
 
   

______________________________________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro  
Box 101 Kyrkvägen 7 0222-51 55 00 0222-100 95 1 47 30-6 813-2227    
739 22  SKINNSKATTEBERG  
 

BREV 
2020-07-06 

Diarienummer: KS 2019-643-101 

 

 
Underrättelse, granskning av detaljplan 
Ni som har lämnat synpunkter på planförslaget i samrådet och/eller är sakägare i närheten av den 
framtida brandstationen i Skinnskattebergs kommun får detta brev för att det är viktigt för oss i 
kommunen att få ta del av era synpunkter under granskningen.  

Planförslaget för ny detaljplanen för fastigheterna del av Skinnskattebergs-Eriksbo 3:1, 
Skinnskattebergs-Eriksbo 3:2, Prästgården 1:110 samt del av Prästgården 1:1, har varit tillgängliga för 
synpunkter under samråd mellan den 4 mars 2020 – 17 april 2020. Kommunen har nu bearbetat 
förslaget utifrån de yttranden som inkommit och tagit fram ett förslag till detaljplan som finns 
tillgängligt för granskning under perioden 13 oktober – 27 oktober 2020.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga marken för räddningstjänsten och industriändamål och på så 
vis möjliggöra etablering av en ny brandstation. Planen ska säkerställa minimerad visuell påverkan på 
omgivningen, att befintlig serviceväg till gamla vattentornet får ligga kvar i befintlig sträckning samt 
att befintlig transformatorstation planläggs. Detaljplanen bedöms inte avvika från Skinnskattebergs 
översiktsplan. 

Planområdet ligger vid den nordöstra infarten till Skinnskatteberg tätort och gränsar mot 
Fagerstavägen i nordväst, bostadsområden i sydväst, en mindre industrifastighet i söder och ett större 
skogsområde i öster.  

 

Kommunen vill upplysa om att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under 
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.  
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Ni är välkomna att lämna in synpunkter antingen via telefon eller e-post. Information och planritningar 
kommer att finnas på kommunens hemsida www.skinnskatteberg.se. 

En utställning kommer även att finnas tillgänglig på kommunens bibliotek from 2020-10-13. 

Synpunkter ska senast 2020-10-27 lämnas skriftligen till Olle Karlsson. 

 
 
Skinnskattebergs kommun 
att. Olle Karlsson 
Kyrkvägen 7 
739 22 Skinnskatteberg 
Olle.karlsson@skinnskatteberg.se 
0222-51 56 31 
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