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ANTAGANDE NY DETALJPLAN  

för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32, 

Vikmanshyttan, Hedemora Kommun 

Standard planförfarande 

Planförslag ➔Samråd ➔ Revidering ➔ Granskning ➔ Antagande➔ Laga kraft 

Ett förslag till detaljplan för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln 

(A92) i Hedemora har antagits av kommunfullmäktige. Sista dag för att komma in 

med ett skriftligt överklagande är 2022-12-12. 

Syftet med detaljplanen 

Syftet med detaljplanen är att skapa en mer flexibel markanvändning som möjliggör 

fortsatt utveckling av området för framtiden. Planområdet idag är klassat som 

industri, och ändringen till verksamhet, bostad och tillfällig vistelse kräver en ny 

detaljplan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Vikmanshyttan, laga kraft 1993-03-19, beskrivs 

att den äldre bruksmiljön i Vikmanshyttan är värdefull för ortens identitet och den är 

därför viktig att bevara. Vidare beskrivs det att det är av vikt att bevara det som 

vittnar om Vikmanshyttans betydelse som gammal bruksort. Flera av de stora 

industribyggnaderna med bland annat gamla brukskontoret med flera byggnader 

utefter Rostugnsvägen utgör minnesmärken från denna tid. 

Kända sakägare får information om antagandet i och med detta brev. Fastighetsägare 

ansvarar för att informera boende, hyresgäster eller arrendatorer som är knutna till 

fastigheten. Fastighetsägare ska informera dessa om planförslaget. Planhandlingarna 

finns att ta del av på: 

• Stadsbiblioteket i Hedemora 

• Kommunhusets entré, Hökargatan 6, Hedemora 

• Hedemora kommuns hemsida: 

www.hedemora.se/samhallsplanering/detaljplanerpagang   

 

Sista dag för att överklaga beslutet och komma in med 
ett skriftligt överklagande är 2022-12-12. 

  
Anvisningar för att överklaga beslutet om antagande: 

Den klagande måste, senast innan tre veckor efter antagandet har gått ut, ha lämnat 

skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, och: 

• beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot. 
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• Överklagandet ska vara skriftligt 

• Överklagandet ställs till mark- och miljödomstolen men skickas eller 

lämnas till kommunen:  

e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se 

 

• Besöks- och postadress:  

Hedemora kommun 

Box 201 

776 28 HEDEMORA  

Märk kuvertet: överklagande mark- och miljödomstolen 

• Kommunen sänder överklagandet till mark- och miljödomstolen under 

förutsättning att det har kommit in i rätt tid. 

• Det ska framgå vilket beslut överklagandet gäller. I detta fall: Antagande av 

Detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32, Vikmanshyttan, Hedemora 

Kommun. 

• Märk överklagan med diarienummer: 2021.455.214 

• Överklagandet ska innehålla varför beslutet ska ändras och vilken ändring 

som önskas samt handlingar som stödjer den klagandes uppfattning. 

• Överklagandet ska förses med kontaktuppgifter som namn, adress och 

telefonnummer till den klagande. 

• Ett ombud kan överklaga beslutet men behöver då bifoga en fullmakt från 

den klagande. 

 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Olle Söderström, 

e-post: olle.soderstrom@hedemora.se   

 

Erik Olsson                          Olle Söderström 

Miljö- och samhällsbyggnads chef  Planarkitekt 
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