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Avesta
Detaljplan Syfte Antagande
Del av Avesta 4:36 och 4:38, 
utbyggnad av Källhagen samt 
upphävande av del av detaljplan för del 
av Källhagens industriområde

Möjliggöra utveckling av 
industriområde.

2013-12-02

Strömsborg Använda området för bostäder och 
kontor.

2013-09-16

Del av Avesta 5:1 Skapa byggrätt för kontor och 
laboratorieverksamhet.

2013-09-16

Örnen 7 Möjliggöra service och andra 
verksamheter som normalt återfinns i 
ett centrum.

2013-09-16

Månsbo 1:59 m.fl. Ligga till grund för utbyggnad av 
verksamheter i kvarteret. Medge 
uppförande av bostadshus inom del av 
fastigheten Månsbo 1:59.

2013-04-02

Upphävande av del av byggnadsplan 
för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 
m.fl.

Möjliggöra att väg 68 kan byggas i 
enlighet med väglagen.

2013-03-11

Upphäva 
fastighetsindelningsbestämmelser i 
Avesta och Krylbo

Upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser som 
tidigare kallades tomtindelningar.

2013-03-11

Karlbo 8:1 Ändra användning från 
förskola/daghem och parkering till 
bostäder, handel, kontor och skola.

2013-03-11

Borlänge
Detaljplan
Matsknutsgårdarna 2:10 inom 
Nygårdarna

Möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
småhus.

2013-09-27

Del av riksväg 50 berörande 
fastigheterna Nygårdarna 14:5 och 
14:182

Anordna en cirkulationsplats samt ge 
möjlighet till en anslutning till 
områdena väster om riksvägen.

2013-06-18

Ändring av detaljplan för kvarteren 
Bondbönan och Palsternackan inom 
Bullermyren

Möjliggöra önskad fastighetsreglering. 2013-05-31

Ersättning av detaljplan för Stubbvägen 
och upphävande av detaljplaner inom 
del av Romme

Upphäva inaktuella detaljplaner och 
säkerställautbyggnad av en vändplan.

2013-05-07

Angöringstorg till resecentrum från 
Jussi Björlings väg, inom 
centrumområdet

Möjliggöra anläggandet av ett 
angöringstorg för gående och cyklister. 
Även bilangöring med ett mindre 
korttidsplatser uppförs.

2013-02-05

Del av kv Sims inom centrumområdet Medge markanvändning för bostäder. 2012-12-14

Kv Läroverket 1 Ändra markanvändningen till 
bostadsändamål.

2012-10-16

Falun
Detaljplan



Bostäder m.m. vid Parkgatan Möjliggöra en flexibel användning. 
Detta med hänsyn till byggnadens 
kulturhistoriska värden.

2013-11-26

Samuelsdals golfbana Planstöd för en utvidgning av golfbana. 2013-11-21

Ändring av detaljplan för kv Manhem Reglera fastigheterna så att byggnader 
ägda av Falu kommun kommer att 
ligga på kommunens mark.

2013-11-07

Södra skolan vid Sturegatan 
(Gasverket 2)

Bredda fastighetens markanvändning 
så att även en planerad 
förskoleverksamhet kan medges vid 
sidan av kontor.

2013-11-07

Regionbussterminal Bygga ny bussterminal. 2013-09-25

Ändring av detaljplan för område vid 
Lugnets nationalarena

Uppföra en byggnad med kontor och 
tävlingsadministrativa lokaler.

2013-09-05

Ändring av detaljplan för bostadstomt 
vid Skutuddsvägen

Möjliggöra avstyckning och 
bestämmelse som styr nivån på färdigt 
golv vid nybyggnad av bostadshus.

2013-06-20

Munken 1 vid Slaggatan Möjliggöra för hyresgästen att 
tillgodose utökade lokalbehov.

2013-05-16

Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 
(Västra Falun 1)

Möjliggöra etablering av en 
nöjesanläggning med bowlinghall, 
restaurang och pub.

2013-05-14

Upphävande av del av detaljplan för 
Gamla Herrgårdsområdet och Östra 
Ingarvet samt del av detaljplan för 
Gamla Herrgården 13 och 14

Ersätta detaljplanen med 
områdesbestämmelser.

2013-05-14

Lasarettet 14 vid Vasagatan/ 
Vallmansgatan

Upphävande av gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse som 
reglerar fastigheten Lasarettet 14.

2013-04-18

Ny infart till stationsområdet Ny infart till stationsområdet från 
Korsnäsvägen.

2013-04-18

Bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen Uppföra bostadshus inom områden som 
i gällande plan är avsett för 
verksamheter i kombination med 
tillhörande bostäder.

