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GRANSKNINGSHANDLINGAR 

Ändring av detaljplan för industriområde i Mallberget 

Mallberget 1:7, Mallbergets industriområde 
 

Du får detta brev eftersom du är fastighetsägare eller på annat sätt sakägare inom ett område där 

kommunen vill göra en ändring i befintlig detaljplan. Ett planförslag för Mallberget 1:7 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 med ett 

standardförfarande. Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida: 

https://www.ange.se/bo-bygga-miljo-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplan-och-

sammanhallen-bebyggelse/planer-under-granskning.html 

 

Om du önskar få utskrivna handlingar, vänligen skicka e-post till: bygg-miljonamnden@bracke.se  

 

Planförslaget sänds ut på granskning mellan den 1 april och 22 april 2020. 

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 

karina.mattiason@bracke.se eller 

 

Bräcke kommun 

Bygg- och miljönämnden 

Box 190 

843 21 Bräcke 

 

Senast 22 april 2020 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 2019-092 på ditt yttrande. 

 

Bakgrund - Planområdet ligger i Mallbergets industriområde i Ånge. Syftet med planändringen 

är att det på fastigheten Mallberget 1:7 ska vara möjligt att använda marken för verksamheter 

som har begränsad omgivningspåverkan. Enligt gällande plan får fastigheten användas för 

transformatorstation. En mindre del av fastigheten är även planlagd för allmän platsmark, park 

eller plantering. Fastighetsägaren Härjeåns Kraft AB vill ha möjlighet att tillbygga befintlig 

kontorsbyggnad på Mallberget 1:6 så att byggnaden även inryms på 1:7. Planen har varit ute på 

samråd mellan den 3 oktober och 24 oktober 2019. 

 

Ring gärna om du har frågor. 

___________________________ 

 
På uppdrag av Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 

 

Karina Mattiason  Jon Månsson, Arctan AB 

Telefon 0693-162 42  070-973 67 99 

karina.mattiason@bracke.se  jon@arctan.se 
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