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Granskning – Standardförfarande
10 - 29 maj 2019
Dp 84 - Ett tredje industrispår,

Grums kommun, Värmlands län

Plan/Gis-verksamheten har Kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för den södra delen av bangården. Planen tas fram med ett s.k. samordnat
förfarande och detta görs i samband med att Trafikverket tar fram en järnvägsplan
Syftet med planen är att tydliggöra vad som är den allmänna järnvägen,
Norge/Vänerbanan och vad som är industrispår. Dessutom så möjliggörs ett tredje
spår in mot BillerudKorsnäs industriområde. Gångbron tas bort och en gång- och
cykelväg anläggs utefter Öbergsgatan (utanför planområdet) för att göra det säkrare
för de oskyddade trafikanterna. Karlbergsån får en ny sträckning 10-15 meter åt öster
för att vidga bangården
Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.
För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns
detta utställt för GRANSKNING under tiden 10 - 29 maj 2019
Kundtjänst, Kommunhuset, Sveagatan 77
öppet måndag - fredag 08.00 – 16.00
Handlingarna finns även på KOMMUNENS ANSLAGSTAVLA
Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till
Grums kommun, Kommunstyrelsen, 664 80 Grums.
Senast den 29 maj, 2018 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna
skrivelsen Dp 84 – Ett tredje industrispår
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Det går även att maila till kommunstyrelse@grums.se
Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström

Kjell Nyström
Kjell Nyström
Stadsarkitekt

Personuppgifter som kommunen använder är utdrag ur fastighetsägarregistret och framtagna enbart för denna detaljplan och
redovisas i en obligatorisk Fastighetsförteckning (Plan- och bygglagen 5 kap 8§). Detta för att vi ska kunna genomföra samråd och
granskning och för detta tillhandahålla kallelser, planhandlingar mm.
Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.
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