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Samrådsredogörelse 

Detaljplan för kvarteret Svanen, del av kvarteret Pluto  

och del av Ludvika 6:1 i Ludvika 

 

 

Byggrätterna som volymsmodeller i Ludvika kommuns interaktiva 3D-modell, tillgänglig för 

allmänheten från den 11 december 2018 
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1. Samrådets bedrivande 

Den 29 augusti 2017 §101 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 

verksamhetsområde planering i uppdrag att upprätta denna detaljplan. I 

uppdraget ingår att genomföra samråd. 

Samrådet genomfördes från den 23 november 2018 till och med den 2 januari 

2019. Under denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, 

intresseföreningar, kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över ett 

förslag till ny detaljplan. 

Samrådet har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla. 

Samrådshandlingar har skickats ut till 50 berörda remissinstanser enligt 

planeringsenhetens sändlista och fastighetsförteckning. Därefter utökades 

samrådskretsen med berörda boende inom kvarteren Svanen och Pluto, 63 

sådana brev skickades. Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens 

hemsida på internet www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek 

(Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i Ludvika Folkets hus. Från den 11 

december har kommunens 3D-modell, med detaljplanens byggrätter inlagda 

som volymsmodeller, varit tillgänglig via hemsidan. Där kan även synpunkter 

lämnas, solstudier göras, med mera. 

Ett samrådsmöte hölls den 11 december 2018. 

15 yttranden har inkommit. 

 

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

ställningstagande 

Av inkomna 15 yttranden var tolv med synpunkter och tre utan erinran. S10 

och S11 är yttranden från boende utanför planområdet, på en fastighet som 

delvis är inom planområdet (Pluto 9). 

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen  S4  x 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl    

Kommunstyrelsens arbetsutskott S14 x  

Räddningstjänsten Västerbergslagen S1  x 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende inom planområdet 

   

-    

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende i fastigheter gränsande till planområdet  

   

En privatperson S7  x 

Två privatpersoner S8  x 

En privatperson S9  x 

Två privatpersoner S10  x 

En privatperson S11  x 

Två privatpersoner S12  x 

Intresseföreningar och sammanslutningar    

Hyresgästföreningen  S15  x 

Övriga privatpersoner    

-    

Övriga     

Dalatrafik S2 x  

Skanova S3  x 

Trafikverket S5  x 

Lantmäteriet S6  x 

Polismyndigheten  S13 x  
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3. Sammanfattning av inkomna yttranden med  

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

S1 Räddningstjänsten Västerbergslagen 

Yttrande inkommet den 27 december 2018 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Brandvattenförsörjning utökas och 

anpassas till ny plan. Rekommenderad 

minsta kapacitet i markbrandposter är 

2400 liter per minut med ett maximalt 

inbördes avstånd av 150 meter. 

Synpunkten har vidarebefordrats till 

Wessman Barken Vatten & Återvinning 

AB. 

I samband med planering av nya 

byggnader inom kvarteret Svanen och 

Pluto, förutsätter räddningstjänsten att 

hänsyn tas till behov av tillgänglighet 

för räddningsfordon och i synnerhet 

räddningstjänstens höjdfordon. 

Bebyggelsen blir väl tillgänglig från 

gatorna och från parkeringsplatsen på 

Svanen 17. 

Vid utrymning med hjälp av 

räddningstjänstens stegutrustning, 

förutsätter räddningstjänsten att 

underlaget vid uppställningsplatsen är 

ändamålsenligt utformad. 

Vid telefonsamtal med räddningstjänstens 

brandinspektör framkom att plattor  

behövs på gårdarna för utskjutsstege, vid 

balkonger. Detta regleras av Boverkets 

Byggregler och bevakas i samband med 

bygglov. Planbestämmelser och 

planbeskrivning kompletteras. 

 

S2 Dalatrafik 

Yttrande inkommet den 16 december 2018 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Förvaltningen har inga invändningar 

mot planerna på fler bostäder på 

nämnda tomter eftersom Dalatrafik 

inte har någon trafik som berörs.  

 

På grund av det centrala läget så 

behövs heller ingen förstärkning av 

befintlig trafik för att tillgodose 

behovet hos de nya hyresgästerna.  
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S3 Skanova 

Yttrande inkommet den 18 december 2018 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Skanova har markförlagda kablar i 

området och önskar behålla befintligt 

nät som passerar i området. Om 

undanflyttningsåtgärder krävs 

förutsätter Skanova att den part som 

initierar åtgärden även bekostar den. 

