
2011
Avesta

Detaljplan Syfte Antagande Lagakraft

Samråd om detaljplan för del av Boken 4 Stadsbebyggelse i upp till tre våningar, 
bostadsändamål, service och/eller ändamål 
för verksamheter som inte är störande

2011-09-12 2011-10-04

Del av kvarteret Örnen Bostäder och folktandvård med tillhörande 
parkering, carport miljöhus och grönytor

2011-03-14 2011-04-06

Del av Grytnäs Kyrkby 25:1 m.fl. Bostadstomter i nära anslutning till Avesta 
centralort

2009-04-06 2011-03-10

Del av Avesta 2:43, Koppardalen Skapa möjlighet till handelsområde 2011-01-24 2011-02-15

Borlänge

Detaljplan

Samråd om detaljplan för utvidgning av kv 
Släpet vid Islingby industriområde

Syftar till att kunna uppföra ny bebyggelse 
för industri

2011-09-29 2011-10-28

Norr Romme 13:6 m.fl., Rommehedslägret 
+ fastighetsplan

Skapa förutsättning för utveckling och 
underhåll av Rommehedslägret. Bevara 
kulturmiljön.

2011-09-29 2011-10-28

Samråd om detaljplan för handelsområde i 
Norra Backa; delplan 2, ersättning av 
detaljplaner för område norr kv 
Byggmästaren och vid kv Arkitekten

Ändra markanvändningen till 
handelsändamål och även viss 
kontorsverksamhet

2010-09-02 2011-05-19

Falun

Detaljplan

Gruvbron 1 m.fl. Säkra befintlig bensinstationsverksamhet 2009-12-10 2011-09-22

Högskolan Dalarna m.m. på Lugnet Tillbyggnad av högskolebyggnad med nytt 
bibliotek, omläggning av parkeringsplatser 
m.m.

2011-06-09 2011-07-08

Upphävande av delar av detaljplaner för 
större delen av Sågmyra tätort

Ta bort planerad trafikomläggning som ej 
längre är aktuellsamt kvartersmark med 
planbestämmelser som är tveksamma 
m.m.

2011-06-09 2011-07-08

Vika kyrkby 29:1 m.fl. Lösa parkeringsbehov, säkerställa 
gästparkering samt konferenslokaler och 
kontorsutrymmen

2011-05-31 2011-07-01

Upphävande av dp för området väster om 
Krondiket

P.g.a. nya prioriteringar kommer området 
inte att byggas ut

2011-05-31 2011-07-01

Danholn 7:8 Möjliggöra en ny användning av det före 
detta reningsverket samt möjliggöra en 
försäljning av fastigheten.

2011-04-07 2011-05-04

Del av Born (del av Stora 
researchområdet)

Tillåta vuxenutbildning, vårdverksamhet 
(öppenvård) kontor samt småskalig 
hantverks- och industriverksamhet.

2011-03-29 2011-04-25

Östra delen av Dalregementet Handel med skrymmande varor 2010-04-08 2011-04-14

Slussens gamla skola Bekräfta pågående och planerad 
markanvändning samt att pröva 
användningen för fastigheten Kungsgården 
2 - den gamla skolan vid Slussen

2011-03-10 2011-04-06

Gagnef

Detaljplan

Västanbäcken 2:10, (Benarvsgården) Ändra användningen från allmänt ändamål 
till bostäder

2011-02-15 2011-03-14



Hedemora

Detaljplan

Västkusten, Svedjan 3:5 m.fl. Villaområde med sjöutsikt mm 2010-09-14 2011-09-22

Vikmanshyttans centrum bredda användningen med handel och 
kontor, skydda kulturmiljön, bestämma 
användningen av centrum m.m.

2011-05-31 2011-06-22

Jaktstigen, Hedemora-Västerby 1:201, 
1:248-1:268 samt delar av 1:137. 
Upphävande av del av dp för Västerby 
1:137 m.fl.

Möjliggöra försäljning av förskolan, utöka 
och anpassa byggrätterna på befintliga 
villatomter, upphäva en del av den nu 
gällande detaljplanen

2011-04-14 2011-05-10

Polishuset, del av Hedemora 6:1 Skydda f.d. polishusets kulturvärden, 
anpassa användningsområden för 
fastigheten säkerställa tillgängligheten till 
marken som betecnas TORG

2011-03-17 2011-04-12

Prästen 12 i Hedemora tätort Klargöra byggrätten, tydliggöra och skydda 
fastighetens kulturvärden, föreslå metoder 
för att lyfta fram kulturvärdena

2011-02-10 2011-03-09

Ändring av detaljplan för järnvägsstation, 
kv Björnen, Ulven i centrala Hedemora

Möjliggöra parkeringsytor, ny utfart och ny 
sträckning av huvudgata

2011-02-10 2011-03-09

Ändring av detaljplan Hedemora Mälby 1:1 
m.fl.

