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1. Samrådets bedrivande 

Den 15 juni 2020 § 62 beslutade Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att 

ge verksamhetsområde Planering i uppdrag att upprätta denna detaljplan. Inget 

särskilt beslut om uppdrag behövs utöver planbeskedet. I uppdraget ingår 

genomförande av samråd.  

Samrådet genomfördes från den 14 december till och med den 11 februari 

2022. Under denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, 

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

förslaget till ändring av detaljplan. 

Samrådshandlingar har skickats ut till 75 berörda remissinstanser enligt 

verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

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.  

Det samrådsmöte som normalt sett hålls för allmänheten i samband med 

samråd blev inställt på grund av rådande pandemi. 

10 yttranden har inkommit, varav 1 efter granskningstidens slut. 

 

 

 

 

 

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

ställningstagande 

Av inkomna 10 yttranden var 6 med synpunkter och 4 utan erinran. Frågor 

kring varsamhetsbestämmelser, farligt gods och buller anses centrala. 

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen  S8  X 7/2-2022 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott S4 X  19/1-2022 

Myndighetsnämnden miljö och bygg S10  X 24/2-2022 

Räddningstjänsten Dala Mitt S2 X  3/1-2022 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

    

Privatperson 1, fastighet Renen 5 S3  X 4/1-2022 

Privatperson 2, fastighet Renen 1 S7  X 2/2-2022 

Privatperson 3, fastighet Älgen 30 S9  X 9/2-2022 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende i fastigheter gränsande till 

planområdet  

    

-     

Intresseföreningar och sammanslutningar     

-      

Övriga privatpersoner     

-     

Övriga      

Polismyndigheten Ludvika S6 X  2/2-2022 

Trafikverket S1  X 17/12-2021 

PostNord S5 X  28/1-2022 



Ludvika kommun 
Datum 
2022-03-28 

Diarienummer 
KSU 2021/764 

Sida 

4(16) 

 

 

 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med kultur- 

och samhällsutvecklingsförvaltningens kommentarer 

Yttranden utan erinran redovisas endast i tabellen ovan. 

S1 Trafikverket 

Yttrande inkommet den 17 december 2021 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Farligt gods 
På järnvägen kan farligt gods 
transporteras. Kommunen bör göra en 
bedömning av riskerna med farligt 
godstransporter utifrån Länsstyrelsens 
vägledning. 

Planändringen ger inte ökad 

byggrätt. Byggrätten för bostadshus 

och komplementbyggnader med 

boningsrum flyttas inte närmre 

järnväg. Se svar på Länsstyrelsens 

yttrande nedan. 

Buller  
Det är positivt att bullerberäkningar har 
gjorts. Bullret från de olika källorna har 
dock inte vägts samman.  
Den befintliga bebyggelsen (och uteplatser) 
påverkas inte av planbestämmelsen om 
uteplats förrän fastighetsägaren ansöker 
om bygglov, och då får kommunen 
hantera det på lämpligt sätt t.ex. genom 
att skydd i form av komplementbyggnad, 
ska användas, som det står i 
planbeskrivningen.  
 
Tågtrafiken på Bergslagspendeln har låg 
trafikmängd nattetid och utreds inte för 
åtgärd av Trafikverket. 
 
Trafikverket föreslår att kommunen ser 
över den sammanvägda bullersituationen 
för åtminstone den mest utsatta 
fastigheten, Renen 13. Trots låg 
trafikmängd har den mest utsatta fasaden 
en beräknad ljudnivå på 53 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 84 dBA 
maximal ljudnivå (jämför 
uteplatsriktvärdet). När en ny detaljplan 
görs ska en lämplighetsprövning göras för 
såväl befintlig som nytillkommande 
bebyggelse. 

Avsnittet om buller revideras. 

