

jandegrad även komplementbyggnaders nockhöjd. 

För att öka tydligheten i planbestämmelserna bör 

inte bestämmelser om utnyttjandegrad och byggna-

ders höjder kombineras i samma bestämmelse. 

För området med bryggor (W1) finns även en be-

stämmelse om markreservat (t1) med lydelsen 

”Markreservat för brygga på max 75 m2, för all-

männyttig trafik”. Tanken med denna bestämmelse 

bör förtydligas i planbeskrivningen så att det t.ex. 

framgår vilken typ av allmännyttig trafik som avses 

och hur markreservatet ska säkerställas fastighets-

rättsligt/avtalsmässigt. 

Det är lämpligt att användningen SKYDD1 precis-

eras/förtydligas på plankarta och i planbeskrivning 

så att det är tydligt vilken utformning som kan för-

väntas av den allmänna platsen. 

Skyddsåtgärder får inte placeras inom vägområdet 

eller säkerhetszonen till väg 608. 

 

Bestämmelsen om kom-

plementbyggnaders nock-

höjd görs så tydlig som 

möjligt. 

Inför antagandet har vat-

tenområde för brygga ta-

gits bort. 

Skyddsområdet är i första 

hand till för att ge ett 

skydd genom avstånd och 

befintlig terräng/vegetat-

ion. Något krav på ytterli-

gare avskärmning ställs 

inte, men en viss flexibili-

tet är önskvärd om behov 

av avskärmning uppstår i 

framtiden. Plangränsen går 

i gränsen till vägområdet. 

Planbeskrivningen förtyd-

ligas. 

Undersökningssamråd om betydande 

miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan 

antas bli så betydande att en strategisk miljöbedöm-

ning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Läns-

styrelsen delar kommunens bedömning att detalj-

planeförslaget inte innebär betydande miljöpåver-

kan. 

 

 

S12 Tre privatpersoner, Gonäs 78:3 

Yttrande inkommet den 9 juni 2021, som en komplettering till yttrande S8. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 Ytterligare kommentar: När man ser 

hur mycket problem den föreslagna detalj-

planen skulle orsaka för existerande fri-

Området öster om planområdet, där 

det avverkats, är för smalt. Avstån-

det mellan strandlinjen och Gonäs-

vägen är där 100-130 m. Det gene-

rella strandskyddet är 100 m från 



Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-26 

Diarienummer 
KSU 2021/132 

Sida 

31(67) 

 

 

tidsbebyggelse/boende i på Väsmans-

backen pga dagvattenledning, skogsav-

verkning, bullerstörningar från båtbrygga 

och pumphus, trafik mm.....varför inte 

flytta hela planområdet ännu mer öster ut 

inom Gonäs 1:36 och närmare Sligen? 

Där är skogen redan avverkad dvs sjöut-

sikten är redan klar, det blir djupt rela-

tivt nära sjökanten dvs lämpar sig för att 

anlägga båtbrygga och det är nära gång-

avstånd till ytterligare bad på Sligen. 

strandlinjer och rekommenderat 

minsta avstånd mellan mindre bo-

stadshus och en led för farligt gods 

(Gonäsvägen) är 70 m.  

 

S13 Lantmäteriet Gävle 

Yttrande inkommet den 9 juni 2021. 

Synpunkter Förvaltningens kom-

mentarer 

 För plangenomförandet viktiga frågor 

där planen måste förbättras 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

På s. 21 i planbeskrivningen framgår att del av 

Gonäs 1:36 som planläggs med allmänna platsen 

med enskilt huvudmannaskap samt kvartersmar-

ken för bostäder, ska säljas till en privat exploatör. 

Området ska därmed avstyckas. 

Lantmäteriet vill upplysa kommunen om att kvar-

tersmark och allmän plats helst ska omfatta varsin 

fastighet, och inte blandas samman. När den all-

männa platsen förvaltas av enskild huvudman, så 

kan det finnas vissa lättnader, men ur fastighets-

bildningssynpunkt så bör användningarna helst 

hållas isär så långt som möjligt. 

 

Planbeskrivningen förtyd-

ligas. 

BILDANDE AV NYA GEMENSAM-

HETSANLÄGGNINGAR 

- På s. 19 i planbeskrivningen framgår att VA-sy-

stemet inom planområdet ska uppföras i egen regi 

av exploatören. De enskilda VA ledningarna är 

kopplade till kommunens VA-nät. Här bör det 

förtydligas om avsikten är att en gemensam anlägg-

ning ska bildas för VA dit samtliga nya fastigheter 

kan ansluta. Om det är aktuellt, så bör det även 

klargöras vem som ska ansöka om förrättning samt 

 

Planbeskrivningen förtyd-

ligas. 
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bekosta bildandet av gemensamhetsanläggning hos 

lantmäteriet. 

Det bör också framgå vilka som förväntas anslutas 

till eventuell GA för VA. Kommer även fastighet-

erna utanför planområdet att behöva ansluta, exem-

pelvis 78:2 och 78:3? 

 

- På s. 21 framgår att det antingen bör bildas en 

gemensamhetsanläggning eller en samfällighet för 

den allmänna platsen med enskilt huvudmanna-

skap. Här vill lantmäteriet klargöra att när för-

valtning ska ske av allmän plats med enskilt hu-

vudmannaskap så brukar det normalt ordnas ge-

nom att en gemensamhetsanläggning bildas enligt 

anläggningslagen. I samband med denna åtgärd 

kan det också bildas en samfällighetsförening som 

sedan förvaltar GA:n. Bildande av samfällighet 

(marksamfällighet) brukar normalt inte förekomma 

i sådana situationer. 

 

- Vilka fastigheter planeras att ingå i blivande ge-

mensamhetsanläggning för NATUR och 

SKYDD? Det behöver klargöras om det endast be-

rör fastigheter inom planområdet, eller även de som 

ligger utanför planområdet. 

 

- Även fastigheter utanför planområdet, som använ-

der vägar som blir planlagda med enskilt huvud-

mannaskap, kommer påverkas i samband med att 

en gemensamhetsanläggning bildas för GATA. 

Denna konsekvens bör framgå tydligare i planbe-

skrivningen, samt vilka kostnader de förväntas att 

få i samband med planens genomförande. 

 

- I planområdet finns ett område planlagt med B 

och plusmark (+). Ska det bildas gemensamhetsan-

läggning även här? 

MOTIVERING TILL VAL AV EN-

SKILT HUVUDMANNASKAP 

När kommunen väljer att låta en detaljplan ha en-

skilt huvudmannaskap för de allmänna platserna, 

istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för 

 

Motiveringen finns under 

6.11 Konsekvenser och 

överväganden. 
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detta redovisas i planhandlingarna. Vid Lantmäte-

riets genomläsning har inte någon sådan motivering 

hittats i de aktuella planhandlingarna. 

GENOMFÖRANDEAVTAL AKTU-

ELLT, MEN INNEHÅLL REDOVI-

SAS EJ S. 22 

I planbeskrivningen på s. 22 framgår att genomfö-

randeavtal ska tecknas med exploatören i samband 

med antagandet av planen. Det anges under ”eko-

nomiska frågor” två punkter som ska regleras i av-

talet. Det anges också på något ytterligare ställe 

vilka åtgärder som exploatören ska ansvara för. 

Eftersom det är kommunen som äger marken, så 

borde det vara ett markanvisningsavtal som ska 

tecknas. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om 

avsikten är att ingå genomförandeavtal redan i 

samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga inne-

håll liksom konsekvenserna av att planen helt eller 

delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 

avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstate-

rar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samt-

liga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå 

och men bedömer att handlingarna i dess nuvarande 

skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och 

därför behöver kompletteras. 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighet-

ens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 

och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 

krav när ni kompletterar planhandlingarna. 

 

Planbeskrivningen kom-

pletteras. 

Delar av planen som bör förbättras  

I listan med planbestämmelser har flera använd-

ningar av allmän plats samlats, där bland annat 

NATUR, GATA, och SKYDD fått en tillhö-

rande indexsiffra: 

Längre ner i listan finns en rubrik ”egenskapsbe-

stämmelser för allmän plats med enskilt huvudman-

naskap” – träd1 som är utplacerad inom NA-

TUR1. Detta ger en indikation om att samtliga 

allmänna platser med indexsiffra ska förvaltas med 

enskilt huvudmannaskap. Dock bör det göras tydli-

Planbestämmelserna är 

gjorda enligt Focus Detalj-

plans standard för att det 

ska bli rätt i databasen. De 

bör dock kunna förtydligas 

utan att det blir otydligt i 

databasen. 
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gare i listan. Exempelvis finns redan administra-

tiva bestämmelser a3 och a4 som betecknar vilka 

områden som ska ha kommunalt/enskilt huvud-

mannaskap. Kanske räcker det då att endast 

skriva NATUR, GATA och SKYDD en gång 

utan indexsiffror? 

FEL FASTIGHETSBETECKNING I 

RUBRIKEN I PLANKARTAN 

I plankartan har lantmäteriet uppmärksammat att 

det angetts ”del av Gonäs 36:1 med flera” som be-

rörs av planområdet. Rätt fastighetsbeteckning ska 

troligen vara Gonäs 1:36. 

 

Felet rättas. 

FÖRTYDLIGANDE KRING MARK-

RESERVAT FÖR BRYGGA 

I planförslaget finns en bestämmelse t1 – markreser-

vat för brygga på max 75 m2, för allmännyttig tra-

fik. Det framgår att bryggan ska kunna användas 

för fiske och båtliv. Det som dock behöver klargöras 

är hur allmänheten ska kunna ta sig till bryggan, 

exempelvis var de ska parkera och hur de ska 

kunna få sina båtar ner till bryggan. Förmodligen 

kommer det behövas en passage över NATUR1, 

vilket isåfall innebär att kommunen kommer be-

höva ha en andel i blivande gemensamhetsanlägg-

ning både för GATA1 och NATUR1. Hur t1 är 

tänkt att genomföras behöver därmed tydliggöras i 

planbeskrivningen. 

Inga krav kommer att stäl-

las på parkeringsplatser för 

bryggan. Att allmänheten 

inte ska utestängas från 

bryggan är ett krav för att 

strandskyddet ska kunna 

upphävas för bryggan.  

Båtar fraktas till bryggan 

sjövägen. Vändplanen vid 

pumphuset kan användas 

vid i- och urlastning. 

Bryggan kommer att place-

ras där huvudmannaskapet 

för allmän plats är kom-

munalt.12 

Delar av planen som skulle kunna för-

bättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte 

direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade be-

vakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 

skulle förbättra detaljplanen.) 

 

FÖRTYDLIGANDE BILDER ÖVER 

FASTIGHETSBILDNINGEN 

På s. 21 görs en bra beskrivning över vilka fastig-

hetsrättsliga åtgärder som blir aktuella i samband 

med planens genomförande. För att tydliggöra be-

skrivningen, skulle texten kunna kompletteras med 

en tillhörande bild som visar vilka markområden 

som ska flyttas mellan olika fastigheter. 

 

Planbeskrivningen kom-

pletteras. 

