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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning med illustrationer (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande (skrivs efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

 

 
Illustrationsplan. Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. Skala 1:3000 
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2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med detaljplanen är att ett bostadsområde som kan fungera som 
en ekoby ska kunna byggas inom planområdet.  

Andra syften är att: 

 En gång och cykelväg (GC-väg) med underjordiska ledningar ska kunna 
byggas mellan bostadsområdet och övriga Grangärde 

 Möjliggöra för de gemensamma anläggningar/byggnader/funktioner 
som är önskvärda för en ekoby 

 Huvudmannaskapet huvudsakligen ska vara enskilt  

 Ge en flexibilitet så att olika typer av bostäder möjliggörs 

 Förhindra att bostadshus byggs för nära väg 66 

 Säkerställa ett lämpligt strandskyddsavstånd 

 

 
Bild tagen vid den planerade vändplanen – Bysjön i bakgrunden. Foto från 2011. 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden.  

Hela planområdet är beläget inom riksintresse för naturvården ”odlingsland-
skapet runt Bysjön”, som bland annat ska representera huvuddragen i svensk 
natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Värdeom-
dömet är den vackra och representativa odlings- och kulturbygden runt Bysjön. 
Lövskogsdungar och barrskogspartier bidrar till värdefull variation. Bysjöns 
stränder är värdefulla för fågellivet. 
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Då aktuell åker endast omfattar cirka 1,9 hektar, håller på att växa igen, och 
dessutom är belägen relativt långt ifrån övrig åkermark, bedöms inte en utbygg-
nad påverka det mer sammanhållna odlingslandskapet i någon större omfatt-
ning. Av de två skogspartier vid Bysjöns strand som vid en inventering1 be-
dömts vara värdefulla ligger det mest värdefulla utanför detaljplaneområdet, 
medan det andra har bestämmelsen NATUR i detaljplanen. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger mellan Bysjön och väg 66, cirka 2 km söder om Grangärde 
centrum. Planen begränsas av Bysjöns strand i väster och väg 66 i öster. Även 
en vik av Bysjön ingår i planområdet. I söder finns ingen naturlig avgränsning, 
varför en framtida utvidgning söderut är tänkbar. I norr sträcker sig planområ-
det upp till Gamla vägen, för anslutning av en gång- och cykelväg. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar cirka 7,7 hektar, varav cirka 0,6 hektar är vattenområde.  

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag huvudsakligen av Ludvika kommun. 
Marken för gång- och cykelvägen, norr om banken längs Bysjön, ägs av Svenska 
kyrkan. Se även 7.1.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan från 2013 anger, förutom ovan nämnda riksintresse, att 
Bysjöstrand är ett område möjligt för nya bostäder och att Bysjöstrand är ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).  

Den nya detaljplanen uppfyller 18 av översiktsplanens 21 övergripande princi-
per – alla som inte enbart gäller centralorten eller rena verksamhetsområden. 

Som ett strategiskt målområde nämns livsmiljö: ”Ludvika erbjuder en trygg och 
lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. 
Här sker ett aktivt arbete för att klara omställningen till det hållbara samhället…    
…  

 Ludvika ska erbjuda attraktiva varierande boendemiljöer.  

 Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i var-
dagen. …”  

                                                 

1 Översiktlig naturvärdesinventering inom planområdet ”Bysjöstrand”, del av Saxhyttan 157:1 - 
Naturvårdssekreterare Janolof Hermansson, 2008-11-20 



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Bysjöstrands ekoby 

      

      
Sida 

7(26) 

    

 

7(26) 

 

 

Som viljeinriktning för Grangärde nämns att bostadsområden ska utvecklas på 
Bysjöstrand bland annat. 

Under ”Framtida bebyggelse” står att ”I Grangärdebygden bör ett stort hän-
synstagande tas till dess särdrag och den direkta omgivningens natur- och kul-
turvärden. Bygden bör utvecklas på så sätt att dess karaktär kvarstår men inte 
på bekostnad att ingen utveckling sker.” 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För större delen av planområdet gäller detaljplan 418 för del av Saxhyttan 157:1 
”Bysjöstrand”. Dess syfte var att möjliggöra avstyckning och försäljning av 
tomter för villabebyggelse i attraktiva lägen. Den ursprungliga detaljplanen gav 
redan möjlighet till andra och fler bostäder än enstaka villor, om annan bostads-
bebyggelse skulle bli aktuellt. Förutom fastighetsindelning så har den detaljpla-
nen inte genomförts. Strandskyddet är upphävt inom planområdet, förutom 
inom området med användningen NATUR, enligt Länsstyrelsens beslut.2 

Ekobyns planering har utgått ifrån detaljplan 418, men ekobyföreningens öns-
kemål om flera olika användningar i de centrala delarna av planområdet och 
önskemål om att ta hand om huvudmannaskapet för allmän plats gör att denna 
nya detaljplan behövs.  

Även Trafikverkets krav på planläggning av gång- och cykelvägen längs väg 66 
– ett krav som kom efter att gällande detaljplan hade antagits – gör att detaljpla-
nen behövs. 

5.3 Program för planområdet 

Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan. Därför har inget planprogram 
upprättats för denna nya detaljplan.  

År 2007-2008 upprättades ett planprogram3 för detaljplan 418 för Bysjöstrand. I 
det utreddes bland annat alternativa placeringar i Grangärde tätort och alterna-
tiva tomtlokaliseringar inom Bysjöstrand. 