Om ledningar och kablar ska flyttas inom 

kommunens fastigheter ska kostnaden 

fördelas enligt det markavtal som finns 

mellan Skanova (Telia) och Ludvika 

kommun. Om ledningar och kablar ska 

flyttas inom privata fastigheter förutsätter 

även kommunen att fastighetsägaren 

bekostar flytten (om inte avtal finns). 

För övrigt har vi inget att erinra mot 

detaljplanen. 

 

 

S4 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Yttrande inkommet den 21 december 2018 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Frågor som kan leda till att denna 

plan överprövas enligt PBL 11:10  

 

Hälsa och säkerhet - Buller 

Bullerutredningen omfattar bara etapp 

1 medan planen avser både etapp 1 

och 2. Det går därför inte att yttra sig 

angående buller för hela planen i detta 

skede. Länsstyrelsens bedömning är 

att en bullerutredning ska göras för 

hela planområdet, det vill säga både 

för etapp 1 och 2. 

 

Bullerutredningen kompletteras. 

Hälsa och säkerhet – Förorenade 

områden 

Planerade åtgärder sker inom eller i 

närheten av flertalet potentiellt 

förorenade områden med riskklass 3. 

Det finns misstanke om att området 

innehåller föroreningar i utfyllnads-

massor som kan innehålla oljeför-

oreningar av okänd halt. Utöver den 

kemtvätt som omnämns i planbe-

skrivningen finns det ytterligare en 

gammal kemtvätt i anslutning till 

kvarteret Svanen, på den angränsande 

fastigheten Tor 11. Kemtvättar har 

historiskt sett gett upphov till sprid-
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ning av klorerade lösningsmedel 

(pentaklorfenol) i dess närområde.   

 

Den avsedda förändrade markanvänd-

ningen fordrar att en miljöteknisk 

markundersökning utförs för att 

säkerställa markens lämplighet för 

permanentboende samt skolverksam-

het. Detta kan avgöras efter en komp-

letterande provtagning och uppskatt-

ning av förekomster och halter av 

eventuella föroreningar. Den kan 

också vara vägledande för vilka 

saneringsåtgärder som är lämpliga. 

Hantering av förorenade massor ska 

följa miljöbalkens regelverk, inför, 

under och efter genomföranden. 

 

Plankartan bör kompletteras med 

bygglov för ändrad markanvändning 

får inte ges förrän markens lämplighet 

för bebyggande har säkerställts genom 

att en markförorening har avhjälpts 

eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd 

har vidtagits på tomten (PBL 4:14 p 

4). 

 

 

En miljöteknisk markundersökning 

kommer att göras i kvarteret Svanen. 

Planärendet väntar tills undersökningen 

är klar.  

Användningen skolverksamhet tas bort. 

Den vuxenutbildning som kan bli aktuell 

ryms inom användningen centrum. 

Därmed behövs ingen miljöteknisk mark-

undersökning för fastigheten Svanen 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Plankartan kompletteras. 

Övrigt  

Hälsa och säkerhet – Förorenade 

områden 

Kv. Pluto 

Det finns ingen känd förorening som 

förväntas ha en direkt påverkan på 

kvarteret Pluto utöver den kemtvätt 

som har funnits på Svanen 2 samt 

rivningsmassor på intilliggande fastig-

het. Vid markarbete inom eller i an-

slutning till det förorenade området 

bör man oavsett det vara observanta 

på om det förekommer konstig lukt 

eller synlig förorening i samband med 

arbeten. I sådana fall ska arbetet 

avbrytas och tillsynsmyndigheten 

omedelbart kontaktas. Detta är särskilt 

viktigt med lösningsmedel, då de 

halter som behövs för att lukt skall 

 

 

Planbeskrivningen kompletteras med 

information om detta. 

Detaljplanen delas dock. Det är inte 

längre aktuellt med planläggning för 

kvarteret Pluto – se 5. Övrigt, andra 

stycket. 
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uppfattas redan utgör en akut risk för 

hälsa, även vid korttidsexponering. En 

saneringsanmälan enligt 28 § förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd ska i 

sådant fall lämnas till tillsynsmyndig-

heten. 