Kommunens bedömning är att en 

mer omfattande bullerberäkning än 

den som redovisas inte är 

nödvändig. Detta har även stämts 

av med Länsstyrelsen. Se svar på 

Länsstyrelsens yttrande nedan. 
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S3 Privatperson 1, fastighet Renen 5  

Yttrande inkommet den 4 januari 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Jag har tagit del av de handlingar ni 
skickat och jag har noterat att ni tänker 
inskränka min frihet att ändra 
fastigheten Renen 5, Furuhällsgatan 19. 
 
Jag har planer på att bygga om fastigheten 
och detta stoppas med denna ändring. 
Dessutom kan inte framtida ägare ändra 
den, detta kommer väsentligen att 
reducera värdet på mitt hus. 
 
Träkonstruktionen på utsidan närmar 
sig EOL, och måste till slut bytas ut. 
Notera att sovrummen på undervåningen 
är små och tanken är att ta bort den 
undre balkongen och expandera 
undervåningen istället och därmed göra 
sovrummen större.  
 
Följaktligen så protesterar jag mot att 
min fastighet till kulturminne, att bevara 
70 tals hus verkar vara ett svagt 
argument, det finns åtskilliga på Knutsbo 
att göra det på istället, där är 
fastigheterna verkligen tidstypiska, jag 
har bott där själv. 
 
Som jag ser det finns det två alternativ: 

1. Lägga ned tanken på 
kulturminnes märka huset. 

2. Kompensera mig för den 
värdeminskning som 
begränsningen innebär. 

Till skillnad mot 

skyddsbestämmelser föreskriver inte 

varsamhetsbestämmelser att något 

ska bevaras, utan tydliggör vilka 

karaktärsdrag och värden hos 

byggnaden som varsamheten ska 

inriktas på. Att genomföra en 

ombyggnation på det sätt som 

beskrivs är möjligt med denna 

bestämmelse, detta har konstaterats 

i diskussion med kommunens 

bygglovshandläggare (se även 

yttrande från myndighetsnämnden 

miljö och bygg). Byggnadens 

karaktärsdrag utvändigt vad gäller 

volym, material, kulör och 

detaljutformning kan alltså 

förändras med förutsättning att det 

görs med varsamhet. Detta kan ske 

till exempel genom att träfasaden 

byts ut till en fasad som liknar den 

gamla, eller att undervåningen byggs 

ut fram till den tidigare balkongens 

slut så att den upplevda volymen 

inte ändras mer omfattande.  

Detta framgår dock inte tydligt i 

planbeskrivningen som därför 

förtydligas. Bestämmelsen ändras 

dessutom till ”Byggnadens 

karaktärsdrag utvändigt ska beaktas. 

Detta gäller huvudsakligen volym, 

material, kulör och 

detaljutformning”. 

Noteras bör även att borrhålet för 
värmepumpen är kontrollerad och vattnet 
kommer inte därifrån. Vattnet kommer 
ifrån kommunens mark och frågan är 
vad kommunen tänker göra åt det. 

Kommunens VA-bolag har 

kontrollerat sina ledningar och 

installationer. Inga brister har 

identifierats. För fullständig 

säkerhet om ursprungskällan är en 

geohydrologisk undersökning 
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nödvändig. Detta dock är inte 

aktuellt i nuläget. 

 

S7 Privatperson 2, fastighet Renen 1 

Yttrande inkommet den 2 februari 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Gränser 
Låt ” Gräns för planändring” 
sammanfalla med ”områdesgräns”! 
Därmed kan mer inrymmas i denna 
planändring utan att det, annat än 
obetydlig, kostar mer tid och pengar. 
Detaljplanearbeten är alltid långdragna 
och speciellt så om beslut leder till 
överklaganden så kanske i flera steg. Allt 
kvalitetsarbete bygger på att man gör rätt 
från början. 

Då detaljplaneändringarna inte 

berör hela den gällande detaljplanen 

är kommunens bedömning att det 

inte är nödvändigt att ta med ett 

större område än vad som anges. 

