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Planavdelningen

Detaljplan och gatukostnadsutredning för Hermanstorp,
Hermanstorp 1:1 m.fl. Haninge kommun

GRANSKNING
Ett förslag till detaljplan samt tillhörande gatukostnadsutredning för området Hermanstorp
finns tillgängligt för granskning och eventuellt yttrande under perioden
15 november - 20 december 2017.
Följande handlingar har upprättats inför granskning av detaljplanen:
•
•
•
•
•
•

plankarta
planbeskrivning med tillhörande bilaga, fastighetskonsekvenser
samrådsredogörelse
illustrationsplan
grundkarta
fastighetsförteckning

Följande handlingar har upprättats inför granskning av gatukostnadsutredningen:
•
•

gatukostnadsutredning med tillhörande kartbilaga
samrådsredogörelse

Detaljplanens syfte är bl.a. att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt möjliggöra
viss förtätning. Tillhörande gatukostnadsutredning beskriver kostnaderna för utbyggnad
av nya gator samt hur dessa kostnader ska fördelas.
Samråd om detaljplan och gatukostnadsutredning genomfördes 19 april – 7 juni 2016.
Efter samrådet har planförslaget utvecklats och flera kompletterande utredningar tagits
fram. Gatukostnadsutredningen har också justerats. Av tillhörande samrådsredogörelser
framgår hur olika synpunkter bemötts.
Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen och gatukostnadsutredningen. Tänk på att om du senare skulle vilja överklaga något av dessa dokument,
krävs att du lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden.
Informationsmöte
För att presentera de justeringar som genomförts av detaljplan och gatukostnadsutredning kommer ett informationsmöte hållas torsdag 30 november kl 17.30 i Haninge
kommunhus på Rudsjöterrassen 2.
Vid frågor om detaljplanen eller planprocessen kontakta Anders Nordenskiöld på
planavdelningen, telefon: 08-606 83 25, e-post: anders.nordenskiold@haninge.se. Frågor
om gatukostnadsutredningen besvaras av Linda Belfrage på Mark och exploatering,
telefon: 08-606 82 97, e-post: linda.belfrage@haninge.se

Postadress
136 81 HANINGE

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

E-post
stadsbyggnad@haninge.se

Handlingar
Detaljplanens handlingar, gatukostnadsutredning samt underliggande utredningar finns
tillgängliga på hemsidan, haninge.se/hermanstorp samt i Haninge kommunhus foajé,
öppen måndag - onsdag 8-17, torsdag 8-18 och fredag 8-15. Det är även möjligt att få
handlingar tillsända, kontakta iså fall Plan- och byggcenter på telefon 08-606 83 72 eller
e-post planochbyggcenter@haninge.se.
Synpunkter på detaljplaneförslaget respektive gatukostnadsutredningen ska ha inkommit
senast 2017-12-20 till: stadsbyggnad@haninge.se eller med vanligt post till:
Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
136 81 Haninge
Märk ert yttrande med Plan 2010.43 samt tydliggör vilka synpunkter som berör
detaljplanen respektive gatukostnadsutredningen.
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