5.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet4 för detaljplanen. De förändringar som 
detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan, bedömdes inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
enligt plan- och bygglagen bedömdes inte behövas. Det är betydande miljöpå-
verkan5 som utlöser MKB-kravet. Länsstyrelsen delar denna bedömning.6 

                                                 

2 Beslut 511-676-2012, 2012-01-20, Länsstyrelsen Dalarnas län 

3 Planprogram för del av Saxhyttan 157:1 ”Bysjöstrand”, Kommunledningskontoret oktober 
2007, reviderat i juni 2008 

4 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

5 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 

6 Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-02-25, Dnr: 402-854-2020 
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Detta talar emot att förändringarna medför betydande miljöpåverkan: 

 De förändringar som görs inom kvartersmark är små – exploaterings-
graden ändras inte. 

 Omfattningen av allmän plats ändras inte, förutom utvidgningen för 
GC-vägen norrut, som dock var en förutsättning även för den gällande 
detaljplanen. 

Inget talar för att förändringarna medför betydande miljöpåverkan. 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutade, den 10 december 2019, att 
ge verksamhetsområde Planering i uppdrag att upprätta en detaljplan för ären-
det. I uppdraget ingår att genomföra samråd och granskning. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Skogen inom planområdet har vuxit upp på före detta åker-, ängs- och hag-
mark, enligt en karta från 18667. Enstaka träd kan vara över hundra år. Lövskog 
dominerar, men inom vissa delar har gran planterats. Barrträd finns också i 
grupper närmast sjön. I planområdets norra del finns en åker kvar som inte 
brukas längre.  

 

 

                                                 

7 Häradsekonomiska kartan 

Ett sankt parti 
med blandskog 
gränsar till plan-
området 
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         Åkern i planområdets norra del. Foto från 2011.  

Marken sluttar svagt mot Bysjön, men inom de skogbevuxna delarna finns en 
del mera kuperad terräng. Se även 6.3.2. 

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

En stor del av planområdet täcks av 
en siltjord (tidigare benämnd mjäla) 
med okänd mäktighet8. Detta har 
bekräftats av sonderingar gjorda 
inom planområdet, till drygt en me-
ters djup. Inför byggnationer bör en 
geoteknisk utredning göras för att 
bedöma siltlagrets mäktighet, hur 
mycket som måste schaktas bort 
och hur grundläggning ska utföras. 
Någon ras- eller skredrisk bedöms 
inte förekomma inom området. 
Siltjord kan dock innebära problem 
under byggtiden vid kraftiga regn. 
Frilagd siltjord kan då behöva 
täckas och vatten ledas bort. 9 
Siltjord är inte lämplig för infiltrat-
ion av avloppsvatten. 

Bergarterna utgörs av leptit i norra 
delen av planområdet och av yngre 
granit i den södra delen10. 

                                                 

8 Enligt kartan SGU Ser Aa 177 

9 Bedömningen är gjord av bergsingenjör Charlotte Olsson 

10 Enligt kartan SGU Ser K 30 

 
Grönt – silt 
Gult – morän 
Rosa – finsand/grovsilt 
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6.1.3 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns i området. 

6.1.4 Radon 

Södra delen av planområdet är klassat som högriskområde med anledning av att 
bergarten utgörs av yngre granit. Med tanke på att bergartsgränsen inte går att 
bestämma exakt bör hela området ses som ett högriskområde och byggnadstek-
niken ska vara radonsäker. 

6.1.5 Risk för höga vattenstånd 

Vårfloder och stora regnmängder kan ge höga vattenstånd i Bysjön. Vattenni-
vån i Bysjön regleras av VB Kraft. Större förändringar sker främst under vår 
och höst. Höjdangivelserna nedan är enligt höjdsystem RH 2000. 

Bysjöns liksom Väsmans dämningsgräns, den högsta reglerade vattennivån i 
sjön, ligger på +155,44 m. Höga flöden påverkar vattenståndet i Bysjön. För 
Bysjöns del uppskattas vattenståndet ha varit +156,4 m vid 1977 års extremt 
höga nivå. Hundraårsflödet är beräknat till +157,2 m. 

En översvämningskartering11 har gjorts utmed Kolbäcksån, från och med 
Bysjön. Med den som utgångspunkt har riktlinjer12 för ny bebyggelse tagits fram 
för bland annat Bysjön. De innebär att mark för bostadshus ska hålla en höjd 
på minst +157,5 m och att bostadshusen/huvudbyggnaderna ska utformas så 
att de inte tar skada av en översvämning upp till +158,5 m. Så gott som all mark 
för bebyggelse på Bysjöstrand är högre än +157,5 m, det mesta är även högre 
än +158,5 m. Detta innebär även att riktlinjerna inte begränsar komplement-
byggnader inom kvartersmark. 

Av hänsyn till strandskydd och naturvärden kommer gång- och cykelvägen inte 
att byggas med så hög vägbank som +157,5 m överallt (se illustration nedan). 
Väg 66 finns som alternativ väg vid översvämningar över hundraårsflödet. 

För riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt gäller att de ska place-
ras på mark som är högre än +158,5 m. Detta gäller fastigheten för ”vattenverk 
och avloppsrening för lokalt kretslopp” och innebär att marken inom en 
mindre del av fastigheten behöver fyllas upp för byggnader. 

