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 2023-01-04 

 Samhällsbyggnadsavdelningen 
 Planhandläggare 
 annika.ekblom@hagfors.se 
 Tel: 0563 – 185 39 

 Underrättelse om granskning 

 Hagfors kommun, kommunstyrelsen  beslutade 2022-12-05 § 220, att inleda 
 granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR UTVIDGNING AV 
 SKOLOMRÅDET ÄBC NORRA GÄRDET (Spettet 3, Hackan 1, Niten 2, 
 Hagfors 2:43 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, Bulten 2 och Tången 2) Hagfors 
 kommun. Beslutet vann laga kraft 2020-12-28. 
 Planen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. 
 Planens syfte är att möjliggöra utvidgning av skolområdet ÄBC för att uppföra ett 
 nytt Teknikhus med ändamålsenliga undervisningslokaler för praktisk tekniska 
 gymnasieprogram samt att skapa ett gemensamt skolområde som samlar elever 
 och lärare. Samtidigt kommer trafikförhållandena att kunna förbättras genom att 
 en cirkulationsplats kan anläggas som ersätter befintlig korsning Monica 
 Zetterlunds väg  / Dalavägen / Petter Fridmans väg. 
 Genomförandet av planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan och någon 
 miljökonsekvensbeskrivning behöver ej tas fram. Samråd hölls i juni 2021. En 
 samrådsredogörelse har upprättats och planförslaget har bearbetats till 
 granskningshandlingar som daterats 2022-11-16 och nu är föremål för granskning. 
 Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen, fördjupad översiktsplan 
 för Hagfors stad, flera målsättningar i Hagforsstrategin och Ditt Värmland 
 kulturmiljöprogram. 

 Granskningstid 

 Granskning pågår 2023-01-10 till och med 2022-02-03. 
 Granskningshandlingarna finns tillgängliga på följande platser: 
 ●  Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppettider vardagar 08:00 – 16:00. 
 ●  Hagfors kommuns hemsida www.hagfors.se 

 Har du synpunkter? 
 De sakägare som berörs av planens genomförande kan framföras sina skriftliga 
 synpunkter till Hagfors kommun på nedanstående postadress eller e-postadress. 
 Synpunkterna ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 2023-02-03. 
 ●  E-post:  kommun@hagfors.se 
 ●  Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors 
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 Du som inte framfört din synpunkt skriftligen inom ovan angivna tid, kan förlora 
 rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 Upplysningar lämnas av Hagfors kommun tel: 0563 – 185 00 (växel) eller 
 0563-185 39 (planeringsarkitekt). 