Ökad byggrätt samt en mer flexibel 
utformning

2011-02-10 2011-03-09

Gussarvet, del av Hedemora 6:1, Laken 1-
6, Karpen 1 o 2

Ändra användningen för att möjliggöra en 
avstyckning och försäljning

2010-12-14 2011-01-13

Gussarvet - del av Hedemora 6:1, Laken 1-
6, Karpen 1-2

Fler användningssätt för fd. skola, bevaka 
kulturmiljö m.m.

2010-12-14 2011-01-13

Leksand

Detaljplan

Ändring av detaljplan för Siljansnäs (öster 
om slalombacken) samt upphävande av 
ändring av detaljplan

Möjliggöra byggnation i två plan med en 
begränsad byggnadshöjd

2011-10-03 2011-11-03

Del av Hotellbacken och Strandvägen Utökning av fastighet samt stänga av väg 
för genomgående biltrafik samt möjliggöta 
ytterligare p-platser

2011-10-03 2011-11-03

Ändring av detaljplan för Kajen m.m. 
(området mellan Leksandsbron och 
järnvägsbron)

Möjliggöra parkering inom området 2011-08-29 2011-10-03

Siljan Airpark Museum Björken 200:86 
m.fl.

Utöka bostadsbebyggelsen vid flygfältet 
med tomter för grupphus m.m.

2011-05-23 2011-06-28

Ros´ns lada (Edshult 1:36, 1:117 m.fl.) 30-35 nya lägenheter i tvåvåningshus 2010-12-13 2011-01-17

Nordost Kornvägen, Övre Heden 52:1 och 
52:2 samt del av 7:64

Möjliggöra markbyte. Allmän platsmark och 
gcm-väg ersätts till största delen med 
kvartersmark för småindustri och hantverk.

2010-12-16 2011-01-11

Ludvika

Detaljplan

Biskopsnäset (etapp !) Bostadsbebyggelse i naturnära läge 2011-06-01 2011-07-13



Ändring av del av dp för kv Svanen Möjlighet till byggande av flerbostadshus 
och att göra planen flexibel

2011-06-15 2011-07-11

Del av Ludvika 4:39 m.fl. "ABB HVDC" Möjliggöra utbyggnad av industri och ny 
dragning av väg med tillhörande gång och 
cykelstråk m.m.

2011-03-28 2011-06-29

Säfsen 1.5 med flera "Östanvik" Använda en befintlig bostadsfastighet som 
en del av Säfsens fritidsby

2011-01-31 2011-02-28

del av kvarteret Valla Bredda användandet samt tillåta mindre 
utbyggnadsmöjligheter i den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön

2011-02-07 2011-02-28

Malung-Sälen

Detaljplan

Stöten stugby Huvudsyfte är att möjliggöra en förnyelse 
av bebyggelsen inom Stötens stugby

2011-09-26 2011-10-21

Törnäset (del av Malung 2:7) Tillskapa 19 nya tomtplatser för 
bostadsbebyggelse

2011-09-26 2011-10-21

Horrmundberget, tomtområde m.m. 
(Gusjön 4:67 m.fl.)

Tillskapa 26 nya tomtplatser för friliggande 
fritidshus samt ett stygbyområde för ca 9 
stugor samt förbindelseliftar

2011-06-20 2011-07-15

Värmecentral i Tandådalen Byggnation av ny värmecentral 2011-06-20 2011-07-15

Barnskidområde vid Hundfjället Anläggande av en barnpist och en 
äventyrspist

2011-05-30 2011-06-29

Tryckstegringsstation i Lindvallen Byggnation av en ny tryckstegringsstation 
för snökanonvatten

2011-06-20 2011-06-20

Panncentral Högfjällshotellet Ny panncentral 2009-02-16 2011-06-16

Högfjällsområdet (Västra Sälen 5:543 och 
7:249)

31 nya tomter för fritidshus 2011-02-21 2011-03-22

Gunnarsgården (Västra Sälen 8:13) Dela upp fastigheten Västra Sälen 8:13 i 
två tomter

