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Samhällsbyggnadskontoret 

Hur samrådet har bedrivits: 

Samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga och 

kommunala instanser. Samrådstiden pågick från den 9 september till och 

med den 21 oktober 2020.  

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2020-10-19 

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2020-10-19 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2020-10-09 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  2020-10-13 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2020-10-21 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2020-09-23 

Nodra AB 2020-10-21 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 2020-10-21 

E.ON Energilösningar AB 2020-10-12 

Skanova nätplanering 2020-10-02 

Vattenfall Eldistribution AB 2020-09-24 

Ändringar som gjorts i plankartan: 

o Byggrätten för huvudbyggnad ändras från 1 våning till två våningar. 

Byggnadsarean, som i samrådet var 280 kvadratmeter, ändras till 175 

kvadratmeter för huvudbyggnad och 60 kvadratmeter för 

komplementbyggnad. Komplementbyggnader har fortsatt regleringen 

1 våning.  

o Typen av bostad definieras ytterligare genom tillägget en- eller 

tvåbostadshus.  

o En planbestämmelse om att vind inte får inredas har lagts till.  

o Planbestämmelser gällande byggnaders avstånd från fastighetsgräns 

regleras ytterligare genom att byggnader ska placeras minst 6 meter 

från fastighetsgräns mot gata, i övrigt gäller 4 meter från 
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Samhällsbyggnadskontoret 

fastighetsgräns för huvudbyggnad och 2 meter från fastighetsgräns 

för komplementbyggnad. 

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 

o Planbeskrivningens avsnitt gällande buller har utvecklats.  

o Planbeskrivningens avsnitt gällande dagvatten har setts över och 

korrigerats.  

o Avfallshantering tas upp i planbeskrivningen.  

o Undersökningen om betydande miljöpåverkan har ändrats gällande 

rubrik Risk (farliga verksamheter, farligt gods, radon, allergener, 

översvämning med mera).  

Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Kontroll enligt kapitlet 11 PBL 

Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlen Miljöbalken 

Planområdet ingår i influensområde flyghinder för riksintresset för 

kommunikationer, Norrköpings flygplats. Länsstyrelsen kan konstatera att 

föreslagen detaljplan inte påverkar influensområdet negativt. 

Föreslagen detaljplan ligger även inom MSA-områden gällande riksintresse 

Totalförsvar militär del. Länsstyrelsen bedömer att föreslagen detaljplan inte 

innebär en negativ påverkan. 

 
Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen bedömer att planen inte innebär en negativ påverkan vad 

gäller miljökvalitetsnormerna för luft och vatten. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Enligt planhandlingarna framgår det att planområdet påverkas av 

trafikbuller. Av planbeskrivningen framgår det inte hur kommunen avser att 

hantera frågan i det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen efterfrågar en 

tydligare redovisning av frågan i granskningsskedet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen 

inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar synpunkterna.  

Avsnittet gällande buller har utvecklats i planbeskrivningen.  

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  

Befintligt fritidshus har idag två våningar på en del av huset. I 

lovhandlingarna är byggnadshöjden 4,6 meter och invändigt är det öppet 

upp till nock, vilket möjliggör någon form av övervåning på resterande 

delen av huset också. 

Om syftet är att bygga till befintligt hus bör våningsantal ändras till två. Den 

aktuella fastigheten ligger inom ett fritidsområde, men ansluter till 

villabebyggelse där det medges två våningar. Syftet med detaljplanen är 

också att möjliggöra friliggande enbostadshus. 

Byggnadsarea behöver kanske justeras och man behöver reglera att 

komplementbyggnader uppföras i en våning. Om vind inte får inredas 

utöver angivet antal våningar ska det framgå av bestämmelser. 

Huvudbyggnad får placeras 4 meter och komplementbyggnad 2 meter från 

fastighetsgräns. Detta gäller generellt. Avstånd till fastighetsgräns mot 

vägen bör regleras också så att byggnader inte hamnar för nära vägen. 

Illustrationen på sidan 11 i planbeskrivningen visar en ny huvudbyggnad i 

nordvästra delen av fastigheten. En illustration är inte bindande men kan 

vara vilseledande. I detta fall är syftet att i första hand bygga till det 

befintliga fritidshuset som utgör huvudbyggnad idag. 

I planbeskrivningen tar man inte upp frågan om avfallshantering. Det 

framgår inte om sopbilen kan vända inom befintlig vändplan eller om 

hämtningen samordnas med villafastigheter. Antagligen är det annat 

hämtningsintervall inom fritidsområdet. 