Korsning 
Inför 3-stoppskorsning (Mossgatan, 
Uppfatsvägen, Vindelgatan, 
Furuhällsgatan) villkorat sannolikt 
beslut om stängning av biltrafik över 
viadukt. 
Trafiken i korsningen behöver dämpas. 
Det är nämligen ett betydande antal 
gångtrafikanter, som passerar korsningen, 
Bland dessa återfinns förskoleelever med 
lärare på väg mot naturen på Högberget, 
skolelever till Vasaskolan resp. 
Högbergsskolan, SFI-elever, hundägare 
med hund och ökat antal pensionärer. Jag 
har genom åren mycket goda erfarenheter 
av flerstoppskorsningar i USA sedan 
mitten av 1070-talet där samtliga bilar 
till korsningen måste stanna och därefter 
kör fordonen genom korsningen i den 
ordning de anlände till korsningen. 

Denna typ av ändring regleras inte i 

detaljplan. Ärendet vidarebefordras 

till berörd verksamhet på Kultur- 

och 

samhällsutvecklingsförvaltningen.  

Väghållning etc 
Inför följande bestämmelse: ”Ansvar för 
väghållning av körväg, GC-väg, trottoar 
inklusive snöröjning och halkbekämpning 
åligger till fullo Ludvika kommun”. 
Det är fullständigt orimligt att jag, som 
idag, ska ha ansvar för halkbekämpning 
av trottoar intill min fastighet då jag inte 
har någon som helst rådighet över 

Denna typ av ändring regleras inte i 

detaljplan. Ärendet vidarebefordras 

till berörd verksamhet på Kultur- 

och 

samhällsutvecklingsförvaltningen. 



Ludvika kommun 
Datum 
2022-03-28 

Diarienummer 
KSU 2021/764 

Sida 

7(16) 

 

 

trottoaren. Ludvika kommun låter utföra 
snöröjning, som beroende av snötyp kan 
resultera i mycket halt underlag. Vid 
t.ex. pudersnö trycker snöbladet samman 
den kvarvarande snön till någon, som är 
väldigt halt. Detta nödgar mig att gå 
ifrån jobbet opassande tider för att utföra 
halkbekämning med sand och salt. Om 
jag hade rådighet över trottoar skulle 
skyltar placeras med text, säg ”Trottoar 
halkbekämpas ej! Beträdes på egen 
risk!”. Dessutom bör föreskrift om 
snöröjning av GC-väg jämte Mossgatan 
innan snöröjning av Mossgatan införas. 
Jag ser ibland hus cyklister på väg till 
firman, som nu bär namnet Hitachi 
Energy väljer Mossgatan i stället för GC-
väg när den senare inte är snöröjd. 
Mossgatan är smal i backen så en 
allvarlig olycka med cykel och bil är nog 
att befara. 

Bestämmelser 
Stryk bestämmelser ”k” och ”a”, som 
dock skulle kunnat ha varit befogade för 
den händelse att samtliga hus i kvarteret 
eller utefter en gata vore av likartad 
karaktär, vilket inte alls är fallet. 
Sådana bestämmelser i en detaljplan är 
riskfyllda eftersom det, liksom på många 
andra områden, kan komma 
bestämmelser från EU, som trumfar 
svenska regler (t.ex. Plan- och 
Bygglagen). Detaljplanebestämmelser av 
denna art försvårar: 

- Framtida försäljning 
- Framtida underhåll 
- Framtida energiåtgärder för 

medverkan till att rädda 
klimatet 

- Framtida beredskapsåtgärder 
föranledda av kraftigt eftersatta 
reinvesteringar inom elektriska 
transmissions- och 
distributionsnät samtidigt som 
stora nyinvesteringar behövs när 
samhället ska ”elektrifieras” 

 

Till skillnad mot 

skyddsbestämmelser föreskriver inte 

varsamhetsbestämmelser att något 

ska bevaras, utan tydliggör vilka 

karaktärsdrag och värden hos 

byggnaden som varsamheten ska 

inriktas på. Att genomföra en 

ombyggnation på det sätt som 

beskrivs är möjligt med denna 

bestämmelse, detta har konstaterats 

i diskussion med kommunens 

bygglovshandläggare (se även 

yttrande från myndighetsnämnden 

miljö och bygg). Byggnadens 

karaktärsdrag utvändigt vad gäller 

volym, material, kulör och 

detaljutformning kan alltså 

förändras med förutsättning att det 

görs med varsamhet. 

