2020-09-23
Fördjupning av Norrköpings kommuns översiktsplan för delen Krokek och
Strömsfors
Upplysning om sen komplettering till samrådsredogörelsen
Tidigare samrådsredogörelse, daterad 20 februari, har kompletterats med en sammanställning av de
ändringar som kan anses vara större betydelse för utställningshandlingen.
Ny samrådshandling, daterad 9 mars, finns att ladda ned på kommunens hemsida
Följande information om exempel på ändringar och justeringar av översiktsplanen har lagts till på
sidan 6 och avsnittet ”Ändringar till utställningsversionen av planhandlingen”
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Riktlinjer gällande risk för ras, skred och erosion skall förtydligas.
Behovet av ytor och områden för rening eller fördröjning av dag- och regnvatten samt
riskbilden för höga flöden skall anges för samtliga områden.
Området och gränsen för en vägplansutredning och eventuell förbifart, utökas i dess västra del
till korsningen Nyköpingsvägen – Sjöviksvägen.
Tilläggen A,B och C som finns med numreringen av de olika områdena tas bort och ersätts
med upplysningar alternativt riktlinjer gällande krav på fortsatt utredning eller uttryck för när
eller under vilka omständigheter som planläggning kan medges.
Riktlinje för område 9 (9A ) ändras för att tillgodose ändamålen för allmän service/ parkmark/
lekpark.
Riktlinjer för område 8 (8A) samt 15 (15A) justeras till att gälla kompletterande bebyggelse.
Riktlinje för område 16 (16C) kompletteras med att planläggning skall medge framtida
väganslutning norrut mot dels område 33 (33A) samt en eventuell förbifart.
Område 18 (18B) och del av 19 (19B), väster om grusvägen, utgår.
Befintligt bostadsområde (XIV), söder om Hagalundsvägen Strömsfors, föreslås kunna
utvecklas söderut. Nu gällande detaljplan och markanvändning för handelsträdgård får ändras
till bostadsändamål genom planändring.
Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av kommunens principiella avvägningar
mellan allmänna intressen som Norrköpings kommun värdesätter och frågan om hur en
separerad gång- och cykelväg kan anordnas utmed Strandvägen på ett trafiksäkert sätt.
Riktlinjer för område 22 (22B) utgår tills vidare och ersätts av nytt område väster om område
23 (23C).

