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§ 255  Dnr 2017/437 

 

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen 

Beslut 

1. Fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra ett tematiskt 

tillägg till ÖP2030 vad gäller LIS-områden.  

2. Fullmäktige aktualitetsförklarar ÖP2030 i övrigt. 

 

Beskrivning av ärendet 

En gång per mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet ses över. 

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över 

aktualiteten i samband med sitt möte den 14 mars 2017, § 59. 

Sammhällsbyggnadsnämnden behandlade aktualitetsförklaringen av 

översiktsplanen på sitt möte den 25 oktober 2017, § 129. 

Kommunens förvaltningar har inkommit med synpunkter på översiktsplanens 

aktualitet. I stort kan översiktsplanen anses vara aktuell, dock behöver två 

tilläggsbeslut göras till aktualitetsförklaringen. 

 Att kommunen låter göra ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS), eftersom dagens LIS inte räcker vid t.ex. bygglovs-

givning. 

 Att kommunen upphäver riksvägsreservatet då kommunen redan idag 

satsar på en genomfart och mark behövs för bostadsbyggande och 

näringslivsutveckling. 

Dessutom föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen Grängesbergs byalag att söka 

planbesked och bekosta en detaljplan för att skydda byggnadernas utseende i 

Källfallet. Grängesbergs byalag har önskat att Ludvika kommun ska ta tillbaka 

beslutet om att häva riksintresset för Källfallet. 

Samhällsbyggnadsnämnden har valt att gå vidare med enbart frågan om att göra 

ett tematiskt tillägg till ÖP2030 vad gäller LIS-områden. Riksvägsreservatet har 

nämnden valt att behålla i dagsläge. Frågan om riksvägsreservatet kommer att 

behandlas som ett eget ärende längre fram. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 november 2017 och beslutade enligt 

förvaltningens förslag.  
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 december 2017 och beslutade 

enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 27 oktober 

2017. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 18 september 

2017. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kommunstyrelsen den 5 december 2017 § 268. 

Arbetsutskottet den 13 november 2017 § 160. 

Samhällsbyggnadsnämnden den 25 oktober 2017 § 129. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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