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Granskningsutlåtande 

Tillhörande ny detaljplan för  

Del av Saxhyttan 4:411 med flera 

”Bysjöstrands ekoby” 

i Grangärde 

 

 

Arkitektens vision och detaljplanens användningsområden i Ludvika kommuns interaktiva 3D-

modell. Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. 

  

https://cityplanneronline.com/ludvika/bysjostrandsekoby
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1. Granskningens och samrådets bedrivande 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutade, den 10 december 2019, att 

ge verksamhetsområde Planering i uppdrag att upprätta en detaljplan för ären-

det. I uppdraget ingår att genomföra samråd och granskning. 

Samrådet genomfördes från den 17 januari till och med den 26 februari 2020 

och granskningen från den 16 april till och med den 7 maj 2020. Under dessa 

tider gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala 

nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över förslag till ny detaljplan. 

Underrättelser om samrådet och granskningen har funnits på kommunens an-

slagstavla. Samråds- och granskningshandlingar har skickats ut till 38 berörda 

remissinstanser enligt verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighets-

förteckning. Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på 

internet www.ludvika.se/planer, i Nyhammars bibliotek, i Ludvika bibliotek 

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

Ett samrådsmöte hölls den 4 februari 2020. 

14 yttranden inkom i samband med samrådet, varav tre efter samrådstidens slut. 

10 yttranden inkom vid granskningen. 

 

 

 

 

 

http://www.ludvika.se/planer
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2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställnings-

tagande 

Av inkomna 14 yttranden under samrådet var åtta med synpunkter och sex utan 

erinran. Av inkomna 10 yttranden vid granskningen var sju med synpunkter 

och tre utan erinran. Samrådsyttranden är betecknade med S och gransknings-

yttranden med G i tabellen nedan. 

  Ingen 

erin-

ran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen  S11  x 2020-02-25 

Länsstyrelsen G6  x 2020-05-04 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott S8 x  2020-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott G10 x  2020-05-14 

Myndighetsnämnden miljö och bygg S10  x 2020-03-01 

Myndighetsnämnden miljö och bygg G9  x 2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden S6 x  2020-02-04 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott G8 x  2020-05-11 

WBAB S14  x 2020-03-01 

WBAB G2  x 2020-04-23 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

    

-     

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende i fastigheter gränsande till 

planområdet  

    

Svenska kyrkan G7  x 2020-05-04 

Intresseföreningar och sammanslutningar     

-      

Övriga privatpersoner     

En privatperson S13  x 2020-01-28 

Övriga      

Inobi AB  S1  x 2020-01-20 

Bergsstaten S2 x  2020-01-20 
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Region Dalarna S3 x  2020-01-22 

Polismyndigheten S4 x  2020-01-23 

Polismyndigheten G4 x  2020-04-27 

PostNord S5  x 2020-01-28 

Lantmäteriet S7  x 2020-02-05 

Lantmäteriet G5  x 2020-04-29 

Trafikverket S9  x 2020-02-12 

Trafikverket G3  x 2020-04-27 

Telia - Skanova S12 x  2020-02-28 

Dalarnas museum G1  x 2020-04-17 

 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Yttranden utan erinran eller synpunkter redovisas endast i tabellen ovan. 
 

Samrådsyttranden 

S1 Erik Berg – Inobi AB – analys – arkitektur 

Yttrande inkommet den 20 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Inga invändningar  

Stycke 6.9.1 angående vatten- 
och avlopp 

Det vi planerar för är en kretsloppsbase-
rad biologisk avloppsrening. Om man 
skall gå rakt på ett etablerat och godkänt 
system kan det innebära Alnarp Clean 
Water, men vi tar in förslag även på an-
nan utformning från designers/leverantö-
rer. Det blir dock fel att säga att det är 
en ”akvaponisk rening”. Det akvapo-
niska odlingssystemet (fisk+växtodling) 
ligger parallellt med vattenreningen men 
är inte planerat att vara en del av syste-
met för att rena vatten. De skulle dock 
kunna kopplas samman i den meningen 
att det renade vattnet kan användas i den 
akvaponiska odlingen. Det KAN bli ett 
system där man tar hand om urinen och 

Planbeskrivningen har justerats. 
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använder den i odlingar, men om du skri-
ver ”kretsloppsbaserad biologisk avlopps-
rening” täcker du in alla möjliga alterna-
tiv. 

 

S3 Region Dalarna - Kollektivtrafikförvaltningen 

Yttrande inkommet den 22 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Inga problem att bedriva befintlig kollek-
tivtrafik med den föreslagna planbeskriv-
ningen. 

Se även 5. Övrigt. 

