Kungörelse
Samråd
Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med
närområde inom Nordantill i Norrköping, upprättad den 26 maj 2020 och kompletterad den
18 februari 2021.
Syfte med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av
bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar
detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status
som allmänt tillgängligt parkområde och skapa förutsättningar för ett nytt allmänt
tillgängligt stråk till och från Kärleksparken.
Detaljplanen skickades ut på samråd den 26 maj 2020 och behandlades då med
standardförfarande. Kommunens bedömning var att detaljplanen inte kunde antas ha en
betydande miljöpåverkan. I sitt samrådsyttrande meddelar länsstyrelsen om sin
bedömning att detaljplanen kan antas ha en betydande miljöpåverkan.
Kommunen har rättat sig efter länsstyrelsens bedömning och tagit fram en
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 5 kapitel 7 §
ska ett utökat förfarande tillämpas om planförslaget bland annat kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Därför ändras förfarandet till utökat förfarande.
Miljökonsekvensbeskrivningen skickas nu ut på samråd. Övriga samrådshandlingar är
oförändrade.
Kommunen håller förslag till detaljplan tillgänglig under samrådstiden 19 februari - 6 april
2021. Detaljplanen behandlas med utökat förfarande och kommer att finnas tillgänglig för
granskning.
På grund av pandemin kommer
inte samrådsmöte att hållas.
Ta gärna kontakt ansvarig
handläggare vid frågor.

Handlingarna finns under
samrådstiden anslagna:
Besöksadress: Förvaltningshuset
Rosen, Trädgårdsgatan 21,
Norrköping.
Öppettider: Måndag-fredag
klockan 08.00-16.00.
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Om du har synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen skicka dem till:
Postadress: Norrköpings kommun, Samhällsbyggnadskontoret,
Detaljplanering, 601 81 NORRKÖPING.
E-post
detaljplanering@norrkoping.se
Vi måste få dina skriftliga synpunkter med namn och adress under samrådstiden senast den
6 april 2021. Lämna gärna telefonnummer och e-postadress.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget
kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.
Upplysningar lämnas av ansvarig handläggare:
Jackie Leiby, telefon 011-15 13 53.
Detaljplanen finns under samrådstiden på Norrköpings kommuns webbplats:
www.norrkoping.se/detaljplaner
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