Hälsa och säkerhet – Radon 

Beskrivningen om radon bör 

utvecklas. För tillfället är det svårt att 

förstå hur kommunen tänker hantera 

radonfrågan utifrån vad som står i 

planbeskrivningen. 

 

Planbeskrivningen kompletteras. 

Biotopskydd 

Som upplysning vill länsstyrelsen 

påminna kommunen att beakta frågor 

rörande alléerna och om eventuella 

konflikter mellan träd och människor. 

Konflikter kan eventuellt uppstå om 

en in-/utfart behöver anläggas eller 

om ett träd står nära en fasad. 

Biotopskyddsdispens krävs om någon 

åtgärd ska vidtas som riskerar att 

skada något av alléträden och det är 

inte ett särskilt skäl för att medge 

dispens för att område är planlagt. 

 

Plankarta och planbeskrivning 

kompletteras. 

Naturmiljö  

Om de träd som är skyddade med 

planbestämmelse a1 och n1 utgör en 

säkerhetsrisk i framtiden bör de i 

första hand åtgärdas med exempelvis 

beskärning. Träden bör endast fällas 

om det helt saknas andra lämpliga 

lösningar. 

 

Planbeskrivningen kompletteras. 

Behovsbedömning enligt 6 § 

förordningen om miljökonsekvens-

beskrivningar 

Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning. 
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S5 Trafikverket Region Mitt 

Yttrande inkommet den 21 december 2018 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Stängsling längs järnvägen  

Stängsling längs järnvägen kan vara en 

bra idé med tanke på trafiksäkerheten. 

Lämpligen 100 meter åt vardera håll 

vid plankorsningen Högbergsgatan, 

för att leda oskyddade trafikanter mot 

plankorsningen. 

 

Det finns nytt stängsel längs järnvägen, 

mer än 100 m åt vardera hållet. 

Projekt på järnvägen 

På järnvägen mellan Ludvika och 

Fagersta bedrivs ett projekt om 

fjärrstyrning och plankorsningar. 

Plankorsningar i Ludvika på 

Bergslagspendeln kommer att 

påverkas, tex genom att de stängs eller 

att trafiksäkerheten på dem förbättras. 

Plankorsningen Högbergsgatan 

kommer att justeras. Det är helbom 

där idag och så kommer det att förbli 

även framöver.  

 

Risker med farligt gods-transporter 

Farligt gods ska kunna transporteras 

på järnvägen. Hänsyn till farligt gods 

ska därmed beaktas för exploatering 

enligt de rekommendationer som 

länsstyrelsen anger. Eventuella skydds- 

eller riskreducerande åtgärder ska inte 

placeras på Trafikverkets fastighet. Vi 

hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens 

bedömning. 

 

Den kvalitativa riskanalysen utgår ifrån 

länsstyrelsens riktlinjer i vägledningen 

”Farligt gods – riskhantering i fysisk 

planering”. Länsstyrelsen har, i sitt 

yttrande, inte haft några invändningar mot 

riskanalysens slutsatser. Se S4 ovan och 

planbeskrivningen 6.7.4 Farligt gods – 

kvalitativ riskanalys. 

Buller  

Trafikverket vill verka för att 

bulleranpassningen av de nya 

bostäderna innebär en likvärdig eller 

högre miljökvalitet jämfört med den 

situation som blir efter att Trafik-

verket har vidtagit bullerskydds-

åtgärder för befintliga bostäder. Om 

det till exempel finns en samlad 

bebyggelse där det bedöms vara 

tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt att uppnå riktvärdet ekvivalent 

ljudnivå 55 dBA vid fasad på befintliga 

 

Bullerutredningen kompletteras. 

Planeringen kommer minst att hålla 

riktvärden enligt Förordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

(t.o.m. SFS 2017:359).  

Detaljplanen delas dock. Det är inte 

längre aktuellt med planläggning för 

kvarteret Pluto – se 5. Övrigt, andra 

stycket. 
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bostäder, bör samma riktvärde uppnås 

vid fasaden på de nya bostäderna. 

Om god boendemiljö 

- Det är viktigt att utreda hur husets 

konstruktion ska vara samt var det är 

lämpligt att placera en uteplats. 

- Bostadshus som byggs nära väg och 

järnvägar kommer troligen att ha höga 

maximala ljudnivåer nattetid och 

behöver därför byggas för att klara 

bullerkraven för bostadshus inomhus. 

