Kungörelse om plansamråd
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-14 om en planprioriteringslista med
bl.a. vilka planer som ska påbörjas. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i
prioriteringslistan.

Upphävande av detaljplan B 124A för del av Vässenbo 1:35
Hansalandsvägen
Planområdet ligger mellan Ingared och Norsesund. Förslaget innebär att en
bestämmelse tas bort som anger att avlopp måste ha anordnats för området innan nya
byggnader kan tillkomma. Istället kommer prövning av enskilda avlopp att kunna ske
i några enstaka fall. Strandskydd råder nämligen inom i stort sett hela planområdet
och det är tveksamt om det finns särskilda skäl att beakta för att ge dispens från
strandskyddet. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Planläggningen sker med s.k. utökat planförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e
kapitel.
1. Samråd. Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
Samrådshandlingarna består av ”Plankarta med bestämmelser” och
”Planbeskrivning”. Under tiden 20 december 2018 – 23 januari 2019 finns de
tillgängliga på följande platser:


Kommunens webbplats www.alingsas.se
(välj ”Bygga, bo och miljö”, klicka på symbolen ”Detaljplanering” under det
översta fotot, välj sedan ”Pågående detaljplaner” i vänstermenyn)



Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås
Utställningen är öppen helgfria vardagar mån-fre kl 8-17

Om öppettiderna inte är tillräckliga kan ett kvällsmöte på Samhällsbyggnadskontoret
bokas med handläggaren Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 (semester 21 dec - 7 jan).
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, gärna
via e-post, annars skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 23 januari 2019.
Var god vänd
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2. Granskning
När samrådet är klart kommer kommunen att sammanställa samtliga skriftliga
synpunkter och kommunens förslag med anledning av synpunkterna i en
Samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen i en underrättelse att informera
om planförslaget samt hålla det tillgängligt för granskning. Granskningstiden är
minst tre veckor och då finns också tillfälle att inkomma med synpunkter. Samtliga
skriftliga synpunkter under granskningen sammanställs i ett Granskningsutlåtande.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.
3. Antagande
Efter eventuella revideringar förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för
antagande.
Alingsås den 18 december 2018
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