Det skulle vara bra om rättigheter som belastar fastigheten kunde redovisas 

på något sätt, åtminstone i planbeskrivningen.  

Kommentar:  

Byggrätten ändras från en våning till två våningar. Byggnadsarean, som i 

samrådet var 280 kvadratmeter, ändras till 175 kvadratmeter för 

huvudbyggnad och 60 kvadratmeter för komplementbyggnad. 

Komplementbyggnader har fortsatt regleringen en våning.  

Typen av bostad definieras ytterligare genom tillägget en- eller 

tvåbostadshus.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

En planbestämmelse om att vind inte får inredas har lagts till. Detta för att 

reglera volymen i förhållande till närområdet och omkringliggande 

bebyggelse.  

Planbestämmelser gällande byggnaders avstånd från fastighetsgräns 

regleras ytterligare genom att byggnader ska placeras minst 6 meter från 

fastighetsgräns mot gata, i övrigt gäller 4 meter från fastighetsgräns för 

huvudbyggnad och 2 meter från fastighetsgräns för komplementbyggnad.  

Illustrationen som visar maximal byggnation om fastigheten har ändrats.  

Avfallshantering kan lösas. Vägen i anslutning till fastigheten är 

framkomlig och frågan hanteras inte ytterligare inom ramen för 

detaljplanens arbete.  

Rättigheter som belastar fastigheten är dels ett avtalsservitut för 

kraftledning med mera, samt nyttjanderätt för tele, vilket redovisas för i 

planbeskrivningen. Det är inte tänkt att ske några förändringar gällande 

detta, och det bedöms inte heller påverka planarbetet eller genomförandet.  

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  

Miljö och hälsa har inga synpunkter. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar detta.  

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  

Lantmäterimyndigheten har fått ovanstående för samråd och har inga 

synpunkter på planförslaget. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar detta. 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  

Dagvatten  

Beskrivningen om att dagvatten kan hanteras lokalt inom fastigheten står 

just nu under kapitel "4.4 Störning, hälsa och säkerhet/ Översvämning/ 

Översvämning-regn". Den informationen bör flyttas till "4.5 Teknisk 

försörjning-Dagvatten" för att tydligt beskriva hur dagvatten kan hanteras på 

fastigheten. Kapitlet bör arbetas om så att fokus ligger på hur dagvatten kan 

lösas och vad som gäller genom hänvisning till kommunens riktlinje.  

Kommentar:  

Synpunkten noteras och ändringar görs i planbeskrivningen.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Enligt tillgängligt underlag internt på räddningstjänsten verkar hela området 

Ensjön sakna tillgång till brandvattenförsörjning via brandposter. Om 

möjligt är det lämpligt att kommunen anlägger en sådan i samband med 

denna detaljplan, så att det åtminstone finns tillgång till en enda brandpost. 

Kommentar:  

Synpunkten noteras. Denna detaljplan omfattar endast kvartersmark för 

bostadsändamål. Frågan bör diskuteras i annat forum tillsammans med 

Nodra AB och andra berörda parter. Det finns möjlighet att exempelvis 

anlägga brandpost inom detaljplanelagt område för teknisk anläggning i 

närheten, eller inom gatumark. Anledningen till varför det saknas 

brandposter inom området som helhet bedöms därför inte vara på grund av 

hinder genom detaljplaners regleringar. Frågan hanteras således inte inom 

ramen för denna frimärksplan.  

Nodra AB 

Avfallshanteringen  

Ingen erinran.  

Vatten och avlopp  

Ingen erinran.  

Dagvatten  

Under Översvämning – Regn bör ”klimatkompensation på 25 procent ” 

bytas ut mot ”klimatfaktor på 1,25”.  

Bredband  

Ingen erinran.  

Kommentar:  

Synpunkten noteras. Exakt klimatkompensation nämns inte i 

granskningshandlingarna.  

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna 

och har inget att erinra. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar detta.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 7(7) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2018/0290 214 

   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

E.ON Energilösningar AB 

Ingen erinran, området är inte utbyggt med fjärrvärme. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar detta.  

Skanova nätplanering 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 

planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar detta. 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för 

aktuell detaljplan eller inom dess direkta närområde och har därmed inget 

att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar detta. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Julia Stenström Karlsson Matilda Hallgren 

enhetschef detaljplanering  planarkitekt 

 


