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Underrättelse och granskningsremiss
Förslag till detaljplan för kv Krispeln m fl, Falkenbergs kommun
Bostäder/Plan 2
Rubricerad detaljplan är föremål för granskning och översänds härmed för kännedom och
eventuellt yttrande i överensstämmelse med vad som anges för ”utökat förfarande” i 5 kap
18-19 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande
översiktsplan.
Granskningstiden pågår under tiden 23 oktober – 20 november 2018. Handlingar i ärendet
hålls tillgängliga på Samhällsbyggnadsavd, Stadshuset, Falkenberg, på huvudbiblioteket i
Falkenberg samt på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se/detaljplaner.
Det ursprungliga förslaget till detaljplanen beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott
den 25 oktober 2016 § 321 att delas i två planer, efter inkomna synpunkter under
samrådstiden. Nu fokuseras på den andra delen som avser bostäder. Det område som nu
går ut på granskningsremiss är beläget i centrala Falkenberg och avgränsas i söder och
öster av Arvidstorpsvägen och Holgersgatan. Planområdet är cirka 6,4 ha stort.
Eventuella skrivelser med synpunkter kan skickas till planenheten@falkenberg.se eller
Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavd, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara
försedd med namnunderskrift, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning och
vara oss tillhanda senast 20 november 2018. De fastighetsägare som har arrendatorer,
hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.
Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina
personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen,
GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.
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