                                                           
12 Inför antagandet har vattenområde för brygga tagits bort helt 
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HÄNVISNING TILL FASTIGHETS-

GRÄNS / ANVÄNDNINGSGRÄNS 

I listan med planbestämmelser används bestämmel-

serna p2 och p3 för hur byggnaderna ska placeras i 

förhållande till ”fastighetsgräns/användnings-

gräns”. Denna bestämmelse kan riskera att bli 

otydlig, eftersom det kan hamna i oklart läge om 

användningsgräns och fastighetsgräns inte samman-

faller med varandra. Vad gäller då? 

 

Om det blir olika fastig-

heter för bostadsmark och 

allmän platsmark behövs 

inte längre ”användnings-

gräns” i planbestämmel-

sen. Planbeskrivningen 

kan förtydligas med att 

detta ska bevakas vid fas-

tighetsbildning. 

 

S14 SGU – Sveriges geologiska undersökning 

Yttrande inkommet den 9 juni 2021. 

Synpunkter Förvaltningens kom-

mentarer 

 SGU är generellt rätt adressat för planremisser, 

även om SGU i normalfallet sällan uttalar sig om 

enskilda detaljplaner. SGU är också den myndig-

het som pekar ut och detaljavgränsar områden av 

riksintresse för värdefulla ämnen eller material en-

ligt 3 kap. 7 § andra stycket miljö-balken. Bergs-

staten prövar frågor om tillstånd för undersökning 

och bearbetning av mineralfyndigheter (koncessions-

mineral) enligt minerallagen. Bergsstaten är ett sär-

skilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör SGU 

men har en oberoende ställning avseende sin myn-

dighetsutövning enligt minerallagen. 

SGU noterar att detaljplanens befinner sig nästan 

helt inom riksintresset ”Håksberg – Blötberget”. 

Ett mindre område i detaljplanens sydvästra del be-

rörs även av beviljat undersökningstillstånd enligt 

minerallagen (Ludvikafältet nr 1). Flera beviljade 

bearbetningskoncessioner finns inom ovan nämnt 

riksintresse, men dessa berör ej direkt av detaljpla-

nens område. 

Principiellt är en ändrad markanvändning, som 

tex. byggande av bostäder inom utpekat riksintresse 

en åtgärd som påtagligt kan försvåra framtida ut-

vinning av fyndigheten. 
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Kommentarer till detaljplan för del 

av Gonäs 36:1 mfl, Väsmansbacken 
Ludvika kommuns detaljplan är generellt väl ut-

förd, för området väsentliga och relevanta 

frågeställningar har tagits upp. 

 

 

Riksintresse och undersökningstillstånd 

SGU vidhåller att den detaljavgränsade fyndigheten 

Håksberg – Blötberget är av riksintresse för 

mineralutvinning enl. 3 kap. 7 § andra stycket 

miljöbalken. Fyndigheten är väldokumenterad, flera 

undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner 

finns i området och företaget Nordic Iron Ore 

förbereder att åter starta brytning i området. 

Kommunen tar upp och redovisar berört riksintresse 

för mineral på flera ställen i detaljplanen. Dock ej 

i konsekvenser och överväganden eller kapitel 7. I 

kapitel 3, sid. 4 diskuteras riksintresset såsom 

kopplat till Nordic Iron Ores beviljade bearbet-

ningskoncession, dock är ett utpekat riksintresse för 

mineral och en beviljad bearbetningskoncession två 

helt skilda saker. Riksintresset kvarstår även om 

en bearbetnings-koncession löper ut. I framtiden 

kan nya koncessioner tillkomma. Det vore önsk-

värt att 

kommunen tar upp och förtydligar dessa aspekter i 

detaljplanen. 

Då kommunen under detaljplanearbetet har haft en 

dialog med företaget Nordic Iron Ore om deras 

planer rörande malmbrytning i området och detalj-

planen möjliggör erforderliga åtgärder, såsom 

byggande av pumpstation mm. ser SGU inga hin-

der att detaljplanen delvis berör ett område inom ett 

beviljat undersökningstillstånd. 

Rörande föreliggande detaljplans påverkan på riks-

intresset Håksberg – Blötberget kan SGU efter 

kontakt med företaget konstatera att en ändrad 

markanvändning inom detaljplanens område i detta 

fall ej väsentligt påverkar framtida förutsättningar 

för att utvinna den riksintressanta fyndigheten ge-

nom underjordsdrift negativt. 

 

 

Planbeskrivningen förtydli-

gas. 
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Förekomst av ev. risker relaterade till ti-

digare markanvändning  

Vad det gäller eventuell risk utgående från områ-

dets tidigare användning (gruvområde med delvis 

dokumenterade gruvhål, möjlig rasrisk) finner 

SGU den till detaljplaneremissen bifogade 

”Undersökning av grop på Väsmansbacken i Lud-

vika” som bristfällig. Utföraren SAKOFALL 

fastigheter är inte daterad, anger inga koordina-

ter/visar ej placering på karta och 

dokumenterar ej heller i vilket sammanhang den ta-

gits fram (underlag till detaljplan för Gonär 36:1 

…), varför undersökningen inte kan citeras/refere-

ras till. Ingen kontroll av eventuell befintlig karte-

ring genom Riksantikvarieämbetet i Fornsök eller 

möjligt utpekande som fornminne nämns. Annan 

litteratursökning före fältarbete har ej gjorts. Befint-

lig lämningsbeskrivning i Fornsök citeras ej. 

Undersökningens slutsatser om schaktdjup kan vis-

serligen stämma, men en verifiering genom 

sondering med armeringsjärn förefaller som en 

olämplig metod. Genom bifogade foton dokumente-

rad arbetsmiljörisk vid kartering av potentiellt ras-

benäget gruvhål som visar en i princip obefintlig per-

sonsäkring endast genom ett i en hand löst hållet 

rep lämnas utan kommentar. 

Dock tas de i undersökningen utelämnade frågorna 

(RAÄ dokumentation, skrotstens-/varpstenshög, 

ev. risker) till stor del upp i detaljplanen. 

SGU instämmer i Ludvika kommuns utsago att 

det generellt är olämpligt att fylla igen och bebygga 

förekommande gruvhål/skärpningar, då djupet ej 

är verifierat. Gamla gruvområden kan ha 

odokumenterade schakt, brytrum och orter, vilket 

kan medföra risk för befintlig eller ny bebyggelse 

ovan jord. Den av RAÄ beskrivna stenvarpen pe-

kar på att viss brytning i gruvhålet har förekommit 

och att det inte bara måste röra sig om en provgräv-

ning i morän med avslut vid bergytan. 

I detta hänseende är det inte givet att omfattningen 

av en eventuell brytning i ett gruvschakt 

 

En ny undersökning har 

gjorts och dokumenterats 

både av Sakofall fastig-

heter och Ludvika kom-

muns bergsingenjör. Plan-

beskrivningen komplette-

ras. 
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dokumenteras genom storleken på närliggande varp-

högar. Det kan därtill förekomma att även djupare 

gruvschakt av olika orsaker ytligt satts igen och vid 

markytan kan upplevas som obefintliga eller endast 

som en grop eller sänka. Dessa kan ändå över tid 

innebära risk för ras eller jordfall, då djupare hål-

rum fortfarande kan finnas. Detta måste inte vara 

fallet här, men flera aktuella exempel från olika 

gruvområden finns. Tex. finns i 

anslutning till täkten Gåsgruvan, Filipstad flera 

enligt RAÄ kända schakt som i äldre 

gruvdokumentation beskrivits som förtimrade mel-

lan mark- och bergyta. Dessa har vid besiktning 

varit igensatta vid markytan och utan synliga kon-

struktioner eller förtimring, men har vid senare 

schaktning i jord visat sig endast vara ytligt stängda 

av rasmassor med öppna hålrum därunder. 

Av SAKOFALL redovisad undersökning påvisar 

en vattenförande sänka med potentiell bärighet på 

botten. Men undersökningen utesluter ej att gruvhå-

let kan ha haft en djupare sträckning, ej heller ute-

sluts möjlig förekomst av öppna hålrum under en 

kollapsad övre schaktdel. Äldre dokumentation 

som kan styrka endera saknas. 

En potentiell rasrisk som fortfarande kan utgå från 

gamla gruvhål / gamla gruvområden med delvis 

odokumenterad brytning bör ej negligeras. Raserat 

staket skall återställas och gruvhålet bör endast 

återfyllas för ny markanvändning om en djupare 

fortsättning genom ett potentiellt djupare drivet 

schakt och förekomst av eventuella hålrum är ute-

sluten. 

 

Radon 

Radonrisk diskuteras i kapitel 6.1.4 och området 

klassas i texten som ”högradonmark” med anled-

ning av ”tidigare klassning av granit-bergarter”. 

När man talar om radon bör man tala om eventu-

ell fara som kan utgå från ämnet och redovisa 

denna som en risk. Radon uppstår som en produkt 

i sönderfallskedjan uran-bly. SGUs kartvisare 

”Gammastrålning Uran” är därför lämplig för att 

 

Planbeskrivningen kom-

pletteras.  

Enligt vår radonexpert kan 

inte risken bedömas enbart 

från kartvisaren ”Gamma-

strålning Uran”. 
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översiktligt redovisa sannolik förekomst av mineral 

som kan medföra risk radon och bedöma denna 

risk. Enligt kartvisaren 

medför uppmätta halter för detaljplanens område 

låg till medelhög radonrisk. 

Kommunen anför indikationer i närområdet på 

höga radon- och uranhalter men redovisar ej halter 

eller nivåer. Radonsäkert byggande kan ändock 

vara lämpligt för att utesluta all ev. potentiell risk. 

Radongas leds väl i porösa jordarter och kan an-

samlas i dessa, varför även jordartstyp kan vara re-

levant vid bedömning av eventuell risk. Av detalj-

planen berört område består av morän och saknar 

sandiga avlagringar som tex. olika typer av isälvs-

sediment. Kommunen tar dock upp att radongas lö-

ses väl i grundvatten och därmed kan utgöra en risk 

för privata dricksvattenbrunnar. Om området avses 

försörjas med kommunalt vatten bortfaller denna 

risk. 

 

De nya bostäderna kom-

mer att förses med kom-

munalt vatten. 

 

S17 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Yttrande inkommet den 17 juni 2021, komplettering till yttrande S11, 

Synpunkter Förvaltningens kom-

mentarer 

Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har identifierat några överprövnings-

grundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 

 

 

Hälsa och säkerhet 

I planbeskrivningen och den bifogade ”Undersök-

ning av grop på Väsmansbacken i Ludvika” besk-

rivs ett gruvhål/skärpning och två lämningar varav 

den ena antas vara en provgrop som kan fyllas igen 

och bebyggas. Det behöver framgå tydligare på 

plankartan, i plan-beskrivningen och i undersök-

ningen var gruvhålet/skärpningen och provgropen 

ligger. 

”Undersökning av grop på Väsmansbacken i Lud-

vika” är bristfällig. Om gruvhålet/ skärpningen, 

 

Plankartan och planbe-

skrivningen förtydligas. 

