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Till: markoexploatering <markoexploatering@ostersund.se>
Ämne: Detaljplan för Centrum 2 mfl, Gustav III:s torg, granskning

Detaljplan för Centrum 2 m.fl.

Gustav III:s torg
Östersunds kommun
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Planen skickas nu ut på granskning under perioden 23 mars- 21 april 2021.
Syftet med detaljplanen är att omvandla Gustav III:s torg och ge förutsättningar för
att skapa en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund.
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten
Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell,
restauranger och andra kommersiella lokaler. Detaljplanen reglerar en variation av
bebyggelsetyper, skala och utformning med byggnader i två till sex våningar som
trappas upp med sluttningen från väst till öst. Planförslaget innebär också att
området tillgängliggörs och att nya offentliga platser i form av stråk och torg
skapas.
Detaljplanen har varit tillgängligt för synpunkter under samråd mellan den 20 april
– 15 juni 2020. Synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse,
tillsammans med kommunens ställningstaganden till om, och i sådana fall hur
planförslaget har ändrats. Kommunen har nu bearbetat förslaget och håller det
tillgänglig för granskning mellan den 23 mars – 21 april 2021.
Den som har synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan lämna in eller sända in
dem senast den 21 april till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82
Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se
Länk till handlingarna och 3D-modell
Med vänliga hälsningar
Johanna Westgard
Planarkitekt / Samordnare plan
Östersunds kommun

Samhällsbyggnad, Plan och bygg
Rådhusgatan 56
Kundcenter 063-14 30 00

När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att
behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med
gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Östersunds kommuns hantering av
personuppgifter på www.ostersund.se/dataskydd.

