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Underrättelse om ytterligare granskning av Detaljplan 
för del av Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk)  
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 29 september 2021 
beslutat att ny granskning ska hållas om rubricerad detaljplan. Planen antas 
med utökat förfarande.  
 
Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för 
avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna 
synpunkter. Planförslaget har efter överklagande i mark- och miljödomstolen reviderats.  
 
Planområdet ligger i Tyrislöt på Norra Finnö. Planförslaget innebär att 
byggrätt skapas för att kunna bygga nytt reningsverk i Tyrislöt. Det nya 
reningsverket ska ersätta befintliga verk i Sanden och Tyrislöt hamn som 
båda är underdimensionerade och inte renar vattnet i tillräcklig 
utsträckning. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
 
Planförslaget överklagades till mark- och miljödomstolen efter att den 
antogs av kommunfullmäktige 2019-06-26 § 72. En lokaliseringsutredning 
har därefter tagits fram med syfte att utreda det optimala läget för ett nytt 
reningsverk då behovet fortfarande kvarstår. Lokaliseringsutredningen 
förespråkar samma område som behandlats tidigare. Revideringar av 
planförslaget sedan antagande har skett och planförslaget granskas på nytt.  

Du har möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget 
Granskningen pågår mellan 2021-10-08 – 2021-10-29. Under 
granskningen kommer handlingarna finnas tillgängliga på följande platser: 

• Söderköpings kommuns hemsida www.soderkoping.se/tyrislot1-29   
• Kommunhuset (Samhällsbyggnadsnämnden) Storängsallén 20, 

Söderköping, vardagar kl 09.00-12.00 och 13.00–16.00 
• Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping, de tider Stinsen är öppet  

 

http://www.soderkoping.se/tyrislot1-29
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Tänk på att informera eventuella rättighetsinnehavare. Fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta 
hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget 
finns tillgängligt enligt ovanstående.  
 
Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före 
utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte 
har blivit tillgodosedda. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra 
dessa skriftligen.  
 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2021-10-29 
till: 
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se 
 
eller via brev till: 
Söderköpings kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden  
614 80 Söderköping  
 
Märk synpunkter med SBF-2018-1456. Observera att den som inte har 
lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora 
rätten att överklaga beslutet att anta planen. 
 
 
Vid frågor om detaljplanen kontaktas 
Johanna Knutsson 
Planarkitekt 
Tel 0121-18722 

 
Vid frågor om genomförande av reningsverket kontaktas 
Rickard Sallermo 
Projektledare från Ensucon AB 
Tel 0793379983 
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