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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra friliggande en- eller 

tvåbostadshus.  

Omgivande fastigheter i nordväst ligger inom detaljplan som tillåter 

byggrätter som är anpassade för villabebyggelse. Denna fastighet är en 

friköpt tomt inom område där byggrätten är mindre och avsikten var 

fritidshusbebyggelse.  

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Planen upprättas enligt reglerna för standardförfarande.  

 

 

 

Rev. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser  

Till planhandlingarna hör även: 

 Planbeskrivning 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Samrådredogörelse  

 Granskningsutlåtande  

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande 

Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan-och 

bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015, se figur 1. 

Figur 1. Planprocessen, Standardförfarande. Illustration: Norrköpings kommun.   

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 

Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 

kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare 

inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet skickas ut för 

samråd. Efter samrådsperioden görs eventuella ändringar och programmet 

kan sedan godkännas av samhällsplaneringsnämnden eller 

kommunfullmäktige. I detta fall bedöms program inte var nödvändigt att 

upprätta. 

Ett samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 

kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda 

fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget bearbetas 
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bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. Därefter 

ställs förslaget ut för granskning. 

När granskningstiden är slut kan planförslaget bearbetas igen innan den 

antas av samhällsplaneringsnämnden. För att ha rätt att överklaga den 

antagna planen måste skriftliga synpunkter ha lämnats in till kommunen 

senast innan granskningstiden gått ut. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 

Området är beläget i närheten av Ensjön cirka 4,5 kilometer söder om 

centrala Norrköping, se figur 2. Fastigheten angränsar i nordväst till ett 

mindre naturområde, bortom naturområdet finns bostadsområde. I sydväst 

finns en befintlig väg, Hästhovsvägen, se figur 3. Söderut och österut 

angränsar området till ett område av fritidshuskaraktär där kommunen till 

stor del är fastighetsägare och arrenderar ut marken. Omgivande mark runt 

fastigheten Sankt Johannes 4:6 ägs uteslutande av kommunen, se figur 4.  

Fastigheten är i privat ägo och är cirka 2200 kvadratmeter. 

Figur 2. Planområdet är markerat med rött. Kartbilden visar var planområdet är 

beläget i Norrköpings kommun. Karta: Norrköpings kommun. 

Rev. 
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Figur 3. Röd markering visar fastigheten Sankt Johannes 4:6 som utgör 

planområdet. Vägen i sydväst heter Hästhovsvägen. Karta: Norrköpings kommun. 

 
Figur 4. Kommunägd mark markerad med lila. Planområdet är privatägt och 

markerat med rött. Karta: Norrköpings kommun.  

SANKT JOHANNES 4:6 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra friliggande en- eller 

tvåbostadshus.  

Ansökan har inkommit till samhällsplaneringsnämnden från 

fastighetsägaren om detaljplaneläggning för fastigheten Sankt Johannes 4:6 

inom Tingstad i Norrköpings kommun.  

Fastigheten, till skillnad från fritidshusområdet i övrigt, är avstyckad som en 

egen fastighet och ligger i gränslandet mellan privatägda permanentbostäder 

och arrendeförening för fritidshus.  

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 

Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2017, anger att aktuell fastighet ligger inom ett område 

för blandad stadsbebyggelse, samt att gång och cykeltrafik tillsammans med 

kollektivtrafik ska utvecklas i området, se figur 5.  

Figur 5. Fastigheten Sankt Johannes 4:6 är rödmarkerad inom den röda ringen. 

Fastigheten ligger inom en zon som anger blandad stadsbebyggelse. Karta: 

Norrköpings kommun.  

 

 

Rev. 
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3.2 Riksintresse  

Norrköpings flygplats utgör riksintresse enligt miljöbalken. Planområdet 

ligger inom Norrköpings flygplats influensområde med hänsyn till 

flyghinder. Planområdet ligger även inom MSA-område gällande 

riksintresse för totalförsvarets militär del. Detaljplanen påverkar inte 

riksintressena.  