                                                 

11 Översvämningskartering utmed Kolbäcksån, - sträckan från Bysjön till utloppet i Mälaren, 
Rapport nr: 20, 2014-08-28, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

12 Redovisning av översvämningsrisk för Väsman och närliggande sjöar - Riktlinjer för markan-
vändning vid nybebyggelse, antagna av Ludvika kommuns kommunfullmäktige 2016-02-22 § 17 
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Illustration till riktlinjerna för ny bebyggelse vid Bysjön 

 

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.13 

Gården Knutsgärde har legat i området, men redan 1622 hade gården varit öde 
i mer än hundra år14. Både stenålders och järnålderslämningar finns runt sjö-
arna. Sannolikheten är stor att man påträffar okända fornlämningar vid gräv-
ningar i området. 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.15 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste 
man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns idag inom planområdet. Planområdet avses bebyggas med 
en ekoby, men kan även komma att kompletteras med mera konventionell bo-
stadsbebyggelse, som till exempel villor. Startbesked för bostäder får inte ges 
förrän en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning har kommit till stånd. 

                                                 

13 Riksantikvarieämbetets fornsök 

14 Holmström, 2001 

15 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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Fågelperspektiv över norra delen av ekobyn.  
Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. 

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

På 300 m avstånd från planområdet finns Grangärde södra industriområde. Fö-
retag i Grangärde expanderar så att nya bostäder behöver byggas. 

Det är tillåtet att bedriva icke störande verksamhet i liten skala i del av bostads-
hus eller i anslutning till bostad, till exempel i garage, om det bedöms vara 
lämpligt vid bygglovsprövning. 

Detaljplanen har ett område för E1 – avloppsrening för lokalt kretslopp, L – 
odling och djurhållning samt Z1 – verkstad. Här är tanken att funktioner för av-
loppsrening, näringsåtervinning, matproduktion och odling, avfallssortering, 
återbruk, kompostering och jordproduktion med mera ska finnas. Här finns 
även möjlighet till en verkstad och snickeri, som kan fungera som en öppen ar-
betsplats tillhörande den samfällighet som är tänkt att bildas för ekobyn. 

 
”Kretsloppskvarteret” i förgrunden och ”Kulturkvarteret” i bakgrunden till vänster.  
Arkitekt: Erik Berg, Inobi ab 
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6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

I Grangärde finns den mesta servicen samlad vid torget, med bland annat livs-
medelsbutik och postombud, cirka 2 km från planområdet. Postombud med 
mera finns även i Sunnansjö cirka 3 km från planområdet. Plats för brevlådor 
finns i anslutning till infarten till området. 

Förskolor och skolor från förskoleklass till och med årskurs 6 finns i Sunnansjö 
och Nyhammar, cirka 3 respektive 5 km från planområdet. Högstadium och 
gymnasium finns i Ludvika cirka 18 km från planområdet.  

I planområdets mitt finns ett område med bland annat användningen C för 
centrum och S1 för förskola. Ekobyn planerar för ett ”kulturkvarter” där man 
eftersträvar en mängd funktioner, bland annat café/restaurang, bageri, butik för 
närodlat med mera, bibliotek/informationscentrum och en kooperativ förskola.   

Startbesked för centrum/förskola får inte ges förrän en godkänd enskild vatten- 
och avloppsanläggning har kommit till stånd. 

 
Bostäder i ekobyn och ”Kulturkvarteret” uppe till höger.  
Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. 

6.2.4 Tillgänglighet 

Den måttligt sluttande terrängen gör att tillgänglighetskrav kommer att kunna 
uppfyllas. Gällande regler för tillgänglighet till bostäder ska tillämpas. 

6.2.5 Byggnadskultur 

Inom planområdet finns en gammal timrad lada. Den har inte bedömts ha så 
stort kulturhistoriskt värde att rivningsförbud eller skyddsbestämmelse behövs. 
Om den bevaras ska den underhållas på ett varsamt sätt16. Det är tänkbart att 
flytta den så att den kan få en användning på en annan plats. 

                                                 

16 Plan- och bygglagen 
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Ängsladan 

6.2.6 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god 
form-, färg- och materialverkan.17 

Området bör utformas så att det får en bykaraktär och så att gatan i området 
upplevs som en bygata. Byggnaderna får gärna variera en del i placering och ut-
formning, men något sammanhållande karaktärsdrag bör finnas, till exempel 
träfasader målade med faluröd slamfärg.  

Området ges samtidigt en luftig karaktär genom att fastigheternas totala tillåtna 
byggnadsarea begränsas till 20 % av fastighetsarean. Antalet huvudbyggnader 
per fastighet är inte begränsat. Komplementbyggnader får per definition inte 
dominera över huvudbyggnader. Närheten till Bysjön ska beaktas, så att det blir 
gott om utblickar mot sjön från bebyggelsen.  

Nockhöjden begränsas till max 8,5 m, vilket medför att tvåvåningshus kan 
byggas. Inom området med centrumfunktion tillåts 9,5 m nockhöjd, för att ge 
en arkitektonisk frihet att markera denna plats, med något högre byggnadsdelar. 

Tomterna ska tydligt avgränsas mot planens område NATUR vid Bysjön, med 
staket eller häck i fastighetsgränsen. Detta för att området där strandskydd gäl-
ler, inte ska upplevas som privatiserat. 

                                                 

17 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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En ekobyplan18 håller på att tas fram av ekobyföreningen. Den kan fungera som 
ett kompletterande gestaltningsprogram. 

