
 

   

 

 

 

 1(5) 

  

 

 

 

 

Vårt diarienummer 

SPN 2018/0290 214 

 

 

 

 

 

tillhörande detaljplan för fastigheten 

Sankt Johannes 4:6 
inom Tingstad i Norrköpings kommun 
 
den 19 februari 2021   

  
 
 

 

 

 

 

 

ANTAGANDEHANDLING 

Antagen i SPN: 2021-03-16, § 54 

Laga kraft: 2021-04-19 

Genomförandetidens sista dag: 2026-04-19 

 

Granskningsutlåtande 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 2(5) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2018/0290 214 

   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Granskningsutlåtande 

Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för 

granskning under tiden den 20 januari 2021 till och med den 10 februari 

2021 efter föregående annonsering i Folkbladet och Norrköpings Tidningar. 

Planen var utställd i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. 

Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga 

och kommunala instanser.  

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2021-01-28 

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2021-01-27 

Samhällsbyggnadskontoret, kommunala  

lantmäterimyndigheten 2021-02-10 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  2021-02-10 

Nodra AB 2021-02-04 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 2021-02-10 

E.ON Energilösningar AB 2021-01-26 

Vattenfall Eldistribution AB 2021-02-08 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 

Endast redaktionella ändringar har skett på plankartan.  

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 

o Syftet har omformulerats något. Från: Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra friliggande enbostadshus, till: Syftet med detaljplanen är 

att möjliggöra friliggande en- eller tvåbostadshus. Ändringen 

stämmer överens med den formulering som fanns på plankartan 

under granskningen.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

o Planbeskrivningen har kompletterats med information om 

riksintressen.  

Därutöver har mindre justeringar skett.  

Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Kontroll enligt kapitel 11 PBL.  

Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka 

enligt 11 kapitlet 10§ PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 

Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet Miljöbalken 

Planområdet ligger inom influensområde flyghinder för riksintresset för 

kommunikationer, Norrköpings flygplats och MSA-områden gällande 

riksintresse för totalförsvarets militär del. Länsstyrelsen har i samrådet 

informerat kommunen om detta och bedömt att föreslagen detaljplan inte 

innebär en negativ påverkan. Trots detta behöver information finnas om 

förekommande riksintressen i föreslagen detaljplans planbeskrivning. 

Kommentar:  

Planbeskrivningen har kompletterats med information om riksintresse för 

kommunikationer.  

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  

Bygglovenheten har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras.  

Samhällsbyggnadskontoret, kommunala lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  

Informationen om dagvatten har flyttats till kapitlet 4.5 och innehållet är bra 

beskrivet. Meningen ”fastigheten har goda förutsättningar för att kunna 
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Samhällsbyggnadskontoret 

vidta åtgärder för att minska risken för översvämning utan ytterligare 

reglering” borde justeras så att det istället står ”fastigheten bedöms ha goda 

förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att hantera dagvatten upp till 

stora regn inom fastigheten”. Frågan om översvämning hanterades i kapitel 

4.4.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen har ändrats enligt yttrande.  

Nodra AB 

Avfallshanteringen,  Vatten och avlopp,  Dagvatten, Bredband 

Ingen erinran.  

Kommentar:  

Synpunkten noteras. 

 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och 

har inget att erinra. 

Kommentar:  

Synpunkten noteras. 

E.ON Energilösningar AB 

Ingen erinran, området är inte utbyggt med fjärrvärme. 

Kommentar:  

Synpunkten noteras. 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har 

därför inget att erinra. 

Kommentar:  

Synpunkten noteras. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ställningstagande 

Inkomna synpunkter under samråd och granskning har tillgodosetts. 

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, föreslår att detaljplanen antas 

av samhällsplaneringsnämnden. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Matilda Hallgren 

enhetschef detaljplanering planarkitekt 


