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tillhörande ändring av

Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m fl
inom Östra Husby i Norrköpings kommun
tillhörande detaljplan för del av fastigheten
den 17 maj 2018
Fastighet 0:0

GRANSKNINGSHANDLING
Antagen:
Laga kraft:
Genomförandetidens sista dag:

Standardförfarande
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Hur samrådet har bedrivits
Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga
och kommunala instanser.
De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden:
Länsstyrelsen

2018-05-15

Kommunala instanser
Bygg och miljökontoret, bygglov och miljöskydd

2018-05-15

Bygg och miljökontoret, lantmäteri

2018-05-15

Tekniska kontoret

2015-05-15

Räddningstjänsten Östra Götaland

2018-04-16

Norrköping Vatten och Avfall AB

2018-05-07

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

2018-05-15

E.ON Energilösningar AB

2018-05-07

Vattenfall Eldistribution AB

2018-04-23

Ändringar som gjorts i detaljplanen:
o Textrutan i kartan förtydligas med ett (B).
o Textrutan kompletteras med: Tillägget 0581K-P08/12 upphävs i sin
helhet i och med detta antagande av ändring av detaljplan.

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar:
o Punkt 4.1 i planbeskrivningen förtydligas med ett (B).
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Sammandrag av inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inget att erinra. Kommunen bedömer att förslaget
inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
denna bedömning.

Kommunala instanser
Bygg- och miljökontoret
Bygglov och Miljöskydd
I planbeskrivningen till i tidigare tillägg från 2008 står det att ändringen
gäller samtliga ytor markerade med B.
I tilläggsrutan, under Utformning anges: Våningsantal för områden med en
våning upphävs, vilket tolkas som generell bestämmelse för hela
planområdet.
Kommentar: Förtydligas med ett (B) i både planbeskrivning och karta.
Lantmäteri
Att det tidigare tillägget upphävs måste framgå på karta och eller
planbestämmelsehandling som beslutas.
Kommentar: Textrutan i plankartan kompletteras med: Tillägget 0581KP08/12 upphävs i sin helhet i och med detta antagande av ändring av
detaljplan.
Tekniska kontoret
Inga synpunkter att lämna.
Räddningstjänsten Östra Götaland
Inga synpunkter att framföra utan tillstyrker planen i nuvarande utseende.
Norrköping Vatten och Avfall AB
Ingen erinran.
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Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
E.ON Energidistribution AB
Bifogad plankarta över området visar att det finns ett antal transformatorstationer inom området som inte har markerat E område, är det möjligt att
införa? I övrigt inget att erinra.
Kommentar: Ändring av användningsområde inom en detaljplan går inte att
ändra i detta detaljplaneförfarande.
E.ON Energilösningar AB
Ingen erinran. Området är inte utbyggt med fjärrvärme.
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall har inga anläggningar inom och i närheten av planområdet och
har därför inget att erinra.

Stadsbyggnadskontoret
Sani Muric
processansvarig detaljplanering

Anita Johansson
planingenjör