Detta framgår dock inte tydligt i 

planbeskrivningen som därför 

förtydligas. Bestämmelsen ändras 

dessutom till ”Byggnadens 

karaktärsdrag utvändigt ska beaktas. 

Detta gäller huvudsakligen volym, 
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Jag avser sälja fastigheten redan inom, säg 
20 år. Sedan jag återkommit från 5 års 
konsulttjänst i Norge har jag succesivt 
renoverat huset, men ett flertal åtgärder 
återstår. Dräneringen blev omgjord sedan 
rötter från växtlighet utefter husliv 
fördärvat dränering och därmed orsakat 
rörelser i husgrund vilka raserade putsad 
fasad på husets baksida. Det finns 
ytterligt få kunniga hantverkare som 
putsar ”på gammalt sätt”, de är inte 
intresserade av småjobb och sådant 
medför att såväl väntetid för entreprenad 
blir mycket lång som prislapp för 
entreprenad mycket hög. En åtgärd som 
kommer något av de närmaste åren är att 
göra om badrummet på övervåningen för 
att bemöta förväntat sämre kroppslig 
rörlighet. Då tas badkar bort, rymlig 
duschplats byggs och golvvärme installeras. 
Därmed försvinner det liggande fönstret 
för att eliminera risk för vattenskador. 
Kvar blir då bara det lilla kvadratiska 
och då med treglasfönster.  
 
I samrådshandling låter texten oss förstå 
att stuprör är tillverkade av koppar 
medan fotot klart visar stuprör av 
svartmålat förzinkat kolstål. De, från 
1964, ursprungliga rören av koppar blev 
helt förstörda av issprängda falsar. 
Läckande vatten från falsar innebar ett 
hot mot fasadens integritet, vilket 
föranledde bytet. Nu är falsar, på 
korrekt sätt, vända ut från fasad.  

material, kulör och 

detaljutformning”. 

Planbeskrivningen revideras. 

 

S8 Länsstyrelsen 

Yttrande inkommet den 7 februari 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Överprövningsgrundade 
synpunkter 

Länsstyrelsen har identifierat några 
överprövningsgrundande frågor enligt 11 
kap. 10 § plan- och bygglagen. 

 

Riksintresse Planändringen bedöms inte påverka 

riksintresset då ändringen inte 
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Av planbeskrivningen framgår att 
Bergslagspendeln, riksintresse för 
kommunikationer (3 kap 8 § 
miljöbalken) går strax norr om 
planområdet. Det finns dock ingen 
bedömning hur planändringen bedöms 
påverka riksintresset. Planering av 
bostäder i närheten till Bergslagspendeln 
där farligt gods transporteras och 
trafikbuller alstras kan begränsa 
möjligheterna att använda riksintresset så 
som det är tänkt och i värsta fall 
påtagligt försvåra användningen av 
riksintresset. Se även avsnitten ”Farligt 
gods” och ”Trafikbuller”. 

innebär någon utökning av den 

totala byggrätten. Ändringen 

möjliggör endast flexiblare byggrätt 

för komplementbyggnader som inte 

längre har begränsningen att uppta 

maximalt 1/3 av huvudbyggnadens 

storlek. Planbeskrivningen 

förtydligas. 

Hälsa och säkerhet – farligt 
gods 

Planändringen får inte tillåta uppförande 
av huvudbyggnader eller 
komplementbyggnader inredda som 
bostäder närmare järnvägen än vad 
gällande detaljplan gör. I annat fall 
behöver riskanalysen fördjupas. 
 
