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Hur samrådet har bedrivits 
Detaljplanen med tillhörande handlingar har varit på samråd under tiden den 3 
juni 2021 till och med den 16 augusti 2021.  

I övrigt har samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med 
statliga och kommunala instanser. Inget allmänt samrådsmöte har hållits. 
Handläggare har varit tillgänglig för frågor vid behov. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2021-06-23 

Kommunala instanser 
Kommunala lantmäterimyndigheten 2021-06-14 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2021-06-03 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2021-07-15 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2021-08-12 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2021-06-17 

Nodra AB 2021-06-22 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2021-07-27 

E.ON Energilösningar AB 2021-06-10 

Statens Geotekniska Institut 2021-07-09 

Trafikverket 2021-06-21 

Skanova AB 2021-06-03 

Berörda - fastighetsägare och andra 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2021-08-16 
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Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Krav på byggnadshöjd har ändrats till krav på totalhöjd för att inte inverka 

på riksintresse för luftfart. 

o Skyddsavstånd om 3 meter har lagts in längs klippkant tillsammans med 
krav på marklov och uppgifter om risk för blockutfall. 

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Planbeskrivningen har reviderats och kompletterats med information om 

dagvattenhanteringen inom planområdet under stycke 5.7 Teknisk 
försörjning. 

o Planbeskrivningen har kompletterats med resultat från 
bergstabilitetsutredning under stycke 4.3 Natur – geotekniska 
förutsättningar. 

o Undersökningen om betydande miljöpåverkan har kompletterats med 
resultat från bergstabilitetsutredning. 

Sammandrag av inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 

Riksintresse 

Norrköping flygplats utgör riksintresse för kommunikationer, luftfart, enligt 
miljöbalken kapitel 3 § 8. Länsstyrelsen bedömer att riksintresset inte påverkas 
negativt vid nu angivna höjder. 

För att inte riskera att riksintresset påverkas negativt anser länsstyrelsen att 
egenskapsbestämmelse om byggnadens totalhöjd ska användas vid planläggning. 
Kommentar: Plankartan har reviderats i enlighet med synpunkten. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen delar bedömningen att detaljplanen inte kommer att försämra 
vattenkvalitén i recipienten. Länsstyrelsen påminner dock om att 
miljökvalitetsnormerna innebär att vattenkvalitén måste förbättras. Därför bör 
kommunen förtydliga i planen på vilket sätt åtgärderna kan medverka till att 
miljökvalitetsnormerna kommer att kunna följas. 
Kommentar: Den tillbyggnation som planeras medför inga betydande 
föroreningar. Situationen bedöms förbättras då de tidigare oljecisternerna har 
tagits bort och marken har sanerats vilket borde minska risken för urlakning och 
transport av föroreningar till recipient och grundvatten. 
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Hälsa och säkerhet 
Buller 
Kommunen anger att byggnation och drift av den föreslagna verksamheten inte 
leder till en ökning av bullernivåer som kan påverka närboende. Länsstyrelsen 
delar den bedömningen.  
Kommentar: Kommunen kommer att ha en löpande dialog med exploatören för att 
om möjligt förbättra bullersituationen för närboende genom att rikta 
ventilationsdon i den kommande byggnaden bort från befintlig bostadsbebyggelse. 

Luftkvalitet  
Den tekniska anläggning för fjärrvärmenätet som planeras inom området bedöms 
av kommunen inte inverka negativt på luftkvaliteten i området. Länsstyrelsen 
delar den bedömningen. 
Kommentar: Noterat. 

Förorenad mark 
Länsstyrelsen har inga synpunkter angående förorenad mark eftersom de 
föroreningar som fanns tidigare har tagits bort under år 2020-2021. 
Kommentar: Noterat. 

Dagvattenhantering 
Länsstyrelsen bedömer att det saknas en bedömning ifall befintlig 
dagvattenledning i gatan kan ta emot det framtida dagvatten som fastigheten kan 
generera.  

Länsstyrelsen bedömer att lokalt omhändertagande av dagvatten, så som föreslås, 
kan nyttjas eftersom området har sanerats under 2020-2021.  
Kommentar: Den förväntade avrinningen från området bedöms minska med 
hänsyn till att tidigare bebyggelse i form av ett par större cisterner har rivits och 
ersatts med en större grusad yta. Den utbyggnation som detaljplanen medger 
kompenseras av den minskade avrinningen från den yta där cisternerna stod, då 
hela fastigheten Cisternen 1 avvattnades till ledningen i Syltbergsgatan.  

Möjligheten för ledningen att motta planområdets dagvatten har retts ut med 
Nodra AB. 

Plantekniska synpunkter 

Enligt PBL kapitel 4 § 5 ska kommunen bestämma användningen och 
utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för. Länsstyrelsen 
ser att egenskapsbestämmelser i form av så kallade plushöjder, saknas för de 
allmänna platserna. 
Kommentar: Den allmänna plats som ingår i detaljplanen är enbart naturmark 
som saknar plushöjder, men mer detaljerade höjdkurvor har lagts in på 
plankartan för att förtydliga höjdskillnaderna mellan allmän plats och den 
tekniska anläggningen. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
Kommentar: Noterat. 

Kommunala instanser 

Kommunala lantmäterimyndigheten  
Cisternen 1 är enligt fastighetsregistret fortfarande upplåten med tomträtt. Under 
stycke 7.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser anges att den tidigare har varit 
upplåten med tomträtt.  
 
I 13 kapitlet jordabalken regleras tomträtt och hur den kan upplåtas och hur den 
kan sägas upp. En tomträtt gäller för en hel fastighet och måste ha hanterats inför 
avstyckning av aktuellt område för att fastighetsbildningen ska kunna genomföras.  
 
