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GRANSKNINGSHANDLINGAR 
Detaljplan för ändrad användning  
Ovansjö 1:86 m.fl. 
 
Du får detta brev eftersom du är fastighetsägare eller på annat sätt sakägare inom ett område där 
kommunen vill ta fram en ny detaljplan. Ett planförslag för Ovansjö 1:86 m.fl. har upprättats och 
det skickas nu till berörda sakägare på granskning för att ge möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag på förbättringar. 
 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska granskning äga rum när en detaljplan tas fram. 
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida: 
Detaljplaner under granskning - Ånge kommun (ange.se) 
 
Om du önskar få utskrivna handlingar, vänligen skicka en e-post till:  
bygg-miljonamnden@bracke.se  
 
Planförslaget sänds ut på granskning mellan den 8 mars och 29 mars 2021. 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:  
jonny.berg@bracke.se  
 
eller 
 
Bräcke kommun 
Bygg- och miljönämnden 
Box 190 
843 21  
 
Senast den 29 mars 2021 ska eventuella synpunkter ha inkommit till kommunen. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta detaljplanen. Ange ärendets diarienummer BMN 2020–000149 på ditt yttrande. 
 
Bakgrund - Fastigheten Ovansjö 1:86 har tidigare nyttjats för grund- och förskola i kommunen 
och är i gällande detaljplan från 1982 planlagd för Allmänt ändamål. Idag har grundskolan 
avvecklats men en del av fastigheten används fortsatt som förskola. För att möjliggöra andra 
verksamheter i de vakanta delarna av fastigheten tas en ny detaljplan fram. Planen tillåter utöver 
skola även kontor, restauranger, föreningslokaler, lager, serviceverksamheter och andra 
verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 
Planförslaget innefattar även Ovansjö 1:304. Syftet med att ändra dessa planbestämmelser är att 
uppdatera dem så att de stämmer bättre med platsens verkliga användning. Fastigheten är i den 
gällande detaljplanen planlagt för Allmänt ändamål och ändras i planförslaget till 
användningsområdena verksamheter och centrum. Detta för att tillåta bland annat fordonsservice 
och reparation av mekanisk utrustning vilket är fastighetens nuvarande användningsområden. 
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Beslut 
Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt 
beslut om att anta planen. 
 
Ring gärna om du har frågor. 

___________________________ 
 

På uppdrag av Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 
 
Jonny Berg   
Telefon 0693-162 06   
jonny.berg@bracke.se  
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