- Tak, väggar, fönster och 

bullerdämpande ventiler ska vara 

konstruerade och dimensionerade för 

att riktvärden för inomhusnivåer ska 

innehållas.  

- Placeringen av bullerdämpande 

ventiler är mycket viktig för att inte 

släppa in trafikbuller.   

- Utöver fasadåtgärder kan bostadshus 

behöva skyddad uteplats, och då helst 

på baksidan av huset i förhållande till 

närmaste väg/vägar.  

- Det kan även behöva byggas en 

byggnad eller skärm intill vägen, 

främst för att medge en god 

boendemiljö både inomhus och 

utomhus.  

- Om hus nära väg/järnväg: Även om 

det passerar ett mindre antal fordon 

på sträckan kan dessa nattetid ändå 

orsaka mycket höga maximala 

ljudnivåer inomhus. 

 

Byggnadskrav för att klara bullerkraven 

för bostadshus inomhus, ställs i samband 

med bygglov. Planbeskrivningen 

kompletteras. 

Bullerutredningen (etapp 1) har visat att 

även takterrasser kan ge tillräckligt låga 

bullernivåer för uteplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen delas. Det är inte längre 

aktuellt med planläggning för kvarteret 

Pluto, som ligger nära järnvägen – se 5. 

Övrigt, andra stycket. Kvarteret Svanen 

ligger 250 m från järnvägen, vilket 

bedöms vara tillräckligt ur buller-

synpunkt. Maxbuller från gatorna kan 

innebära att höga krav måste ställas på 

byggteknik i bygglovskedet. 

Planbeskrivningen kompletteras. 

Eventuellt ökas avståndet mellan 

byggrätter och gator där maxbullret är 

högst enligt bullerutredningen.  

Det är bra att det planeras för 

- att riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggande ska innehållas, dvs 

SFS 2015:216 och ändringar införda t 

o m SFS 2017:359. 

- att det planeras för att byggas 

sammanhängande bebyggelse med 

skyddade innegårdar med ljuddämpad 

sida och att kraven i 

bullerförordningen uppfylls, 

 

Det är värdefullt med positiva synpunkter. 

Det gör det lättare att göra bra bedöm-

ningar av vilka förändringar som ska 

göras som en följd av samrådsyttranden. 
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- att det planeras för kraven i 

bullerförordningen även uppfylls för 

eventuella takterrasser, 

- att hörnlägenheter särskilt kommer 

att beaktas så att även de får rum 

vända mot en ljuddämpad sida. 

- Det behöver tas fram och 

presenteras bullerutredningar som 

samlat visar ljudnivåerna från trafik på 

vägar och järnvägen i området. 

- Det är viktigt att det i en 

bullerutredning sammanvägs 

ekvivalenta ljudnivåer från trafik på 

väg och järnväg. 

- Nya bostäder bör inte accepteras där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad överstiger 65 dBA. 
- För smålägenheter på max 35 m2 

med ekvivalent bullernivå upp till 65 

dBA vid fasad utan rum vänt mot 

ljuddämpad sida behöver riktvärden 

inomhus innehållas. 

- Alla sovrum borde placeras mot den 

ljuddämpade sidan. 

- För bostäder som placeras upphöjda 

från gatunivån minskar inte problem 

med buller eftersom bullernivåer från 

trafik oftast är högre på våning 2-4. 

- Inglasning av balkonger får inte 

användas för att skydda bostäder från 

trafikbuller. 

- Även takterrasserna behöver skyddas 

från trafikbuller. 

- Bostäder behöver byggas för att klara 
bullerkraven för bostadshus inomhus 
- Längs järnvägssträckan, från 

Bergslagsgatan och österut, finns det 

redan idag ett flertal fastigheter som 

erhållit fönsteråtgärder. Detta 

indikerar på betydande störningar från 

trafiken på järnvägen. 

Bullerutredningen kompletteras.  

 

 

 

 

 

Planeringen kommer minst att hålla 

riktvärden enligt Förordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

(t.o.m. SFS 2017:359). 
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S6 Lantmäteriet Borlänge 

Yttrande inkommet den 21 december 2018 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Inom fastigheten Svanen 17 finns 

ledningsrätt för underjordisk fjärr-

värmeledning. Ska ledningen vara kvar 

kanske den ska skyddas med u-

område. Finns omnämnt i 

planbeskrivningen men kan 

förtydligas. Kanske ledningsrätten ska 

upphävas för delen inom Svanen 17. 