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

Detaljplanens naturområde är ett bra område för lek och rekreation. Inom de-
taljplanens vattenområde kan bryggor som kan användas till bad och båtliv an-
läggas. I norr finns en äng som kan användas för bollspel och vid midsommar-
firande. 

För de mindre barnen är de stora tomterna lämpliga platser för lek. 

6.3.2 Naturvärden 

Vid en naturvärdesinventering19 konstaterades att sydväst om planområdet, i ett 
område längs stranden, finns naturvärden av nyckelbiotopsklass (markerat med 
”Naturvärde A” på plankartan). Längre norrut, inom planområdet, finns ett 
område på en udde som bedöms vara ett naturvärdesområde av lägre klass 
(markerat med ”Naturvärde B” på plankartan). Naturvärde B blir allmän plats-
mark - NATUR, och kommer alltså inte att bebyggas. Viss miljögallring kan bli 
aktuell inom det norra naturvärdesområdet, för att höja naturvärdet genom att 
släppa in mer ljus och värme. Grova och gamla lövträd, särskilt asp, bedöms ha 
höga naturvärden. 

 
Aspen till höger får en skyddsbestämmelse. Även döda träd bör lämnas kvar. 

                                                 

18 Ekobyplan för Bysjöstrands ekoby, Inobi AB 2020-04-16 

19 Översiktlig naturvärdesinventering inom planområdet ”Bysjöstrand”, del av Saxhyttan 157:1 - 
Naturvårdssekreterare JanOlof Hermansson, 2008-11-20 
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Planområdet har även inventerats av ekobyföreningens expert på naturvärdesin-
venteringar. Han har upprättat en skötselplan20 för allmän plats NATUR och 
har pekat ut ett antal naturvärdesträd som bör skyddas med skyddsbestämmel-
ser.  

I detaljplanen finns bestämmelser för att skydda dessa naturvärdesträd. Skydds-
bestämmelsen träd1 innebär att trädet får fällas endast om det är sjukt eller ut-
gör en säkerhetsrisk. Naturvärdesträden ska ges goda förutsättningar att fort-
leva. Marklov (a1) krävs för trädfällning av sådana träd och ska bara beviljas om 
trädet har en förhöjd risk att orsaka skada. Alla dessa naturvärdesträd finns 
inom allmän plats NATUR, mer än 35 m från kvartersmark och behöver därför 
inget särskilt skydd under byggtiden. Ett skyddsavstånd på minst fem meter 
hålls till vägområdet för den planerade gång- och cykelvägen. Länsstyrelsens re-
kommendationer ”skydda träden vid arbeten” kan behöva följas vid vägbygget.  

Observera att beteckningarna träd1 och a1, på plankartan är placerade utanför 
områdena de gäller inom. 

Inom ett område vid den norra stranden till vattenområde W1 och upp till top-
pen av kullen inom ”Naturvärde B”, finns ett område med orkidén nattviol. 
Särskild hänsyn bör tas till detta. Föreslagen gångstig bedöms ändå kunna anläg-
gas inom området, om de platser där det finns som mest nattviol undviks. Till 
exempel är det mycket nattviol nära stranden. 

6.3.3 Betesmark  

Delar av naturområdena kan användas som betesmark för till exempel får. En 
förutsättning för det är att hagmarkerna blir väl tillgängliga för allmänheten, 
med tanke på att det är fråga om allmän platsmark. 

6.4 Vattenområden 

I detaljplanen ingår ett vattenområde där det är tillåtet att bygga två bryggor, 
max 2,5 m breda och max 30 m långa. De ska vara allmänt tillgängliga. Bryg-
gorna bör kunna användas till bad, förutom att fungera som förtöjningsplats för 
båtar. Tanken är att en samfällighet av boende har ansvaret för detta. 

Bryggor och liknande anläggningar ska prövas av berörd myndighet. Fastighets-
ägarens tillstånd krävs alltid. Bryggor kan även vara anläggningar som kräver an-
mälan till länsstyrelsen. Om anläggningen har plats för tio båtar eller fler räknas 
den som en småbåtshamn och är då bygglovspliktig.  

I norr där gång- och cykelvägen går på en vägbank längs sjön, tillåts inga bryg-
gor. Den enda byggnation som tillåts där är den som behövs för gång- och cy-
kelvägens grundläggning. I övrigt ska det vara ett öppet vattenområde. 

                                                 

20 Skötselplan för grönområden inom Bysjöstrands ekoby, Per Skoog 2020-02-20 
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6.5 Strandskydd 

Inom gällande detaljplan 418 är strandskyddet upphävt, med undantag för inom 
området med användningen NATUR, enligt Länsstyrelsens beslut.21  

Samma princip ska gälla för den nya detaljplanen. Strandskydd upphävs i detalj-
planen enligt plan- och bygglagen 4 kap. 17 §.  

En mindre del av ytan för NATUR i den gamla detaljplanen, blir i den nya de-
taljplanen allmän plats – TORG. Inom den ytan upphävs strandskyddet för att 
anläggandet av torget inte ska hindras. Strandskyddet upphävs även inom alla 
övriga områden inom detaljplanen, som inte har användningen allmän plats 
NATUR. Inom området med användningen NATUR gäller strandskydd till 100 
m från strandlinjen. 

I den norra delen av planområdet, för gång- och cykelvägen (GC-vägen), upp-
hävs strandskyddet så att GC-vägen kan anläggas.  