2013-03-14

Bostadshus vid Tranbärsvägen Möjliggöra bebyggelse för 
bostadsändamål på mark som inte får 
bebyggas.

2013-03-14

Del av Tallens handelsområde, Nedre 
Gruvriset 33:151

Handel med skrymmande varor. 2013-03-07

Bostäder och handel vid Åsgatan/ 
Bergskolegränd/Trotzgatan

Använda delar av en affärslokal för 
bostadsändamål.

2013-03-07

Vildvattenpark på del av Främby 1:24 Bygga en vildvattenpark (konst-
gjordfors och bassäng).

2013-02-14

Bostäder vid Stenbocks väg (Falun 
8:29)

Möjliggöra för bostäder med 
småhushåll i flerbostadshus inom 
regementsområdet.

2013-02-14



Ishall m.m. på Lugnet Byggnade av ishall samt kunna 
utveckla andra funktioner inom 
planområdet.

2013-01-31

Falu lasarett Vårdverksamhet vid Falu lasarett samt 
förbättra möjligheterna för framtida 
utveckling genom expansion.

2012-12-13

Lilla Källviken Ny stadsdel för huvudsakligen 
bostäder.

2012-06-14

Områdesbestämmelser
Gamla Herrgården Säkerställa riksintresset för 

kulturmiljön, skydda helhetsmiljön, 
underlätta hantering av bygglovfrågor 
m.m.

2013-05-14

Gagnef
Detaljplan
Skogen 4:19 m.fl. i Djurås Tillskapa lägenheter i flerbostadshus. 2013-11-04

Skogen 23:5 (Handelsträdgård m.m.) i 
Djurås

Utöka handelsträdgårdens parkering 
samt byggnation av en mindre 
kontorsbyggnad.

2013-10-02

Hedemora
Detaljplan
Hedemora 3:10 och Hedemora 
Prästgård 3:5 m.fl. m.fl. (Prostmyren)

Vidga fastigheternas 
användningsmöjligheter till skola, 
bostäder, handel och kontor

2013-06-12

Leksand
Detaljplan
Leksands Knäckebröd (Gärde 35:2 
m.fl.) samt upphävande av del av 
detaljplan för Gärde 35:2 
(Leksandsbröd)

Möjliggöra fortsatt utveckling av 
befintlig spisbrödsfabrik - utökning av 
befintligt industriområde.

2013-10-21

Upphävande av del av detaljplan 
Hjortnäs by (L333) för del av Hjortnäs 
5:22 vid Aringsnäset

Möjliggöra för ytterligare båthus och 
inkludera det båthus som lades på 
parkmark 1973.

2013-06-11

Del av Björkberget Siljansnäs, Björken 
200:36 m.fl.

Planlägga området för den verksamhet 
som pågår för Buffils Annas restaurant 
samt parkering.

2013-06-10

Upphävande av del av detaljplan för 
Fornby-Gassarvet, avser fastigheten 
Fornby 121:1

Möjliggöra uppförande av ateljé/butik 
samt växthus.

2013-02-25

Ludvika
Detaljplan
Del av Ludvika By 2:10 m.fl. "Gång och 
cykelväg till Skeppmora"

Möjliggöra en säker förbindelse för 
gående och cyklister mellan 
Skeppmora och Ludvika.

2013-09-18

Ändring/tillägg av detaljplan för del av 
Brunnsvik

Möjliggöra bostad i ett tidigare 
pumphus/vattenhus.

2013-09-06



Del av Sörvik 27:63 "Lilla 
Laggaruddsvägen"

Möjliggöra försäljning av tomter för 
villabebyggelse i attraktiva lägen.

2013-03-20

Del av Ludvika 4:61 m.fl. 
"Magnetgärdet"

Ge bättre möjligheter för ABB att 
utvidga sin verksamhet.

2013-02-20

Ändring/tillägg av detaljplanen för 
Ludvika gård m.m.

Ge möjlighet till privat ägande av 
fastigheterna Bäret 6, 8 och 9.

2013-02-20

Ludvika gård m.m. 2013-02-20

Del av Ludvika 6:1 "Hillängens 
idrottsplats"

Möjliggöra utvidgning av befintlig 
idrottsplats.

2013-01-16

Upphävande av del av detaljplan 
"förslag till stadsplan för 
Bergslagsbanan 5:3 m.fl. Grängesberg"

Upphävandet av del av befintlig plan 
medför en större flexibilitet vilket 
samtidigt innebär att byggnader och 
berörda fastigheter kan ianspråktas för 
annan verksamhet.

