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Upphävande av kommunens beslut att anta
detaljplan för del av Ludvika
6:1 ”Väsmanstrand” i Ludvika kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 11 § PBL att upphäva del av
kommunens beslut att anta detaljplan för del av Ludvika 6:1
"Väsmanstrand" i Ludvika kommun. Den del av detaljplanen som har
användningsbestämmelsen W3 upphävs.

Redogörelse för ärendet
Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade den 29 oktober 2018 §
15 att anta rubricerad detaljplan.
Detaljplanen har varit föremål för granskning varvid en erinring kvarstår i
den antagna detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade den 26 november 2018, med stöd av 11 kap. 10 §
PBL, att överpröva kommunens beslut eftersom detaljplanen genom
användningsbestämmelsen W3 möjliggör att brygga, kallbadhus och
badbryggor anläggs längs hela strandlinjen. Totalt medger planen en
övertäckning av vattenområdet på ca 1600 m2.
Kommunstyrelsen har den 31 januari 2019 medgett att del av detaljplanen
ska upphävas, detta gäller området med användningsbestämmelsen W3.
Motivering för upphävande av planen
Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd
som anges i 10 § andra stycket. Om kommunen medger det får beslutet
upphävas i en viss del (se 11 kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900),
PBL). Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om beslutet bl.a.
kan antas innebära att strandskydd upphävs i strid med gällande
bestämmelser (se 11 kap. 10 § p.4 PBL).
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Användningsbestämmelsen W3 möjliggör brygga, kallbadhus och
badbryggor längs hela strandlinjen, vilket innebär en för stor övertäckning
av vattenområdet. Detta leder till att förutsättningarna för att växt- och
djurliv att finnas kvar och utvecklas försvinner. Totalt medger planen en
övertäckning av vattenområdet på ca 1600 m2.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden, och till att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. I synnerhet är
övergången mellan land och vatten särskilt viktig för växt- och djurlivet.
Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken ska det finnas särskilda skäl för att kunna
upphäva strandskyddet i en detaljplan. Kommunen har som särskilda skäl
angett att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
En tätortsnära strandpromenad är visserligen ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Dock kan
en strandpromenad utformas på olika sätt. Länsstyrelsen bedömer att
behovet av strandpromenad kan tillgodoses på något annat sätt som är
mindre ingripande i strandskyddets syfte att värna växt- och djurlivet. Om
ett bryggdäck anläggs tar man bort förutsättningarna för växt- och
djurlivet att finnas i övergången mellan land och vatten. En
strandpromenad som i sin helhet anläggs på land får inte denna effekt.
Övertäckning av en så stor vattenyta i övergången mellan land och vatten
strider mot strandskyddets syften eftersom det tar bort förutsättningarna
för växt- och djurlivet att finnas i övergången mellan land och vatten. Att
det i dagsläget inte finns några höga naturvärden ändrar inte
Länsstyrelsens bedömning.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att den del av detaljplanen ska
upphävas som har användningsbestämmelse W3 eftersom särskilda skäl
saknas och då det strider mot ett av strandskyddets syften.

Överklagande
Länsstyrelsens beslut får enligt 13 kap. 5 § PBL överklagas hos
regeringen.

De som deltagit i beslutet
Enhetschef Fredrik Sandberg har beslutat i detta ärende efter föredragning av
planarkitekt Joakim Olsson Syväluoma. Företrädare för enheterna för
naturskydd samt rättsenheten har deltagit i ärendets slutliga handläggning
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Bilaga: Besvärshänvisning
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