
2012

Avesta

Detaljplan Syfte Antagande Lagakraft

Samråd om ändring av detaljplan för 
Muttern 5 m.fl.

Syftet med planändringen är att
upphäva samtliga fastighetsplaner inom 
området.

2012-09-10 2012-10-09

samråd om ändring av detaljplan för Kärret 
11 och 12 m.fl.

Syftet med planändringen är att
upphäva samtliga fastighetsplaner inom 
området.

2012-09-10 2012-10-09

Samråd om detaljplan för del av Krylbo 
8:10 m fl, del av Vansjövägen

Möjliggöra en stängning av en del av 
Vansjövägen för allmänheten och överföra 
gatumarken till AB Karl Hedins 
industrimark.

2012-06-04 2012-06-26

Samråd om detaljplan för kv Renen m fl Möjliggöra fastighetsreglering, anpassa 
detaljplanen till rådande 
markanvändningssituation mm

2012-04-24 2012-04-02

Samråd om ändring av detaljplan för 
Västanfors 17:1 m fl planer i Fors 
(kartongfabriken)

Inom befintligt industriområde vid Fors 
bruk möjliggöra uppförandet av olika 
anläggningar för industrin

2012-01-23 2012-02-16

Borlänge

Detaljplan

Samråd om detaljplan för fastigheten 
Kvarnsveden 3:31 m.fl. inom Tjärnaheden 
samt del av fastigheten Åbrodden 1 m.fl. 
inom Lergärdet

Ny småhusbebyggelse och förskola 2012-01-31 2012-10-04

Samråd om detaljplan för del av kv Tavlan 
m.m.

Möjliggöra en överenskommen 
fastighetsreglering inom del av kv Tavlan 
samt säkerställa tillfart till fastigheten 
Tavlan 3

2012-06-15 2012-07-16

Samråd om detaljplan för Städet 10 m.fl. 
inom Södra Backa

Ändra markanvändningen från 
industriändamål till att inrymma 
småindustri, handel, kontor, lagerhantering 
och utbildning

2012-05-22 2012-06-15

Samråd om detaljplan och upphävande av 
detaljplan för fastigheten Utanfors 4 m.fl.

Ändra tillåten markanvändning, så att nya 
och pågående användningssätt som 
bostäder m.m. kan medges, också 
möjlighet att uppföra ny bebyggelse

2012-04-27 2012-06-15

Samråd om ersättning av detaljplan för Kv. 
Adrian och del av Kv. Herbert inom 
Skräddarbacken

Kunna utföra nu villabebyggelse samt 
säkerställa tomtplats för Stora Tuna 
Orienteringsklubbs klubbstuga.

2012-03-27 2012-04-24

Samråd om ändring av detaljplan för 
Romme Alpin skidanläggning, del av 
fastigheten Koppslahyttan 1:6 inom 
Koppslahyttan

Möjliggöra tillbyggnad av befintligt hotell 
samt att i framtiden bygga en toppstuga

2012-01-27 2012-02-28

Falun

Detaljplan

Samråd om ändring av detaljplan för 
Bergmästaren 20 vid 
Bergmästaregatan/Parkgatan

Möjliggöra att på fastigheten bedriva 
undervisning på vuxennivå.

2012-11-08 2012-12-05

Samråd om detaljplan för fd. 
Elsborgskyrkan vid Myntgatan

Använda före detta kyrkolokal till 
kontorsverksamhet

2012-11-08 2012-12-05

Samråd om ändring av detaljplan för 
Verksamhetslokal vid Drottningvägen i 
Grycksbo

Utvidga markanvändningen till att även 
innefatta fler  verksamheter förutom 
handel och bostadsändamål.

2012-10-04 2012-11-01



Norslundsskolan Medge ett brett spektrum av 
användningssätt som med beaktande av 
den omkringliggande bostadsbebyggelsen 
inte är störande

2012-05-16 2012-07-12

Del av Surbrunnsområdet Utveckla området för bl.a. småindustri, 
kontor och bostäder

2012-02-09 2012-03-12

Gagnef

Detaljplan

Ändring av del av detaljplan för del av 
Mockfjärd (söder om Industrivägen)

Legalisera direktutfart mot Industrivägen 2011-12-15 2012-01-11

Hedemora

Detaljplan

Vikmanshyttan 4:69, 2:2 och del av 4:4 
(Mojsen och Tryckeriet)

Vidga användningsmöjligheterna (bostäder, 
småindustri m.m.)