3.3 Gällande detaljplaner 

Området omfattas av detaljplan med aktnummer 0581K-P01/6, ”Detaljplan 

för Ensjöns villasamhälle mm inom Tingstad i Norrköpings kommun samt 

upphävande av detaljplan för del av fastigheten S:T Johannes 4:8”, laga 

kraft 2001-03-29. Planbestämmelserna anger markanvändningen 

fritidsstugor. Bestämmelserna anger vidare att största bruttoarea per 

tomtplats är 35 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för 

komplementbyggnader. Bestämmelsen gäller inom områden markerade 

med B1. På fastigheten finns 1 tomtplats. Utsnitt från gällande detaljplan ses 

i figur 6. 

Figur 6. Utsnitt ur gällande detaljplan 0581K-P01/6. Planområdet markerat med 

rött. Karta: Norrköpings kommun. 

3.4 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 14 maj 2019, § 106, om positivt 

planbesked. Beslut om planuppdrag togs den 7 april 2020, § 80.  

Rev. 

Rev. 
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4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Bebyggelseområden 

Befintlig användning och karaktär 

Området är lummigt och naturskönt med smala och slingrande småvägar.  

Omgivande fastigheter i nordväst ligger inom detaljplan som tillåter 

byggrätter som är anpassade för villabebyggelse. Se exempel på bebyggelse 

i figur 7. Bebyggelsen är i 1-2 våningar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. 

Villabebyggelse i 

närheten av 

planområdet. Foto: 

Matilda Hallgren, 

juni 2020.  
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Fastigheten omgärdas ner mot Ensjön av mer småskalig bebyggelse i ett 

våningsplan av enklare karaktär. Dessa fastigheter omfattas av ett område i 

detaljplanen där avsikten varit fritidsstugor. Se exempel på bebyggelse i 

figur 8. 

  

Figur 8. Närområdet inom fritidshusbestämmelser. Foto: Matilda Hallgren, juni 

2020.  

Inom övrig mark med fritidshusbestämmelser ägs marken av Norrköpings 

kommun, se figur 4. Denna fastighet är friköpt och privatägd.  

Föreslagen användning och karaktär 

Utbyggnad av befintlig bostad samt eventuella komplementbyggnader i 

form av garage eller liknande möjliggörs. Bebyggelsen regleras genom att 

ange byggnadsarea. I angiven byggnadsarea ingår exempelvis altantak, 

inglasat uterum och andra mätvärda byggnadsdelar som inte är 

bygglovsbefriade. Huvudbyggnaden regleras till maximalt två våningar, i 

likhet med villabebyggelsen väster om planområdet. Komplementbyggnader 

regleras till en våning.  
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Det finns byggnader på fastigheten idag, se figur 9.  

 

 
Figur 9. Bebyggelse inom fastigheten Sankt Johannes 4:6 idag. Foto: Matilda 

Hallgren, juni 2020.  

 

Vid utbyggnad inom fastigheten är det viktigt att hänsyn tas till 

omgivningen, det bedöms dock inte nödvändigt att reglera utförandet i detalj 

gällande färg, material och liknande.  

 

Detaljplanen reglerar att minsta fastighetsstorlek är 2000 kvadratmeter, 

vilket ungefär motsvarar nuvarande fastighetsstorlek. Det förhindrar att 

planområdet i framtiden avstyckas till fler fastigheter. Detta då 

fastighetsstorleken anses lämplig för området och då fastighetsreglering är 

svår att genomföra på ett bra sätt. Fastigheten är långsmal mot vägen och 

det är inte önskvärt med skafttomt.  

Detaljplanen reglerar att vind inte får inredas. Detta för att reglera volymen i 

förhållande till närområdet och omkringliggande bebyggelse. 

Bebyggelsen regleras även till friliggande en- eller tvåbostadshus. Det 

innebär att det exempelvis inte är möjligt med flerbostadshus inom 

fastigheten.  

Figur 10 visar exempel på maximal bebyggelse enligt planförslaget. 

Maximal bebyggelse illustreras inklusive Attefallstillbyggnad.  

 

Rev. 
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Figur 10. Maximal bebyggelse inom fastigheten Sankt Johannes 4:6. Befintlig 

huvudbyggnad – ljusgul färg med blå linje runt, tillbyggnad till huvudbyggnaden – 

brunt, befintlig altan – sandfärgad, komplementbyggnad ljusbrun färg. Illustration: 

Norrköpings kommun.  