2010-12-16 2011-01-05

Ändring av del av detaljplan för Vasaåsen, 
Lindvallen

Ökning av brutto- och byggnadsarean 2010-12-16 2011-01-05

Mora

Detaljplan

Samråd om ändring av del av detaljplan 
S174 "Oxbergsleden" för fastigheten 
Morkarlby 18:16 vid Morkarlbyvägen

Legalisering av pågående verksamhet 
(bostadsändamål och centrumbebyggelse)

2011-07-04 2011-07-26

Del av fastigheten Noret 1:27 m.fl. samt 
ersättning, delar av S 84, S 99 vid Norets 
östra handelsområde

Handel (sällanköpshandel, skrymmande 
varor)

2011-03-21 2011-06-27

Upphävande av del av detaljplan S 140 
"Stenis", del av fastigheten Vika 458:7, vid 
Svale idrottsplats

Legalisera den verksamhet som idag pågår 
inom området

2011-02-24 2011-03-22

Ändring av dp Kumbelnäs 124:1 m fl, för 
del av Kumbelnäs 124:1, förskolan Humlan 
vid Våmhusvägen

Legalisering av förskoleverksamhet 2011-02-24 2011-03-22

Ändring av del av dp Kv Hantverkaren mm 
för Stranden 15:14 vid Hantverkaregatan

Legalisering av handelsverksamhet. 2011-02-24 2011-03-22



Samråd om detaljplan för Stranden 21:5 
m.fl. vid Vasagatan

Möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i 
flera våningar med handel och kontor i 
bottenvåningen inom en del.

2011-01-25 2011-02-21

Orsa

Detaljplan

Ändring nr 4 av dp för Hotellområde m.m. i 
Grönklitt

Möjliggöra byggnation av mindre fritidshus 2011-02-16 2011-03-11

Rättvik

Detaljplan

Tillägg till detaljplan för Gärdeby bystuga 
gällande Gärdebyn 27:11

Omfördela byggrätter mellan 
huvudbyggnad och komplementbyggnad

2011-08-16 2011-09-10

Detaljplan för del av Lerdal 3:63 
(Karlsviksområdet)

Utveckla området kring Karlsvik genom att 
utöka den tillgängliga marken kring 
byggnaden

2011-02-15 2011-03-16

Smedjebacken

Detaljplan

Detaljplan för Bergavägen m.m., (Svanen 
1 m.m.)

Möjliggöra för en förlängning av 
Bergavägen för att skapa ny dragning av 
busstrafiken med trafiksäkra 
busshållplatser

2011-11-14 2011-12-09

Ändring genom tillägg till detaljplan för 
Björsbo 17:2-17:8

Ändring i planbestämmelserna för att utöka 
byggrätten.

2011-09-13 2011-10-14

Bostäder vid Gladtjärn Möjliggöra byggnation av tretton 
friliggande villor.

2011-09-19 2011-10-14

Del av Smedjebacken 4:7 
(vaktmästarbostad vid vårdcentralen)

Ändra användningen till bostad eller annan 
verksamhet

2011-05-17 2011-06-14

Samråd om detaljplan för bostäder vid 
Kolbäcksån (del av Morgården 1:67)

Attraktiv boendemiljö med vattenkontakt 2011-04-18 2011-05-11

Söderbärke station (del av Vad 4:18) Fastställa markområdets användning inför 
försäljning

2011-03-15 2011-04-19

Säter

Detaljplan

Detaljplan för del av området 
Folieraren/Förgyllaren i Mora by

Möjliggöra att ny småhusbebyggelse ska 
kunna uppföras, förlänga lokalgata samt 
justera prickmark.

2011-03-23 2011-04-18

Vansbro

Detaljplan

Myrbacka 53:1 (fd. Räddningsstationen 
Dala Järna)

Möjliggöra ny användning 2011-11-15 2011-12-19

Älvdalen

Detaljplan

Söderbyns södra del, inom Idre fjäll (del av 
fastigheten Idre 80:1)

Ge turistanläggningen möjlighet att 
vidareutvecklas.

2011-06-22 2011-07-22

Ändring, genom tillägg av detaljplan för 
Del av Holen 6:8 m.fl. (Storbrott)

Grönområde överförs till kvartersmark 
samt skapa ett nytt bostadskvarter

2011-06-22 2011-07-15

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, skidområde 
(del av Foskros 10:6)

Planlägga skidområde och skidliftar 2010-06-21 2011-03-10
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