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Inbjudan till samråd enligt miljöbalken om
vattenverksamheter i Östra Norrtälje Hamn
Arbetet med att omvandla det gamla hamnområdet till en ny stadsdel pågår för full.
I planeringen av området ingår också olika vattenarbeten, vilka kräver tillstånd enligt
11 kap miljöbalken.
Inför tillståndsansökan hålls samråd enligt 6 kap miljöbalken. Samråd sker skriftligt
samt genom ett öppet möte. Synpunkter som framkommer i samrådet kommer att
sammanställas och medföljer den tillståndsansökan som planeras att lämna in till
Mark- och miljödomstolen i slutet av 2018. Parallellt sker också samråd om ett så kallat
planprogram som omfattar ett lite större område. Samråden samordnas delvis.

Planerade byggnationer i vatten inom östra delen av Norrtälje Hamn,”Galären”
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Den vattenverksamhet som omfattas av samrådet
1. Ombyggnad av piren inklusive viss utvidgning.
2. Stadsbad utanför piren
3. Båtbryggor i anslutning till piren
4. Olika gångbryggor
5. Anläggande av dagvattendamm/våtmarkspark inkl. muddring och fyllning samt
dämningskonstruktioner, gångbryggor etc.
6. Midsommarplatsen - utfyllnad och konstruktion för att höja markytan och skapa en
parkyta med arbetsnamnet Midsommarplatsen.
7. Sjösättningsramp för småbåtar vid Port Arthurudden vilket inkluderar viss muddring.
Samrådsmöte
Inom samrådsprocesserna anordnas ett samrådsmöte, öppet för alla intresserade.
Plats: Norrtälje Hamn, Hamnkontoret. Då området idag är avstängt sker samling vid grind
7 som man når via Port Arthurgatan. Innanför grinden finns parkeringsmöjlighet ca 200
meter från möteslokalen. *Personer som av hälsoskäl eller dylikt behöver komma närmare
byggnaden med bil ombeds kontakta Carolina Sahlén (Telefon 0176-71256)
Dag: Onsdagen den 2 maj 2018
Tid: Mötet startar kl 18:00 (Insläpp vid grind sker från kl 17:40. Det är viktigt att komma i
tid då vi annars inte kan ordna insläpp)
Mer information
Samrådsunderlag gällande planerade vattenverksamheter bifogas men kan också hämtas på
www.norrtaljehamn.se. Behöver du hjälp med att få tillgång till samrådsmaterialet så hör
av dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0176-710 00.
Samrådssynpunkter
Eventuella synpunkter gällande planerad vattenverksamhet lämnas senast tisdagen den 18
maj 2018. Synpunkter skickas via e-post till carolina.sahle@norrtalje.se. Eller per brev
till; Norrtälje kommun; Norrtälje Hamn; att: Carolina Sahlén; Box 800, 76128 Norrtälje
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