2012-06-20 2012-07-13

Klostergatan i Långshyttan Lättframkomlig och trafiksäker miljö 2010-10-19 2012-02-22

Garpenberg norra (gruva) Anläggande av ett nytt anrikningsverk, nytt 
gruvschakt m.m.

2011-12-13 2012-01-09

Hälla 2:2 och 2:3 Möjliggöra fastighetsreglering, vidga 
användningsmöjligheterna samt skydda 
kulturhistoriska värden

2011-12-08 2012-01-03

Leksand

Detaljplan

Upphävande av del av detaljplan för 
Hjulbäcks by (avser fastigheterna Hjulbäck 
59:1 och 59:7)

Möjliggöra en utökning söderut av 
tomtplats

2012-01-23 2012-02-27

Resecentrum Leksand (Noret 59:5, 59:6 
och 59:7 samt delar av Noret 59:1, 61:1 
och Smalåkern 15)

Ordna upp förhållandena kring befintlig 
järnvägsstation och bussangöring så att 
området kan utvecklas till ett fungerande 
resecentrum

2012-01-23 2012-02-27

Ludvika

Detaljplan

Saxhyttan 19:27 med flera, "Möbergs väg" 
i Nyhammar

Anpassa bredden på vägområdet för 
Lokalgata till befintliga förhållanden

2012-11-12 2012-10-10

Del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. 
"Solberget" i Säfsnäs/Fredriksberg

Exploatering och utveckling av alpin 
verksamhet, camping samt övriga sport 
och rekreations-ändamål och bostäder i 
närheten av anläggningarna

2012-08-27 2012-09-24

Del av Öraberget 1:32 "Högreservoar vid 
Parkskolan" Grängesberg

Möjliggöra byggande av en högreservoar 
för bryggeriets vattenförsörjning.

2012-06-13 2012-07-17

Del av Ludvika 6:1, vid 
Furuhällsgatan/Mossgatan (kvarteret 
Älgen/Renen)

Uppföra bostadshus 2012-06-18 2012-07-12

Del av Ludvika 6:1 med flera "Gång- och 
cykelbro vid resecentrum"

Möjliggöra byggande av en gång- och 
cykelbro

2012-06-18 2012-07-12

Kvarteret Freja (detaljplan+upphävande) Uppförande av flerbostadshus samt 
tillhörande parkeringsanläggning

2012-02-20 2012-06-01

Östansbo 6:1 m.fl., Vattenverket Legalisera verksamheten, utbyggnad av 
vattenverk, möjliggöra anläggandet av 
bassänger för infiltration m.m.

2012-03-26 2012-04-19

Del av Saxhyttan 157:1 "Bysjöstrand", 
Grangärde

Tomter för villabebyggelse i attraktiva 
lägen

2012-03-26 2012-04-19



Ändring/tillägg för del av detaljplan för 
kvarteren Bävern, Flora och Venus 
(Vasalunden)

Möjliggöra privat användande. Ändring från 
allmänt ändamål till bostäder och centrum.

2012-02-15 2012-03-15

Kv Idun, Kasttjärnsparken och kv 
Merkurius

Göra en flexibel plan för framtiden och att 
säkerställa att byggnader gestaltas med 
hänsyn till sin omgivning

2011-12-19 2012-01-13

Upphävande av detaljplan "förslag till 
stadsplan för Källfallet inom Grängesberg"

Upphäva befintlig detaljplan, så att 
byggnader kan rivas

2011-11-28 2012-01-12

Malung-Sälen

Detaljplan

Samråd om detaljplan för 
Fjällvägsuppfarten Norra

Tillgodose efterfrågan på tomtmark för 
verksamheter/småindustri,  industrihotell, 
förråds/lager, upplagsytor o dyl

2012-09-24 2012-10-22

Hållbrändan norra Skapa nya tomter för bostäder 2012-06-18 2012-07-13

Näsfjällsåsen 1:111, 1:112 samt del av 
1:70

Möjliggöra indelning av kvarter i flera 
fastigheter. Mindre utökning av kvarter 
mot söder

