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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-06-03 

Justerandes sign. 

Au§ 111 Dnr KS 085/2015 

Samrådsremiss, detaljplan för del av Riggards 1:13 med flera 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 november 2014 § 248 att 

uppdra till Bergslagens miljö- och byggförvaltning att inleda arbete med en 

detaljplaneändring för området Riggards. Avsikten med detaljplaneändringen var 

att möjliggöra för kommunen att välja mellan att rusta upp befintliga lägenheter 

eller riva samtliga lägenheter och genomföra en nybyggnation i området. 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning har den 1 juni 2015 inkommit med 

sam rådsremiss gällande detaijplan för del av Riggards 1: 13 med flera. Syftet med 

förs laget till ändrad detaljplan är att i strandnära läge möjliggöra för utökade 

byggrätter för bostadsändamål samt möjliggöra för bostäder på i dag allmänt 

ti llgänglig mark. 

Samrådet sker under perioden 1-30 juni 2015. 

Fysisk planerare Diana Nilsson, Bergslagens miljö- och byggförvaltning föredrar 

föreliggande förslag till detaljplaneändring. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att upprätta 
förslag till synpunkter som presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 
17 juni 2015. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Utdragsbestyrkande 



[Vjd1~ BMB 1.8\ miljödiplom 
~l f'tl"S-. YVOIA~ 

2015-06-01 Diarienr: 2014-8684 

ICll• Bergslagens 

m i~ · Miijö- och Byggförvaltnlng 
Hällefors Lindesberg 
Ljusnarsberg Nora 

Stadsarkitektkontoret 
Diana Nilsson 
fysisk planerare 
diana.nilsson@bmb.se 

SAMRÅDSREMISS 

Till berörda en ligt sändlista 

Detaljplan för del av Riggards 1: 13 m.fl. i Kopparberg, Ljusnarsbergs 
kommun, Örebro län 

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har på uppdrag av Ljusnarsbergs kommun 
upprättat detta förslag till detalj plan. 

Syftet med planen är att i strandnära läge möj liggöra för utökade byggrätter för 
bostadsändamål samt möjliggöra för bostäder på idag allmänt ti llgänglig mark. 

Samråd pågår 1-30 juni 2015 

Planens omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar. Planhandlingar 
finns även att tillgå på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning samt digitalt på 
www.bmb.se 

Planen upprättas med s.k. utökat planförfarande enligt PBL 20 10:900 i dess lydelse 
efter I januari 2015. 

Enligt PBL (5 kap 11 §)ska samråd ske när nya detaljplaner tas fram. Samråd 
möj liggör för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra 
som berörs att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Inkomna synpunkter 
sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse. 

Fortsättning fö ljer på nästa sida >>> 

Postadress 
Kungsgatan 41 
7 11 30 Lindesberg 

Gatuadress 
Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon f fax 
058 1-8 10 00 vxl 
0581-169 72 fax 
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E-post f www 
info@bmb.se 
http://www.bmb.se 

Giro 
Postgiro 12 31 60-4 
Bankgiro 82 1-3 134 

Organisationsnr: 
212000-201 5 



Sänd lista 
X Trafikenheten (BMB) mats.lidestig@bmb.se 

X Miljökontoret (BMB) ingrid.andren@bmb.se 
katarina.johnsson@,bmb.se 

X Polisen registrator.bergslagen@,polisen.se 
X Räddningstjänsten raddni ngstj ansten.vb@Iudvika.se 
X Fortum robert.granevald @fortum.com 
X Ska nova skanova-remisser-orebro@skanova.se 
X Värmevärden kundservice@varmevarden.se 
X Trafikverket eskilstuna@trafikverket.se 
X Lantmäteriet katarina.munther.andersson@lm.se 
X Länsstyrelsen i Örebro län sam by.orebro@,lansstyrelsen.se 
X Bergslagens Kommunalteknik forbund@bergslagens-kt.se 
X Ljusnarsbergs Kommun kommun@ljusnarsberg.se 

För kännedom 
I Beställare I 
I Beställares Arkitekt I 

Samrådet syftar ti ll att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter. 

Synpunkter på förslaget sändes till info@bmb.se eller 
Stadsarkitektkontoret, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. 

Eventuella synpunkter måste ha inkommit senast den 30 juni 2015. 

Synpunkter ska lämnas skriftligen och måste innehålla namn och adress. 
Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns. 