Ledningen räknas inte som allmännyttig 

eftersom den inte leder vidare till någon 

annan fastighet. Därför finns inget u-

område.  

Kommunen ser inget skäl till att upphäva 

ledningsrätten. Det är en fråga för VB 

Energi och fastighetsägaren. 

I planbeskrivningen talas om 

markreservat för gång- och cykeltrafik 

inom Svanen 15. Måhända är det 

Svanen 17 som avses. 

 

Ja, planbeskrivningen justeras. 

 

S7 En privatperson, Sorken 7 

Yttrande inkommet den 2 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

I oppose the plan. Synpunkten noteras. Det vore bra med en 

precisering av vad i planen som bör 

ändras. Till exempel om det gäller både 

kvarteret Pluto och kvarteret Svanen. 

 

S8 Två privatpersoner, Sorken 9 

Yttrande inkommet den 2 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi som fastighetsägare godkänner 

INTE nu föreslagen detaljplaneför-

ändring inom kvarteret Pluto samt 

anser även att planbeskrivningen 

INTE beaktar alla aspekter.  

 

Generellt: Föreslagen detaljplane-

ändring inom Plutokvarteret påverkar 

ett mycket stort antal medborgare som 

är fastighetsägare, bostadsrättsinne-

havare och hyresrättsinnehavare. Cirka 

30 lägenheter i Apollo (Brf 1 och 2) 

med tillhörande 60 fönster mot Pluto-

parkeringen, ett 40-tal hyreslägenheter i 

Plutokvarteret med tillhörande 100 

fönster mot Plutoparkeringen, 5 

 

Enligt Ludvika kommuns översiktsplan 

ska Ludvika tätort förtätas med bland 

annat fler attraktiva boendemiljöer och 

Ludvika centrum ska vara ett levande 

centrum och ett attraktivt handelscentrum. 

Detaljplanen bedöms vara i linje med 

översiktsplanen. Dock ska ytterligare 

analyser göras för att utreda om förändring-
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hyreslägenheter i Jupiter 2, 4 lägen-

heter i Sorken 10 samt enfamiljs-

villorna Sorken 8 och Sorken 9, 

sammanlagt uppskattningsvis 150 

boende, påverkas varje dag av en 

eventuell byggnation på Plutoparke-

ringen.  

En byggnation enligt detaljplane-

förslaget skulle allvarligt påverka 

insyn/integritet, utsikt, känsla av 

instängdhet samt soltillgång för 

samtliga dessa över 150 personer samt 

påverka tillhörande fastighetsvärde-

ringar negativt.  

Observera att antal människor som 

berörs av detaljplaneförslaget för 

kvarteret Svanen uppskattas vara 

markant färre! Tidigare debatt om 

bebyggelse på dagens Folkets hus 

parkering påverkar näst intill inga idag 

boende personer. Därför är detta 

förslag till bebyggelse på nuvarande 

Plutoparkering mycket svårt att förstå, 

då medborgares påverkan i vardagen 

måste beaktas noga med nya detalj-

planeförändringar. 

arna medför så stora försämringar för 

befintlig bostadsbebyggelse som påstås. I så 

fall kan förändringar av planförslaget 

komma att göras för att mildra de negativa 

konsekvenserna. 

Om man bosätter sig i centrum eller i direkt 

anslutning till centrum får man räkna med 

att en parkeringsplats i ett grannkvarter 

kan komma att bebyggas. Se även 

kommentaren till den femte punkten under 

4. Samrådsmöte nedan. 

 

 

Det finns en gällande detaljplan för Folkets 

hus parkering i kvarteret Orren. Den 

tillåter både bostäder, centrumverksamhet 

och parkeringsanläggningar, med hög 

exploatering. Kommunen har fortfarande 

ambitionen att den ska bebyggas snart. 

Även bebyggande av delar av kvarteret 

Svanen är högre prioriterat än byggande i 

kvarteret Pluto. Detaljplanen delas därför, 

så att kvarteret Pluto prioriteras ner och 

planarbetet fortsätter för kvarteret Svanen 

– se 5. Övrigt, andra stycket. 

