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Hur processen har bedrivits
• Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under tiden 24 januari
2019 till 22 februari 20219.
• Samrådet har anslagits på kommunens anslagstavla. Meddelande om
samråd har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning,
myndigheter, organisationer och andra berörda. Samtliga
planhandlingar har funnits tillgängliga på stadsbiblioteket, i
kommunhuset samt på kommunens webbplats.
Inkomna yttranden utan erinran:
• Kulturnämnden

Förändringar av planen efter samrådet:
Redovisning av trafikbuller har omarbetats för att förtydliga
förutsättningar och reglering.
Egenskapsytor för bestämmelserna f1 och v1 har justerats för att
gälla inom berörda delområden.
Ställningstagande:
Inga avgörande synpunkter bedöms kvarstå.
Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för
granskning.

• Tekniska nämnden
• Trafikverket
• Föreningen för byggnadskultur i Kristinehamn
• Bergslagens räddningstjänst
Yttranden med synpunkter:
• Länsstyrelsen
• Miljö- och byggnadsnämnden
• Lantmäteriet
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Länsstyrelsens yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

•

Frågan om gestaltning får avgöras i bygglovgivning för eventuellt framtida
nybyggnation.

•

Höjd lovplikt för markarbeten såsom schaktning inom planområdet och
markavvattningsföretaget. Markavvattningsföretaget omfattar ett stort område
och avveckling av detta kan komma att se i samband med översyn av områdets
tekniska infrastruktur. På kort sikt gäller rådande bestämmelser och den nu
aktuella detaljplanen bedöms inte påverkas i någon större utsträckning.

Länsstyrelsens yttrande fortsättning

Planeringsavdelningens kommentarer

•

Bullerfrågan förtydligas i granskningshandlingen.

•

Planhandlingen har justerats i enlighet med synpunkter om luftkvalitet.

Lantmäteriets yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer
•

Planhandlingen kommer att justeras med hänsyn till synpunkter om
planbestämmelser.

Miljö- och byggnadsnämnden

Planeringsavdelningens kommentarer

•

Parkeringsändamål kompletteras med begränsning i nockhöjd för att möjliggöra
framtida byggnation av carport eller liknande.

•

Egenskapsbestämmelsen förtydligas på plankartan med en hänsyn till miljöbalken.

•

Egenskapsbestämmelsen m1 utformas till en generell bestämmelse som gäller för
hela fastigheten och att det även vid en eventuell nybyggnation behöver utformas en
uteplats i bullerskyddat läge.

•

Vid en avvägning i planärende så föreslås byggnaden endast omfattas av plan- och
bygglagens generella bestämmelser om utformning.

Miljö- och byggnadsnämnden fortsättning

Planeringsavdelningens kommentarer
•

Bullerfrågan förtydligas i granskningshandlingen.

•

Bestämmelser har införts på plankartan om att markarbeten såsom schaktning
kräver marklov.