En ny undersökning av 

gruvhålet/skärpningen och 

provgropen har  genom-

förts. 
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som Länsstyrelsen uppfattar ligger inom område 

NATUR i direkt anslutning till bostäderna, ska 

fyllas upp behöver denna undersökas på ett fack-

mannamässigt sätt där djupet verifieras, se SGU:s 

yttrande. I annat fall ska gruvhålet stängslas in in-

nan bygglov för bostäder beviljas. Detta behöver i så 

fall säkerställas med planbestämmelser. 

För provgropen som ligger i område planlagt för bo-

städer krävs en motsvarande undersökning som för 

gruvhålet för att säkerställa att denna kan fyllas 

upp och är lämplig att bebygga med bostäder utan 

risk för ras. I annat fall kan inte provgropen plan-

läggas för bostäder. Den behöver i så fall stängslas 

in innan bygglov för bostäder beviljas för angrän-

sande områden, vilket behöver säkerställas med 

planbestämmelser. 

 

4. Samrådsmöten 

Något allmänt samrådsmöte har inte hållits på grund av den pågående pande-

min med Covid-19. Istället står det i underrättelsen att enskilda möten kan bo-

kas. Sex sådana möten har hållits. De fem av mötena som hölls under samråds-

tiden resulterade i samrådsyttranden. Synpunkterna från mötena redovisas un-

der 5. Övrigt nedan, om de inte även tagits upp i yttranden.  

 Med två fastighetsägare till Gonäs 60:1, på plats den 10 maj 2021, se ytt-

rande S6 och 5. Övrigt. 

 Med Wessman-Barken Vatten och Återvinning AB (WBAB) digitalt, 

den 20 maj 2021, se 5. Övrigt. 

 Med två fastighetsägare till Gonäs 78:3, via Teams den 27 maj 2021, se 

yttrande S8 och S12. 

 Med två fastighetsägare till Gonäs 55:2, på plats den 2 juni 2021, se ytt-

rande S3 och S10. 

 Med en fastighetsägare till Gonäs 78:2 och hennes tre barn, på plats den 

4 juni 2021, se yttrande S9. 

 Med Nordic Iron Ore (Markus Karlsson), Jan Persson – marksektionen,  

Conny Nygren – teknik och projekt samt en fastighetsägare till Gonäs 

55:2, på plats den 14 juni 2021 (efter samrådstidens slut). Se 5. Övrigt, 

sista stycket. 
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5. Övrigt under samrådet 

Muntligt har ägaren till Gonäs 60:1 föreslagit att gångvägen till busshållplatsen 

flyttas längre österut. På grund av kraftig lutning av marken vill de kunna par-

kera på det som är GÅNG i planförslaget.  

Fastighetsägaren anser att en fastighetsförrättning som gjordes 2018 inte gick 

rätt till – Gonäs 60:1 blev då fråntagen mark norr om fastigheten. 

Kommentarer: Placeringen av gångvägen har tagits upp med kommunens pro-

jekteringsingenjör, som förordar att befintlig tillfartsväg används som gångväg. 

Plangränsen kan justeras så att NATUR närmast Gonäs 60:1 och en del av 

GÅNG inte tas med i planområdet. Då kan den marken säljas till Gonäs 60:1, 

eller ett nyttjanderättsavtal upprättas som ger Gonäs 60:1 rättighet att använda 

marken för utfart och parkering.  

Det som gjordes 2018 var inte någon fastighetsförrättning som angränsar till 

Gonäs 60:1, utan en justering av Lantmäteriets digitala gränser så att de följer 

tidigare akters bestämda gränser. Kartorna har alltså varit felaktiga en längre tid, 

kanske upp till 40 år. Detta är ingen detaljplanefråga. Kommunens exploate-

ringsingenjör och mätningsingenjör har informerats och förklarat hur det ligger 

till. 

I övrigt se yttrande S6. 

Vid mötet med WBAB påpekades att fördröjningsmagasinen för dagvatten13, 

inom industriområdet söder om Gonäsvägen, inte ger tillräcklig rening av dag-

vattnet. Dagvatten från de nya bostäderna bör tas om hand lokalt så mycket 

som möjligt.  

Om det blir en bostadsrättsförening så blir det en anslutningspunkt för vatten 

och avlopp. 

Kommentar: Sedan mötet har bestämts att dagvattnet från industriområdet ska 

dras till viken öster om planområdet. Därmed finns det plats för en damm för 

rening av dagvattnet.  

Detaljplaner kan inte bestämma upplåtelseformer. Om det ska blir en bostads-

rättsförening eller privata fastigheter bestäms vid genomförandet. 

Vid mötet med representanter för Nordic Iron Ore, marksektionen och verk-

samhetsområde teknik och projekt, bestämdes att en dragning av dagvattenled-

ningen och råvattenledningen till viken öster om planområdet ska utredas. Ut-

redningen ledde till att detta föreslås vid granskningen. 

Efter samrådet har krav ställts på en inventering för att se om det finns fladder-

musbon inom planområdet. En fladdermusinventering har gjorts i samband 

med naturvärdesinventeringen. 

                                                           
13 Dagvatten är regnvatten från hårdgjorda ytor och tak 
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6. Sammanfattning av inkomna synpunkter under gransk-

ningen med kultur- och samhällsutvecklingsförvaltning-

ens kommentarer 

Yttranden utan erinran redovisas endast i tabellen på sidorna 3-4. 

G1 IP-Only 

Yttrande inkommet den 27 december 2021 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Det planerade området Väsmansbacken ligger i 

vårat projektområde för fiber – Ludvika Gran-

gärdebygden GSF. Av denna anledning så är vi 

gärna med i loopen gällande händelseförloppet då 

jag tänker att nybyggnationen kommer att önska 

fiber och vi kan lösa det i samband med entrepre-

naden. 

Kontakta gärna Rämsbyn 

Fastigheter AB – Tom 

Sakofall eller Anders 

Sakofall.  

Har vi någon uppskattat tidplan att utgå ifrån? Detaljplanen beräknas antas 

den 24 mars 2022. För pro-

jektets tidplan hänvisas till 

exploatören – se ovan. 

G2 En privatperson 

Yttrande inkommet den 29 december 2021 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

6.6.1 Gatunät 

"Cyklister gillar inte backar" 

GC - vägen ner till bryggan och pumphuset går 

nedför en brant backe. Blir det en fortsättning till 

GC - vägen Ludvika - Grängesberg (TGOJ-ba-

nan) vid eventuell fjärrvärme till reningsverket, så 

blir det motsvarande backe uppför där. Då kom-

mer cyklisterna hellre att nyttja Gonäsvägen för 

att slippa denna backe. 

Mitt förslag: Lägg GC-vägen närmare 

Gonäsvägen, så slipper vi "Dalen". 

Plankartan ändras så att 

gång- och cykelvägen inte 

måste kombineras med 

backen ner till pumphuset.  
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G3 Trafikverket 

Yttrande inkommet den 11 januari 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Buller  

Beslutade riktvärden för bullernivåer vid plane-
rade bostadshus fasad kommer att innehållas ca 
61 meter från vägkant från väg 608, Gonäsvä-
gen. 

Vi föreslår att planbeskrivningen förtydligar att 

uteplatser ska klara riktvärden för trafikbuller. 

 

Planbeskrivningen förtydli-

gas och en planbestämmelse 

införs.  

Dagvatten 

Väg 608 bör inte påverkas av hur områdets dag-
vatten ska hanteras. 

 

Ny anslutning till väg 608 

Vi instämmer med Länsstyrelsen i att det vore 
bra om siktlinjerna i den nya anslutningen till väg 
608 säkerställs. Dvs att plankartan reglerar att 
eventuell skyddsåtgärd inom användningen 
SKYDD1 inte blir siktskymmande i den nya an-
slutningspunkten. Detta kan göras genom att till 
exempel undanta vissa delar från att möjliggöra 
skyddsåtgärder eller att ge möjliga skyddsåtgärder 
en maximal föreskriven höjd närmast korsningen 
som inte inverkar på sikten. 

 

Plankartan har ändrats se-

dan samrådet – SKYDD1 

har begränsats så att ett 

eventuellt bullerplank inte 

skymmer väg 608 alls vid 

väganslutningen. 

G4 PostNord 

Yttrande inkommet den 11 januari 2022.  

PostNord har skickat ett standardyttrande utan direkt koppling till den här de-

taljplanen. Det bedöms inte innebära någon erinran mot detaljplanen. Det är 

kraftigt sammanfattat nedan. För hela yttrandet hänvisas till kultur- och sam-

hällsutvecklingsförvaltningens diarium. 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksam-

hetsområden placeras postlådan i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 

ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Detaljplanen hindrar inte 

lådsamling eller fastighets-

box. Exploatören bör kon-

takta PostNord i samband 

med nybyggnation.  
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsfor-

battringar@postnord.com för dialog gällande god-

kännande av postmottagning i samband med ny-

byggnation eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att 

posten inte börjar delas ut till adressen. 

G5 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Yttrande inkommet den 13 januari 2022. 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Överprövningsgrundande syn-

punkter 
Länsstyrelsens granskning har identifierat föl-

jande överprövningsgrundande frågor enligt 11 

kap. 10 § plan- och bygglagen. 

  

Strandskydd 

Under samrådet framförde Länsstyrelsen syn-

punkter på att en beskrivning av behovet av bryg-

gor behövde utvecklas, eftersom det enligt rätts-

praxis för bryggor förutom särskilda skäl även 

krävs att det finns särskilda behov av bryggorna 

på platsen och att det behovet inte kan uppfyllas 

på annat sätt. Det saknas fortfarande en behovs-

beskrivning i planbeskrivningen om behovet av 

bryggor på den aktuella platsen. Att en brygga 

kan ses som en viktig kvalitet för områdets bo-

ende utgör inte ett behov. Kommunen behöver 

komplettera med en beskrivning över behovet av 

bryggorna och utveckla beskrivningen av det sär-

skilda skälet för detta. 

 

Vattenområdet för brygga 

har slopats. 

Hälsa och säkerhet  

Dagvattenhantering 

Planbeskrivningen redogör för hur dagvattnet av-

ses hanteras. Avledning av dagvatten förutsätts 

bland annat kunna ske till den så kallade 

”skärpningen” i den norra delen av det nya bo-

stadsområdet respektive till en ny dagvattendamm 

sydost om det nya bostadsområdet, båda på all-

män plats (NATUR1 resp. NATUR). Till den 

 

Plankartan och planbeskriv-

ningen kompletteras. 
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senare dammen förutsätts även dagvatten från in-

dustriområdet söder om väg 608 kunna ledas. 

Dessa två ytor behöver regleras med egenskapsbe-

stämmelser på plankartan så att marken reserve-

ras för att användas till just dagvattenhantering. 

Det är bra att kostnader för dagvattenhanteringen 

inom området avses att regleras i ett exploaterings-

avtal. I ett sådant bör även ansvarsfördelning re-

gleras samt hur dagvattenanläggningarna ska ge-

nomföras. 

