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Inledning
Handlingarna består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Behovsbedömning
Granskningsutlåtande (inför antagande)
Planprocessen – en översikt av enkelt planförfarande
Planprocessen får sin start när en intressent kommer med en begäran om att
få göra eller ändra en detaljplan. Kommunen kan också ta initiativet själv att
göra en ny detaljplan. Planen kan följa normalt planförfarande som innebär
att ett samrådsremiss följs av en utställning av det justerade planen innan
den antas av stadsplaneringsnämnden.
Denna plan bedrivs efter enkelt planförfarande. Planförslaget skickas ut till
berörda fastighetsägare och föreningar, kommunala instanser och till
länsstyrelsen. Förslaget justeras eventuellt och lyfts för antagande av
stadsplaneringsnämnden utan att den ställs ut. Obehindrat, kan processen
förväntas ta ungefär 10 månader.

Planens huvuddrag
Syftet med planarbetet är att möjliggöra ändrad användning från storindustri
till handel. Fastigheten används redan idag för handel och ändringen av
detaljplanen möjliggör att den befintliga verksamheten kan bedrivas även
fortsättningsvis.
Begäran om detaljplaneändring är i linje med översiktsplanen för staden
från 2002. Översiktsplanen föreslår verksamheter och handel inom det
aktuella planområdet. Sedan 1966 finns i Norrköpings kommun en
externhandelspolicy, senast reviderad av kommunfullmäktige september
2001.
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Fastigheten är genom en byggnadsplan från 1965 planlagd som område för
storindustriändamål.
Fastigheten är bebyggd och används redan idag för handel. Till största delen
består fastigheten av hårdgjorda ytor.

Ortofoto över närområdet och fastigheten Blyet 5 markerad med rött.

Genomförande av detaljplan
Planändringen innebär ändrad användning för fastigheten Blyet 5, från
storindustri till att gälla handelsverksamhet.
Fastigheten ska handikappanpassas enligt Boverkets normer för enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde.
Eventuella ändringar av ledningar bekostas av fastighetsägaren.
Plankostnadsavtal har undertecknas av fastighetsägaren.

Norrköping den 29 oktober 2013

Johan Mases
processansvarig detaljplanering

Anita Johansson
planingenjör

