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Samråd kring begäran om planeringsbesked, Härnösands
kommun
Härnösands kommun avser att lämna in en begäran om planeringsbesked till
Länsstyrelsen kopplat till ett upphävande av strandskyddet. En begäran har
upprättats och gäller för fastigheterna Äland 25:1, 4:9, 4:13, 1:5<4 samt del
av 13:1.
Syftet med begäran är att få klartecken i frågan om strandskyddet kan
upphävas inom delar av planområdet.
Planområdet ligger i södra delen av Älandsbro cirka 9 km norr om
Härnösand.
Begäran avser en bebyggelse för radhus omfattade cirka 8-12 radhus.
I kommunens gällande översiktsplan (2011-2025) är områdets
markanvändning angett som glesbygd/ jordbruksmark. Det innebär mark
som består utav glesare bebyggelse som ligger omkring jordbrukslandskap.
Kommunen har i granskningsförslaget till ny översiktsplan 2040 pekat ut
området för mångfunktionell bebyggelse, vilket innebär områden blandade
med bostäder, service och verksamheter.
Under samrådstiden 25 maj till 15 juni 2022 finns begäran om
planeringsbesked på kommunens hemsida,
www.harnosand.se/detaljplanering samt på Sambiblioteket plan 4.
Har du synpunkter på planförslaget så skicka in dem senast den 15 juni
2022 till planarenden@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80
Härnösand. Både barn och vuxna får tycka till om planförslaget.
Efter samrådstiden utgång sammanfattas inkomna synpunkter och
kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse.
Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan
därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under
planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands
hemsida och på Sambiblioteket plan 4. Härnösands kommun behandlar dina
personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR).
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Läs mer på https://www.harnosand.se/gdpr
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på
planavdelningen.
Med vänlig hälsning
Malin Nyberger
Planhandläggare