 

 
Figur 11. Utsnitt ur detaljplanekartan, skala 1:1000 i A3-format: Norrköpings 

kommun.  
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4.2 Natur 

Natur- och rekreationsvärden  

Det finns i dagsläget inga naturvärden att ta hänsyn till inom planområdet.  

Planområdet ligger i närheten av rekreationsområden och Ensjön. Vid 

Ensjön finns bland annat en mindre lekplats och anordnad badplats med 

bryggor, se figur 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 12. Närområdet. Ensjön ligger cirka 200 meter från planområdet.  

Foto: Matilda Hallgren, juni 2020.   
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Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom fastigheten eller dess närområde. 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något 

som kan vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen. 

Markens beskaffenhet 

Marken inom planområdet består till största delen av urberg.  

Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked kan detaljerad geoteknisk 

undersökning krävas som redovisar förutsättningar för schaktning, 

grundläggning med mera.  

4.3 Gator och trafik 

Gatunät 

Sydväst om fastigheten passerar Hästhovsvägen och det finns en vändplan i 

nära anslutning till fastigheten.  

Hästhovsvägen har enskilt huvudmannaskap och fastigheten Sankt Johannes 

4:6 är del av gemensamhetsanläggning.  

Figur 13. Hästhovsvägen. I gläntan i höger bild ses infarten till fastigheten och 

planområdet. Foto: Matilda Hallgren, juni 2020.  
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4.4 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Från och med 1 juni 2015 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen att höja 

riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. 

Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA 

ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den 

ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överskrida 65 dBA. Vid uteplats som 

anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte överstiga 50 dBA 

ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Fastigheten påverkas av buller från Hästhovsvägen enligt bullerkartläggning 

från 2017, se figur 14. Hästhovsvägen har dock väldigt lite trafik och är 

ingen egentlig genomfartsväg. Trafiken bedöms inte heller öka framöver, 

utan torde vara relativt konstant.  

 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att riktvärden gällande buller går 

att uppnå inom planområdet. Detaljplanen reglerar att huvudbyggnad som 

närmst kan byggas 6 meter från fastighetsgräns mot gata vilket gör att dBA 

på 60 eller högre undviks vid bostadsbyggnads fasad.  

 

Hänsyn till trafikbuller kan ytterligare tas i bygglovs- och/eller i 

genomförandefasen. Exempelvis genom att placera sovrum mot mindre 

bullriga sidor och genom att planera eventuella mer frekvent använda ytor 

för utevistelse bullerskyddade.  
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Figur 14. Kartan visar ekvivalent ljudnivå för vägtrafik. Karta: Norrköpings 

kommun. 

Översvämning 

All ny och befintlig bebyggelse inom planområdet ska säkras mot 

översvämning. Översvämning kan ske till följd av höga nivåer i vattendrag, 

sjöar eller hav samt vid extrema regn.  

 Översvämning – vattendrag, sjöar och hav 

Det bedöms inte finnas översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller hav.  

 Översvämning – Regn  

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse 

säkras för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara 

minst ett 100-års regn i klimatscenariot för 2100.  

 

En översvämningskartering vid regn har gjorts av WSP 2017. Enligt denna 

kartering är halva fastigheten Sankt Johannes 4:6 utsatt för översvämnings-

risk, se figur 15. Enligt detta underlag riskerar den sydvästra delen av 

fastigheten risk för översvämningar på upp till 0,5 meter. Markuppfyllnad 

har dock skett inom fastigheten, se figur 9, varför detta kartmaterial inte 

längre är relevant.  
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Figur 15. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn samt rinnvägar vid 

skyfall. Kartmaterialet är dock inte uppdaterat efter befintliga förhållanden då 

markuppfyllnad har skett inom fastigheten. Karta: Norrköpings kommun. 

Miljökvalitetsnormer 

 Vattenkvalitet 

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Ensjön 

(SE649154-152417). Denna vattenförekomst har  en måttlig ekologisk 

status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk 

status uppnås till 2027. 

Detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvalitet och möjligheten att uppnå 

MKN för vatten.  