Länsstyrelsen noterar att byggrätten för 
huvudbyggnader och 
komplementbyggnader hamnar närmare 
järnvägen än i gällande plan för 
fastigheterna Furuhällsgatan 27 samt 
Mossgatan 18, 20 och 22, alla inom 
område med planbestämmelse p1. Det 
behöver även förtydligas ifall 
planbestämmelsen p2 motsvarar det 
avstånd som prickmarken utgör i 
gällande plan. Planbestämmelsen p1 
saknar helt reglering av 
komplementbyggnaders placering. 
 
Eftersom komplementbyggnader kan 
användas som exempelvis gäststuga 
innebär det ur risksynpunkt en 
försämring i förhållande till nuvarande 
plan att förlägga sådana 
komplementbyggnader närmare järnvägen. 
Det är inte lämpligt med sovande personer 
så nära farligt gods-led. 

Planbestämmelse p2 (tidigare p1) 

revideras så placering av 

komplementbyggnad även regleras. 

Dessutom ändras avståndet från 3 

till 4 meter så det bättre motsvarar 

prickmarken i gällande plan. 

Planbestämmelse p3 (tidigare p2) 

revideras så den skiljer på 

komplementbyggnad med och utan 

boningsrum. Nya planbestämmelser 

p1 och p4 läggs till. De nämnda 

fastigheterna (Furuhällsgatan 27 

samt Mossgatan 18, 20 och 22) får 

planbestämmelser som gör att 

byggrätten för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad med 

boningsrum inte flyttas närmre väg 

eller järnväg. Planbeskrivningen 

uppdateras. 
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Hälsa och säkerhet – trafikbuller 

Planbeskrivningen behöver visa att 
gällande riktvärden enligt ”förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” uppfylls år 2040 för 
de delar av planområdet där 
förutsättningarna för huvudbyggnader 
försämras ur bullerhänseende och där 
prövning av markens lämplighet för 
bostäder inte har gjorts tidigare: 

-  De två delområden som 
omvandlas från allmän plats 
(park) till kvartersmark 
(bostäder). 

- De fastigheter som får 
planbestämmelsen p1 och på så 
vis ges en byggrätt för 
huvudbyggnader närmare 
trafikbullerkällorna 
Bergslagspendeln, Mossgatan och 
korsningen 
Mossgatan/Furuhällsgatan än i 
gällande plan. 

 
Det behöver även förtydligas vilket 
avstånd som prickmarken utgör mot all 
allmän plats i gällande plan så att det går 
att jämföra med de 
placeringsbestämmelser som införs istället 
för prickmarken. Om t.ex. 
planbestämmelsen p2 innebär ett kortare 
avstånd än vad prickmarken utgör 
behöver en redovisning enligt första stycket 
ovan även göras för de fastigheter som har 
bestämmelsen p2. 
 
Trafikbuller från de olika bullerkällorna 
(järnvägen Bergslagspendeln, Mossgatan 
samt Furhällsgatan) har inte vägts 
samman, vilket gör att det inte går att 
bedöma den sammanlagda 
bullerpåverkan på bostäderna inom 
berörda delar av planområdet. 
Planhandlingarna behöver göra en 
sammanvägd bedömning utifrån alla 
bullerkällor. 
 

I vidare dialog med Länsstyrelsen 

Dalarna har framkommit att 

kommunen inte behöver bevisa att 

trafikbullerförordningens riktvärden 

uppfylls så länge byggrätten inte 

försämras ur bullerhänseende. Med 

detta menas att placering av 

byggnader inte ska tillåtas närmre 

bullerkällorna än tidigare. Eftersom 

planbestämmelserna uppdateras så 

att byggrätt för huvudbyggnader 

och komplementbyggnader med 

boningsrum inte flyttas närmre 

bullerkällorna är kommunens 

bedömning att en mer fördjupad 

bullerberäkning inte är nödvändig. 

