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Detaljplan för SKOLAN 1
Beslut att avsluta ärendet
Beslut
Samhällsnämnden beslutar
att planarbetet för Skolan 1 avslutas.
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. Allmänna bestämmelser i
delegationsordning för Samhällsnämnden i Härnösands kommun, sidan 5.
Punkten 8, att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan
har återkallas eller frågan förfallit av annan anledning).
Samhällsnämnden beslutade 2010-10-13 § 234 att planarbetet för Skolan 1
kunde påbörjas.
Beskrivning av ärendet
Ansökan om en ny detaljplan inkom till samhällsförvaltningen 2010-08-03
och samhällsnämnden beslutade 2010-10-13 § 234 att planarbetet för Skolan
1 kunde påbörjas. Syftet med en ny detaljplan var att ändra
planbestämmelsen allmänt ändamål (A) eftersom Franzénskolan lades ner
och att anpassa detaljplanen till nya möjliga verksamheter inom fastigheten.
En ny ansökan inkom 2012-07-05 där planområdet önskades utökas och
även inkludera del av Fastlandet 2:66 och del av Kvarteret Klubban.
Planändringen skulle syfta till att möjliggöra etablering av handel,
servicetjänster, bostäder och grönområden. En tjänsteskrivelse skrevs fram
av planhandläggare på samhällsförvaltningen 2012-08-15 men ärendet gick
aldrig till beslut i samhällsnämnden.
Sista händelsen i ärendet är 2012-08-21 att det har varit ett möte där den
sökande och Härnösands kommun har kommit överens om kommunen kan
förvärva mark av sökande för att anlägga en gång- och cykelväg m.m. I
samma händelse 2012-08-27 skriver den sökande att de väntar på uppgifter i
ärendet och vill vänta med att starta arbetet med detaljplanen till hösten
2012.
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Bedömning
Planhandläggare för ärendet bedömer att detaljplanearbetet ska avslutas med
anledning av att ändring av detaljplanen för fastigheten Skolan 1 inte längre
är aktuellt eftersom skolverksamhet har återupptagits i lokalerna. Gällande
detaljplan som anger bestämmelsen allmänt ändamål (A) inrymmer
skolverksamhet och är därmed förenlig med detaljplanens bestämmelser.
Syftet som var att titta på hela området för att möjliggöra för nya
verksamheter, servicetjänster, bostäder och grönområden är längre inte
aktuellt på grund av att skolverksamhet har återupptagits i lokalerna.
Om en ny ansökan skickas in kommer samhällsförvaltningen att ta ett nytt
beslut om en ny detaljplan ska upprättas för området eller inte.
För samhällsnämnden

Linda Johansson
Planarkitekt

Bilagor
Bilaga 1

Beslut från samhällsnämnden

Hur man överklagar
Se bifogat informationsblad.
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