Inom detaljplanens vattenområde med beteckningen W1 tillåts max två bryggor 
för bad och båtliv. Bryggorna ska vara allmänt tillgängliga – möjligheten för all-
mänheten att komma ut på bryggorna för bad, fiske, lägga till med båt eller all-
mänt friluftsliv ses som värdefullt. Det är även en viktig tillgång för de boende 
inom detaljplanen att kunna ha tillgång till båt och badbryggor. En båtpool pla-
neras av ekobyföreningen så att antalet båtar kan hållas nere – man ska kunna 
utöva båtliv utan att ha egen båt. Bryggorna ska vara max 2,5 m breda och max 
30 m långa. Även inom det norra vattenområdet upphävs strandskyddet, för att 
möjliggöra grundläggning av gång- och cykelvägen. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydd:  

 Bysjöstrand är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) enligt kommunens översiktsplan. En utveckling av LIS-området 
enligt detaljplanen, bedöms bidra till utvecklingen av landsbygden.22 

 GC-vägen som förbinder Bysjöstrand med resten av Grangärde är ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.23 

 Avsikten med det södra vattenområdet inom detaljplanen är att allmänt 
tillgängliga bryggor för bad och båtliv ska kunna anläggas. Strandskyd-
det upphävs där för att anläggningarna för sin funktion behöver ligga 
vid vattnet.24 

                                                 

21 Beslut 511-676-2012, 2012-01-20, Länsstyrelsen Dalarnas län 

22 Miljöbalken 7 kap. 18 d § 

23 Miljöbalken 7 kap. 18 c § pkt. 5. 

24 Miljöbalken 7 kap. 18 c § pkt. 3. 
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6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

En ny lokalgata får en anslutning25 till väg 66 (Björbovägen), på en raksträcka. 
Anslutningen ska utformas enligt VGU26. Lokalgatan har en vändplan i dess 
norra ände. I den södra änden planeras en tillfällig vändplan att anläggas utanför 
planområdet, med servitutsavtal. Tanken är att bostadsområdet ska kunna ut-
vidgas söderut i framtiden och då behövs inte denna vändplan längre.  

En gång- och cykelväg (GC-väg) ska byggas från planområdets lokalgata fram 
till Gamla vägen mot Grangärde. GC-vägen ska byggas enligt VGU och utanför 
vägområdet för väg 66.27. I framtiden kan en motsvarande GC-väg byggas sö-
derut, mot Sunnansjö, med anslutning till GC-vägen runt Väsman.  

Väg 66 är rekommenderad väg för farligt gods. Se 6.8.5 Farligt gods nedan.  

6.6.2 Kollektivtrafik 

Två busslinjer mellan Nyhammar och Ludvika trafikerar väg 66 och har en håll-
plats vid Grangärde södra industriområde, ca 300 m från planområdet. Linjerna 
har relativt stor turtäthet. Möjlighet finns att åka på båda sidor om Väsman. 

Ett område längs väg 66, söder om planområdets tillfart, lämnas utanför plan-
området, så att en busshållplats kan byggas om befolkningen på Bysjöstrand blir 
så stor att detta bedöms vara motiverat. 

                                                 

25 Avtal om anslutningen skrivs mellan Trafikverket och Ludvika kommun. 

26 Vägars och gators utformning, Trafikverket 2020 

27 Avtal om bevakningsuppdrag skrivs mellan Trafikverket och Ludvika kommun. 

 

Bysjöns 
strand vid 
planområdet 
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6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering anordnas på respektive fastighet i den utsträckning som behövs. 
Kompletterande parkeringsplatser kan anläggas på torgytan och inom fastig-
heten med centrumfunktion, norr om torgytan. Ekobyföreningen planerar för 
en bilpool och laddstolpar för elbilar.  

Varumottag och utfarter kan anordnas mot GATA och TORG.  

6.7 Trygghet 

Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande 
system som ger god orienterbarhet, samt god belysning av såväl gator som 
gång- och cykelstråk. Bebyggelse med entréer och fönster vända mot gator och 
gångstråk ökar känslan av trygghet. 

I Bysjöstrand är den norra delen av lokalgatan helt rak. I den södra delen, där 
marken är mera kuperad, följer lokalgatan delvis terrängen, men den är inte så 
kurvig/backig att siktlinjen bryts. Det blir även en obruten siktlinje ner mot vi-
ken där bryggor får byggas.  

Gång- och cykelvägen norrut går huvudsakligen fullt synlig från väg 66, vilket 
ökar känslan av trygghet. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Ett avstånd på 40 m hålls mellan väg 66 vägkant och fastigheternas gränser. Bo-
stadshus ska hålla ett avstånd på minst 60 m till väg 66 vägkant. Detta säkerstäl-
ler att bullernivåerna inte blir för höga vid bostäder.  

Enligt bullerberäkningar28 uppnås 53-55 dBA ekvivalent nivå29, vid 60 m av-
stånd från vägkant. Med den trafikökning som kan förväntas i Dalarnas län 
fram till 204030, blir den ekvivalenta bullernivån 54-56 dBA på samma avstånd. 
Enligt bullerförordningen31 bör 60 dBA ekvivalent nivå inte överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad.  

I norra delen bedöms dessutom topografin ge en viss bullerdämpning. Vägen 
går där i en skärning.   

                                                 

28 Trafikbullerberäkning för detaljplaneområdet Bysjöstrand, Verksamhetsområdet milö och 
bygg, Ludvika kommun 2020-03-31. Beräkningarna bygger på Trafikverkets trafikräkning från 
2019 på aktuellt vägavsnitt. 

