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Planprogram

Planprogram

Kommunen har under 2017 tagit fram ett planprogram för
uteveckling av Säröhus. Byggnadsnämnden har bedömt att
ärendet är av en strategisk betydelse varav ett planprogram
tas fram av kommunstyrelsens förvaltning.

I planprogrammet sätter kommunen
upp utgångspunkter och mål för planen.

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för
en utökning av pågående hotell och konferensverksamhet.
Programmet ska visa anläggningens omgivningspåverkan
avvägt mot vad som är rimligt och lämpligt utifrån platsens
förutsättningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-13 § 257 att ge
kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram
och genomföra samråd.

Samråd
I programsamrådet har du möjlighet
att lämna synpunkter på programmet.
Synpunkterna används som underlag för
de politiska beslut som tas om ändringar
och om hur det fortsatta arbetet ska
bedrivas.

I arbetet med detaljplanen ingår att ta
fram ett förslag för områdets utformning. Detaljplanen bestämmer hur mark
och vatten ska användas inom ett visst
område.

Samråd

Välkommen till ett informations- och samrådsmöte den 6
september kl. 18.00 i Särö skola, i aulan.

I samrådet har du möjlighet att lämna
synpunkter på detaljplanen. Dessa
används som underlag för de politiska
beslut som tas om ändringar och om hur
det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Skriv ner vad du tycker!

Granskning

Du kan antingen skriva brev eller e-posta.
Synpunkter skickas till:
Kungsbackakommun
Planavdelningen
434 81 Kungsbacka
eller info@kungsbacka.se

Ange namn, adress och fastighetsbeteckning

Vill du veta mer?

Läs mer på kungsbacka.se/aktuellaprojekt eller
Hasse Andersson, strateg fysisk planering
hasse.andersson@kungsbacka.se
0300-83 46 51

SÄRÖHUS

Detaljplan

Förslag till planprogram finns utställt 22 aug till 29 sep
2017 i stadshusets entré.

Du som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det
skriftligt före 29 sep 2017.

Samråd 22 aug - 29 sep 2017

I granskningen kan du se om dina
synpunkter i tidigare samråd blivit
tillgodosedda. Om de inte har det har
du nu en chans till att påverka.

Laga kraft
Tre veckor efter att detaljplanen antagits i kommunfullmäktige vinner den
laga kraft. Då är det inte längre möjligt
att överklaga den.

(c) Kungsbacka kommun, Lantmäteriet
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