Kollektivtrafikförvaltningen vill dock på-
tala att framkomlighet för busstrafiken 
skall säkras under byggtiden. 

Framkomligheten för busstrafiken 

bedöms inte påverkas av detaljpla-

nens genomförande.  

En yta för en eventuell busshållplats 

har lämnats utanför planområdet så 

att detaljplanen inte förbjuder detta.  

 

S5 PostNord 

Yttrande inkommet den 28 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vid nybyggnation av villor/radhus och 
verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan.  
En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Brevlådorna är tänkta att samlas vid 

infarten till området, där det finns 

plats enligt detaljplanen och möjlig-

het att vända i närheten. Detta re-

gleras inte på något annat sätt av de-

taljplanen. Det kan även bli fråga 

om flerbostadshus inom planområ-

det. Planbeskrivningen har komplet-

terats. 

 

S7 Lantmäteriet 

Yttrande inkommet den 28 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

När kommunen väljer att frångå huvud-
regeln med kommunalt huvudmannaskap 
för de allmänna platserna, eller delar av 
dem, ska de särskilda skälen för detta re-
dovisas i planhandlingarna. 

Planbeskrivningen har komplette-

rats. I det här fallet är det ett starkt 

krav från ekobyföreningen att få ta 

hand om huvudmannaskapet. 
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S9 Trafikverket 

Yttrande inkommet den 12 februari 2020. Ersätter och kompletterar ett ytt-

rande inkommet den 21 januari 2020. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Buller 
Av underlaget är det inte möjligt att göra 
en helhetsbedömning av bullersituationen i 
planområdet. Aktuella ljudnivåer ska re-
dovisas i planbeskrivningen eftersom det 
påverkar eventuell tillsyn i framtiden. 
Nuvarande skrivning i kap 6.8.1 Buller, 
är problematisk. En mening innehåller 
information som inte stämmer: ”Enligt 
bullerberäkningar uppnås 55 dBA ekvi-
valent nivå, vid ett avstånd på 33 m från 
vägkant”. En befintlig bostad strax norr 
om området (Saxhyttan 2:3) har en be-
räknad ekvivalent ljudnivå vid fasad som 
är 55 dBA på avståndet 63 meter, enligt 
Trafikverkets beräkning år 2018. 

 Bullerutredningen bör uppdateras med 
aktuella trafikuppgifter och prognosår 
2040 och innehålla vilka bullerkällor 
som påverkar planområdet. Bullernivå-
erna behöver redovisas (ekvivalent och 
maximal vid fasad och uteplats) samt hur 
riktvärden avses uppfyllas. Det kan 
räcka med några få beräkningspunkter 
givet att 60 m behålls och att det avstån-
det räcker enligt förordningen. 

 Planbeskrivningen ska hänvisa till 
Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggande 

 Gränsen 55 dBA ekvivalent nivå en-
ligt bullerberäkning ska inte redovisas i 
plankartan. Markanvändningen ska re-
gleras med planbestämmelser som speglar 
planbeskrivningen. 

En ny bullerberäkning har gjorts 

med aktuella trafikuppgifter och 

prognosår 2040.  

Planbeskrivningen har komplette-

rats med hänvisning till bullerför-

ordningen. 

Gränsen 55 dBA ekvivalent nivå var 

endast en illustration, utan juridisk 

betydelse. Gränsen har tagits bort 

från plankartan för att undvika 

missförstånd.  

Den planbestämmelse som finns är 

att bostadshus inte får byggas när-

mare riksvägens vägkant än 60 m. 

Detta avstånd är tillräckligt för att 

uppfylla bullerförordningens krav 

även för prognosåret 2040. 

Anslutning 
Anslutning kan göras i det läge som pla-
nen föreslår då sikten är god. Med tanke 
på trafiksäkerheten är det positivt att en-
bart en anslutning ska försörja hela om-
rådet. 

Anslutningen utformas i samråd 

med Trafikverket. Den exakta ut-

formningen redovisas i en särskild 

projekteringsritning.  

Planhandlingarna har justerats och 

kompletterats. 

Planområdet har minskats så att de-

taljplanen inte hindrar att det byggs 
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I detaljplanen ska det framgå exakt hur 
anslutningen ska dimensioneras och utfor-
mas. Avtal ska skrivas om detta med 
Trafikverket innan antagande. 
För att säkerställa att anslutningen blir 
rätt dimensionerad behövs information om 
hur mycket trafik man räknar med, hur 
många tomter och bostäder det blir etc. 
 