29 Logaritmiskt vägd dygnsmedelnivå i decibel anpassad till örats känslighet (A). 

30 Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15 

31 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Bysjöstrands ekoby 

      

      
Sida 

20(26) 

    

 

20(26) 

 

 

Detaljplanen har en skyddsbestämmelse m1 som reglerar att verksamheterna 
inom ”kretsloppskvarteret”, med bland annat verkstad/snickeri, inte blir stö-
rande för omgivningen. Boverket har tagit fram en vägledning för verksamhets-
buller.32  

6.8.2 Luft 

Inga miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas inom planområdet. 

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Vatten och avlopp saknas idag inom området. Se även 6.9.1 Vatten och avlopp. 

6.8.4 Skyddsanordningar 

Ett avstånd på 40 m hålls, så att det blir kvar en skogsremsa mellan de närmaste 
tomterna och väg 66. Till bostadshusen hålls ett avstånd på minst 60 m. 

6.8.5 Farligt gods – kvalitativ riskanalys33 

Öster om planområdet finns väg 66, som är rekommenderad led för farligt 
gods. Den ligger inom 150 m avstånd från planområdet. Därmed krävs en kvali-
tativ riskanalys enligt Länsstyrelsen34. 

Vägen ligger 40 m från närmaste bostadsfastighet (tomt) och 60 m från närm-
aste byggrätt för bostadshus. Hastigheten på vägen är begränsad till 80 km/h. 
Vägen avskärmas från planområdet av ett skogsområde och av att den delvis 
går i en skärning med en kulle mellan vägen och planområdet. Den del av vägen 
som inte avskärmas av skärningen och kullen är en raksträcka. Mellan vägen 
och skogen finns ett dike. 

De avstånd som anges i Länsstyrelsens vägledning om farligt gods, förutsätter 
att transportflödet av farligt gods är högt, att hastigheten på leden för farligt 
gods är 90-110 km/h och att det inte finns några barriärer eller nivåskillnader 
som skärmar av leden från planområdet. Säkerhetsavståndet till bostäder i två 
våningar är 70 m enligt vägledningen.  

Den dimensionerande risken är att en tankbil med petroleumprodukter fattar 
eld. Detta kan tänkas ske till följd av kollision och/eller avkörning. Vissa andra 
typer av farligt gods kan vara farligare, men petroleumprodukter är mera vanligt 
och räknas därför som den dimensionerande risken. 

Riskbedömning 

Hastighetsbegränsningen, vägens standard och att flödet av farligt gods inte be-
döms vara högt, gör att olycksrisken inte bedöms vara hög. Avskärmningar gör 

                                                 

32 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – 
en vägledning, Boverket 2015. 

33 Riskanalys som bygger på bedömningar utan att beräkningar har gjorts 

34 Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06. 
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att en olycka med farligt gods där inte bedöms få stor påverkan på planområ-
det.35 Därmed har riskavståndet minskats från 70 m till 60 m.36  

6.8.6 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänsten har en filial i Nyhammar. En första styrka kan vara på plats 
inom tio minuter vid en eventuell olycka. Full styrka kan vara på plats inom 
tjugo minuter. Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas i samband med 
byggnation. 

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp (VA) inom detaljplanen ska vara enskilt. Ekobyförening pla-
nerar för att avloppsvattnet ska tas om hand och renas lokalt, genom så kallad 
kretsloppsbaserad biologisk avloppsrening.37 Vatten från reningsanläggningen 
ska inte infiltreras i siltjord och inte i mark som riskerar att översvämmas. Vat-
tenförsörjning ordnas med bergborrade brunnar. Avloppsanläggningen får inte 
tas i bruk förrän den är godkänd av tillsynsmyndigheten38. För vattenanlägg-
ningen kan även tillstånd hos mark- och miljödomstolen krävas. 

Planområdet kan anslutas till kommunalt VA. Det kommunala VA-nätet finns 
idag utbyggt cirka 650 meter norr om planområdet, där en förbindelsepunkt 
kan ordnas. VA-nätet där har tillräcklig kapacitet även för Bysjöstrand. En så-
dan anslutning kan göras om den enskilda anläggningen helt havererar och ska 
då bekostas av bostadsområdets gemensamhetsanläggning/samfällighetsför-
ening. Se även 7.6 Ekonomiska frågor. 

6.9.2 Dagvatten39 

I lokalgatans överkant (östra kant) kommer ett dike att anläggas som leder dag-
vatten till det u-område40 som finns på fastigheten Saxhyttan 4:487. U-området 
utformas som ett täckdike med infiltration. Dagvatten från tak ska ledas ut på 
marken för lokal infiltration/fördröjning.  

Ett dike öster om bostadsområdet anläggs för att skydda bostadsområdet mot 
dagvatten från väg 66 och Korsnäsberget. Det ska hålla minst 1% lutning och 
ska underhållas så att det inte blir stopp i det. Detta ska skötas av bostadsområ-
dets samfällighetsförening som har hand om det enskilda huvudmannaskapet 
för allmän plats. 

