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Meddelande om samråd angående upphävande av 
tomtindelningsbestämmelser för Smedby 1:7 m.fl., 
Kristinehamns kommun 
 
Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till 
upphävande av tomtindelningsbestämmelser för Smedby 1:7 m.fl.. 
Upphävandeförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 20 december 
2022 till 8 februari 2023. 

Upphävandet gäller en lantmäteriakt: 1781K-1002/1953. Ett sådant 
upphävande hanteras som ändring av detaljplan och följer därmed 
detaljplaneprocessen. Upphävandet bedöms kunna genomföras med förenklat 
förfarande enligt 4 kap. 18 § PBL. 
 
Förslag till ändring av stadsplanen för Svanen, Ankan och Kalkonen m.m i 
Kristinehamns församling i Kristinehamns kommun. Akt: 1781K-501/1979. 
Gällande detaljplan påverkas inte av upphävandet av tomtindelning.  

Upphävandeförslaget tas fram med förenklat förfarande enligt 5 kap 38 c § 
PBL. Beslut om uppdrag till upphävande gavs 2022-11-14 § 173 av 
kommunstyrelsen. Det innebär att det endast är nu under samrådet som 
möjlighet ges att komma in med synpunkter. Något ytterligare tillfälle att 
komma med synpunkter avses inte lämnas.  

Efter samrådet kommer upphävandebeslutet att lämnas till kommunstyrelsen 
för antagande. Avsikten är att de upphävandet av bestämmelser vinner laga 
kraft tre veckor efter antagandet 

Planhandlingar: 
Under samrådsperioden finns samrådshandlingen 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 kommuns hemsida 
https://www.kristinehamn.se/kristinehamn-vaxer/pagaende-detaljplanering/ 
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Upplysningar: 
Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

- Planarkitekt Petra Hallberg Rudsvik, 0550-88190 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 Upphävande Smedby 1.7 m.fl. 

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2023-02-08. Den 
som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta detaljplanen. 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
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