Ytterligare frågor att tänka på är: 
Vill kommunen ha vägvisning till områ-
det? 
Planerar kommunen ha vägvisning till 
området? 
Planerar kommunen för belysning vid an-
slutningen? Den ska isåfall vara utanför 
vägområdet. 
Ska det finnas busshållplatser? 
Hur ska människor ta sig till och från 
busshållplatserna? 

en busshållplats, om befolkningen 

på Bysjöstrand blir så stor att detta 

bedöms vara motiverat. 

Övriga frågor hör till projektets ge-

nomförande. De regleras inte av de-

taljplanen. 

Dagvatten 
En utredning som inbegriper flödesberäk-
ning för minst 100-årsflöde måste göras. 
Utredningen ska beräkna det naturliga 
flödet och jämföra med efter exploate-
ringen. Inget mer vatten än det naturliga 
ska ledas till Trafikverkets anläggning. 
Vi vill se utredningen och den måste god-
kännas av Trafikverket innan anta-
gande. 

Hundraårsflödet är utrett av Myn-

digheten för samhällsskydd och be-

redskap (MSB) och har gett upphov 

till kommunens riktlinjer för ny be-

byggelse vid Bysjön, redovisade i 

planbeskrivningen. Flödet är beräk-

nat till +157,2 m RH2000. Planbe-

skrivningen har kompletterats med 

att detta är hundraårsflödet för 

Bysjön. Vid hundraårsflödet kom-

mer väg 66 att bli lite översvämmad 

strax norr om utfyllnaden i sjön. 

Detta beror dock inte på den plane-

rade gång- och cykelvägen (GC-

vägen).  

Beräkning av hundraårsregnet är 

inte nödvändig om GC-vägen place-

ras utanför riksvägens vägområde. 

Diken, till exempel de vid gång- och 

cykelvägen och i överkant kvarters-

mark, bör dimensioneras för fem-

tioårsregn. Det bedöms vara till-

räckligt för att säkerställa att Trafik-

verkets anläggning inte påverkas ne-

gativt av det som detaljplanen tillå-
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ter. Dagvatten från GC-vägen kom-

mer att ledas från Trafikverkets an-

läggning. Marken där GC-vägen går 

nära riksvägen är dessutom dräne-

rande – grovsilt/finsand. Även mar-

ken längre söderut vid väg 66 är 

dränerande - morän. 

Diket i överkant kvartersmarken be-

döms även bli tillräckligt så att dag-

vatten från riksvägen inte riskerar 

att översvämma bostadsområdet. 

Marken sluttar från vägen, utom där 

vägen går i en skärning, men där 

finns en kulle mellan vägen och bo-

stadsområdet. Marken fortsätter att 

slutta från vägen genom hela bo-

stadsområdet. De flesta av byggna-

derna och gatorna blir på mer än 60 

m avstånd från vägen. Inget dagvat-

ten leds från bostadsområdet till 

Trafikverkets anläggning.  

Se även 5. Övrigt, andra stycket.  

GC-väg nära väg 66 
Att bygga en gc-väg får inte påverka väg 
66 negativt. Gc-vägen måste vara utanför 
vägområdet till väg 66. Plankartan anger 
gc-väg inom vägområdet till väg 66. För 
att kunna planera gc-väg med detaljplan 
samt för att kommunen själv ska kunna 
bygga, måste gc-vägen vara utanför väg-
området. Det ska finnas ett utrymme 
mellan väg och gc-väg, exempelvis med 
tanke på snöröjning och trafiksäkerhet. 
Projekteringen som ska göras kommer att 
visa vilket avstånd som krävs. 
Om gc-vägen är i vägområdet krävs väg-
plan och att Trafikverket ska bygga. 
I plankartan ska framgå vem som är 
väghållare för vilken yta. Gc-vägen ska 
byggas enligt krav från Vägars och gators 
utformning, VGU. 
Exempel på frågor som detaljplanen ska 
besvara är: 
Var är statligt väghållningsområde och 
var är kommunalt väghållningsområde? 

En ny projekteringsritning har 

gjorts, där GC-vägen placeras utan-

för vägområdet. Enligt telefonsam-

tal med Trafikverket är vägområdet 

det område som slåttras av Trafik-

verket. I det här fallet är även väg-

bank och diken (där det finns) in-

mätt av kommunen och redovisat i 

grundkartan.  

Vid utfyllnaden i Bysjön placeras 

vägbanken för GC-vägen i sjön vid 

sidan om befintlig vägbank för väg 

66. 