Trafikbuller 

Eftersom lämplighet ur bullersynpunkt inte prö-

vas i bygglovsskedet (9 kap 30 § plan- och bygg-

lagen) ska detta göras i detaljplanen. Kommunen 

kan därför inte hänskjuta den bedömningen till 

bygglovsprövningen. Trots att det enligt kommu-

nens kommentar i samrådsredogörelsen finns gott 

om plats att anordna uteplatser där bullernivå-

erna är lägre än riktvärdena kommer det utan re-

glering i detaljplanen inte finnas någon garanti för 

att uteplatserna kommer att förläggas till områden 

med lägre bullernivåer som uppfyller riktvärdena. 

Detaljplanen behöver därför visa hur det är möj-

ligt att anordna uteplatser som uppfyller riktvär-

dena samt reglera var det är lämpligt med uteplat-

ser utifrån trafikbuller. Det bör finnas goda möj-

ligheter att kunna uppfylla riktvärdena för maxi-

mala och ekvivalenta ljudnivåer om uteplatser, 

inom de områden där ljudnivåer eventuellt över-

skrids, förläggs till en ”skyddad sida” av byggna-

der eller annan bullerdämpande anordning/bygg-

nadsverk, t.ex. genom ett plank på den egna fas-

tigheten i anslutning till den aktuella uteplatsen. 

Kommunen behöver se över hur riktvärdena ska 

kunna klaras vid uteplatser och vid behov reglera 

detta på plankartan. Om begreppet ”skyddad 

sida” används behöver detta förklaras i planbe-

skrivningen. En annan möjlig utformning av 

planbestämmelse skulle kunna vara: ”Om bosta-

den har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid 

minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå”. 

 

Plankarta och planbeskriv-

ning kompletteras. 
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Kommunen redovisar resultatet från en komplette-

rande bullerberäkning för nivån 5 meter över 

mark (ekvivalent ljudnivå 54 dBA och maximal 

ljudnivå 65 dBA) och drar slutsatsen att riktvär-

det inte överskrids. Länsstyrelsen instämmer i att 

riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid fasad (60 

dBA) och maximal ljudnivå vid uteplatser (70 

dBA) inte överskrids. Dock överskrids riktvärdet 

för ekvivalent ljudnivå vid uteplats (50 dBA). 

Kommunen behöver, i likhet med föregående 

stycke, redogöra för hur detta riktvärde ska kla-

ras och reglera detta på plankartan. 

Översvämningsrisk pumphus 

Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till att 

pumphuset ska placeras på mark över + 156,4 

m och att krav ska ställas på att pumphuset ut-

formas så att det inte tar skada av en översväm-

ning upp till + 157,2 m, enligt kommunens rikt-

linjer för ny bebyggelse vid Väsman. Av planbe-

skrivningen (granskningshandling) framgår att 

"Byggrätten för pumphus är placerad där marken 

är över nivån 157,2 m (RH 2000). Pumphuset 

ska utformas enligt kommunens riktlinjer för ny 

bebyggelse vid Väsman". 

Det finns inget i plankartan som talar för att 

pumphuset är placerat på en nivå högre upp än 

+157,2. Pumphuset ser av plankartans höjdkur-

vor ut att vara placerad på en nivå mellan +156 

och +157. Det finns heller ingen planbestämmelse 

som ställer krav på utförande ovan +157,2 av 

t.ex. grundläggning, golv eller annan kritisk del i 

byggnaden. 

Planhandlingarna behöver tydligare redovisa 

pumpstationens placering i förhållande till höjdni-

vån +157,2 och vid behov anpassa placering av 

pumpstationen på plankartan liksom införa plan-

bestämmelse(r) på plankartan om utförande av 

pumphuset ovan +157,2. 

 

Pumphuset behöver place-

ras så lågt som möjligt, med 

pumpen i en vattentät käl-

lare. Området för pump-

huset lämnas dock utanför 

planområdet. Plankartan 

och planbeskrivningen kor-

rigeras. 

Övrigt  

Strandskydd 

Det ser på plankartan ut som att planbestämmel-

sen a1 (”strandskyddet är upphävt”) saknas för 

Plankartan ändras så att till-

fartsvägen till Gonäs 1:145 

inte ingår i planområdet. 
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en yta i sydost, planlagd som GATA och a3, som 

utgör del av tillfartsväg till fastigheten 1:145. Om 

det är en befintlig väg där strandskyddet är upp-

hävt sedan tidigare kan detta med fördel förklaras 

i planbeskrivningen. 

Enligt planbeskrivningen avser kommunen att 

avverka skog i relativt stor omfattning i syfte att 

gynna utsikten från den nya bebyggelsen. Detta 

bedömer Länsstyrelsen är en väsentlig förändring 

av naturmiljön som därför också kräver strand-

skyddsdispens eftersom det inte är en åtgärd som 

görs i skogsbrukssyfte. 

Avverkningen ska ha liten 

omfattning, med stor hän-

syn till naturvärden. Den 

görs även för att detta är 

sista möjligheten att avverka 

i skogsbrukssyfte. Intent-

ionen i kommunens skogs-

bruksplan14 är att denna del 

av skogen ska skötas med 

hänsyn till naturvärden. 

”Naturvårdshuggning” är 

planerad att utföras ”snar-

ast”.  

Enligt den naturvärdesin-

ventering som nyligen har 

gjorts är naturvärdena i klass 

4, den lägsta klassen. Av-

verkningen är nyligen an-

mäld till skogsstyrelsen, som 

inte har inkommit med nå-

gon erinran. Stor hänsyn till 

naturvärden kommer att tas 

vid avverkningen, som blir 

så måttlig att det fortfarande 

ska uppfattas som en skog. 

Någon särskild åtgärd för att 

tillskapa sjöutsikt kommer 

inte att vidtas. 

Hälsa och säkerhet – vattenfylld skärp-

ning 

I direkt anslutning till planerade bostäder ligger 

en vattenfylld skärpning. Som beskrivs i planbe-

skrivningen kan denna av säkerhetsskäl behöva 

fyllas upp. Vattennivån och därmed kanthöjderna 

på skärpningen kan förväntas variera. Om 

skärpningen inte fylls igen bör den hägnas in. 

 

 

Planbeskrivningen komplet-

teras. 

 

Hälsa och säkerhet – trafikbuller 

Som kommunen påpekar är det inte möjligt att 

reglera placering av bygglovsbefriade komplement-

byggnader, t.ex. attefallshus (även om dessa utan 

grannes medgivande inte får uppföras närmare 

 

Planbeskrivningen komplet-

teras. 

                                                           
14 Skogsbruksplanen är en ej antagen arbetshandling, som används som vägledning vid skogens 
skötsel, men ofta görs anpassningar till lokala förhållanden 
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tomtgränsen än 4,5 meter). Det är dock fullt möj-

ligt att i en detaljplan reglera placering av bygg-

lovspliktiga komplementbyggnader, vilket planför-

slaget också gör genom planbestämmelsen p1.  

Kommunen bör redovisa bullerberäkningarna som 

en bilaga till detaljplanen så att det blir tydligt på 

vilka grunder som bedömningarna kring buller 

har gjorts. Bullernivåer och avstånd bör presente-

ras med utsatta mått i klartext på karta så att 

det går att utläsa bullernivåer i förhållande till av-

stånd från vägen utan att behöva mäta på en pap-

perskarta. När kommunen har valt att inte göra 

någon separat bullerutredning blir det särskilt 

viktigt att i planbeskrivningen och eventuella bila-

gor tydligt redovisa förutsättningar, resultat och 

slutsatser kring bullerbedömningarna. Nuvarande 

redovisning uppfyller inte detta. 

Framtida industribuller 

Av planbeskrivningen framgår, när det gäller 

framtida störningar från det planlagda industri-

området söder om väg 608, att ”exakta skydds-

avstånd kan bedömas först när en verksamhet sö-

ker bygglov/tillstånd” och att ”Bostäder på Väs-

mansbacken innebär […] att de mest störande 

verksamheterna inte kan etablera sig inom områ-

det närmast bostäderna”. 

För att bedömningarna i bygglovsprövning respek-

tive tillsyn enligt miljöbalken ska få vägledning av 

detaljplanen om vad som är störande för omgiv-

ningen, i 9 kap 3 § miljöbalken uttryckt som 

”olägenhet för människors hälsa”, bör enligt Bo-

verket hänvisning ske i planbeskrivningen till 

vilka riktvärden för buller som ska tillämpas i 

dessa fall. Detta bör ses som en del i bedömningen 

av markens lämplighet som görs inom ramen för 

detaljplanearbetet. Redovisningen av bullervärdena 

blir som regel bindande för tillsynsmyndigheterna. 

För bedömning av störningar från verksamheter 

och industrier på bostäderna inom planområdet 

bör bedömningar göras utifrån ”Boverkets all-

männa råd (BFS 2020:2) om omgivningsbuller 

 

Planbeskrivningen komplet-

teras. 
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utomhus från industriell verksamhet vid planlägg-

ning av bostäder och annan verksamhet med lik-

artad ljudkaraktär”. Av avsnitt 4 och 5 framgår 

högsta ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid 

fasad och uteplats. 

Naturmiljö 

Kommunen har gjort en naturvärdesinventering 

och en fladdermusinventering. Inventeringen av 

fladdermöss är egentligen inte gjord under den 

bästa tidsperioden för att inventera fladdermöss, 

men eftersom det samtidigt gjorts en bedömning av 

möjliga koloniplatser samt att miljön har beskri-

vits så är resultatet ändå användbart i detta fall. 

Förslaget i inventeringen om att skapa lämpliga 

ytor för fladdermöss och andra arter är bra och det 

vore mycket positivt om kommunen genomför 

detta. 

Naturvärdesinventeringen visar att det i området 

inte finns några högre naturvärden. Det är posi-

tivt att de större och gamla träden i området spa-

ras. Det vore bra om även mindre skogsområden, 

buskage, sparas för att gynna fågellivet. 

På plankartan finns två om-

råden där skogen skyddas 

särskilt med bestämmelsen 

träd2 ”träd med en stamdia-

meter större än 15 cm, och 

död ved, ska bevaras om de 

inte är sjuka eller utgör en 

säkerhetsrisk”. Dessa och 

flera områden kommer att 

lämnas orörda i samband 

med kommunens avverk-

ning/skötsel av skogen, vil-

ket bedöms kunna gynna få-

gellivet.  

Efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft får åtgärder 

inte vidtas som väsentligt 

förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, inom 

strandskyddat område.15  

Den planerade dagvatten-

dammen, och ett bevarande 

av vattenytan i skärpningen, 

bedöms kunna gynna flad-

dermössen. Även den av-

verkning som planeras be-

döms kunna gynna fladder-

mössen. 

Illustration 

I planbeskrivningen redovisas en illustration (”En 

tidig idéskiss för tio parhus”) som inte stämmer 

överens med det förslag till detaljplan som åter-

finns på plankartan eller som planbeskrivningen i 

övrigt redogör för. Det blir missvisande för både 

allmänhet, sakägare och övriga att behålla en 

gammal idéskiss i planbeskrivningen då den visar 

en helt annan utbyggnad som inte är möjlig med 

 

Planbeskrivningen förtydli-

gas – illustrationen (se ne-

dan) tas bort. 

