
 Datum 

 2023-01-26 

 Diarienummer 

 2019-621 

 U  NDERRÄTTELSE  OM  GRANSKNING 

 Detaljplan för del av Grebo Prästgård 1:43 samt del av 
 Melskog 1:1, Nya Grebovallen. 
 Planområdet är beläget i Grebo strax öster om Ängsvägen och söder om Garpbergsvägen, cirka 600 
 meter öster om Grebo kyrka. 

 Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att pröva lämpligheten för en ny idrotts- och 
 rekreationsanläggning. Detta sker genom att planlägga området med nya funktioner och ge möjlighet 
 att utveckla befintliga kvaliteter såsom den gamla skidbacken och närheten till det intilliggande 
 motionsspåret. Planen möjliggör i huvudsak för nya fotbollsplaner, verksamhetslokaler, 
 förrådsutrymmen, läktare m.m., men även för allmänna platser och funktioner såsom motionsspår, 
 BMX/MTB-bana och andra rekreationsytor. Planen syftar även till att skydda värdefulla naturområden 
 som omger det nya idrottsområdet. 

 Detaljplanen handläggs i enlighet med reglerna för ett så kallat utökat förfarande (PBL 2010:900), 
 med anledning av att planförslaget avviker från översiktsplanen. 
 Detaljplanen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 Planarbetet har omfattat två samråd, 25 april - 16 maj samt 18 oktober - 9 november 2022. Kommunen 
 har därefter reviderat förslaget. 

 KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 
 atvidaberg.se 



 Sida  2  av  2 

 Granskning 
 Nu finns ytterligare ett tillfälle att ge synpunkter på planförslaget. 

 Planhandlingarna finns tillgängliga på följande platser: 
 ●  Nya kommunhusets reception 
 ●  Åtvidabergs bibliotek 
 ●  Pepparkvarnens Livs i Grebo 
 ●  Kommunens webbplats under 

 https://www.atvidaberg.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/detaljplaner/ 
 aktuella-planer 

 Vi önskar era synpunkter så snart som möjligt, dock  senast den 19 februari 2023. 

 Synpunkter kan lämnas via e-post: 
 registrator@atvidaberg.se 

 eller per post: 
 Åtvidabergs kommun 
 Dnr. 2019/621 
 Box 206 
 597 25 Åtvidaberg 

 Vänligen ange  diarienummer 2019-621  i skrivelsen. 
 Samtliga skriftliga synpunkter under granskningstiden  kommer att sammanställas i ett 
 Granskningsutlåtande. 

 Alla har rätt att lämna synpunkter under planprocessen. För sakägare gäller att synpunkter 
 måste inkomma senast under granskningsskedet, i annat fall mista rätten att överklaga 
 planen i ett senare skede. Efter granskningstiden sammanställer kommunen de synpunkter 
 som kommit in och tar ställning till dem i ett granskningsutlåtande. Om inga större 
 förändringar genomförs antas planen i kommunfullmäktige. Tre veckor efter 
 antagandebeslutet vinner planen laga kraft (såvida beslutet inte överklagas) och blir 
 därmed en juridiskt bindande handling. 

 Har ni frågor kontakta gärna ansvarig planarkitekt Ingmarie Söderblom. 
 ingmarie.soderblom@atvidaberg.se 

 KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 
 atvidaberg.se 
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