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KUNGÖRELSE OM SAMRÅD
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Bagaren 10 m.fl. i
Lindesberg, Lindesbergs kommun

Rubricerad detaljplan kommer att ställas ut inför samråd på Stadsarkitektkontoret. Den
kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten.
Planområdet ligger i centrala Lindesberg, söder om Lindesbergs resecentrum och nordost om
kyrkan. Planområdet är avgränsat mellan Kristinavägen i väst och järnvägen Bergslagsbanan i
öst. Mellan Prästgatan i norr och Södra Torggatan i syd.
Syftet med ändring av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser,
tidigare tomtindelningar, för de berörda fastigheterna Bagaren 10, Bagaren 9 och Bagaren 8
och på så sätt möjliggöra ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.

Samråd om planen hålls 25 mars 2019 – 8 april 2019
Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.
Planen upprättas med så kallat förenklat planförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse
efter 1 januari 2015.
I det förenklade planförfarandet är samråd det enda tillfället där det är möjligt att lämna
synpunkter på förslaget, om det inte efter samrådstiden ändras väsentligt. Efter att
samrådstiden har gått ut finns ingen mer möjlighet att lämna synpunkter. Om inga synpunkter
har lämnats finns inte heller någon möjlighet att senare överklaga beslutet.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer
S-2019-98”, eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen,
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
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Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 8 april 2019.
Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under
remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Jonathan Pedersén, planarkitekt, Tfn 0581 – 810 81 eller
jonathan.pedersen@sbbergslagen.se
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