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Hur ser processen ut för att ta fram detaljplanen?
Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900), vilket innebär att det finns två tillfällen för 
kommunikation med allmänhet, sakägare, myndigheter m.m. Dessa tillfällen är vid 
samrådet och senare vid granskningen. Därefter sker antagandet av detaljplanen 
i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om beslut om antagande inte överklagas 
vinner detaljplanen laga kraft cirka fyra veckor efter antagande.

Var hittar jag planförslaget?
Detta infoblad är endast en sammanfattning av planförslaget. Planförslaget finns 
tillgängligt i sin helhet under hela granskningstiden på Hässleholms kommuns 
hemsida www.hassleholm.se/detaljplaner och utställt i Stadshusets foajé.

Hur berörs jag?
Som sakägare, dvs. berörd fastighetsägare, boende, innehavare av servitut, 
myndighet eller organisation har ni möjlighet att ta del av planförslaget och lämna 
synpunkter på det. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda 
fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om 
förslaget till detaljplan. Om din fastighet har övergått till ny ägare ber vi dig att 
informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om detta. 

Hur lämnar jag synpunkter?
Synpunkter kan lämnas nu i granskningen. Granskningen är sista skede 
då det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Har du synpunkter på 
planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden senast den 19 januari 2023. Märk brevet/mejlet ”BN 
2020-640” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till: 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun    eller byggnadsnamnden@hassleholm.se
281 80 HÄSSLEHOLM
 
Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under 
granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av 
detaljplanen.

Mer information
• www.hassleholm.se/detaljplaner
• Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
• sherif.hosny@hassleholm.se, telefon 0451-26 89 20
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Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag 
till detaljplan för del av Verkstaden 6. Mellan den 
19 december och den 19 januari finns förslaget 
tillgängligt för granskning.

Vad är syftet med detaljplanen?
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flexibel byggrätt 
som kan innehålla kontor och centrumverksamhet, samt 
parkering till nya och befintliga verksamheter i området. 
Byggnaden ska ha en formgivning som samspelar med 
befintliga kontorsbyggnader för att skapa en sammanhållen 
gestaltning, men samtidigt ha ett säreget uttryck.

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken 
får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen 
är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och 
bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda 
för att nå en god helhetslösning. Planen ligger sedan till 
grund för beslut om till exempel bygglov. 

Planområdets placering i Hässleholm

Illustration av planförslaget

OBS! Detta är endast en sammanfattning av planförslaget. Planförslaget finns i sin helhet på www.hassleholm.se/dp

Planförslaget innebär i korthet:

Ny bebyggelse som möjliggör kontor, centrumverksamhet och parkering i 3 - 4 våningar. 
Byggnadsformen tar inspiration från intilliggande kontorshus., men är något högre
Befintlig trädallé tas ned och kompenseras på annan plats i närområdet
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