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av: 
Diana Ni lsson, fysisk planerare, Tfn 0581 - 817 47 
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Plan nr XXX 

i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun, Örebro län 
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SAMRÅDSHANDLING 

PLANBESKRIVNING 

2015-06-01 Diarienr: 2014-8684 

Detaljplan för del av Riggards 1: 13 m.fl. i Ljusnarsbergs kommun, Örebro 
län 

INLEDNING 

DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med planen är att i strandnära läge möjliggöra för utökade byggrätter för 
bostadsändamål samt möjl iggöra för bostäder på allmänt tillgänglig mark. 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen tillåter bostadsbebyggelse i en till två våningar. Förslaget gör det möjligt att 
bygga enfamiljshus om 5 st envångingshus och 12 tvåvåningshus. Avsikten är att det ska 
upplåtas bostäder med hyresrätt samt bostadsrätt. Detaljplanen kan dock inte reglera 
upplåtelseform. Planförslaget är upprättat i enlighet med fördjupad översiktsplan för 
Kopparberg och Bångsbro, antagen 1993-06-03. Översiktsplan 2002 för Ljusnarsbergs 
kommun berör endast Garhytteån övrig planområdesyta hänvisas ti ll FÖP Kopparberg och 
Bångsbro. 

PLAN FÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och kommer att antas av Kommunfu llmäktige i 
Ljusnarsbergs kommun enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Planförslaget kommer dessförinnan tas upp för godkännande i Bergslagens Miljö- och 
Byggnämnd. 

PLAN HANDLINGAR 

Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, 
fastighetsförteckning och behovsbedömning. 
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PLANDATA 

Planområdet ligger i de nordvästra delarna av Kopparbergs tätort, strax söder om 
Riggardsgatan och väster om Ställdalsvägen. Området begränsas av villakva11er i norr och 
idrottsplats i söder. 

Planområdets area är drygt 5 hektar (ha), varav ca l ha är vatten. Marken omfattas av 
fastigheterna Riggards l: 13, Iläggaren 2 och Rostugnen I. Fastigheterna ägs av Ljusnarsbergs 
kommun och HSB:s BRF Svea i Kopparberg. Planområdet omfattas även av fastigheterna 
Finnhyttan I: l och Stortorp 6: l som ägs av Ljusnarsbergs kommun. Av dessa fastigheter är 
det endast fastighetens vattenområde som ligger inom planområdet. Inom området finns inga 
kända gemensamhetsanläggningar eller marksamfälligheter. 

Det finns två ledningsrätter för vatten och avlopp. Ledningsrätt l 8-KOR-12 l. l ägs av 
Ljusnarsbergs kommun och belastar Iläggaren 2. Ledningsrätt 18-LJU-2266.2 ägs av 
Ljusnarsbergs kommun och belastar Riggards l : 13. 

Utanför planområdet finns en vägrätt för nyttjanderätt av Allmän väg 792, vi lken ägs av 
trafikverket. 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap 11 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 
Miljöpåverkan beskrivs vidare under rubriken påverkan på miljön. 
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Kopparberg 2015-06-10 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) har av Ljusnarsbergs kommun fått i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för nämnda område. Kommunen har som markägare och 
beställare givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Kommunstyrelsen, som beställare, har initialt anlitat Arktis Arkitekter AB som framtagit ett 
förslag (ursprungsförslag). Därefter beslutade kommunstyrelsen 2014-11-26 § 248 överlämna 
det formella uppdraget utifrån beslutet till BMB. 

Kommunstyrelsen anser att samrådsförslaget avviker på flera väsentliga delar från 
ursprungsförslaget. Kommunstyrelsen förordar att detaljplanen upprättas huvudsakligen 
baserat på ursprungsförslaget. Skälen är följ ande: 

• Begränsa planen till en väg och nyttja befintlig väg enligt nuvarande förhållanden så 
långt det är möjligt. 

• Nyttja befintliga garagebyggnader så långt det är möjligt. 
• Placera kvartersmarken i enlighet med det ursprungliga förslaget. 
• Återgå tilll det större parkstråket i centrum av bebyggelsen. Det kan ko~a att 

behövas för lekplats samt att träd kan planeteras. 
• Tag bort bestämmelse om fastighetsstorlek. 
• Tag bort bestämmelse om största byggnadsarea. 
• Ändra byggnads högsta total höjd närmast stranden från 6,0 m till ca 4,0 m och i 

byggnad i bakre husraden från 9,0 till ca 7,5 m. 
• Tag bort bestämmelse om största taklutning. 
• Tag bort bestämmelse om att endast källarlösa hus får byggas. 

Anledningen till våra ståndpunkter är den lokala kännedomen om svårigheter att få till stånd 
byggnationer över huvud taget och därför är det av mycket stor vikt att planbestämmelserna 
ska vara utformade på det mest flexibla sättet som är möjligt. Det är också mycket viktigt att 
hålla ned kostnaderna så framtida tomter kan vara möjliga att avyttra och därmed uppfylla 
målet med detaljplanen, dvs bebyggelse och nya bostäder. 

Därför förväntar sig beställaren att vid framtida detaljplaneuppdrag förs en dialog under själva 

p[/i/:t 
Bo wa1ruJLfer 
Kommunchef 

Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

www. ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 