Eftersom planområdet inte längre 

inkräktar på vägområdet för väg 66 

så behövs ingen komplettering med 

gränsdragning, förutom vid anslut-

ningen till busshållplatsen nära 

Gamla vägen, där gränsen föreslås 

bli i plangränsen. VGU följs vid 

projekteringen. 
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Är det klarlagt att ytan som föreslås kla-
rar VGU:s krav? 
I genomförandebeskrivningen bör framgå 
att avtal kan behöva skrivas med Trafik-
verket, samt att avtalen ska vara på-
skrivna innan detaljplanen antas. Om 
bevakningsprojektledare behövs från Tra-
fikverket ska avtal tas fram om det. 
Projektering ska göras i samråd med 
Trafikverket. Projekteringshandlingar 
ska godkännas av Trafikverket innan 
detaljplanen antas. 
Där vi är i processen nu kan en profilrit-
ning med tvärsektioner räcka, där förhål-
landet mellan väg och gc-väg visas. Full-
ständig projektering krävs i ett senare 
läge. 

Planhandlingarna har kompletterats 

med uppgifter om avtal.  

Se även 5. Övrigt, andra stycket. 

 

S10 Myndighetsnämnden miljö och bygg – Ludvika kommun 

Yttrande inkommet den 19 februari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Det finns inte närmare beskrivet hur vat-

ten- och avloppshanteringen ska bedrivas. 

Det viktigaste vid denna hantering är sä-

kerhetsfrågor som dricksvattenkvalitet och 

smittrisker. Normalt sett innebär detta 

kommunalt vatten och avlopp vid ny de-

taljplan. Under sådana omständigheter 

har Myndighetsnämnden miljö och bygg 

inga erinringar i ärendet. Ett godkänt och 

hållbart arrangemang för vatten och av-

lopp är nödvändigt för att kunna ge bygg-

lov. Egna hanteringar och omhänderta-

gande av avlopp är tillståndspliktigt enligt 

miljölagstiftningen. Om sådana tillstånd 

kan ges är osäkert utan närmare utred-

ning och redovisning av reningsmetodik. 

Typ av rening, dimensionering, omhänder-

tagande av slam, näringsämnen etcetera 

måste redovisas. Avloppshantering inne-

bär smittrisker och kan också kräva 

stora ytor. 20 bebyggda fastigheter utan 

begränsning av antalet huvudbyggnader, 

En beskrivning av avloppslösning-

arna har tagits fram av projektets ar-

kitekt och har bilagts planhandling-

arna. Planbeskrivningen har kom-

pletterats. Det är tänkt att bli en 

kretsloppsbaserad biologisk av-

loppsrening – se yttrande S1. 

Granskningshandlingarna föreskri-

ver en sådan enskild anläggning. Se 

även 5. Övrigt, sista stycket.  

Enligt ett mejl från miljö och bygg 

2020-03-10 finns det, öster om om-

rådet med silt, moränmark som kan 

vara lämplig för infiltration. Detta 

behöver utredas. En karta med 

jordarter bifogades, planbeskriv-

ningen har kompletterats med den. 

Grönt på kartan är täta jordarter. 
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med möjlighet till uppdelning i flera tom-

ter, med rätt till bygglovsbefriade åtgärder 

för varje hus innebär en efter hand 

ökande avloppsbelastning. Med anslut-

ning till kommunalt vatten och avlopp så 

är detta inget problem men med egna han-

teringar av avloppsvattnet är det antagli-

gen helt omöjligt. Området är inte lämp-

ligt för avloppsinfiltration eftersom det be-

står av täta jordarter. Vattenkvaliteten 

vid anläggandet av egna brunnar kan 

också ge problem. Tillstånd hos mark- 

och miljödomstol kan också krävas för 

vattentäkt för mer än två hushåll. 

 
 

 

En detaljplan kan inte bestämma att hu-

sen ska vara passivhus så det kan bli 

moderna konventionella krav istället. 

Det stämmer. Det finns inte heller 

någon bestämmelse i detaljplanen 

som kräver detta. I planbeskriv-

ningen står att bostadshus bör utfö-

ras som så kallade passivhus eller  

lågenergihus. Ekobyföreningen har 

en hög ambitionsnivå i sådana här 

frågor. 

 

S5 Länsstyrelsen Dalarna 

Yttrande inkommet den 25 februari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Överprövningsgrundande 
synpunkter 

 

Strandskydd  
Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med en bättre motivering till att använda 
särskilt skäl 3 enligt 7 kap. 18 § MB. 
Kommunen behöver motivera behovet av 
bryggorna och vilket allmänt intresse 
dessa skulle få.  
Planbestämmelsen W1 på plankartan 
behöver också kompletteras med maximal 
längd och bredd på bryggorna. 

Planbeskrivningen har komplette-

rats. 

