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SAMRÅDSREMISS 

 

DETALJPLAN FÖR NYA VÄGEN 15:1 M.FL. (KOPPARBERGS 
BRYGGERI) I KOPPARBERG, LJUSNARSBERGS KOMMUN 

En del i arbetet med att ta fram en detaljplan är att inhämta synpunkter från sakägare och övriga som 

kan beröras av planen. I och med detta utskick ges möjligheten att komma med synpunkter kring 

detaljplaneförslaget. 

Samrådstid 6 april 2020 – 4 maj 2020 

Läge. Planområdet är beläget norr om de centrala delarna av Kopparbergs tätort. Området avgränsas i väster 

av riksväg 63 och i öster av Finnkullbergets naturreservat. Avståndet till de centrala delarna av Kopparbergs 

tätort är cirka 500 meter.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där 

lager och verksamhetsytor säkerställs. Planen ska samordna tidigare planer med ett samlat grepp så att 

verksamheten gentemot sin omgivning kan utvecklas. Planhandlingar finns att läsa på kommunhuset i 

Ljusnarsberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, samt digitalt på 

www.bmb.se 

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Enligt PBL (5 kap 11§) ska samråd ske när nya detaljplaner tas fram. Samråd möjliggör för statliga 

myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs att lämna synpunkter på 

detaljplaneförslaget. Inkomna synpunkter, som leder till justeringar, arbetas in i planhandlingen inför 

granskning samt sammanställs och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande. 

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.  

Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.                     

Ange  Dnr: S-2016–736. 

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsbyggnadskontoret senast den 2020-05-04.  

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden 

betyder att inga synpunkter finns. 

Ytterligare upplysningar erhålles av: 

Kjell Jansson, planarkitekt, Tel: 0581-81747 e-post: kjell.jansson@sb-bergslagen.se 

mailto:info@sb-bergslagen.se

