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Underrättelse om granskning,
F.d. administrationsbyggnaden, Kristinehamns kommun
Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till
ny detaljplan för F.d. administrationsbyggnaden A47, Kristinehamns kommun.
Planförslaget är tillgängligt för granskning under perioden 7 december 2020
till 29 januari 2021.
Planförslaget var tillgängligt för samråd under perioden 2 september till 23
oktober 2020. Planområdet omfattar fastigheten Marieberg 1:31 i stadsdelen
Marieberg.
Avsikten med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att lägga till
användningen S – skola, till fastigheten. Marieberg 1:31 är planlagd som bostad,
handel och kontor men inrymmer sedan ett antal år en förskola som har ett
tillfälligt bygglov. Bygglov kan inte ges permanent eftersom skolverksamhet inte
medges av detaljplanen.
Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.
För att få in relevanta synpunkter på detaljplaneförslaget behöver
informationen om när och var förslaget samråds att spridas till de som
det berör. Det kan till exempel vara närliggande fastigheters hyresgäster
eller bostadsrättsinnehavare.
Planhandlingar:
Under granskningsperioden finns samrådsredogörelsen och samtliga
granskningshandlingar 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 Den 12 november
införde Folkhälsomyndigheten nya skärpta råd för Värmlands län. Det innebär
att 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.
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https://www.kristinehamn.se/trafik-och-samhallsplanering/stadsutvecklingoch-planering/pagaende-detaljplanering/
Papperskopior av handlingarna kan tillhandahållas mot en kostnad av 50
kronor.
Upplysningar:
Upplysningar om planförslaget lämnas av:
Planarkitekt Petra Hallberg, 0550-881 90, eller
Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02
Synpunkter:
Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:
Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Eller
kommunen@kristinehamn.se
Märk kuvertet eller e-posten med Detaljplan F.d. administrationsbyggnaden
A47, Kristinehamns kommun.
Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2021-01-29. Den
som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
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