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Underrättelse om granskning,
Detaljplan för del av Sunneberg, Stampbrogatan
Kristinehamns kommun
Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till
ny detaljplan för del av Sunneberg, Stampbrogatan. Planförslaget är tillgängligt
för granskning under perioden 15 juni – 27 augusti 2020.
Planområdet omfattar del av Sunneberg, Stampbrogatan. Avsikten med
detaljplanearbetet är att pröva möjligheten till bostadsbyggande, där volym och
omfattning görs flexibel. Tidigare planlös mark detaljplaneras till bostadsmark i
olika upplåtelseformer. En ny gatudragning möjliggörs för att skapa en god
kvartersstruktur och trafiksäkra siktlinjer. Ett djurhem får planstöd och ges
möjlighet att utvecklas. Ett område med höga naturvärden ges skydd i form av
att det planläggs som naturmark och en befintlig naturstig i anslutning rustas
upp för att öka möjligheterna till rekreation i området. Planen upprättas med
standardförfarande enligt PBL 2010:900.
I samrådet framfördes främst synpunkter om detaljplanens hantering av
naturvärden, jordbruksmark och geoteknik., möjligheter till bebyggelse i
området och den nya gatans utformning.
Bedömning görs att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan och ett
beslut om detta togs under kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-09 (se till
planhandlingarna bifogat beslut)
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
Öppet måndag – torsdag 09:00 – 19:00, fredag 09:00 – 17:00, och lördag 11:00
–14:00
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Kristinehamns kommuns hemsida:
https://www.kristinehamn.se/trafik-och-samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/del-av-sunneberg-stampbrogatan/
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 del av Sunneberg, Stampbrogatan
Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2020-08-27. Den
som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
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