Planbestämmelsen W1 har komplet-

terats. 
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Hälsa och säkerhet  
Buller  
Kommunen behöver uppdatera bullerut-
redningen med aktuella trafik- och buller-
nivåer. Bullernivåerna behöver redovisas 
(ekvivalent och maximal vid fasad och 
uteplats) samt hur riktvärden avses upp-
fyllas. Kommunen behöver även reglera 
markanvändning i detaljplanen med 
planbestämmelser som överensstämmer 
med planbeskrivningen. 

En ny bullerberäkning har gjorts 

som redovisats i granskningsskedet.  

Den planbestämmelse som finns för 

att uppfylla riktvärdena är att bo-

stadshus inte får byggas närmare 

riksvägens vägkant än 60 m. Detta 

avstånd är tillräckligt för att uppfylla 

kraven i bullerförordningen.  

Länsstyrelsen kommer att kontaktas 

för precisering av vad i planbestäm-

melserna som inte överensstämmer 

med planbeskrivningen. 

Övrigt  

Hälsa och säkerhet  
Kommunen behöver i planbeskrivningen 
beskriva syftet med området ”Väg”. 
Kommunen behöver även förtydliga om 
GC-vägen ligger innanför eller utanför 
vägområdet till väg 66.  
Länsstyrelsen hänvisar även till Trafik-
verkets yttrande angående ”GC-väg nära 
väg 66”. 

Gång- och cykelvägen kommer att 

byggas utanför vägområdet för riks-

vägen. Därmed behövs inget om-

råde med användningen VÄG. 

Se även yttrande S9. 

Miljökvalitetsnorm  
Vid lokal hantering av avloppsvatten bör 
den eventuella påverkan av anläggningen 
på recipienten beskrivas, och möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormen. 

Planbeskrivningen har komplette-

rats, och en bilaga finns. 

Natur  
Det finns ett träd med naturvärden mar-
kerat på plankartan. I planbeskrivningen 
anges också att det finns andra värdefulla 
träd som stora aspar inom planområdet. 
Träd som har höga naturvärden bör 
skyddas genom planbestämmelser samt 
att marklov för trädfällning införs. Be-
stämmelserna bör kombineras med väl be-
skrivna skäl, i planbeskrivningen, om 
vad som fordras för att träd ska kunna 
fällas.  
När arbete utförs invid träden bör läns-
styrelsens rekommendationer ”skydda trä-
den vid arbeten” följas, för att undvika 
skada på träden. 

Planhandlingarna har kompletteras.  

Dagvatten  
I planhandlingarna finns det inget beskri-
vet om hur dagvattenhanteringen ska ske. 

Planhandlingarna har kompletteras.  
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Planhandlingarna bör kompletteras med 
en beskrivning om detta. 
Avlopp  
Av planbeskrivningen framgår det att 
planområdet kan anslutas till kommu-
nalt vatten- och avlopp. Kommunen bör 
förtydliga om det finns ett beslutat verk-
samhetsområde eller om vatten- och av-
lopp kommer att lösa enskilt.  
Den tänkta lokala avloppslösningen som 
benämns ”aquaponisk rening” behöver 
kortfattat beskrivas. Detta med anled-
ning av att metoden inte är känd. 

Planbeskrivningen har komplette-

rats och förtydligats. Det finns inget 

beslut om kommunalt verksamhets-

området. Se även 5. Övrigt, sista 

stycket. 

”Aquaponisk rening” är en miss-

uppfattning – se yttrande S1. 

Undersökningssamråd om bety-
dande miljöpåverkan  
Kommunen har bedömt att miljöpåver-
kan inte kan antas bli så betydande att 
en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap 
miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att detalj-
planeförslaget inte innebär betydande mil-
jöpåverkan. 

 

 

S13 En privatperson 

Yttrande inkommet den 28 februari 2020 (sent inkommet) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 

Vid muntlig kontakt framkom att 

det är som mest nattviol nära stran-

den inom det rosa området. Den 

planerade gångstigen föreslogs där-

för placeras längre från stranden, 

men med varsam utformning kan 

den ändå placeras inom det rosa 

området.  

Plankartans illustration för gångsti-

gen har justerats och planbeskriv-

ningen har kompletterats. 
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S14 WBAB – Wessman Barken vatten och återvinning AB 

Yttrande inkommet den 3 mars 2020 (sent inkommet) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi har varit mycket tydliga mot projekt-

ledaren under flera tillfällen gällande VA 

(vatten och avlopp). WBAB och Sam-

hällsbyggnadsförvaltningen/VA-huvud-

mannen där vår kontakt är Jan Lund-

berg är helt överens i denna fråga. An-

tingen vi gör ett VA-område och drar ut 

kommunalt VA eller det blir inget kom-

munalt VA och området får ordna en 

egen lokal lösning där kommunen frånsä-

ger sig allt ansvar i all framtid. Vi måste 

lära oss från tidigare erfarenheter av otyd-

lighet och gemensamhetsanläggningar. 

