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Inbjudan till plansamråd   
Detaljplan för Grebo – Norrby, etapp 1  
Planområdet utgörs av del av fastighet Norrby 1:19, del av Norrby 1:20 och del 
av Mårsäng 1:8 och är beläget i Åtvidabergs kommun i direkt anslutning till 
Grebo samhälle. 

Området omfattar ca 20 hektar och utgörs till största delen av åkermark, samt 
inrymmer mindre områden av blandskog. I södra delen av planområdet finns sjön 
Ärlången.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-27 att godkänna ett planprogram för 
Grebo Norrby för att klargöra och redogöra för de olika 
planeringsförutsättningarna inom området. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för attraktiva bostäder med olika typer 
av typologier, upplåtelseformer och verksamheter både offentliga och 
kommersiella. Detaljplanen ska möjliggöra ett resurseffektivt nyttjande av 
marken och medge markanvändning som tar tillvara på platsens förutsättningar. 

Detaljplanen handläggs i enlighet med reglerna för ett utökat förfarande (PBL 
2010:900). Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.  
 
1. Samråd 
Ni inbjuds delta i samrådet och ge era synpunkter på planförslaget. 
Planhandlingarna finns tillgängliga på följande platser: 

• Nya kommunhusets reception 
• Biblioteket 
• Servicepunkten i Grebo, Pepparkvarnens Livs 

 
Handlingarna finns även tillgängliga på 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 7 augusti 2020.   
 
Synpunkter skickas per post till: 
Åtvidabergs kommun  
Dnr. 2019-0702 
Box 206  
597 25 Åtvidaberg 
 
Det går även bra att lämna synpunkter via e-post kommun@atvidaberg.se 
Vänligen ange diarienummer 2019-00702 i skrivelsen. 
 

Datum            

2020-06-11  

Diarienummer  

2019-00702  
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Sida 2(2) 

DIGITALT SAMRÅDSMÖTE 
 
Med anledning av Covid-19 kan vi tyvärr inte hålla fysiska samrådsmöten under 
sommaren. Ni bjuds istället in till digitalt samrådsmöte onsdag 24 juni från 
klockan 16.30. Mötet är öppet för alla och mötet hålls via Skype för företag. För 
att delta krävs dator eller smartmobil/surfplatta och internetanslutning. Det går 
även att lyssna via telefon. Mer information om samrådsmötet publiceras på 
kommunens hemsida.  
 
VÄLKOMNA!  
 
2. Granskning 
När samrådet är klart kommer synpunkterna sammanställas i en 
samrådsredogörelse och kommunen kommer i en underrättelse att informera om 
planförslaget samt hålla det tillgängligt för granskning. Granskningstiden är minst 
fyra veckor och då finns också tillfälle att inkomma med synpunkter. Samtliga 
skriftliga synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande. 
 
3. Antagande 
Efter eventuella revideringar förs planen till kommunfullmäktige för antagande. 
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