 

                                                           
15 Miljöbalken 7 kap. 15 § pkt. 4 
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det aktuella planförslaget (granskningsversionen). 

Illustrationen bör uppdateras så att utbyggnaden 

enligt plankartans maximala byggrätt avspeglas i 

illustrationen. Jämför med mark- och miljööver-

domstolens avgörande i mål P 12989-19 (2021-

03-03) att en detaljplan och dess illustrationer, 

som inte utgår från en fullt utnyttjad byggrätt, inte 

uppfyller kraven på tydlighet i plan- och byggla-

gen. 

 
Illustration som tas bort från planbeskrivningen 

G6 Tre privatpersoner, Gonäs 78:2 

Yttrande inkommet den 16 januari och kompletterat den 17 januari 2022. Vissa 

av frågorna har inte tagits med i tabellen nedan, eftersom de inte berör detalj-

planen. De besvaras därför på annat sätt. 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Vad vi förstår har det i den här planen tagits en 

hel del hänsyn till våra, och våra grannars, ytt-

rande utifrån den tidigare planen. Det är vi för-

stås väldigt positiva till! 

 

Det är en hel del information att ta till sig och för 

oss som lekmän inte enkelt att varken förstå text 

eller alla planritningar, vilket ändå skapar lite 

oro. 

Nedanstående besked gäller 

hur granskningshandling-

arna ska tolkas. Granskning 

kan dock medföra revide-

ringar inför antagandet. 
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I korthet uppfattar vi några besked enligt nedan 

och skulle gärna ha det bekräftat: 

En brygga kommer inte byggas i ”vår” vik utan 

kommer flyttas den östra viken. 

Det stämmer.16 

Ett pumphus med anslutande väg kommer inte 

byggas i anslutning till vår tomt, utan flyttas till 

den östra viken. 

Det stämmer. 

En ledning från närliggande gruvbolag kommer 

inte byggas i anslutning till vår tomt, utan flyttas 

till den östra viken. 

Det stämmer. Ledningen är 

till gruvan – ett vattenintag. 

Den del av mark som ligger nedanför 78:2 och 

mot sjön ingår inte längre i detaljplanen och blir 

kvar i kommunal ägo. 

Det stämmer. 

En betydande del av träd i åtminstone 10 meters 

bredd ska bevaras på den tomt som nu säljs av 

kommunen till samfälligheten, och ska längs hela 

angränsande 78:2 samt vidare hela vägen ner till 

sjön ge insynsskydd. Bert Pilo kommer att i god 

tid höra av sig till oss för att i samråd planera och 

se hur avverkning i det här området ska ske. 

Nej, bredden 10 m ska räk-

nas från skogsbrynet, som 

inte följer fastighetsgränsen, 

se flygfoto på sidan 17 i 

planbeskrivningen.  

Bert Pilo kommer att infor-

mera/samråda med er om 

detta. 

Att strandskyddet skulle vara anledningen för att 

vi inte får köpa mark som ligger nedanför 78:2 

och mot sjön känns märkligt. I den tidigare de-

taljplanen ingick just den i den nya samfällig-

heten. Hur kommer det sig att de fick tillstånd 

och inte vi? 

Det beror på att det i deras 

fall var fråga om allmän 

plats, inte privatisering. 

Strandskyddet upphävs inte 

för allmän plats NATUR. 

Strandskyddet upphävs enligt detaljplan på vissa 

platser för exploatören och nya samfälligheten. 

Varför tillåts det för dem men inte för oss? 

Strandskyddet upphävs inte 

för exploatören och den nya 

samfälligheten, förutom för 

den befintliga vägen till Go-

näs 78:3. Strandskyddet 

upphävs även för gruvbola-

gets pumphus och ledning 

samt för vägar. Det särskilda 

skälet är att det är anlägg-

ningar som för sin funktion 

måste ligga nära vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses 

utanför området.  

                                                           
16 Denna placering prövades under granskningen men inför antagandet har vattenområde för 
brygga tagits bort helt 
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Inför antagandet kommer 

dock pumphuset och dess 

ledning och väg att lämnas 

utanför planområdet. De 

kan istället ges strand-

skyddsdispens. 

Vi vill på det viset också säkerställa att all skog 

nedanför vår nuvarande tomt som gränsar mot 

nya samfälligheten inte avverkas, för att på 

samma vis skydda vår brygga och vårt båthus 

från insyn. 

Den skogen ingår i de 10 m 

som kommer att sparas i 

samband med kommunens 

avverkning. 

Vi erbjuds att köpa en sju meter bred 

remsa vid vår sydöstra gräns.  

Här är anledningen igen att kommunen egentligen 

inte vill ha kvar ett så litet område. Men i det här 

fallet får vi köpa. Annars går erbjudandet vidare 

till exploatören?! Det låter oroande! Vi har lovats 

en 10 meter bred skogsremsa för insynsskydd, 

men nu kan exploatören få köpa ny mark i di-

rekt anslutning till vår – om vi inte kan/vill 

köpa den? 

Vi har inget egentligt behov av ett så litet område 

ytterligare just där. Enda anledningen skulle vara 

att skydda oss från att exploatören annars köper 

den och kan göra vad de vill där. Vi hoppas inte 

tvingas till köp av den anledningen? Om så är 

fallet känner vi oss tvingade att säga ja till erbju-

dandet. 

Anledningen är att kommu-

nen vill kunna erbjuda er att 

köpa mark som ni bedöms 

ha större intresse av att äga, 

än en framtida samfällighet. 

Den marken är utanför 

strandskyddat område. Där 

finns nästan ingen skog, 

utan det är en del av den 

öppna mark som fortsätter 

med er tomt.  

Ett alternativ är att kommu-

nen behåller även den här 

marken i sin ägo. 

Ny anslutningsväg  

Vi har svårt att se eller läsa oss till hur planen 

för anslutningsvägar till såväl nuvarande hus på 

Väsmansbacken som nybygget ska se ut. Vi 

skulle gärna ha ett förtydligande här, då vi hade 

synpunkter på tidigare förslag. Framför allt vill vi 

försäkra oss om att vi kommer att ha en anslut-

ningsväg till 78:2, att nuvarande planer inte på-

verkar oss nämnvärt och att det inte kommer att 

innebära några kostnader för oss, varken nu eller 

framöver. 

Nuvarande förslag förutsät-

ter att er anslutning flyttas. 

Exploatören har sagt ja till 

att bekosta detta. Den nya 

anslutningen blir utanför 

planområdet och finns där-

för inte med på plankartan. 

Hur bevaras 10 meter skogsremsa?  

Det är lite otydligt för vår del vad som gäller med 

den remsa av 10 meter skog som ska bevaras mot 

Efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft innebär 

strandskyddet ett skydd för 
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vår tomt när samfälligheten tar över. Hur är vi 

garanterade att den remsan inte avverkas så snart 

kommunen har sålt marken? 

att skogen ska vara kvar 

som den är. Dock finns 

inget motsvarande skydd ut-

anför strandskyddat område 

(mer än 100 m från stran-

den), men där finns knapp-

ast något intresse av att av-

verka. 

Flytta infarten till nya samfälligheten 

till området österut  

Vi föreslår att infarten till nya bostadsområdet 

förläggs längre österut och att nuvarande infart till 

Väsmansbacken behålls.  

Eftersom brygga, anslutning till cykelbana, pump-

hus och inte minst infart till pumphus finns längre 

österut borde det vara mer praktiskt att förlägga 

också infarten till bostadsområdet i anslutning till 

ovan nämnda. 

Det här förslaget har disku-

terats med kommunens 

samhällsplanerare för trafik 

och kommunens vägprojek-

tör. Förslaget har vissa för-

delar men nackdelarna be-

döms överväga. 

 

G7 Två familjer, Gonäs 78:3 

Yttrande inkommet den 16 januari och kompletterat den 17 januari 2022.  

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Trots begränsad tillgång till kommunens totala 

kommunikation i ärendet anser vi ändå att det är 

tydligt att det inte är Ludvika kommun som hål-

ler i taktpinnen. 

De flesta beställare av detalj-

planer trycker på för att 

snabba på planärenden. 

Även politiken kräver att 

planärenden inte ska dra ut 

på tiden. Detaljplanen har 

prioritet 1 eftersom den 

uppfyller flera av kommu-

nens kriterier för det. De ut-

redningar som krävs måste 

ändå göras. 

Det finns flera frågor som är obesvarade/oklara 

från Ludvika kommuns sida och vi begär att 

dessa utreds och våra och andras frågeställningar 

besvaras innan Ludvika kommun börjar avverka 

skogen mellan väg och sjön och innan en föreslagen 

detaljplan kan accepteras. 

Förhoppningsvis ger denna 

genomgång svar på de flesta 

av frågorna. Kommunens 

skogsförvaltare kommer 

även att informera/samråda 

med er före avverkning. 

Fladdermusinventeringen ej ändamåls-

enlig 

Länsstyrelsen har godkänt 

fladdermusinventeringen, se 
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Den enklare ”fladdermusinventering” (bilaga 5 i 

naturvärdesinventeringen från Pro Natura) som 

genomfördes av Espen Jensen under ett dygn 15-

16 september 2021 är inte ändamålsenlig. Den 

är otillräcklig för att Ludvika kommun ska 

kunna säkerställa att kraven i Miljöbalken / 

Artskyddsförordningen (2007:845) och Sveriges 

åtaganden i europeiska Eurobats om skydd av 

fladdermöss boplatser och jaktmarker efterföljs. 

Rapporten konstaterar förekomst av fladdermöss 

inom hela detaljplanområdet men vi saknar refe-

renser till och jämförelse med gällande lagstiftning. 

Inventeringens mål var enligt kommunens email-

korrespondens att inventera möjliga biotoper där 

fladdermöss skulle kunna tänkas bo. Det räcker 

inte. En relevant fladdermusundersökning tar 

längre tid och ska utföras under sommaren, enligt 

de kontakter som Ludvika kommun redovisar i 

ärendet. 

yttrande G6, stycket om Na-

turmiljö. 

Planbeskrivningen komplet-

teras med referens till lag-

stiftning.  

Kommunen har alltså accepterat ett förenklat le-

tande efter biotoper lämpliga för boplatser och in-

venteringen har dessutom genomförts vid en fel-

aktig/olämplig tidpunkt, troligtvis för att skynda 

på detaljplanen: 

- Leif Andersson/Pro Natura som gjorde natur-

värdesundersökningen skriver i email till Torkel 

Berg/Ludvika kommun den 3 augusti 2021 att 

”Problemet är att det är för sent i år att inventera 

eventuella boplatser. Autoboxarna måste vara på 

plats senast den 1 september” (och det var de 

alltså inte) 

- Torkel Berg/Ludvika kommun skriver i email 

den 19 augusti till Leif Andersson/Pro Natura 

”Med tanke på kostnaden och förseningen en full-

ständig inventering medför så vill vi undvika det. 