2012-12-17

Malung-Sälen
Detaljplan
Västra Sälen 3:3 Stugbyområde. 2013-09-23

Tjäderåsen i Lindvallen Öka boendet i södra Lindvallen. 2013-06-19

Ravinen, Västra Sälen 8:62 En tvåvåningsbyggnad får uppföras 
samt  höja den tillåtna nockhöjden på 
en annan byggnad, reglering av 
tillfarterna till restaurangerna - 
centrumändamål.

2013-06-17

Våffelstuga på Gusjön 6:57 Uppföra en serveringslokal. 2013-06-17

Kullen och Backen Möjliggöra att kvarteren för bostäder 
och centrumbebyggelse tillåts 
tomtindelas.

2013-05-15

Timmerbyn Mitt Öka boendet inom området. 2013-05-15

Sälens centrum Möjliggöra en utbyggnad av den södra 
delen av centrumhuset i Sälens by.

2013-04-29

Ungärde skola Planlägga Ungärde skola och 
möjliggöra anläggande av nya ytor för 
fritidsverksamhet.

2012-10-29

Mora
Detaljplan
Stranden 2:2 m.fl., Resecentrum Möjliggöra en utveckling av Mora 

resecentrum för att underlätta vid 
bytet mellan trafikslag.

2013-02-11

Orsa
Detaljplan
Ändring 5 av detaljplan för 
Hotellområde m.m., Grönklitt

Inom en mindre del av planområdet 
möjliggöra byggnation av mindre 
fritidshus, ner till 80 kvm

2013-06-03

Del av Hansjö 135:68 - Sky Lodge 
hotell

Hotellanläggning i anslutning till 
toppstuga.

2013-03-25



Södra Lisselhedsområdet, 
Styversbacken, del av Vångsgärde 2:5

Friliggande småhus. 2013-03-25

Smedjebacken
Detaljplan
Vads udde (del av Vad 5:26) Möjliggöra byggnation av bostäder i 

strandnära läge.
2013-09-16

Del av kvarteret Skräddaren och 
Smedjebacken 3:28

Förbättra trafiksäkerheten. 2013-08-20

Ovakos Industriområde 
(ackumulatortank)

Möjliggöra byggnad av 
hetvattenackumulatortank.

2013-04-23

Säter
Detaljplan
Storhaga 7:4 m.m. Tillgodose behovet av lägenheter i 

Gustafs.
2013-11-28

Skönvik 1:10 Reglera tillåten markanvändning som 
allmän plats, naturområde.

2013-11-28

Vansbro
Detaljplan
Grönalid 1:1, västra delen Ersätta en smal remsa naturmark med 

industrimark. Naturmarken ersätts för 
att möjliggöra utfart.

2013-06-04

Upphävande av del av detaljplan för 
Del av Skansbacken 53:3 i Nås 
(Medborgarhuset)

Planen utgör hinder att utnyttja tomt 
på valfritt sätt, varför kommunen vill 
upphäva del av gällande plan

2011-05-31

Älvdalen
Detaljplan
Del av Idre 8:6, del av Skogslia Ändra en del av detaljplanen Skogslia 

m.m. från S (skola) till B (bostad)
2013-06-12

Heden 31:14 m.fl., Lemmsjövallen Uppföra ca 7-8 fastigheter för 
fritidshus.

2012-12-17

Idre Himmelfjäll, Södra Toppheden,  
(del av Foskros 10:6)

Omdisponera befintlig byggrätt för 
handels- resp. hotellverksamhet samt 
avfallshantering

2012-12-12

Dählibyn inom Idre fjäll för del av 
fastigheten Idre 80:1 och fastigheten 
Idre 80:257

Säkerställa kvartersmark för 
bortledande av smältvatten på ett 
friluftsområde på ca 4 meter

2012-12-12

Idre 13:115. Fiskodling Småindustriell verksamhet. 2012-12-12

Grövelfjäll (Floåsen 19:28 och del av 
Floåsen 19:2)

Utbyggnad av befintligt turistområde. 2012-11-26

Älvdalens kyrkby 2:29, 2:27, 2:16 m.fl. Utbyggnad av småindustriell 
verksamhet samt bildande av 
bostadsfastigheter.

2012-11-26

Kåtilla 27:12 Möjliggöra  för exploatören att bedriva 
sin verksamhet (tillverkning av mindre 
timmerhus).

2012-11-26



Ändring av detaljplan för Floåsen 23:22 Möjliggöra ett bättre och mera 
ändamålsenligt utnyttjande av de 
topografiska förhållandena på en 
enskild tomt.

2012-08-29



Lagakraft
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