1(4)

Granskningsutlåtande

Vårt diarienummer

SPN 2014/0258 214
Vårt diarienummer

SPN-000/000
Vårt diarienummer

SPN 2014/0258 214

tillhörande tillägg till del av

”Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1
tillhörande detaljplan
för del av fastigheten
med närområde
(Herstadbergs
verksamhetsområde)
Fastighet
0:0 Argonet och del av kvarteret Kloret)
inom Kvillinge i Norrköping”
(kvarteret
den 17 augusti 2015

ANTAGANDEHANDLING
Antagen i SPN: 2015-09-15, § 186
Laga kraft: 2015-10-22
Genomförandetidens sista dag: 2020-10-22

NORRKÖPINGS KOMMUN

2(4)

Stadsbyggnadskontoret

Vårt diarienummer

SPN 2014/0258 214
214

Utlåtande
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för
granskning under tiden den 6 juli 2015 till och med den 10 augusti 2015
efter föregående annonsering i Folkbladet och Norrköpings Tidningar.
Planen var utställd i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.
Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga
och kommunala instanser under tiden den 31 mars 2015 till och med den 19
maj 2015. Samråd har också förts med berörda sakägare och intressenten
enskilt.
De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden:
Länsstyrelsen

2015-07-06

Kommunala instanser
Bygg och miljökontoret, Bygglov och Miljöskydd

2015-07-30

Tekniska kontoret

2015-08-10

Norrköping Vatten och Avfall AB

2015-08-10

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
E.ON Elnät AB

2015-08-10

Ändringar som gjorts i detaljplanehandlingarna:
o Ändringar i planbeskrivningen.
Texten avseende tilläggsbestämmelser i planbeskrivningen sidan 4 har
reviderats så att denna text stämmer överens med texten som finns på
plankartan.
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Sammandrag av inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inget att erinra.

Kommunala instanser
Bygg- och miljökontoret
Sammanfattning: Texten avseende tilläggsbestämmelser som finns på
plankartan ska stämma överens med texten i planbeskrivningen.
Kommentar: Texten i planbeskrivningen har justerats enligt ovanstående.
Tekniska kontoret
Spår
Sammanfattning: Plankartan rekommenderas kompletteras med in- och
utfartsförbudsbestämmelse vid förberedda perronger för framtida
busshållplatser på Ströbogatan, i anslutning till korsningen med GC-vägen
till Loddby.
Kommentar: Eftersom den aktuella planen är ett tillägg till gällande
detaljplan utesluts möjligheten att visa ut- och infartsförbud på plankartan.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att det är
kommunen via tekniska nämnden som är ansvarig för Ströbogatan och har
rådighet över framtida in- och utfarter.
Norrköping Vatten och Avfall AB
Norrköping Vatten och Avfall AB har inget att erinra.
Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
E.ON Elnät AB
E.ON Elnät AB har inget att erinra.

Sakägare med rätt att överklaga
Inga kvarstående synpunkter från sakägare.

