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Meddelande om samråd,
Detaljplan för Skymningen norra, Kristinehamns
kommun
Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till
ny detaljplan för Skymningen Norra. Planförslaget är tillgängligt för samråd
under perioden 18 januari till 28 februari 2021.
Planområdet omfattar en del av Presterud 1:11 samt del av Skymningen 13.
Planens syfte är att möjliggöra besöksanläggning, utvidgad camping, idrottsplats
samt skyddszoner för angränsande verksamheter inom planområdet.
Samrådshandlingarna baseras på resultatet av dialog med såväl planintressenten
som med angränsande verksamheter. Utifrån detta har syftet med
planläggningen utvecklats något och innebär nu att detaljplanen ska pröva
lokalisering av besöksanläggning, utvidgad camping, idrottsplats samt inrymma
de hänsyn till angränsande verksamheter som bedöms nödvändiga.
Detta åstadkoms genom att upprätta en detaljplan över det aktuella området
med användningarna Besöksanläggning, Restaurang, Idrottsplats och
Skydd/naturmark.
Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 och har stöd i
såväl gällande som kommande översiktsplan. Till detaljplanen hör en
miljökonsekvensbeskrivning som också ingår i samrådshandlingen.
Samrådet är en första möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna
synpunkter på planförslaget.

Planhandlingar:
Under samrådsperioden finns samtliga samrådshandlingar som hör till
planförslaget utställda på:
Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)
Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30.
(kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal
på plats)
Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, tidningsrummet
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Öppet måndag – torsdag 09:00 – 19:00, fredag 09:00 – 17:00, och lördag
11:00 –14:00
På grund av pågående pandemin har biblioteket endast kommer att ha öppet
för bokade ärenden måndag 10-19, tisdag-fredag 10-17 samt att bokbussens
turer ställs in. Detta gäller perioden 14 november till 10 december men
beslutet kan komma att förlängas.

Kristinehamns kommuns hemsida
https://www.kristinehamn.se/trafik-ochsamhallsplanering/stadsutveckling-och-planering/pagaendedetaljplanering/
Papperskopior av handlingarna kan tillhandahållas mot en kostnad av 50
kronor.
Upplysningar:
Upplysningar om planförslaget lämnas av:
- Planarkitekt Malin Iwarsson, 0550-88550, eller
- Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02
Synpunkter:
Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:
Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Märk kuvertet Detaljplan Skymningen norra, eller per e-post till:
kommunen@kristinehamn.se
Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2021-02-28. Den
som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
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