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Underrättelse om granskning  

Förslag om ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. i Storfors kommun 
 

Storfors kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. 

Planförslaget är tillgängligt för granskning under perioden 1 juli till 22 juli 2016. 

 

Planområdet omfattar ca 12 hektar. Syftet är att skapa ny kvartersmark för ett särskilt äldreboende 

om 40 platser fördelat på två våningsplan. Med möjlighet till framtida utbyggnad, som också 

illustreras i förslaget. 

 

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

 

Planförslaget möjliggör ett mycket angeläget allmänt intresse om utveckling av boendeformer, 

ökad service och förtätning av Storfors tätort, vilket har stöd i gällande översiktsplan.  

   

Granskningen är en möjlighet för sakägare och andra att berörda att lämna synpunkter på 

planförslaget.  
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Planhandlingar 
Under granskningsperioden finns samrådsredogörelsen och samtliga granskningshandlingar 

som hör till planförslaget utställda på: 

 
Kommunhuset, Djupadalsgatan 20, (foajén)  

 Öppet måndag – torsdag 08:00 – 16:00, fredag 08:00 – 15:00. 

 
Biblioteket, Centrumplan 1 (Folkets hus) 

 Öppet måndag 11:00 – 18:00, tisdag – fredag 11:00 – 16:00, fram t o m den 15 juli. 

 Sommarstängt: v.29 – 30. 

Storfors kommun hemsida 

 www.storfors.se/byggaboochmiljo/planarbete/andring-koltorp 

Upplysningar 

Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

 

- Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 0550-651 39, eller  

- Ark SAR, Per Rathsman, 054-18 20 55.  

Synpunkter  

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till: 

 

 Storfors kommun 

Box 1001, 688 29 Storfors 

Märk kuvertet ”Ändring detaljplan Koltorp”, eller per e-post till: 

storfors.kommun@storfors.se 

 

Synpunkter ska vara kommunen skriftligen tillhanda, senast 2016-07-22.  

Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga  

beslutet att anta detaljplanen. 
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