                                                 

35 Räddningstjänstens bedömning för gällande detaljplan 418 

36 60 m var Länsstyrelsens krav för gällande detaljplan 418 

37 Utformningen av lokala lösningar för vattenrening och vattenförsörjning i Bysjöstrands 
ekoby, Bysjöstrands ekobyförening genom arkitekt Erik Berg i april 2020 

38 För närvarande Myndighetsnämnden miljö och bygg, Ludvika kommun 

39 Regnvatten 

40 Område för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
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Dagvatten från GC-vägen ska ledas från Trafikverkets anläggning. Marken där 
GC-vägen går nära väg 66 är dessutom dränerande – grovsilt/finsand. 

6.9.3 Värme 

Inget gemensamt uppvärmningssystem planeras. Bostadshus bör istället utföras 
som så kallade passivhus eller lågenergihus. Det är olämpligt att basera upp-
värmningssystem på fossila bränslen eller direktverkande el. 

6.9.4 El 

Planområdet planeras anslutas till elnätet i Grangärde. Stora delar av takytorna 
inom planområdet kommer att vara lämpliga för solceller, som kan komplettera 
elförsörjningen. 

6.9.5 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband 
med annan ledningsdragning. 

6.9.6 Avfall 

Planområdet får kommunal sophämtning. En station för fastighetsnära sorte-
ring bör placeras centralt i området, till exempel i anslutning till infarten till om-
rådet. 

Återvinningsstationer finns i Grangärde centrum cirka 2 km från planområdet 
(glas och metall) och vid bensinstationen vid länsväg 245 cirka 3 km från plan-
området (förpackningar och tidningar), samt centralt i Sunnansjö vid Botbergs-
vägen cirka 4 km från planområdet.  

Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

6.10 Barnperspektiv 

Detaljplanens naturområde är ett bra område för lek och rekreation. Den före 
detta åkerns norra del kan vara lämplig för bollspel, midsommardans med mera. 
Inom detaljplanens vattenområde kan bryggor som kan användas till bad och 
båtliv anläggas.  

För de mindre barnen är de stora tomterna lämpliga platser för lek. 

6.11 Konsekvenser och överväganden 

Vid en utbyggnad enligt planen kommer en del av blandskogen inom området 
att avverkas och en före detta åker tas i anspråk. Vägar och grunder tar mark i 
anspråk. Exploateringen är dock inte högre än att området även i fortsättningen 
kommer att domineras av vegetation. Nya ledningar, dock ej VA-ledningar, och 
en gång-, cykel- och mopedväg till planområdet ska byggas.  

I samrådsskedet var det en öppen fråga om det skulle bli kommunalt eller en-
skilt VA. Utformningen av lokala lösningar för vattenrening och vattenförsörj-
ning har sedan dess redovisats av ekobyföreningen.41 Enskilt VA bedöms av 

                                                 

41 Utformningen av lokala lösningar för vattenrening och vattenförsörjning i Bysjöstrands 
ekoby, Bysjöstrands ekobyförening genom arkitekt Erik Berg i april 2020 
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kommunen42 vara så viktigt för en ekoby att detaljplanen utformas och genom-
förs för detta. VA-anläggningen får dock inte tas i bruk förrän den är godkänd 
av tillsynsmyndigheten.43 Kommunen kommer inte att bekosta kommunalt VA 
eller några förberedelser för det. 

Strandområdet förblir allmänt tillgängligt och bedöms bli mera använt, främst 
av boende inom området. 

Om planområdet blir bebyggt med en ekoby bedöms bebyggelsen bidra till ett 
hållbart samhälle. 

I samband med det planprogram44 som gjordes för den gällande detaljplanen, 
418, prövades fyra olika förslag till tomtlokaliseringar. Överväganden då resulte-
rade i ett femte förslag med tomter på båda sidorna av lokalgatan, för att kost-
naderna för gatan inte skulle bli för höga per fastighet. Ett annat övervägande 
var att naturområdena A och B inte skulle tas i anspråk för bostäder. 

Detaljplanen är anpassad för att kunna kompletteras med en ny detaljplan i di-
rekt anslutning till planområdets södra gräns. Bostadsområdet kan därmed ut-
vidgas och få en motsvarande anslutning med gång- och cykelväg söderut mot 
Sunnansjö och gång- och cykelvägen runt Väsman. 

7 Genomförande 

7.1 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Stor del av planområdet berör del av Saxhyttan 4:411 som är kommunägt.  

Fastigheter för småhusbebyggelse är sedan tidigare avstyckade. Totalt är det 20 
småhustomter, Saxhyttan 4:475, 4:476, 4:477, 4:478, 4:479, 4:480, 4:481, 4:482, 
4:483, 4:484, 4:485, 4:486, 4:487, 4:488, 4:489, 4:490, 4:491, 4:492, 4:493, 4:494. 
Även dessa är kommunägda.  

För del av gång- och cykelväg berörs Saxhyttan 157:1 som ägs av Prästlönetill-
gång, Svenska Kyrkan.  

7.1.2 Fastighetsbildning 

20 småhustomter är styckade sedan tidigare. För den tänkta ekobyn behöver 
denna fastighetsindelning inte ändras. Eventuellt kan en sammanslagning av 
Saxhyttan 4:490 och Saxhyttan 4:491 behövas beroende på utformning av kul-
turkvarteret.   

                                                 

42 Möte mellan samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef, planeringschef och planarki-
tekten, 2020-04-09 

43 Myndighetsnämnden miljö och bygg, Ludvika kommun 

 

44 Planprogram för del av Saxhyttan 157:1 ”Bysjöstrand”, kommunledningskontoret 2007, revi-
derat i juni 2008 
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För gång- och cykelvägen måste del av Saxhyttan 157:1 förvärvas. Detta om-
råde föreslås regleras in i kommunens fastighet Saxhyttan 4:411.   