Avsnittet om buller uppdateras. 
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Bedömningen av trafikbullret från 
järnvägstrafiken utgår ifrån den 
prognosticerade trafiken på järnvägen år 
2020. Det framgår inte heller av 
planbeskrivningen ifall de uppmätta 
trafikmängderna i genomförda 
trafikmätningar för Mossgatan och 
Furuhällsgatan har räknats upp till år 
2040 eller om de redovisade 
bullernivåerna baseras på de uppmätta 
trafikmängderna i oktober-november år 
2021. Trafikbullernivåer behöver 
redovisas för år 2040 för alla 
bullerkällor. 

Övrigt  

Prövning av markens lämplighet 

Planändringen omfattar, förutom att 
ändra egenskapsbestämmelser för 
byggrätten, även omvandling av allmän 
plats (park) till kvartersmark (bostäder). 
För dessa två delområden har ingen 
grundläggande lämplighetsprövning enligt 
2 kap plan- och bygglagen tidigare gjorts 
för bostäder. Det innebär att prövningen 
för dessa två delområden därför bör vara 
en fullständig lämplighets- och 
lokaliseringsprövning, likvärdig med den 
som görs när en ny detaljplan tas fram för 
bostäder. 

Denna ändring är en anpassning till 

rådande förhållanden. 

Planbestämmelserna ändas till 

granskningsskedet så dessa områden 

fortsatt inte kan bebyggas. 

Kommunens bedömning är att 

områdena lämpas för ändrad 

markanvändning, så länge de inte 

förses med byggnad. Plankartan, 

bestämmelser och planbeskrivning 

uppdateras.  

Val av planförfarande 

Länsstyrelsen anser att planändringar 
inte bör användas för att ändra allmän 
plats till kvartersmark. Planändringen är 
inte förenlig med den gällande planens 
syfte och grundstruktur för de två mindre 
delområdena i sydväst och nordost som 
ändras från allmän plats (park) till 
kvartersmark (bostäder). Det ser 
visserligen ut att finnas förmildrande 
omständigheter i bedömningen för det 
sydvästra delområdet om man även ser till 
det angränsande markområdets gällande 
detaljplan. Att marken tillhör privata 
fastighetsägare, hur marken nyttjas idag 
eller att ändringen innebär en förbättring 
för fastighetsägare (som anges i 
planbeskrivningen) anser Länsstyrelsen 

Kommunens håller med 

Länsstyrelsen i resonemanget att 

syftet i gällande plan med att hålla 

öppen sikt har förlorats. 

Bedömningen är vidare att 

ändringen är så liten att det inte 

kommer ha någon praktisk 

påverkan, mer än att det är ett 

förtydligande för fastighetsägarna. 

Planbestämmelserna ändras så att 

ytorna förblir obebyggda och att 

byggrätten för fastigheterna inte 

förändras. 
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dock inte är legala skäl för att motivera 
en planprocess genom planändring i detta 
fall. 
 
Av planbeskrivningen framgår att två 
mindre delar av planändringens 
planområde idag är planlagda som 
allmän plats men genom planändringen 
avses ändras till kvartersmark (bostäder). 
Kommunen motiverar valet av förfarande 
med planändring (istället för ny 
detaljplan) enligt följande: 
 
”Denna ändring av markanvändning 
följer planens syfte och bedöms vara 
lämplig eftersom de tillhör privata 
fastighetsägare och nyttjas idag till stor del 
som kvartersmark. Dessutom omfattar 
dessa områden så liten markyta att 
ändringen inte beräknas innebära någon 
betydande förlust av tillgänglig yta för 
allmänheten. Det innebär snarare en 
förbättring för fastighetsägarna då 
markanvändningen på ett logiskt sätt 
följer fastighetsgräns." 
 
Enligt Boverket kan ändringar i en 
detaljplan göras om ändringen uppfyller 
plan- och bygglagens krav på tydlighet (4 
kap 32 § plan- och bygglagen), är förenlig 
med planens syfte, med övriga 
planbestämmelser och i övrigt inte innebär 
några olägenheter. ”Det är möjligt för 
kommunen att göra mindre ändringar av 
användningsbestämmelser under 
förutsättning att avsikten med den 
ursprungliga planens grundstruktur 
bevaras och att ändringen är förenlig med 
planens syfte. Grundstrukturen består av 
den avsedda användningen av mark och 
vattenområden och anges genom 
användningsbestämmelser.” 
 
