GRANSKNING/UNDERRÄTTELSE
Datum

Diarienummer

2019-08-30

B 2019-169

Handläggare
Planarkitekt Alexander Lindahl
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
0451-26 89 08
alexanderxlindahl@hassleholm.se

Hässleholms kommun informerar om granskning för
upphävande av detaljplan för Vankiva 9:40 (Train
aliance underhållsdepå) på fastigheten Vankiva 9:6

Ett förslag till upphävande av detaljplan finns ute på granskning från den 30
augusti till den 13 september 2019. Planförslaget har tidigare varit ute på
samråd mellan 11 juni och 9 juli. Synpunkterna som inkommit och beaktats inför
granskningen redovisas i en samrådsredogörelse.
Syftet med granskningen är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till
insyn och påverkan. Som sakägare ges ni tillfälle att ta del av de planhandlingar
som upprättats och lämna synpunkter. 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.
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00
Telefax:0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se

1(2)

2(2)

Planförslaget
Detaljplanen berör området för Vankiva 9:6 öster om Markarydsbanan.
Detaljplanen innebär följande:
•

Detaljplanen för Vankiva 9:40 (Train aliance underhållsdepå) upphävs i sin
helhet med tillhörande handlingar.

De förändringar som skett efter samrådet är:
•

Inga förändringar har gjorts i handlingarna efter samrådet.

Du kan lämna synpunkter
Detaljplanen får förändrat förfarande från begränsat förfarande till
standardförfarande på grund av att samtliga berörda inte aktivt skickat in yttrande
om godkännande av upphävande. Efter granskning kan upphävandet antas av
miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om skriftliga synpunkter inte lämnas senast
under granskningstiden förloras rätten av överklaga beslutet att upphäva
detaljplanen. Har synpunkter redan framförts behöver dessa inte framföras
igen under granskningen.
Planförslaget med samrådsredogörelse kommer under granskningstiden att finnas
tillgängligt i stadshuset och på Hässleholms kommuns hemsida
www.hassleholm.se/dp.
Synpunkter på planförslaget kan lämnas i granskningsskedet och dessa ska ha
kommit in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast 13 september 2019.
Märk ditt meddelande med B 2019-169 och ange namn och kontaktuppgifter.
Synpunkterna skickas till:
Hässleholms kommun, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 281 80
Hässleholm
eller byggnadsnamnden@hassleholm.se
Ni är välkomna att höra av er med frågor angående planförslaget eller
planprocessen. Kontakta planarkitekt Alexander Lindahl, 0451-26 89 08 eller
alexander.lindahl@hassleholm.se
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