Om det skulle finnas en biotop som är lämplig för 

fladdermössen så kan vi ta ställning till om den 

ska vara kvar och skyddas i detaljplanen eller om 

vi ska gå vidare med en fullständig inventering” 

Det förfarande som kom-

munen föreslog bedömdes 

vara tillräckligt både av Pro 

Natura och Länsstyrelsen.  

Citatet till vänster är fel – 

det stod ”fladdermusbon” i 

mejlet, inte ”fladdermös-

sen”. Fladdermöss rör sig 

över stora områden. Det är 

just fladdermusbon som är 

viktiga att skydda.  

Slutsatserna i rapporten är inte helt lätta att för-

stå om man studerat registrerade observationer i 

Det är bedömningarna och 

slutsatserna som är avgö-

rande för detaljplanen. Citat 
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rapporten. Vi kunde t.ex inte se kopplingen mel-

lan registreringarna som gjordes i autoboxarna, 

manuella observationer på distributionskartan och 

vissa av slutsatserna i rapporten. Vi ringde därför 

Espen Jensen 17 november som genomförde 

undersökningen för att få en förklaring. Espen 

Jensen säger bl.a att: 

- ”De inspelade registreringarna i autoboxarna 

ger de säkraste sifforna” (vi noterar att den rödlis-

tade nordfladdermusarten registrerats i 9 av 22 av 

autoboxarnas inspelningar, taiga/mustashfladder-

mus i 12/22 och vattenfladdermus i 1/22 regi-

streringa). Flest registreringar, 8 st var, sker i 

autoboxarna längs stigen/vägen samt vid Kattste-

nen). 

- ”Vid manuell undersökning är det inte lika lätt 

att detektera och det ofta kan vara samma individ 

som registreras. Undersökningen kan inte ange 

hur många fladdermössen är tyvärr, endast om 

miljön är intressant för fladdermöss ” (och det är 

miljön uppenbarligen med tanke på antal registre-

ringar som gjordes) 

- ”Undersökningen gjordes för sent på säsongen” 

från bedömningen i fladder-

musinventeringen:  

”Det är min bedömning att de 

delar av det undersökta områ-

det som är dominerat av 

blandskog inte är av någon 

större betydelse för någon flad-

dermusart. Den befintliga be-

byggelsen utanför inventerings-

området, med sina tomter och 

trädgårdar är antagligen lämp-

ligare miljöer för de tre påträf-

fade arterna.” 

Citat från slutsatsen i flad-

dermusinventeringen:  

”Området är inte särskilt vik-

tigt för någon fladdermusart 

och inga äldre träd med hålig-

heter som är lämpliga som ko-

loni/viloplats för fladdermöss 

lokaliserades.” 

Undersökningen gjordes för 

sent för en fullständig flad-

dermusinventering, men inte 

för sent för att göra de be-

dömningar som krävs. 

Rapporten är dock väldigt tydlig i sin bedömning 

när den anger att ”den mest intressanta bi-

otopen inom området är sannolikt tim-

merstugan och stigen som leder ned 

till den”, dvs det inkluderar vägen och 

skogen mot sjön inom detaljplanområ-

det (8 av 22 registreringar gjordes vid den auto-

boxen, dvs exakt samma antal registreringar som 

i autoboxen vid timmerstugan) 

Det är bra att stigen/vägen 

blir kvar och att den inte 

förses med belysning. Flad-

dermöss rör sig längs stigen 

men det är svårt att bedöma 

hur viktig den är. Förmodli-

gen är strandlinjen viktigare. 

Allt detta enligt Espen Jen-

sen, telefonsamtal den 19 ja-

nuari 2022. 

I rapporten anger Espen Jensen även att ”för-
slag på åtgärder som kan bidra till att 
gynna den befintliga fladdermusfau-
nan vid ändring av markanvändande är 
att behålla några områden med vege-
tation och tillföra vattenförekomst...” 

Stora områden med vegetat-

ion kommer behållas och en 

damm på cirka 50 m2 kom-

mer att tillföras. 
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Vi konstaterar att Pro Naturas samman-
fattning samt sektion 7 i naturvärdesin-
venteringen angående fladdermusin-
venteringen är direkt vilseledande och 
inte avspeglar inventeringsresultaten. 
Pro Naturas sammanfattning tar endast med att 
bebyggelse i Väsmansbacken och Kattstenen (som 
ligger utanför detaljplanområdet) är intressanta 
biotoper för fladdermöss. Fladdermusrapportens 
bedömning anger ju även att vägen/stigen längs 
sjön inom detaljplaneområdet är en intressant bio-
top för fladdermöss och den ligger alltså inom de-
taljplanområdet. Den bedömningen tas inte med i 
sammanfattningen. Det verkar av någon anled-
ning vara viktigt att endast peka ut områden ut-
anför planområdet. Varför vill man flytta fokus 
till utanför planområdet? 

Citat från slutsatsen i flad-

dermusinventeringen:  

”Området är inte särskilt vik-

tigt för någon fladdermusart 

och inga äldre träd med hålig-

heter som är lämpliga som ko-

loni/viloplats för fladdermöss 

lokaliserades.” 

Citat från bedömningen i 

fladdermusinventeringen:  

”Den befintliga bebyggelsen ut-

anför inventeringsområdet, med 

sina tomter och trädgårdar är 

antagligen lämpligare miljöer 

för de tre påträffade arterna.” 

Generellt sett var det väldigt 

låg aktivitet förutom vid 

Kattstenen (utanför plan-

området), enligt Espen Jen-

sen den 19 januari 2022. 

Att rödlistade fladdermöss (nordfladdermusen) re-
gistrerats inom detaljplanområdet verkar också 
”fallit bort” i ProNaturas slutsatser och samma-
fattning. Nordfladdermusen har faktiskt registre-
rats i samtliga 3 autoboxar som placerats inom 
planområdet. 
Med tanke på att autoboxarna i undersökningen 
den 15 september registrerade förekomst av bl.a 
den rödlistade fladdermusen nordfladdermus i de-
taljplanens område borde detta föranleda att Lud-
vika kommun omedelbart stoppar planerade av-
verkningsplaner och genomför en ordentlig fladder-
musinventering innan beslut tas om detaljplan. 
Alternativt bör skydd av åtminstone delar av den 
täta skogen inkluderas i den föreslagna detaljpla-
nen, vilket alltså inte gjorts. T.ex behålla en bred 
landremsa med tät skog vid vår södra gräns mel-
lan vägen och sjön. Men det verkar som att explo-
atörens utsikt är viktigare för Ludvika kommun 
än att behålla skog som skydd för rödlistade djur 
och deras habitat. 

Fladdermusinventerarens 

slutsatser och bedömningar 

talar snarare för att den pla-

nerade avverkningen skulle 

kunna gynna fladdermössen. 

Skydd av delar av den täta 

skogen finns i detaljplanen 

genom bestämmelsen träd2. 

Betydligt mera än det som 

skyddas genom planbestäm-

melser, kommer att sparas 

vid avverkningen. 

Omfattande och olämplig avverkning 

planeras mellan vägen och sjön innan 

detaljplanen träder ikraft 

Det är inte fråga om en om-

fattande och olämplig av-
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Vi saknar en redogörelse på vilka lagliga grunder 

Ludvika kommun anser sig ha rätt att avverka 

den strandskyddade skogen som finns mellan 

vägen och sjön och som är vår enda kvarvarande 

närskog? 

verkning som planeras, tvär-

tom planeras en varsam av-

verkning av delar av skogen, 

med stor hänsyn till natur-

värden. Inom vissa delar 

lämnas all skog kvar och 

förblir tät och mörk. Inom 

andra delar glesas skogen ut, 

men förblir ändå skog. Av-

verkningen görs enligt 

skogsvårdslagen, planbe-

skrivningen kompletteras. 

Fladdermusinventeringen visar att det finns rödlis-
tade fladdermöss och fladdermöss som behöver 
mörk skog/vegetation och en lämplig biotop längs 
stigen/vägen. Rapporten rekommenderar skydd 
av biotop i detaljplanen, alternativt att en fullvär-
dig fladdermusinventering utförs vid rätt årstid. 
Det framgår klart att Ludvika kommun inte valt 
något av de rekommenderade alternativen  
 

Fladdermössen rör sig inte 

alls inom tät och mörk gran-

skog, men kan röra sig längs 

med kanten av sådan skog. 

Den avverkning som plane-

ras kan vara en åtgärd som 

gynnar fladdermössen, ge-

nom att ge dem nya möjlig-

heter att röra sig. Även 

dessa påståenden enligt 

Espen Jensen den 19 januari 

2022.  

På plankartan finns två om-

råden, varav ett nära gränsen 

till Gonäs 78:3, där skogen 

skyddas särskilt med be-

stämmelsen träd2 ”träd med 

en stamdiameter större än 

15 cm, och död ved, ska be-

varas om de inte är sjuka el-

ler utgör en säkerhetsrisk”. 

Dessa och flera områden 

kommer att lämnas orörda i 

samband med kommunens 

avverkning/skötsel av sko-

gen, vilket bedöms kunna 

gynna fågellivet. Efter att 

detaljplanen har vunnit laga 

kraft får åtgärder inte vidtas 

som väsentligt förändrar 

livsvillkoren för djur- eller 



Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-26 

Diarienummer 
KSU 2021/132 

Sida 

58(67) 

 

 

växtarter, inom strandskyd-

dat område.17 

Skogsstyrelsen har regler vad gäller avverkning av 
skog som är klassificerad som närskog 
(https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-
om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbil-
der-friluftsliv-och-rekreation/friluftsliv-och-rekre-
ation-narskog.pdf) och kommunens planerade av-
verkning följer inte dessa när man ser den före-
slagna plankartan. Kommunen har tidigare angett 
att 50% av de stora träden ska vara kvar. Men i 
plankartan mellan vägen och sjön hittar vi endast 
19 träd som ska markerats att få vara kvar. 
Ekvationen går inte ihop, det finns ju nu betydligt 
fler än 38 träd där. 

Det är just en avverkning av 

den typ som beskrivs i info-

bladet från skogsstyrelsen, 

som planeras i det här fallet. 

Skogen är inte klassificerad 

som närskog, men bör i 

praktiken kunna ses som en 

sådan. 

Det är bara de träd som har 

potential att bli naturvärdes-

träd som skyddas med plan-

bestämmelser. Dessa är i sin 

tur bara en liten del av de 

träd som kommer att sparas.  

