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§ 105  Dnr 2017/437 

 

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen 

Beslut 

1. Fullmäktige noterar rapporten ”Förbifart Ludvika: Grängesbergsvägen – 

Snöåvägen, daterad 31 januari 2018. 

2. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja plan-

förändringar gällande riksvägsreservatets södra del från Snöåvägen söderut. 

3. Fullmäktige beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att göra en 

helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva alternativt bevara det 

resterande riksvägsreservatet. Analysen återrapporteras senast kvartal två 

2019.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har initierat en rapport ”Förbifart Ludvika: 

Grängesbergsvägen-Snöåvägen”. Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat 

rapporten på sitt möte den 28 februari 2018 § 26 och föreslagit fullmäktige att 

notera återrapporten.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser att frågan är en del av en större helhet och 

knyter an till att det i samband med beslutet om att aktualitetsförklara 

översiktsplanen skrevs in i protokollet att frågan om riksvägsreservatet kommer 

att behandlas som ett eget ärende längre fram (KF 18 december 2017 § 255).  

Att notera en rapport är inte att behandla frågan som ett eget ärende, därför 

föreslår kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktige förtydligar frågan och 

uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att göra en helhetsanalys av för- och 

nackdelarna med att bevara eller upphäva riksvägsreservatet. Därefter ska 

fullmäktige få ta ställning till frågan om att upphäva hela eller delar av 

riksvägsreservatet.   

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 maj 2018 och beslutad enligt 

förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 maj 2018 och beslutade enligt 

arbetsutskottets förslag med vissa ändringar av texten i beslutspunkterna  

2 och 3.  
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Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 mars 2018. 

2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte den 28 

februari 2018 § 26.  

3. Rapport ”Förbifart Ludvika: Grängesbergsvägen- Snöåvägen”, daterad 31 

januari 2018. 

4. Sammanträdesprotokoll från fullmäktiges möte den 18 december 2017 § 

255.  

Tidigare beslut i ärendet  

Kommunstyrelsen den 15 maj 2018 § 104. 

Arbetsutskottet den 2 maj 2018 § 65. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet och återrapport senast kvartal 2 

2019. 
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