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SYFTE

Syftet med ansökan om ändrad detaljplan är att ändra gällande detaljplannummer

4026 för fastigheten Silvergruvan 1:87. Detta för att se över byggrätten samt

verksamheten som bedrivs på fastigheten.

GÄLLANDE PLAN

Inom det aktuella planområdet finns det en gällande detaljplan, detaljplan för

Silver gruvan 1:88, m.fl. [Hammarhagen]. Antagen 2010- 06- 23.
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BAKGRUND

I  den gällande detaljplanen har fastighetsägarna till Silvergruvan fått en lika stor

byggrätt som resterande del av planlagda Hammarhagen, trots fastän deras fastighet

är 4000 n12. De har dock fått möjligheten att stycka av fastigheten i två delar, något

som resterande delav planlagda Hammarhagen inte har. Fastighetsägarna fick

detaljplanen skickade till sig under samråd, granskning och antagande under

planprocessen men inkom aldrig med synpunkter på just detta som de söker

planändring för idag.

Inom fastigheten bedrivs någon form av näringsverksamhet. Fastighetsägarna vill

kunna driva detta vilket inte medges enligt gällande plan.
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Konsekvenser för framtagandet av denna frimärksplan medför att andra viktigare

detaljplanearbeten dröjer.

EKONOMI

Plankostnaden tas ut  i  form av planavgift. Planavgiften kommer som en

tilläggskostnad till bygglovavgiften.

SLUTSATS INFÖR BESLUT
Plan— och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för

Silvergruvan  1:87  för att möjliggöra en ändring av gällande detaljplan.

FÖRSLAG TILL BESLUT:

att uppdra åtPlan- och utvecklingsenheten att upprätta

ändrad detaljplan för Silvergruvan  1:87.

]asmina Trokic Anders Almroth

Planarkitekt tf Planchef
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