Specifikt: Som fastighetsägare för 

Sorken 9 kommer förslaget allvarligt 

påverka oss dagligen. Att uppföra en 

byggnad 8 meter över mark inom 15-20 

m från vår byggnad och/eller ett 17,5 m 

höghus ca 40 m från vår byggnad, 

kommer dramatiskt påverka vår 

integritet, känsla av instängdhet, 

ljusinsläpp samt kommer skymma ALL 

vår eftermiddag/kvällssol (riktning väst 

om vårt hus) och tillhörande 

centrumutsikt via Carlavägen (öppen 

stadsbild). Att nu bli meddelad ett 

detaljplaneförändringsförslag som 

innebär ovan nämnda försämringar, är 

för oss mycket allvarligt och vi kommer 

med all vår makt motstrida detta förslag 

avseende kvarteret Pluto. 

 

Avståndet mellan byggrätten för låghuset 

och Sorken 9 är 25 m till tomtgräns och 

30 m till er byggnad. Avståndet från 

höghuset är 34 m till tomtgräns och 42 m 

till er byggnad. 

En sol-/skugganalys gjord i 

https://cityplanneronline.com/ludvika/sva

nenpluto visar att höghuset bara skuggar 

Sorken 9 sommartid på kvällen, medan 

låghuset endast marginellt skuggar Sorken 

9 sommartid. Vintertid skuggas Sorken 9 

av låghuset under sen eftermiddag, medan 

höghuset inte alls skuggar Sorken 9. 

En stor del av utsikten från Sorken 9 mot 

Carlavägen kommer att bli kvar. 

 

https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
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Planbeskrivningen och tillhörande 

planarbete är inte komplett avseende 

hur många boende som påverkas av 

detaljplaneförändringen. Denna 

”medborgarpåverkansaspekt” är inte 

beskriven, vilket vi anser ska beskrivas 

innan beslut fattas. Majoriteten av 

planbeskrivningen och tillhörande 

studier härrör kvarteret Svanen och inte 

kvarteret Pluto. 

Planbeskrivningen kompletteras, enligt 

synpunkterna, till granskningsskedet, som 

föreslås skjutas på framtiden (se ovan). 

 

S9 En privatperson, Sorken 8 

Yttrande inkommet den 2 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Jag som fastighetsägare godkänner 

INTE nu föreslagen detaljplaneför-

ändring inom kvarteret Pluto samt 

anser även att planbeskrivningen 

INTE beaktar alla aspekter. 

 

Generellt: Samma text som för 

Generellt i yttrande S8 ovan. 

Se kommentarer till S8 ovan. 

Specifikt: Samma text som för 

Specifikt i yttrande S8 ovan.  

Avståndet mellan byggrätten för låghuset 

och Sorken 8 är 25 m till tomtgräns och 

36 m till din byggnad. Avståndet från 

höghuset är 28 m till tomtgräns och 33 m 

till din byggnad. 

En sol-/skugganalys gjord i 

https://cityplanneronline.com/ludvika/sva

nenpluto visar att höghuset bara skuggar ett 

hörn av tomten till Sorken 8, men inte 

bostadshuset, sommartid på kvällen, medan 

låghuset inte alls skuggar Sorken 8 

sommartid. Vintertid skuggas Sorken 8 av 

låghuset under sen eftermiddag, medan 

höghuset skuggar Sorken 8 främst under 

vår och höst under sen eftermiddag och 

kväll. 

Utsikten från Sorken 8 mot Carlavägen 

påverkas inte. 

Jag har inte fått utsänt material 

avseende detta planändringsförslag som 

min granne erhållit, vilket är 

anmärkningsvärt. 

Ja det är anmärkningsvärt. Sorken 8 finns 

med på fastighetsförteckningen för samrådet 

och det finns en anteckning på den om att 

brevet är skickat. Bra att du ändå fick 

https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
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information om detaljplanen! 

Samma text som för sista stycket i 

yttrande S8 ovan. 

Se kommentaren till S8 ovan. 

 

S10 Två privatpersoner, Pluto 9 (Carlavägen 36) 

Yttrande inkommet den 2 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vår bostad är belägen mitt emot det 

högsta planerade huset. Detta innebär 

att vi kommer att få mycket begränsad 

utsikt (rakt in i en betongvägg) och 

ingen sol. Detta innebär helt andra 

förhållanden än när vi flyttade hit. 