När det gäller naturvärdesundersökning så har 
Ludvika kommuns pensionerade naturvårdare 
Jan-Olof Hermansson som tidigare besökt och in-
venterat Väsmansbacken skrivit till Ludvika 
kommun den 9 augusti 2021 och ifrågasatt vem 
som gjort bedömningen i den nya naturvärdesun-
dersökningen. Jan-Olof Hermansson skriver an-
gående skogen mellan vägen och sjön ”Jag anser 
att den delen inom Väsmansbackens 
planområde bör lämnas intakt. Gam-
mal granskog med mykorrhizasvampar 
börjar till och med bli sällsynta i Väs-
terbergslagen (avverkas i allt snabbare 
takt). För övrigt är skogen inom plan-
området av lägre skyddsklass” samt att 
”Granskogen närmast sjön kan man inte glesa ut 
om naturvärdena ska vara kvar” Om naturvår-
dare Jan-Olof Hermansson på Ludvika kommun 
redan tidigare gjort en naturvärdesundersökning 
som avstyrkte avverkning mellan vägen och sjön 
varför behövdes då en ny undersökning? Behövde 
någon ett annorlunda resultat? Anledningen till 
att Ludvika kommun lämnade skogen mellan 
väg och sjön intakt när resten av Gonäs 1:36 
gallrades under 2018 är helt säkert för att man 
följde resultaten av sin egen naturvärdesundersök-
ning. Det var också det svar vi fick av kommunen 
när vi för ett par år sedan ringde och frågade om 

Den inventering som gjor-

des av kommunens skogs-

förvaltare inför samrådet var 

preliminär eftersom det var 

vinter. Främst inventerades 

träd. Jan-Olof Hermansson 

tyckte det var bra att Pro 

Natura skulle göra en inven-

tering. Pro Natura har haft 

en dialog med Jan-Olof. 

Den avverkning som plane-

ras kommer att uppfylla Jan-

Olofs önskemål om träd-

kontinuitet. Delar av gran-

skogen kommer att lämnas 

intakt och även övriga delar 

förblir skog efter den var-

samma avverkningen och 

skötseln. 

Krav ställdes på ytterligare 

naturvärdesundersökning i 

samband med samrådet, se 

S11.  

Skogsbruksplanen är en ej 

antagen arbetshandling, som 

                                                           
17 Miljöbalken 7 kap. 15 § pkt. 4 
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kommunen tänkte gallra mellan vägen och sjön. 
Svaret var nej. 

används som vägledning vid 

skogens skötsel, men ofta 

görs anpassningar till lokala 

förhållanden. Skogsbruks-

planens text om skogen 

inom planområdet är kort-

fattad och uppfyller inte kra-

ven på en naturvärdesinven-

tering. Detaljplanen motive-

rade en grundligare invente-

ring. 

Enligt skogsförvaltaren, Bert 

Pilo, var svaret att kommu-

nen inte skulle avverka där 

just då, men troligen längre 

fram i tiden och då med 

hänsyn till befintliga natur-

värden (målklass NS (natur-

värde-skötsel)). 

Önskemål om landremsa mot vår 
södra gräns till Gonäs 1:36 
Vi har sedan januari 2021 när vi fick känne-
dom om exploatörens planer framfört en önskan 
till Ludvika kommun om att få köpa till en ca 
30 x 60 m landremsa längs vår södra gräns där 
vi vill behålla skogen för att skydda vår fastighet 
från insyn. Den inkluderar ca 5-10 meter strand-
linje och vår plan är att behålla alla träden. För-
utom att vår fastighet Gonäs 78:3 inte leder till 
eller blockerar tillträde till annan mark av all-
mänhetens intresse så skulle en sådan mindre ut-
ökning av vår fastighet kunna bidra till att bibe-
hålla träd och kompensera för den avverkning 
som Ludvika kommun och exploatören planerar 
genomföra längs vägen mot sjön (så att t.ex röd-
listad nordfladdermus och mustasch/taigafladder-
mus som behöver tät skog kan få bibehålla deras 
livsmiljöer) innan detaljplanen träder ikraft. 
Strandskyddet på vår fastighet är sedan tidigare 
upphävt och vi önskar att få vårt önskemål om 
köp av mark handlagt av kommunen och prövat 
av Länsstyrelsen. Vi saknar även svar från kom-
munens planavdelning på våra ställda frågor om 
vad ett av Ludvika kommun föreslaget arrendeav-
tal för landremsan skulle innebära. 

Frågan har utretts med 

Länsstyrelsen och Lantmäte-

riet, som har gett ganska 

tydliga besked om att 

strandskyddet hindrar en så-

dan försäljning. Kommunen 

kan upprätta ett avtal om 

fastighetsreglering för ett 

mindre område. Lantmäteri-

kostnader för inställd fastig-

hetsreglering får ägarna till 

Gonäs 78:3 ta.  

Detaljplanen skyddar sko-

gen inom ett område cirka 

14 x 14 m vid stranden nära 

gränsen till Gonäs 78:3. 

Dessutom skyddas skogen 

av strandskyddet efter att 

detaljplanen har vunnit laga 

kraft. Om marken säljs till 

Gonäs 78:3 och strandskyd-

det därmed upphävs finns 

inget skydd för skogen  

förutom att ni nu skriver att 

ni vill behålla den.  
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Fladdermössen gynnas inte 

av tät granskog, enligt 

Espen Jensen. 

Eventuellt arrendeavtal kan 

utredas vidare, när/om fas-

tighetsregleringen har blivit 

inställd. Det är inte en fråga 

för detaljplanen, eftersom 

det inte berör mark inom 

planområdet. 

Vad händer med befintligt servitut för 
väg & vägbommen? 
Av den föreslagna plankartan framgår att in-
fartsvägen till vår fastighet kommer att påverkas. 
Kan ni konfirmera att det belastande servitutet på 
Gonäs 1:36 vi har för vägen till oss kvarstår? 
Hur kommer det att se ut i text? 
Vi har en vägbom vid infarten för att skydda oss 
mot inbrott (kommunen har nyckel) och det ser ut 
på kartan som att den skulle blockera infarten 
till bostadsområdet. Stämmer det? Vad är planen 
här? 

Citat från granskningens 

planbeskrivning under 7.1.2 

Fastighetsbildning: ”Den 

nordvästra gatan med en-

skilt huvudmannaskap ut-

görs av en befintlig väg som 

är angöring till en privatägd 

fastighet utanför planområ-

det. Ett servitutsavtal om 

den vägen bör skrivas med 

ägarna till Gonäs 78:3, alter-

nativt att ägarna till Gonäs 

78:3 blir medlemmar i sam-

fällighetsföreningen.”  

”Bör” ändras till ”ska” och 

”alternativt” ändras till 

”och” i planbeskrivningen. 

Vägbommen behöver flytt-

tas. Exploatören står för 

kostnaderna för det. 

Flytta infarten till området österut för 
mindre komplicerad infart och trafik 
Vi föreslår att infarten till bostadsområde förläggs 
på östra sidan där även väg går ner till deras 
brygga. Vägen längs sjön ner till vår fastighet fyll-
ler ingen funktion för bostadsområdet. Då kan 
infarterna till Gonäs 78:2 och vår fastighet läm-
nas intakta. 

Det här förslaget har disku-

terats med kommunens 

samhällsplanerare för trafik 

och kommunens vägprojek-

tör. Förslaget har vissa för-

delar men nackdelarna be-

döms överväga. 
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G8 Lantmäteriet Gävle 

Yttrande inkommet den 17 januari 2022.  

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Delar av planen som bör förbättras  

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

I planbeskrivningen på s. 27 framgår det på ett 

bra sätt att gemensamhetsanläggning bör bildas 

för de allmänna platser som ska förvaltas med en-

skilt huvudmannaskap. Ansvaret för att en så-

dan bildas åligger exploatören. Det framgår också 

att Gonäs 78:3 (som ligger utanför planområdet) 

planeras att ingå i blivande gemensamhetsanlägg-

ning för att kunna använda vägen för utfart. Det 

som dock saknas i planbeskrinvingen är hur det 

är tänkt med utfarten för Gonäs 1:145. I 

plankartan ser det ut som att utfartsvägen är 

planlagd med GATA1 som ska förvaltas med en-

skilt huvudmannaskap. Är avsikten att gemen-

samhetsanläggningen även ska förvalta denna 

gata? 

I planbeskrivningen saknas information om vem 

som i framtiden ska förvalta och underhålla de 

allmänna platserna med enskilt huvudmanna-

skap. Med denna förvaltningsform hamnar ansva-

ret normalt på fastighetsägarna i området, vilket 

är en ekonomisk konsekvens för både tillkom-

mande och befintliga fastighetsägare inom och i 

anslutning till planområdet. Denna konsekvens 

bör förtydligas i planbeskrivningen. 

Plankartan ändras så att om-

rådet kring utfarten för Go-

näs 1:145 lämnas utanför 

planområdet. 

Planbeskrivningen förtydli-

gas angående förvaltning av 

allmän plats med enskilt hu-

vudmannaskap. 

Gemensamhetsanläggning aktuellt för 

vatten och avlopp? 

På s. 23 framgår att kommunen ska tillhand-

hålla en överlämningspunkt där allmänt ansvar 

övergår till enskilt på norra sida om Gonäsvägen. 

I samband med detta bör det framgå om varje ny 

bostadsfastighet ska ha en separat anslutning till 

kommunens VA nät eller om det är aktuellt att 

bilda en gemensamhetsanläggning för de enskilda 

VA-ledningarna. 

Planbeskrivningen förtydli-

gas. Det är tänkt att bli en 

gemensamhetsanläggning, 

men detaljplanen kan inte 

reglera vilken upplåtelse-

form det ska bli.  
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SÄRSKILDA SKÄL FÖR ENSKILT 

HUVUDMANNASKAP 

När kommunen väljer att låta en detaljplan ha 

enskilt huvudmannaskap för de allmänna plat-

serna, istället för kommunalt, ska de särskilda 

skälen för detta redovisas i planhandlingarna. 

Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon 

sådan motivering hittats i de aktuella planhand-

lingarna. 

Motiveringen finns under 

6.11 Konsekvenser och 

överväganden. 

INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS 

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör för-

tydligas så att det framgår att kommunen med 

stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den all-

männa platsen utan överenskommelse med den be-

rörda fastighetsägaren. 

På motsvarande sätt måste kommunen lösa in 

den allmänna platsen med kommunalt huvud-

mannaskap om den berörda fastighetsägaren begär 

det. Fastigheter som berörs av detta är Gonäs 

78:1 och Ludvika Gård s:5. 

Planbeskrivningen förtydli-

gas. 

GRUNDKARTA 

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. 

för övriga detaljer i grundkartan är något föråld-

rad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i 

varje steg av planprocessen för att det ska vara 

lätt att överblicka de förutsättningar som finns för 

planläggningen. 

Grundkartans aktualitet 

kontrolleras med mätnings-

ingenjören inför antagandet. 

Delar av planen som skulle kunna 

förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som 

inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 

skulle förbättra detaljplanen.) 

 

BESTÄMMELSE OM KOMMU-

NALT HUVUDMANNASKAP, 

ÖVERFLÖDIGT 

Bestämmelsen a4 – huvudmannaskapet är kom-

munalt för den allmänna platsen är en överflödig 

bestämmelse eftersom kommunalt huvudmanna-

skap är huvudregeln i detaljplaner, Det innebär 

att kommunen per automatik är huvudman för de 

allmänna platserna om inget annat anges. 

Eftersom bägge typerna av 

huvudmannaskap förekom-

mer i det här fallet, kan det 

vara bra att förtydliga var 

huvudmannaskapet är kom-

munalt. 
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G9 En privatperson, Gonäs 1:145 

Yttrande inkommet den 17 januari 2022.  

