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kommun, tillägg till översiktsplan
Beslut

Utställning
Utställningshandlingarna för Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, ett
tillägg till översiktsplanen, översänds härmed för yttrande. Dokumenten består av
utställningshandling och samrådsredogörelse.
Förslaget utgör ett tillägg till Gemensam översiktsplan för Linköping och
Norrköping och omfattar hela Linköpings kommun. Tillägget beskriver hur olika
miljö- och riskfaktorer bör hanteras vid samhällsplanering och bygglovsprövning.
Samråd om tillägget ägde rum under perioden 24 april till och med 30 juni 2017.
A v samrådsredogörelsen framgår vilka revideringar som gjorts med anledning av
inkomna synpunkter, samt med hänsyn till de kompletterande utredningar som
utförts efter samrådstiden.
Utställningen av tillägget pågår från 12 november till och med 31 januari 2019.
Synpunkter på tillägget önskar vi senast 31 januari 2019. Märk yttrandet "Miljöoch riskfaktorer Linköpings kommun" och skicka till:
Linköpings kommun
KS registrator
581 81 Linköping
Eller via e-post till:
kommun(a>linkoping.se

Leif Lindberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Linköpings kommun

Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping
Växel: 013-20 60 00

TÖP MILJÖ- O C H RISKFAKTORER

Sammanfattning
Linköping är en kraftigt växande stad och kommun, vars utveckling behöver ske
långsiktigt och med kvalitet. Inriktningen för stadsbyggandet är att skapa en
tätare och mer sammanhängande stad där miljö- och riskfaktorer beaktas på ett
sådant sätt att de ger möjlighet till rimliga avvägningar mellan dels mål om fler
nya bostäder, dels ambitionen om att inte utsätta kommuninvånarna för risker
och störningar. Hänsyn behöver tas till stadsutvecklingen, invånarnas hälsa,
liksom möjligheten för samhällsviktiga verksamheter att fortsätta utvecklas på
lång sikt.
I takt med att kommuninvånarna blir allt fler, är det av största vikt att Linköpings kommun har en enhetlig syn vad gäller planering av stadsbebyggelse och

"Hänsyn behöver tas till
stadsutvecklingen,
invånarnas hälsa, liksom
möjligheten för
samhällsviktiga verksamheter att fortsätta
utvecklas på lång sikt"

verksamhetsområden, för att minska olycksrisker. För att underlätta avvägning
mellan olika intressen och tillämpning av riktvärden samt normer för miljö- och
riskfaktorer i den fortsatta fysiska planeringen har Linköpings kommun tagit
fram Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, ett tillägg till Gemensam
översiktsplan för Linköping och

Norrköping.

Om Linköpings invånare ska få möjlighet att leva i en attraktiv och hälsosam
miljö i staden och på landsbygden behöver exempelvis buller, luft- och vattenkvalitet beaktas vid planering och utveckling av kommunen. Miljö- och

riskfaktorer

i Linköpings kommun utgör en vägledning i fortsatt fysisk planering genom att i
ett tidigt planeringsskede aktualisera kommunens inriktningar avseende miljöoch riskfaktorer i Linköping.

Inriktningen är att skapa en tätare och mera sammanhängande stad där miljö- och riskfaktorer beaktas. Foto: Lena Carmesten.
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