
Det planförslag som under våren 2022 var ute på samråd har nu reviderats 
och skickas ut för granskning innan detaljplanen kan gå vidare för antagande. 
Planförslaget innebär att det möjliggörs för ny bebyggelse, att befintlig 
bostadsbebyggelse bekräftas samt att det möjliggörs för en förskola i syfte 
att säkerställa att planlagd mark finns för detta ändamål om behovet av 
förskoleplatser i framtiden ökar. Planen säkerställer även att områdets naturvärden 
bevaras. 

Under granskningstiden den 30 januari till den 3 mars 2023 är du välkommen att 
lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 3 
mars 2022 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 
80 Hallstahammar. 

Om information önskas gällande planen eller om du har några frågor ber vi dig att 
höra av dig till kommunens kundcenter.

Reviderat planförslag 
för Växthuset 
Tyck till mellan 30 januari och 3 mars 2023

Kommunstyrelsen 2023 Kontaktuppgifter
Kundcenter 
Telefon: 0220-240 00 
E-post: kommunstyrelsen@hallstahammar.se
Internetadress: www.hallstahammar.se

GRANSKNING 
Dp. 229  Dnr. 217/18 KS



Planförslaget för Detaljplan 229 Växthuset finns tillgängligt på kommunens hemsida 
www.hallstahammar.se/detaljplaner. Planen finns utställd i Hallstahammars 
kommunhus samt Hallstahammars bibliotek under gransknings tiden.

Planprocessen

Ta del av förslaget

Förteckning över samrådskretsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Hallstahammars trafiksäkerhetsförening
Hallstahem AB
Hyresgästföreningen i Västmanland
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet 
Kultur- och fritidsnämnden
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen Västmanlands län
Mälarenergi AB

Postadress
Kommunstyrelsen
734 80 Hallstahammar

Besöksadress
Kommunhuset
Prästgårdsgatan 1

E-post
kommunstyrelsen@hallstahammar.se
Internetadress
www.hallstahammar.se

Telefon
0220-240 00 vx
Telefax
0220-105 00

Org.nr
212000-
2064

Brev adresseras till Hallstahammars kommun och/eller förvaltning, inte enskild tjänsteperson.

En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och 
vattenområden får användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till för att 
säkerställa att såväl allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som är berörda av 
detaljplanen, till exempel boende i angränsande fastigheter, företag eller organisationer 
erbjuds möjlighet till delaktighet och inflytande under planprocessens gång. 

Det här planförslaget är ute på granskning, vilket är det andra av två tillfällen att lämna 
synpunkter och önskemål på planförslaget.  Vilka synpunkter som inkommit under 
samrådet och hur vi värderat dessa beskrivs i samrådsredogörelsen.  Mer information om 
detaljplaneprocessen finns på kommunens hemsida (sök på detaljplanearbetet). Figuren 
nedan illustrerar planprocessen och i vilket skede planarbetet är just nu. 

Polisen
Postnord
PRO Hallstahammar
Region Västmanland 
Räddningstjänsten Mälardalen
Skanova
Socialnämnden
SPF Hallstahammar 
Tekniska nämnden
VafabMiljö Kommunalförbund
Villaägarna i Hallstahammars kommun
Fastighetsägare och rättighetsägare m.fl. enligt 
fastighetsförteckningen.


