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Kungörelse – förnyad utställning av översiktsplan för 
Kristinehamns kommun  
 
Kommunstyrelsen har 2020-06-02 beslutat om förnyad utställning av 
Översiktsplan för Kristinehamns kommun. Utställningstid är 12 juni till 28 
september 2020. Välkomna att lämna synpunkter under utställningen. 

Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning och anger kommunens syn på 
hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas genom att redovisa 
grunddragen i mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är 
kommunomfattande och alla som bor och verkar i Kristinehamns kommun har 
åter en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Resultatet av utställning I, kommunens kommentarer och förändringar som 
framförda synpunkter gett anledning till, redovisas i ett utställningsutlåtande 
som också utgör en del av planhandlingarna.  

Kristinehamns kommun bedömer att översiktsplanen har ändrats väsentligt när 
det gäller läge för markreservat för järnväg och ställningstaganden för områden 
för verksamheter och handel i Kristinehamn vilket leder till att planen ska 
ställas ut på nytt. 

Planprocessen 
Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan som varit 
föremål för utställning under perioden 23 maj-2 september 2019. Utifrån 
inkomna synpunkter har förslaget därefter varit föremål för bearbetning och 
fördjupat utredningsarbete. Kristinehamns kommun bedömer att 
översiktsplaneförslaget har ändrats i sådan omfattning att ny utställning ska ske. 
Efter utställningstiden sammanställs åter inkomna synpunkter i ett utlåtande. 
Därefter tas ett förslag till antagandehandlingar fram. Tidsplaneringen för den 
fortsatta processen utgår från målsättningen om att kommunfullmäktige ska 
kunna anta översiktsplanen i januari 2021.  

Planhandlingar 
Under utställningstiden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget 
utställda på: 

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset) 

Receptionens normala öppettider: mån-tors 07:30 – 12:00 och 
13:00 – 16:30, fre. 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:00. Kontakta 
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gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal 
på plats. (Observera att andra öppettider kan förekomma under 
sommaren) 

Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, tidningsrummet 

Normala öppettider måndag – torsdag 10:00 – 19:00, fredag 10:00 
– 17:00 (Observera att andra öppettider kan förekomma under 
sommaren) 

Kristinehamns kommuns hemsida 

kristinehamn.se/oversiktsplan  

Översiktsplanens handlingar är: 

Utställningshandling II Översiktsplan för Kristinehamns 
kommun 

Utställningshandling II Miljökonsekvensbeskrivning av 
Översiktsplan för Kristinehamns kommun 

Utställningsutlåtande Översiktsplan för Kristinehamns kommun 

Kommunstyrelsen beslut om en andra utställning av 
Översiktsplan för Kristinehamns kommun 

Upplysningar 
Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

- Samhällsplanerare Joel Engström, 0550-885 49 

- 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 Översiktsplan 

Alternativt per e-post till:  

plan@kristinehamn.se   

Synpunkter ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2020-09-28.  
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