Sida

SAMRÅDSHANDLING
Datum

1(2)
Diarienummer

2020-12-15

SBN 2020/722

Verksamhetsområde Planering
Joel Lidholm, 0240-861 80
joel.lidholm@ludvika.se

Underrättelse
Samråd om ändring av detaljplan 193 och 214 i Dröverka i Ludvika
kommun
Det samrådsmöte som normalt sett hålls för allmänheten i samband med
samråd av detaljplaner är inställt på grund av rådande pandemi.
Handlingar hålls tillgängliga digitalt och skickas ut till berörda.
Planområdet ligger i Dröverka, alldeles intill sjön Väsman i Ludvika kommun.
Det är ändringar av två detaljplaner, 193 och 214, som genomförs.
Huvudsyftet är att öka byggrätten inom bostadsfastigheterna i
Dröverkaområdet.
Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att
övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.
Handlingar
Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom
tillgängliga på
- Internet: www.ludvika.se/planer
Information och synpunkter
Samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se
Samrådet pågår till och med den 29 januari 2021, då skriftliga synpunkter
senast ska lämnas till Ludvika kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.
Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är
sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i
planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.
Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.
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Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress
och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från
handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina
personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.
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