Planbeskrivningen har ändrats så att 

den inte öppnar för någon flexibili-

tet i denna fråga. 

Återvinningen har inga synpunkter på 

detaljplanen. 

 

I stort gällande detaljplanen ska dom 

vara tydliga och det ska inte finnas någon 

otydlighet för byggnadsinspektörerna att 

sedan basera sina bygglov på planen. Vi 

anser inte att den är tydlig. Ord som ”an-

tingen eller”, eventuellt, ”föreningen väl-

jer” förekommer. 

Planbeskrivningen har ändrats så att 

den inte öppnar för någon flexibili-

tet i denna fråga. 

 

Granskningsyttranden 

G1  Dalarnas museum 

Yttrande inkommet den 17 april 2020, kompletterat-justerat den 23 april 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Ladan som nämns i planbeskrivningen 

kan ha mycket stort kulturhistoriskt 

värde och att åtminstone hela den nedre 

delen av stommen skulle kunna vara från 

perioden 1560-1630. Det är en tolkning 

utifrån fotografiet i planbeskrivningen och 

självfallet skulle ladan behöva undersökas 

närmare, men utifrån denna preliminära 

bedömning kan det mycket väl vara så att 

Det hade varit fantastiskt roligt om 

den var från 1500-talet, men det 

förenklar att den inte är det. Plan-

handlingarna ändras inte. 
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ladan behöver skyddas från rivning och 

ombyggnad och att den bör vårdas och tas 

om hand. 

Utifrån nya bilder bedömer jag att ladan 

inte är så gammal som det kunde före-

falla utifrån bilden i planbeskrivningen. 

Troligen är ladan från 1800-tal. Om den 

inte i övrigt är speciell bedömer jag preli-

minärt att den har ett kulturvärde, om än 

inte mycket högt. Den kan ha en annan 

placering och den idé som ni har förefaller 

mycket vettig. Då får den en ny funktion 

i samma område. 

 

G2  WBAB – Wessman Barken vatten och återvinning AB 

Yttrande inkommet den 23 april 2020  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Ändring text Planbeskrivning 25-26 

Om man i framtiden måste koppla på 

området till det kommunala VA-nätet 

erlägges anslutningsavgifter enl. då gäl-

lande VA-Taxa av ekobyföreningen. 

Tryckstegringssationer/ LÄGG TILL 

Pumpstationer 

Planbeskrivningen ändras. 

 

G3  Trafikverket Region Mitt 

Yttrande inkommet den 27 april 2020  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Farligt gods 

Väg 66 är rekommenderad färdväg för 

farligt gods. Hänsyn till detta bör tas en-

ligt Länsstyrelsens rekommendationer. 

Vi hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens 

bedömning. 

Hänsyn till detta tas enligt Länssty-

relsens rekommendationer. 

Anslutning  

Anslutningen ska vara minst sex meter 

bred för att två bilar ska kunna mötas. 

Detta är viktigt då det är mycket trafik 

på väg 66. Vägars och gators utformning, 

Anslutningen projekteras enligt 

VGU. Anslutningen på plankartan 

justeras enligt projekteringsritningen 

när den är godkänd av Trafikverket. 
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VGU, kan ställa högre krav. Kommu-

nen ska projektera anslutningen i enlighet 

med VGU och Trafikverket ska god-

känna ritningarna. 

Placeringen av anslutningen är acceptabel 

med tanke på trafiksäkerheten. 

Anslutningen som visas i plankartan är 

för bred och behöver smalnas av så att ex-

akt plats och enbart den yta som behövs 

för anslutning, redovisas som just anslut-

ning. 

Avtal  

Ett avtal ska skrivas med Trafikverket 

innan anslutningen görs. I avtalet slås ex-

akt utformning fast och man får tillstånd 

att göra ingrepp i vägkroppen. 

Avtal och tillstånd krävs för att säker-

ställa att väg och trafiksäkerhet inte på-

verkas negativt samt för att få tillåtelse 

att göra ingrepp i vägen. 

Trafikverket har godkänt kommu-

nens nya ritning på anslutningen – 

e-post den 30 juni 2020. Plankartans 

gränser justeras för att passa rit-

ningen.  

Enligt Trafikverket skrivs avtalet 

när exploatören är på gång att bygga 

– e-post den 18 maj 2020. 