Avståndet mellan hushörnen planeras bli 

minst 10,5 m. Fasaderna/fönstren är 

vinklade så att man får utblickar även åt 

andra håll än in i det nya husets vägg. Krav 

ställs på de nya husens utformning så att 

det inte kommer att upplevas som en 

betongvägg. En solanalys gjord i 

https://cityplanneronline.com/ludvika/sva

nenpluto visar att Carlavägen 36 kommer 

att skuggas av den föreslagna bebyggelsen 

fram till strax efter kl 10, men inte resten 

av dagen. Det gäller oavsett årstid.  

Det är dock sant att detaljplanen får 

konsekvenser för er som kan beskrivas 

bättre. Planbeskrivningen kompletteras, 

eventuellt justeras även plankartan.  

Bygget i kvarteret Pluto skjuts på framtiden 

– se 5. Övrigt, andra stycket. 

Var är det tänkt att bilarna ska parkeras 

under byggtiden? 

Enligt LudvikaHem blir det en provisorisk 

lösning, men projektet ligger så långt fram i 

tiden att frågan inte har utretts än. 

Vi anser att denna planerade byggna-

tion är oacceptabel och ifrågasätter om 

det går att bo kvar. 

Det finns gott om exempel på bostäder med 

liknande avstånd mellan byggnader, där 

många fortfarande tycker det är attraktivt 

att bo. 

 

S11 En privatperson, Pluto 9 (Carlavägen 36) 

Yttrande inkommet den 2 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi godkänner inte det här. 

Integritet. Hemsk utsikt. Betongvägg 

blir alldeles utanför fönstren. Hus blir 

alldeles för nära varandra. Betala en dyr 

hyra och inte ha utsikt. Inte acceptabelt. 

Se kommentarer till S10 ovan. 

https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
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Många blir drabbade negativt av det 

här. Hyresgäster o dom som har privata 

hus på andra sidan vägen. 

 

S12 Två privatpersoner, Apollo 17 

Yttrande inkommet den 3 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi motsäger planbeskrivning för 

kvarteret Svanen. 

Synpunkten noteras. Det vore bra med en 

precisering av vad i planbeskrivningen som 

bör ändras, om detta även gäller kvarteret 

Pluto och om det även gäller plankartan och 

planbestämmelserna.  

 

S13 Polismyndigheten Ludvika 

Yttrande inkommet den 10 januari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Ej erinran.  

 

S14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande inkommet den 11 januari 2019 (KS-au den 8 januari, 

kommunstyrelsens sekreterare meddelade i god tid att yttrande skulle komma 

sent) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Inget att erinra.  

 

S15 Hyresgästföreningen Ludvika 

Yttrande inkommet den 15 januari 2019 (Hyresgästföreningen begärde den 2 

januari förlängd samrådstid och ett möte) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Hyresgästföreningen har inga invänd-

ningar mot den nya detaljplanen. 

Däremot kan vi förstå hyresgästers 

reaktioner över en förändrad tillvaro 

gällande utsikten från köksfönstret. 

Men förändringen i detaljplanen är en 

vision om en eventuellt framtida 

byggnation. 

 

Se kommentarer till S10 ovan. 

En detaljplan är inte bara en vision, 

plankartan och planbestämmelserna är 

juridiskt bindande dokument. 

6.1.3 Förorenad mark 

Däremot understryker vi med all 

 

Se kommentar till S4 ovan. 
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tydlighet att prover på marken tas innan 

någon etablering göres på Svanen 2, där 

Thures kemiska tvätt låg på Skolgatan.  

6.2.5 Byggnadskultur 

Det är viktigt att de byggnader som har 

ett kulturhistoriskt och estetiskt värde 

(Svanen 16, Svanen 17 och Svanen 12) 

bevaras för framtiden som landmärken 

över en svunnen tid. 

Svanen 16 får en skyddsbestämmelse – 

byggnaden får inte förvanskas.  

På Svanen 17 får den gamla portalen en 

skyddsbestämmelse. Byggnaden (före detta 

skattehuset) har inte bedömts ha ett så högt 

kulturhistoriskt värde att någon skydds- 

eller varsamhetsbestämmelse behövs. 

Svanen 12 har bedömts ha ett lägre 

kulturhistoriskt värde. Byggnaden får en 

varsamhetsbestämmelse som reglerar hur 

utvändig ombyggnad och renovering ska 

utföras, men rivningsförbud föreslås inte. 

 

4. Samrådsmöte 

Vid samrådsmötet den 11 december 2018 närvarade ett 10-tal personer från 

allmänhet och sakägare. 