Yttrandet har rubriken ”Överklagande Väsmansbacken”. Det är dock först när 

detaljplanen har antagits som det går att överklaga. Enligt tidplanen kommer 

detaljplanen att antas på Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens samman-

träde den 25 maj 2022. Därefter kommer information om hur man överklagar 

att skickas ut till alla sakägare som har haft synpunkter senast under gransk-

ningstiden. Detta ”överklagande” ses därför som ett granskningsyttrande. 

En stor del av yttrandet beskriver en fejd med grannen i Gonäs 78:3. Yttrandet 

har därför sammanfattats till de synpunkter som berör detaljplanen. Yttrandet 

finns i sin helhet i Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens diarium. 

Synpunkter Förvaltningens kommen-

tarer 

Från att ha varit ett intressant och spännande ut-

vecklingsprojekt har Väsmansbacken med in-

komna synpunkter, skrivelser och förändringar 

kommit att bli en stor huvudvärk. Förutsättning-

arna har med den nya detaljplanen helt förändrats 

bland annat med flyttningen av planerad brygga. 

Hela Gonäs 1:145 har blivit omringad.  

Nedan anför vi våra olika argument för att 

kunna antaga denna plan samt med våra syn-

punkter och förslag. 

 

Med flera påpekanden, förslag och yttranden om 

detaljplanen föreslår Gonäs 78:3 att delar ska 

anläggas i den östra viken dvs nära Gonäs 

1:145, bland annat 

Dagvattenledning 

Brygga och bullerstörningar 

Pumphus 

Samtliga av Gonäs 78:3 s synpunkter, påpekan-

den och konsekvenser gäller nu i lika hög grad för 

Gonäs 1:145 i den östra viken. Det är dessa vi 

önskar lösa med Ludvika kommun. 

 

PROMENADSTRÅK 

Det är stor risk och uppenbart att kommunens 

del mellan Gonäs 1:145 och Väsman kommer 

att användas som allmänt promenadstråk även av 

de nyinflyttade på Väsmansbacken, precis lika 

mycket som Gonäs 78:3 s besökare gör och har 

gjort sedan vi köpte Gonäs 1:145 för snart 20 år 

sedan. …  … Vilket ytterligare kommer att 

Syftet med kommunens del 

mellan Gonäs 1:145 och 

Väsman är att strandskydd 

och allemansrätt ska gälla 

där, så att allmänheten har 

möjlighet att passera. Pro-

blemet är att kommunens 

strandremsa är så smal 
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vara till otrivsel för oss, våra barn och barnbarn. 

I Allemansrätten står ”Du får inte gå över an-

nans tomt eller så nära hus att du stör dem som 

bor där”. Med ett mångdubbelt antal boenden i 

närområdet kommer detta vara till stort förfång 

för oss på Gonäs 1:145 och störa ännu mer än 

nu. Dessutom kommer detta vara ett perfekt pro-

menadstråk för hundägare med tänkbara oren-

heter som följd. På en sjönära tomt vill man ju 

dessutom under sommaren vara så ostörd som 

möjligt ex vis när man badar. 

En ytterligare synpunkt är att det i närområdet 

helt saknas naturliga promenadstråk. 

För att undvika framtida komplikationer enligt 

ovan önskar vi av Ludvika kommun få köpa den 

del som nu finns mellan Gonäs 1:145 och Väs-

man. Vi uppmanar därför kommunen att med 

ovanstående argument som grund upphäva strand-

skyddet och låta länsstyrelsen och lantmäteriet 

pröva frågan.      

 

Kartskiss bifogad yttrandet: 

 

(cirka 10 m) att det blir obe-

hagligt både för er som bo-

ende och för dem som ska 

passera. Med dagens strand-

skyddsregler hade aldrig en 

så smal remsa accepteras. 

För att det allmänna strand-

skyddets 100 m ska kunna 

minskas för bostadsfastig-

heter, måste kommunen nu-

mera först peka ut ett om-

råde för ”landsbygdsutveckl-

ing i strandnära läge” (LIS) i 

översiktsplanen. Ändå skulle 

strandskyddet inte få upphä-

vas närmare stranden än 

cirka 30 m. 

Detta berör inte direkt de-

taljplanen, men en viss ök-

ning av antalet gående längs 

stranden kan vara en konse-

kvens av detaljplanen. 

Promenadstråk kan anläggas 

inom allmän plats NATUR 

och SKYDD, så detaljpla-

nen hindrar inte det. 

Kommunen har fått flera 

liknande frågor och har tagit 

upp dessa med Länsstyrel-

sen och Lantmäteriet. Be-

dömningen är att det inte 

går att upphäva strandskyd-

det och därmed kan marken 

inte läggas till en bostadsfas-

tighet. 

BADPLATS 

I samrådsredogörelsen står ”Frågan om den inoffi-

ciella badplatsen för boende i området anses cen-

tral”. 

Med vår mångåriga kunskap och erfarenhet kan 

vi inte se någon bättre plats att anlägga en bad-

plats än vid Kattstenen i den västra viken. Dessu-

I granskningsutlåtandet för-

tydligas detta med ”… cen-

tral i flera av de inkomna 

yttrandena”. 

Det var för att inte försämra 

möjligheterna att bada i den 

västra viken, som planerna 

på rörledningar och brygga 

där slopades. Kommunen 
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tom har man härifrån en fantastisk vy över Väs-

man med troligen de absolut vackraste solned-

gångar man kan få. Att för kommunen här 

skapa en bättre strandlinje genom att jämna till 

strandbrinken samt låta anlägga en mindre gräs-

slänt skulle skapa en av de finaste badplatserna 

runt Väsman. 

rekommenderar dock inte 

bad där på grund av när-

heten till Gonäs renings-

verk. 

BRYGGA 

I anföranden och synpunkter i samrådsredogörel-

sen påpekas flera olägenheter med en brygga. Med 

den nuvarande placeringen av bryggan skapas 

likartade olägenheter för Gonäs 1:145.  

Dessutom är östra viken grundare och till sitt 

ytinnehåll betydligt mindre och skulle med redan 

etablerad besöksfrekvens (mer än 20 båtar som 

ankrar här en solig sommardag) skapa både mer 

buller, orenheter från motorer samt på grund av 

den planerade bryggans utbredning kunna skapa 

olyckstillfällen. Skall ca 40 båtar samtidigt sam-

sas i östra viken är det bäddat för problem och 

osämja. 

Önskemålet om en brygga har med stor sannolik-

het framställts av exploatören som därigenom 

räknar med att kunna få ut högre tomtpriser. 

VI FÖRORDAR DÄRFÖR STARKT 

ATT ANLÄGGANDE AV EN 

BRYGGA I SAMBAND MED VÄS-

MANSBACKEN UTGÅR FRÅN DE-

TALJPLANEN. 

Inför antagandet har vatten-

område för brygga tagits 

bort helt.  

Hur många som ankrar i vi-

ken styrs inte av detaljpla-

nen.  

Det stämmer att önskemålet 

kommer från exploatören, 

som ville ge boende utan 

strandtomt tillgång till 

brygga och båtplats. Exploa-

tören har dock nu begärt att 

bryggan ska slopas för att 

undvika att ni blir störda. 

RÅVATTENLEDNING 

Ledningen föreslås läggas i östra viken. Vi anser 

att detta kan vara en stor olycksrisk på grund av 

att viken under sommarhalvåret gästas av mer än 

20 båtar som ankrar här och för att bada i den 

närliggande ”sligenbadplatsen”. Skulle dessutom 

en brygga anläggas mångdubblas ju risken för 

skador på ledningen och olycksrisker.  

Råvattenledningen bör därför anläggas på ur-

sprungligt planerad plats.  

Enligt gruvbolaget kommer 

vattenintaget att markeras 

med en boj. Just där blir det 

ankring förbjudet och för-

bjudet att förtöja i bojen. 

Själva ledningen är inte 

känslig för ankare.  
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Skulle denna fortfarande inte kunna läggas i 

västra viken förordar vi starkt att råvattenled-

ningen gräves ner i botten för att undvika ank-

ringsrisk. 

VÄGANSLUTNING mm 

Vi önskar och kräver en detaljerad skriftlig plan 

hur samordningen med nuvarande av oss anlagda 

väg skall ske och att Ludvika kommun övertar 

HELA vägen mellan Gonäsvägen och vår tomt, 

ersätter oss för den av oss anlagda delen, övertar 

skötsel samt flyttar kostnadsfritt vår bom till av 

oss anvisad plats. 

Planbeskrivningen förtydli-

gas. Planområdet minskas så 

att vägen till er fastighet 

lämnas utanför detaljplanen 

och förblir enskild väg. 

Kommunen upprättar ett 

servitutsavtal för er rätt till 

väg på kommunens mark. 

Ni kommer att få en ersätt-

ning av kommunen. 

Väl utbyggd dagvattendamm med väl specificerade 

skötselråd samt med information vem som kom-

mer att vara ansvarig på kommunen för dess 

skötsel. 

Planbeskrivningen förtydli-

gas. 

 

7. Övrigt i samband med granskningen 

Minskning av planområdet 

Planområdets utbredning i öster har diskuterats. En minskning av planområdet 

föreslås för att göra detaljplanen mindre komplex och minska kommunens åta-

gande för vägar. Pumphus, råvattenledning, väg till pumphuset, gång- och cy-

kelväg, bedöms kunna byggas/anläggas utan detaljplan, genom strandskyddsdis-

pens och i vissa fall bygglov. Även vattenområdet för bryggan kommer att slo-

pas, på begäran av exploatören. Dagvattendammen behålls inom planområdet, 

medan det befintliga diket, som leder vattnet vidare till Väsman, inte behöver 

vara inom detaljplanen. 

Strandzonen 

Naturvärdesinventeraren, Pro Natura, har sagts att strandzonen i norr har lite 

högre naturvärden, men inte så höga att de når upp till en högre naturvärdes-

klassning. Där kan det vara motiverat att spara en större andel träd, även en del 

gran. I diskussioner med kommunens skogsförvaltare har föreslagits att skogen 

i vissa delar inom strandzonen bevaras orörd, medan andra delar glesas ut. 

Fladdermusinventeraren har sagt att fladdermössen inte rör sig i tät granskog 

och att en utglesning i vissa stråk därmed skulle kunna gynna fladdermössen. 
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Föreslagna markköp 

Flera av planområdets grannar vill köpa mark av kommunen, inom strandskyd-

dat området. Kommunen har tagit upp dessa frågor med Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet. Bedömningen är att det inte går att upphäva strandskyddet för att 

lägga till marken till bostadsfastigheterna. Definitivt svar kan inte ges förrän de 

blir ärenden för fastighetsreglering. 

Alternativ för råvattenledningen 

Fastighetsägaren till Gonäs 56:2 har erbjudit dragning av gruvbolagets råvatten-

ledning över hans fastighet, om det blir problem med nu föreslagen dragning.  

8. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i maj 

2022. 

9. Slutsats 

Efter ändringar enligt detta granskningsutlåtande kan handlingarna lämnas för 

antagande och granskningsutlåtandet skickas till dem som har haft synpunkter. 

10. Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Johanna Ingre 

Planeringschef  

Torkel Berg 

Planarkitekt - handläggare 

 