2012-06-13 2012-07-10

Serveringsstuga sydväst om Sälenstugan Möjliggöra anläggandet av en 
rast/serveringsstuga

2012-06-18 2012-07-10

Lammet och Grisen Tillbyggnad av restaurang 2012-02-29 2012-06-05

Tomt inom Timmerbyn Top Öka boendet inom området Timmerbyn 
Top

2012-03-28 2012-04-19

Olarsgården, Västra Sälen 3:41 samt del 
av 7:186

Möjliggöra tillbyggnad i ett och delvis två 
plan

2012-02-20 2012-03-16

Mora

Detaljplan

Kråkberg 67:8 m.fl., Kråkberg Möjliggöra uppförande av bostadshus 2010-06-21 2012-08-31

Noret 1:27 m.fl. vid Kniploksvägen och 
Mitjelåsvägen i Norets by

Bostadsändamål 2012-06-12 2012-07-06

Orsa

Detaljplan

Samråd om ersättning av del av detaljplan 
58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av 
Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset i Orsa

Möjliggöra flera användningsområden. 2012-11-26 2012-11-28

Samråd om detaljplan för del av Hansjö 
135:68 vid Grönklittstoppen

Möjliggöra för ca 50-70 lägenheter i max 4 
våningar

2012-09-24 2012-10-19

Smedjebacken

Detaljplan

Samråd om detaljplan för del av Pjantbo 
5:1

Sex villatomter 2012-02-20 2012-02-23

Älvdalen

Detaljplan

Del av Idre Kyrkby, Idre 9:16, 9:10 m.fl. Överföra mark från  grönområde, till 
kvartersmark för bostäder

2011-05-30 2012-07-17

Samråd om ändring av detaljplanen för 
Idre 6:4, 6:8 och 6:9 inom Idre kyrkby

Utöka byggrätten för ICA 2012-05-21 2012-06-22

Del av Idre kyrkby (Idre 11:3, Prästjolet) Nya hus för handel och bostäder 2011-09-26 2012-01-25



Sammankoppling (mellan Idre Fjäll och 
Idre Himmelfjäll), Storbo 1:17 m fl

Skapa en sammankoppling mellan de båda 
skidområdena Idre Himmelfjäll och Idre 
Fjäll

2011-12-19 2012-01-20

Samråd om detaljplan för Idre Himmelfjäll, 
Södra Toppheden, Maskullaområdet  (del 
av Foskros 10:6)

Omdisponera befintlig byggrätt för handels- 
resp. hotellverksamhet samt 
avfallshantering

2011-09-26 2012-01-17

Samråd om detaljplan förIdre Himmelfjäll, 
etapp 3, del av Foskros 10:6

Bostadsenheter för både enskilda och 
gruppbyggda fritidshus

2011-09-26 2012-01-17

Samråd om ändring av detaljplan för 
industriområdet i Älvdalen, delar av 
Kyrkbyn 40:5 m.fl. och Öster Myckeläng 
4:22 m.fl.

Utöka fastigheten österut med mark som 
delvis redovisats som industrimark i planen 
och som delvis utgör råmark.

2011-05-30 2012-01-17

Samråd om ändring av detaljplan för 
Älvdalens kyrkoby 3:20

Utöka fastigheten med mark som 
redovisats som grönområde.

2011-05-30 2012-01-17

Ändring /tillägg av detaljplan för del av 
Idre Kyrkby i Idre socken

Överföra mark från  grönområde, till 
kvartersmark för bostäder

2011-05-30 2012-01-17

Ändring/tillägg till detaljplan för Älvdalens 
kyrkoby

Överföra mark från  grönområde, till 
kvartersmark för bostäder

2011-05-30 2012-01-17

Ändring/tillägg till detaljplan för Älvdalens 
Kyrkby 10:3 m.fl.

Överföra mark från  grönområde, till 
kvartersmark för bostäder

2011-05-30 2012-01-17

Ändring av detaljplan för del av Öster 
Myckeläng

Överföring av parkområde till kvartersmark 2011-05-30 2012-01-17
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