Synpunkter på planförslaget från mötet:  

 Parkering längs Skolgatan vid Svanen 1 försvårar för sopbilar och 

liknande service och sikten skyms. Skrivelse är inskickad till 

GataPark för cirka ett år sedan. Kommentar: Frågan har skickats vidare 

till GataPark. 

 Det blir höga hyror vid nybyggnation, har folk råd att bo där? 

Kommentar: LudvikaHem vill bygga SABO-hus, som är standardhus för att 

hålla nere hyrorna. 

 Bygg mer seniorboenden. Kommentar: Planen tillåter seniorbostäder. 

 Bostadsrättsföreningen (Brf.) Svanen vill genomföra 

fastighetsreglering så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Kommentar: 

Det är även kommunens intention att den fastighetsregleringen ska göras när 

detaljplanen vinner laga kraft. 

 Det blir inga torg kvar om det fortsätter förtätas. Det blir för 

mycket, för tätt, utan andrum. Kommentar: Garvarns torg, Stadsparken 

och Kasttjärnsparken finns i centrum. En ny mindre park ska anläggas i 

kvarteret Orren. De öppna ytorna som finns idag inom planområdet är främst 

parkeringsplatser. Det finns kvaliteter med tät stadsbebyggelse. Att förtäta i 

centrum och inom 1 km radie från resecentrum gynnar gång-, cykel- och 

kollektivtrafik och därmed ett hållbart samhälle. 
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 Brf. Serimner (i kvarteret Särimner vid Fredsgatan-Eriksgatan) 

tycker att det blir för mycket skuggor på deras hus. Kommentar: En 

solstudie som gjordes under samrådsmötet visade att bostadsrättsföreningens 

fyravåningshus vid Fredsgatan blir delvis skuggat under förmiddagen, mest 

under vintern, medan det under sommaren bara är en mindre del av huset som 

skuggas. Under eftermiddagen skuggas inte brf. Serimners lägenheter av 

detaljplanens föreslagna byggnader, oavsett årstid. Bostadsrättsföreningens 

representanter fick länken https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto 

för att kolla vidare själva. 

5. Övrigt 

Vid ett möte med VB Elnät den 18 december 2018, diskuterades vart de 

transformatorer som berörs av byggrätter ska flyttas. Det är inte önskvärt att 

bygga in dem i byggnader. Ett alternativ är att ersätta båda med en större 

transformator i kvarteret Tjädern. Ett annat alternativ är att flytta 

transformatorn på Svanen 6 längre in på tomten, där den kan nås från 

parkeringsplatsen på Svanen 17. Därmed skulle byggrätten för femvåningshuset 

på Svanen 6 behöva kortas av. I båda fallen behövs ett område som ska hållas 

tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område) genom 

kvarteret, på Svanen 17. Transformatorn på kvarteret Plutos parkeringsplats 

kan, som alternativ, flyttas till marken mellan Norra Järnvägsgatan och 

järnvägen Bergslagspendeln. 

Enligt ett telefonsamtal med LudvikaHem den 9 januari 2019 ligger ett 

eventuellt byggande i kvarteret Pluto långt fram i tiden i deras planering. Flera 

andra projekt går före. Det är därför ok att dela på detaljplanen och skjuta Pluto 

på framtiden. 

Ett extra möte hölls med Hyresgästföreningens ordförande den 9 januari 2019, 

som information och dialog inför deras yttrande. 

6. Tidplan 

Detaljplanen för kvarteret Svanen beräknas antas av kommunfullmäktige under 

december månad 2019. Tidplanen är dock osäker på grund av att en 

miljöteknisk markundersökning måste göras. 

7. Slutsats 

Samrådsyttranden talar för att detaljplanen ska delas upp i två detaljplaner, så att 

planarbetet kan fortsätta med hög prioritet för kvarteret Svanen, medan 

kvarteret Pluto kan ges lägre prioritet. Kvarteret Orren och delar av kvarteret 

Svanen bör vara bebyggda innan det byggs mera i kvarteret Pluto. Ärendet tas 

upp på planberedningen den 7 februari. 

 

https://cityplanneronline.com/ludvika/svanenpluto
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8. Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen har skrivits av verksamhetsområde planering.  

Anna Lindberg 

Tf. planeringschef  

Torkel Berg 

Planarkitekt 

 