För den del av kvarteret Älgen som 
gränsar mot Furuhällsgatan och som 
avses ändras från allmän plats till 
kvartersmark står följande i 
beskrivningen till gällande detaljplan 
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(”förslag till ändring av stadsplanen för 
delar av kvarteren Älgen och Renen”): 

”I samband med utbyggandet av 
Furuhällsgatan hade ifrågasatts att 
tomterna invid den gångväg, som leder ned 
från nämnda gata till Södra 
Järnvägsgatan, skulle förvärvas av staden 
och bibehållas obebyggda för att hålla 
utsikten mot nordväst över delar av 
staden och sjön Wäsman fri. 
Stadsplaneändringen avser nu ett 
genomförande härav.” 

Av detta får tolkas att ett av 
huvudsyftena med den gällande 
detaljplanen var att just säkra utsikten 
över delar av staden genom att hålla 
marken på båda sidor om den nämnda 
gångvägen fri från bebyggelse. Avsikten 
var alltså att reglera en viss 
grundstruktur, kvartersmark i 
förhållande till allmän plats. Den 
aktuella planändringen motverkar i den 
sydvästra delen den gällande planens syfte 
med att behålla en fri sikt och även att 
bevara den gällande planens 
grundstruktur, i och med att 
användningen ändras från allmän plats 
till kvartersmark. 

Den gällande detaljplanen ”Detaljplan 
för del av fastighet Ludvika 6:1, vid 
Furuhällsgatan/Mossgatan (kvarteret 
Älgen-Renen) i Ludvika kommun” (laga 
kraft 2012-07-12) som gäller för 
angränsande mark medför dock att näst 
intill all den ovan nämnda allmänna 
platsen, både gångvägen och angränsande 
parkmark, numer är planlagd som 
kvartersmark för bostäder. Det innebär 
också att den ovan nämnda gällande 
planen (”förslag till ändring av 
stadsplanen för delar av kvarteren Älgen 
och Renen”) har förlorat sitt syfte med att 
behålla sikten fri i denna del och att den 
ursprungliga grundstrukturen i denna del 
av området har ändrats genom 
detaljplanen från 2012. 
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Hälsa och säkerhet – trafikbuller 

Av planbeskrivningens avsnitt 8.7 (sidan 
16) framgår att ”Enligt 
bullerförordningen bör ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad inte 
överstiga 60 dBA. Maximalnivån bör på 
samma sätt inte överskrida 70 dBA”.  
Kommunen bör vara observant på att 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent nivå (i 
förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader) gäller för fasader 
medan 70 dBA maximal nivå gäller för 
uteplatser. För uteplatser gäller även 
ekvivalent nivå 50 dBA. Detta innebär 
att riktvärdena för uteplatser överskrids 
både vad gäller ekvivalenta och maximala 
nivåer med de bullernivåer som redovisats 
längs Mossgatan och Furuhällsgatan i 
planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen uppdateras och 

förtydligas. 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att 
kommunen tagit till sig Dalarnas 
museums bedömning av de 
kulturhistoriska värdena av de 
modernistiska villorna på Renen 1 och 5. 

Noterat. 

Undersökningssamråd om 
betydande miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att 
miljöpåverkan inte kan antas bli så 
betydande att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken 
behöver göras. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att 
detaljplaneförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Noterat. 