Då del av allmän plats inom planområdet ska ha enskilt huvudmannaskap måste 
del av Saxhyttan 4:411 avstyckas till en egen gatu- och parkfastighet. För denna 
fastighet måste sedan en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening 
bildas för skötsel och underhåll av området. Detta i enlighet med Anläggnings-
lagen. I gemensamhetsanläggningen föreslås även att ekobyns vatten- och av-
loppssystem ingår.   

En vändplan bör anläggas utanför planområdet för att avsluta lokalgatan i södra 
delen. För att trygga denna vändplan bör ett servitut tecknas mellan ägaren av 
styckningslotten av Saxhyttan 4:411 och ägaren av Saxhyttan 157:1.  

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från sakä-
gare.  

7.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-
mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. Fastigheter avsedda för bebyggelse 
köps av en ekonomisk förening vars uppdrag är att utveckla Bysjöstrand. Före-
ningen försäljer sedan tomterna vidare till privatpersoner som ska bygga.  

Det tänkta kulturkvarteret som finns markerat i detaljplanen försäljer kommu-
nen till föreningen. Därefter åligger det föreningen att bygga upp denna bebyg-
gelse.   

För bebyggelsen inom området planeras ett slutet avloppssystem. Likaså plane-
ras för bergborrade brunnar. Dessa anläggningar ska ingå i en gemensamhetsan-
läggning, förslagsvis samma som för gata och naturområden. Om ekobyföre-
ningen vill ha reservledningar för kommunalt VA lagda från början i vägkrop-
pen, så får de bekostas av samfällighetsföreningen. 

7.3 Allmän platsmark 

För kommunens del innebär ett genomförande av planen att en ny gång- och 
cykelväg ska anläggas. Denna ska sträcka sig från lokalgatan i planområdet till 
Gamla vägen som leder in mot de centrala delarna av Grangärde. Då del av 
gång- och cykelvägen tangerar väg 66 ska genomförandet regleras i ett avtal 
med Trafikverket.   

Den lokalgata samt det torg som ska anläggas enligt detaljplanen ska ha enskilt 
huvudmannaskap och därav bör dessa områden ingå i en gemensamhetsanlägg-
ning för förvaltning. Likaså bör den mark som i detaljplanen är utlagd som all-
män plats Natur ingå i gemensamhetsanläggningen.  

För att kommunen ska säkerställa vid försäljning av småhusfastigheterna att 
ekobyföreningen anlägger de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap 
samt enskilt vatten- och avloppssystem ska ett genomförandeavtal tecknas med 
föreningen. Detta i samband med att detaljplanen antas. 
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Med ett enskilt huvudmannaskap kan föreningen själva bestämma på vilket sätt 
dessa allmänna ytor ska underhållas och utformas för att vara enhetliga med 
konceptet ”ekoby”. 

För att avsluta lokalgatan i dess södra del av planområdet så bör en vändplan 
anläggas utanför planområdet. 

7.4 Strandskydd 

Strandskydd avses upphävas inom detaljplaneområdet, se även 6.5. 

7.5 Organisatoriska frågor 

7.5.1 Planförfarande 

Planarbetet genomförs med standardförfarande.  

7.5.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän plats gång- och cykelväg i detaljplanen.  

För övrigt allmän plats inom detaljplanen är det enskilt huvudmannaskap. För 
detta ska det bildas en gemensamhetsanläggning där en förening svarar för för-
valtandet av de gemensamma områdena och anläggningar.  

Skälet till det enskilda huvudmannaskapet är att detta är ett starkt önskemål från 
ekobyföreningen. Man vill själva sköta om gator, torg och naturområden och 
har upprättat en skötselplan45. De allmänna platserna kommer att vara tillgäng-
liga för allmänheten, men bedöms i första hand komma att användas av boende 
inom planområdet.  

7.5.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen ska vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av femton (15) år. 

7.6 Ekonomiska frågor 

Kostnader för genomförandet på kvartersmark åvilar den enskilde fastighetsä-
garen.  

Kostnader för genomförandet av de allmänna platserna, såsom vatten- och av-
lopp, gata samt gång- och cykelväg, ska regleras mellan kommunen och före-
ningen Bysjöstrand (ekobyföreningen) i ett särskilt genomförandeavtal som ska 
tecknas mellan parterna i samband med att detaljplanen antas.  

Kommunen erhåller intäkter vid markförsäljning av de 20 färdigstyckade tom-
terna samt den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap. Om man i 
framtiden tvingas46 att koppla på området till det kommunala VA-nätet erhålls 

                                                 

45 Skötselplan för grönområden inom Bysjöstrands ekoby, Per Skoog 2020-02-20 

46 Till exempel på grund av att avloppsanläggningen inte fungerar 
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då anslutningsavgifter. Bostadsområdets gemensamhetsanläggning/samfällig-
hetsförening ska då även bekosta ledningar till anslutningspunkten i Grangärde, 
650 m norr om Bysjöstrands bostadsområde, samt de tryckstegringsstationer 
med mera som behövs. 

7.7 Tidplan 

Samråd januari – februari 2020 

Granskning  april – maj 2020 

Antagande  juni 2020 

8 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under planar-
betets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.  

 

 

Johanna Ingre Torkel Berg 
planeringschef planarkitekt – handläggare 