 

G5  Lantmäteriet 

Yttrande inkommet den 29 april 2020  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Lantmäteriet vill upplysningsvis framföra 

att det finns fler alternativ för genomfö-

rande än det alternativ som nämns i 

planbeskrivningen att allmänplatsmark 

med enskilt huvudmannaskap måste av-

styckas till egen fastighet. Alternativt kan 

marksamfällighet bildas för marken med 

bostadsfastigheterna som delägare eller 

kan marken fortsätta att ägas av kom-

munen men upplåtas för gemensamhetsan-

läggning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

marksektion gör bedömningen att 

den lösning som valts är bäst i det 

här fallet. 
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G6 Länsstyrelsen Dalarna 

Yttrande inkommet den 4 maj 2020. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Överprövningsgrundande 
synpunkter 

 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Enligt 3 § punkt 2 i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader, bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. I trafikbuller-
beräkningen saknas referens till var i bo-
stadsområdet ekvivalent ljudnivå är högst 
50 dBA. I planbeskrivningen ska det 
nämnas var en uteplats som klarar rikt-
värdena om både ekvivalent och maximal 
ljudnivå för trafikbuller får placeras. Och 
för att säkerställa detta behöver det regle-
ras med en planbestämmelse. 

Planbestämmelser och planbeskriv-

ningen kompletteras i samråd med 

Länsstyrelsen. 

 

G7 Svenska kyrkan – Västerås stift skog AB 

Yttrande inkommet den 4 maj 2020. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Det är glädjande att Ludvika expande-
rar och att det efterfrågas attraktivt bo-
ende i närområdet. Det är också positivt 
att det planerade boendet blir i form av 
s.k. ”ekobyar” 

 

Detaljplanen medför att området väster 
om riksvägen påverkas i stor omfattning. 
Området som återfinns inom Prästlöne-
tillgångarnas fastighet Saxhyttan 157:1 
blir splittrat och i praktiken omöjligt att 
bruka rationellt.  
Prästlönetillgångar i Västerås stift yrkar 
därför på att kommunen löser in hela om-
rådet norr om det planlagda området väs-
ter om riksvägen och erbjuder ersättnings-
mark på lämpligt ställe. 

Frågan utreds vidare och hanteras 

separat.  

I planen beskrivs även att en vändplan 
bör byggas söder om det planlagda områ-
det på mark som prästlönetillgångarna i 
Västerås stift äger. 

Frågan utreds vidare och hanteras 

separat. 
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Vi önskar att även denna fråga hanteras 
inom ramen för markbytet enligt ovan. 

 

G9 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Yttrande inkommet den 13 maj 2020. Förlängning till den 13 maj begärdes den 

27 april 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Myndighetsnämnden avstyrker detalj-
planeförslaget. Beräknat utifrån antalet 
möjliga bostadshus så kan området bebos 
av 200 personer. Det är inte möjligt att 
som planbestämmelserna anger basera 
detta på enskild vatten- och avloppshante-
ring. 
Området ligger sjönära och marken sak-
nar förutsättningar för markinfiltration. 
Det finns inga detaljerade beskrivningar 
hur avloppet ska hanteras och dimension-
eras. Oavsett om det handlar om torra el-
ler våta lösningar för den näringsåterfö-
ring som är planens syfte så finns ingen 
detaljerad beskrivning om hur detta ska 
gå till eller beräkning av nödvändiga are-
aler. Även om det finns enskilda renings-
anläggningar så måste det bli ett rest-
utsläpp. 

Ekobyföreningen har begärt att an-

tagandet av detaljplanen ska vänta 

tills i höst, så att de får mera tid att 

utreda frågan. Miljöchefen har sagt 

att ärendet kan tas upp för en ny 

bedömning i myndighetsnämnden 

om ekobyföreningen lämnar in en 

mera detaljerad beskrivning med be-

räkningar.  

Det är inte heller tydligt vilket dricksvat-
ten som ska anordnas. Borrade brunnar 
och sjövatten har nämnts. Sjövatten måste 
betraktas som uteslutet. Borrade brunnar 
kräver tillstånd, skyddsområde och kan 
kräva rening. Det är dessutom olämpligt 
med egna brunnar inom samma område 
som enskilda avlopp. 

Ekobyföreningens konsult menar 

att bergborrade brunnar kan ge till-

räckligt med vatten tack vare en 

sprickbildning i berggrunden. 

Eftersom avloppsvatten inte kan infiltre-
ras så kommer det att bli restutsläpp av 
delvis renat avloppsvatten framför allt när 
det inte är växtsäsong. Det stora antalet 
hus och boende kan innebära stora olä-
genheter och smittrisker. Detta kan då 
innebära ett kommunalt ansvar i ett se-
nare skede för kommunen enligt lagen om 
allmänna vattentjänster att förse området 
med kommunalt vatten och avlopp. En 
lösning kan vara att förse området med 
kommunalt vatten och avlopp från början 
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med möjlighet att använda delar av avlop-
pet, t.ex. urin, för näringsåterföring. 