 

S8 Privatperson 3, fastighet Älgen 30 

Yttrande inkommet den 9 februari 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Ludvika kommun genomförde Samråd 
under 2011 och Beslöt 2012 att anta 
detaljplan 420 för del av fastighet 
Ludvika 6:1, kvarteren Älgen och 
Renen. Vi var som sakägare i brev 

Som planbeskrivningen anger finns 

i dagsläget tomtindelningsplaner 

som omöjliggör fastighetsreglering 

inom området. I granskningsskedet 

läggs upphävning av dessa 
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2011-10-11 positiva till planändringen 
under förutsättning att följande krav blev 
tillgodosedda: 

1. Den oregelbundna östra 
tomtgränsen av Älgen 30 
korrigeras med uträtning och flytt 
österut 

2. Fastigheterna Älgen 30 och 
Renen 6:1 skall ha separata och 
särskilda utfarter 

Vi uppfattar Kommunfullmäktiges beslut 
2012-06-18, att dessa krav på 
fastighetsreglering var accepterade. 
Reglering har dock inte genomförts. Finns 
planerad bebyggelse inom detaljplanen 
420, då det gått så lång tid sedan den 
antogs år 2012? 

Det aktuella förslaget till ändring av 
detaljplan 46 med bifogade handlingar 
inkluderar dock inte ovanstående 
beskrivna förändringar. Förutsatt att 
Förslaget till ändring av detaljplan 46 
revideras med att inkludera de beskrivna 
förändringarna accepterar vi det 
reviderade förslaget. Vi motsätter oss 
Förslaget i aktuell utformning. 

tomtindelningsplaner till inom 

planändringens gräns vilket kommer 

möjliggöra fastighetsreglering. Efter 

tomtindelningsplanerna är 

upphävda kan fastighetsägare 

påbörja dialog med kommunen om 

lämplig fastighetsreglering.  

Var och hur utfarter utformas 

regleras i vissa detaljplaner genom 

utfartsförbud. Varken gällande 

detaljplan eller ändringsförslaget 

anger utfartsförbud vilket innebär 

att utfartsfrågan inte regleras i 

denna detaljplaneprocess. För att 

ändra utfart, kontakta 

verksamhetsområde Teknik och 

projekt. 

Kraven i yttrandet kommer inte 

kunna uppnås då ändringarna inte 

regleras i denna detaljplaneprocess, 

utan genom separata processer. 

 

S10 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Yttrande inkommet den 24 februari 2022 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Efter startmötet har synpunkter 
inkommit från en fastighetsägare 
angående beskrivningen av problemen 
med grundvatten som rinner ner från 
Furuhällsgatan mot Mossgatan. Texten i 
planbeskrivningen bör ändras så att ingen 
fastighet pekas ut. Problemen är ännu 
inte lösta. Orsaken till problemen är inte 
utredda. För att klargöra detta behövs det 
sannolikt en geohydrologisk utredning. 
Kommunens VA-bolag har kontrollerat 
sina ledningar och installationer. Inga fel 
eller bristningar identifierades där. 

Noterat. Planbeskrivningen 

uppdateras. 
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Byggnaderna har fått ett väl avvägt skydd 
genom varsamhetsbestämmelse som tydligt 
redogör för varje byggnads kvalitéer och 
vad som är extra skyddsvärt. 
Planbeskrivningen utgör en bra 
vägledning vid renovering och underhåll, 
och ändringar kommer att vara möjliga, 
men kräver bygglov för att säkerställa att 
det utförs varsamt i stil med byggnadens 
karaktär. 

Noterat. 

 

4. Samrådsmöte 

Det samrådsmöte som normalt sett hålls för allmänheten i samband med 

samråd blev inställt på grund av rådande pandemi. Samrådsmöte är inte 

lagstadgat. Det är dock lagstadgat att kommunen ska ge möjlighet till samråd 

vilket kommunen gjort genom att skicka ut handlingar till berörda och 

remissinstanser och erbjudit enskilda möten. Dessutom har handlingarna 

funnits tillgängliga i Ludvika bibliotek, Ludvika Folkets hus samt digitalt på 

kommunens hemsida. 

5. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden under 

juni månad 2022. 

6. Slutsats 

Samrådsyttranden talar för att ärendet kan gå vidare till granskning efter vissa 
ändringar.  

7. Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Johanna Ingre 

Planeringschef  

Karin Sjönneby 

Samhällsplanerare – planhandläggare 

 


