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Granskningsutlåtande

Vårt diarienummer

SPN 2014/0230 214

Vårt diarienummer

SPN 2014/0230 214

tillhörande tillägg till stadsplan

”Förslag till stadsplan inom
stadsdelen Lindö i Norrköping Södra Långtorp”
den 16 mars 2015
tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Fastighet 0:0

ANTAGANDEHANDLING
Antagen i SPN: 2015-05-19, § 116
Laga kraft: 2015-06-25
Genomförandetidens sista dag: 2020-06-25
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret

Vårt diarienummer

SPN 2014/0230 214

Utlåtande
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för
granskning under tiden den 16 februari 2015 till och med den 9 mars 2015
efter förgående 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 15 november 2014 till och med
den 17 december 2014.
De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden:
Länsstyrelsen

2015-02-20

Kommunala instanser
Bygg och miljökontoret, Bygglov, Miljö och Hälsoskydd 2015-03-09
Tekniska kontoret, Utveckling

2015-03-04

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

2015-03-09

Naturskyddsföreningen

2015-03-09

Ändringar som gjorts i detaljplanehandlingarna:
Ändringar som gjorts i planbeskrivningen och planbestämmelserna.
•

Högsta byggnadshöjd är ändrad till 7,0 meter i texten för att
överensstämma med övriga tillägg till detaljplaner i Lindö.

Sammandrag av inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Planförslaget strider inte mot de intressen som länsstyrelsen har att bevaka
enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har inget att erinra
mot förslaget.
Kommentar: -
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Kommunala instanser
Bygg och miljökontoret
Bygglov, Miljö och Hälsoskydd
Bygg- och miljökontoret har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Tekniska kontoret
Tekniska kontoret har inga synpunkter att lämna.
Kommentar: Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
EON Elnät Sverige AB
Inget att erinra mot remissen.
Kommentar: Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har inte något att erinra mot tillägget till stadsplanen
ur naturvårdssynpunkt.
Kommentar:-

Sakägare med rätt att överklaga
Alla synpunkter är tillgodosedda och därmed har ingen rätt att överklaga
ärendet.

Ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering föreslår att detaljplanen antas av
stadsplaneringsnämnden.