Enskilda avloppsanläggningar ska god-
kännas av Myndighetsnämnden miljö och 
bygg och det kan bli svårt att meddela så-
dana tillstånd samtidigt som kommunen i 
princip åtagit sig detta om detaljplanen i 
nuvarande form antas. Om inte tillfred-
ställande vatten- och avloppsanläggningar 
kan anordnas så går det inte att ge bygg-
lov för bostäder. 

Detaljplanen kommer inte att antas 

med enskild vatten- och avloppsan-

läggning om inte myndighetsnämn-

den kan godkänna detta. 

 

4. Samrådsmöte 

Vid samrådsmötet den 4 februari 2020 i Sockenstugan i Grangärde, närvarade 

12 personer från allmänhet och sakägare. 

Synpunkter på planförslaget från mötet:  

 Lägg ledningar för vatten och avlopp bara i den nya utfyllnaden i Bysjön. 

Sedan kan de läggas bredvid gång- och cykelvägen eller närmare riksvägen 

– de kan läggas senare om det visar sig behövas.  

Kommentar: Dessa ledningar får i så fall bekostas av ekobyföre-

ningen. 

 Flytta gång- och cykelvägen några meter österut, till samma läge som en 

gammal väg strax norr om vändplanen. Det sparar många grova aspar 

och tallar.  

Kommentar: Vid besök på platsen visade det sig att detaljplanens 

läge för gång- och cykelvägen är bättre för träden än den gamla 

vägen. En del justeringar av plankartan har dock gjorts. 

 De som bor där vill nog ha båt. Tre bryggor vore bra, det skulle göra om-

rådet mera attraktivt. Ekobyföreningen svarade att en båt- och bilpool 

minskar behovet av många båtar och att det är fin sand i viken som gör 

den attraktiv som badplats.  

Kommentar: Det kan bli svårt att få strandskyddsdispens för flera 

bryggor. 

5. Övrigt 

Efter samrådet har en dialog förts med Trafikverket och med verksamhetsom-

råde miljö och bygg, för att utreda hur detaljplanen ska ändras för att uppfylla 

deras krav. Samtidigt har en dialog förts med ekobyföreningen och dess arki-

tekt, när det gäller kretsloppsbaserad biologisk avloppsrening och naturvärdes-

träd.  
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Ett möte med Trafikverket hölls den 3 april. Ett nytt förslag till placering av  

gång- och cykelvägen, utanför vägområdet för väg 66, godkändes och medför 

att kommunen kan planera för och bygga GC-vägen. Hanteringen av dagvatten 

är tillräckligt utredd. Beräkning av 100-årsregn behövs inte. Planbeskrivningen 

har kompletterats med text om att diket, som ska skydda bostadsområdet mot 

dagvatten från väg 66 och Korsnäsberget, ska hålla minst 1% lutning och ska 

underhållas så att det inte blir stopp i det. Plankartan har justerats enligt Trafik-

verkets krav på utformning av väganslutningen av lokalgatan till väg 66 och så 

att en busshållplats kan byggas där. Avtal ska skrivas om väganslutning och be-

vakningsuppdrag. 

Vid ett skypemöte den 9 april 2020 med samhällsbyggnadsförvaltningens för-

valtningschef, planeringschef och planarkitekt bestämdes att planhandlingarna 

ska föreskriva enbart enskild vatten- och avloppsanläggning. 

Efter granskningen har en dialog förts med Länsstyrelsen om hur planbestäm-

melsen för skydd mot buller på uteplatser ska formuleras. 

Ekobyföreningen har begärt att antagandet av detaljplanen ska vänta tills i höst, 

så att de får mera tid att utreda vatten- och avloppsfrågan och presentera en 

lösning som kan godkännas, se yttrande G9. Ekobyföreningen meddelade den 

17 september 2020 att man nu tänker sig kommunalt vatten som avtalskund 

och enskild avloppsanläggning. Planbeskrivningen justeras för detta. 

6. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 

2020. 

7. Slutsats 

Detaljplanen kan lämnas för antagande efter att planhandlingarna justerats en-

ligt förvaltningens kommentarer och 5. Övrigt i detta granskningsutlåtande. 

Planärendet kan slutföras med standardförfarande. 

8. Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Johanna Ingre 

Planeringschef  

Torkel Berg 

Planarkitekt - handläggare 

 