4.5 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Servisledningar för vatten och spillvatten är framdraget till fastigheten. 

Dagvatten 

Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten 

och spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom 

områden med samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från 

dricksvattennätet som används för rengöring och tvätt och därefter leds till 

dagvattensystemet. Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje för 

hållbar dagvattenhantering, fastställd 2019. Hållbar dagvattenhantering 
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innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala behov ska 

tillgodoses och även bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Området ingår inte i Nodra AB:s verksamhetsområde för dagvatten. 

Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 

fastigheten. Dagvatten från mindre och stora regn hanteras av 

fastighetsägaren inne på kvartersmark och får inte avledas så det kan 

medföra skada för en annan fastighet.  

Avledningen av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter och 

parkeringar ska i första hand minimeras genom att öka möjligheterna för 

infiltration, avdunstning och transpiration.  

 

Dagvattenhantering regleras inte genom planbestämmelser. Fastigheten 

bedöms ha goda förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att hantera 

dagvatten upp till stora regn inom fastigheten. Markens infiltrationskapacitet 

bedöms till medelhög. Dagvattenhantering kan exempelvis lösas genom 

stenkista.  

Fiber 

Fiber är framdraget till fastigheten.  

Avfall  

Det är Nodra AB som ansvarar för insamling och behandling av 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Idag sker avfallshanteringen från Hästhovsvägen. Avfallshantering bör ske 

så att trafikflödet inte hindras.  

Vid utformning av avfallshantering ska Riktlinjer för arbetsmiljö och 

tillgänglighet för avfallshanteringen i Norrköpings kommun följas.  

5. Genomförande av detaljplanen 

Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de 

ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 

samordnat plangenomförande. Beskrivningen fungerar som vägledning till 

de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör 

fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar 

med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive särskilda lag. 
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5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 

Planuppdrag:                                      7 april 2020 

Samråd:                                              9 september – 21 oktober 2020 

Granskning:                                       20 januari – 10 februari 2021 

Antagande:                                        16 mars 2021 

Detaljplan kan vinna laga kraft:        april 2021 

Genomförande, kvartersmark 

Husbyggnad:                                      2021 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att 

kommunens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett 

överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 

upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av 

genomförandet. 

5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 

kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 

gemensamhetsanläggningar.  

Enligt grundkartan finns en bod som ligger på både kvartersmark och 

kommunal mark, boden ses bland annat i figur 10 och 11. Denna bod bör 

rivas eller flyttas in på kvartersmark och förhålla sig till den nya 

detaljplanens placeringsbestämmelse om minsta avstånd om 2 meter till 

fastighetsgräns för komplementbyggnader.  

Fastighetsbildning med mera 

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och 

andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i 

Norrköpings kommun.  

Fastigheten Sankt Johannes 4:6 ingår i Navestad ga:1 som förvaltar den del 

av Hästhovsvägen som går åt öster mot Daggkåpevägen.  

Det finns rättigheter som belastar fastigheten Sankt Johannes 4:6. Dels ett 

avtalsservitut för kraftledning med mera, samt en nyttjanderätt för tele. Det 

finns inga tillgängliga kartbilagor till dessa rättigheter.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings 

kommun, samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även 

anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta 

beställs hos samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 

Servisledningar för vatten och spillvatten är framdraget till fastigheten. 

Fastigheter i närheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp 

vilket denna fastighet planeras att göra också.  

El, Tele, bredband/fiber 

E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Skanova AB är huvudman för telenätet.  

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 

utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 

fastighet. 

5.3 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 

detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 

detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 

upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för 

byggrätt som inte utnyttjats. 

5.4 Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 

startbesked har tagits.  

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 

Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande 

påverkan på miljön. 

Se vidare Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
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6.2 Ekonomiska konsekvenser 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Ett plankostnadsavtal som reglerar planarbetets kostnader har tecknats 

mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnadskontoret.  

7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 

Plansamordnare för detaljplanen har varit Matilda Hallgren. Planhandlingar 

har upprättats av Anita Johansson, planingenjör och Matilda Hallgren, 

planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Matilda Hallgren 

enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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