Under 7.3 Allmän plats, kostnader och finansiering anges att ingen allmän plats 
tillskapas. Det område Natur som tillskapas för Syltenberget är allmän plats och 
tillskapas.  

Kommentar: Planbeskrivningen har redigerats i enlighet med synpunkten 
gällande allmän plats. Frågan om tomträtt utreds vidare och redovisas i samband 
med granskningshandlingarna. 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
I planbeskrivningen anges att byggrätten begränsas till åtta meters byggnadshöjd, 
medan planbestämmelse på plankartan anger högsta nockhöjd. På denna typ av 
anläggning kan det vara lämpligt med nockhöjd och då bör även symbolen på 
plankartan ändras.  
 
I övrigt har inte bygglovenheten några synpunkter.  

Kommentar: Bestämmelsen om krav på byggnadshöjd har ändrats till krav på 
totalhöjd för att inte kommande bebyggelse ska inverka på riksintresset för 
luftfart. Symbolerna på plankartan har ändrats i enlighet. Se synpunkt från 
länsstyrelsen ovan. 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  

Dagvatten 
Planbeskrivningen bör visa hur rening och fördröjning av dagvatten kan lösas för 
den här fastigheten, och inte bara beröra ämnet generellt. 

Eventuellt behöver yta avsättas i plankartan, så att det säkerställs. 
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Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke om mindre regn 
och hur dessa kan fördröjas inom denna del av fastigheten. Åtgärder för att 
hantera mindre regn bedöms bidra till ytterligare fördröjning och rening av 
dagvattnet.  

Kommande bebyggelse inom planområdet är ytmässigt mindre än de cisterner 
som var förlagda inom planområdet tidigare, vilket gör att möjligheten till 
infiltration är större efter den kommande etableringen.  

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  

Dagvatten 
Idag finns ingen separat dagvattenledning i Surgatan utan bara en kombinerad 
ledning vilket gör att dagvattnet leds till reningsverket. Vid större flöden finns risk 
att både spillvatten och dagvatten leds ut i Motala Ström. Detta behöver 
förtydligas i planbeskrivningen.  

Så länge det endast finns kombinerade avloppsledningar är det ur 
översvämningssynpunkt inte lämpligt med källare om inte skyddsåtgärder vidtas. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om risk för 
Motala ström samt vilka typer av ledningar som finns i anslutning till 
planområdet. 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

Nodra AB 

Avfallshanteringen 
Nodra ansvarar för insamling av kommunalt avfall i Norrköpings kommun. 
Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet ska följas vid avfallsplanering. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke om detta under 
Teknisk försörjning. 

Vatten och avlopp 
I texten beskrivs det att vatten och avlopp finns i omgivande gator. Det stämmer 
inte fullt ut. Om anläggningen skulle ha behov av anslutning till VA behöver 
vattenledningsnätet förlängas i betydande omfattning vilket kräver 
framförhållning vid beställning. 

Omgivande avloppsnät är i dagsläget kombinerat. Vid anslutning av spillvatten 
bör anslutning ske till Syltbergsgatan. 
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Kommentar: Noterat. Planbeskrivningen har uppdaterats under stycke 5.7 
Teknisk försörjning. 

Dagvatten 
Omgivande avloppsnät är i dagsläget kombinerat och eventuell anslutning till 
dagvattennätet ska anslutas till Surgatan. 

Kommentar: Noterat. Planbeskrivningen har uppdaterats under stycke 5.7 
Teknisk försörjning. 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

E.ON Energilösningar AB 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

Statens Geotekniska Institut 
Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa 
och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning 
till 2 kapitlet 4-5 § i PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i planskedet. 

I WSPs miljökontroll framgår att cisternen som delvis legat inom planområdet har 
rivits. I rapporten visas foton från efterbehandlingsarbetet där det framgår att en 
bergvägg/brant bergslänt och en eller flera stödmurar utgör gränsen mellan 
kvartersmarken och naturområdet i planområdets södra och västra del. SGI anser 
att risken för blockutfall i bergslänten ska bedömas av bergtekniskt sakkunnig 
samt att stödmurarnas kondition och stabilitet ska bedömas för att klarlägga 
eventuella risker för ras och skred. Stödmurarnas livslängd bör överensstämma 
med livslängden för den planerade bebyggelsen inom kvartersmarken. Om det 
därefter inte klart och entydigt kan uteslutas risker för ras eller skred anser SGI att 
en stabilitetsutredning ska utföras i som lägst detaljerad utredningsnivå enligt 
IEG:s rapport 4:2010. 

Enligt översiktlig höjddata från Lantmäteriet fanns tidigare en slänt norr och 
nordöst om cisternen med en nivåskillnad på cirka 2,5-3 meter mellan släntfot och 
släntkrön. Enligt Sveriges Geologiska undersöknings jordartskarta utgörs 
ytjordlagren i detta område av glacial lera. Det går i underlaget inte att utläsa om 
denna slänt finns kvar eller om den fyllts upp i samband med rivnings- och 
återställningsåtgärderna. SGI efterfrågar ett förtydligande om slänten finns kvar. 
Om så är fallet anser SGI att stabiliteten för slänten ska klarläggas. 
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Kommentar: En kompletterande bergstabilitetsutredning har genomförts av 
Tyréns för att utreda bergväggens och befintliga stödmurars tillstånd. 
Stödmurarna är i behov av underhåll och ytterligare bergförstärkande åtgärder 
föreslås i denna utredning tillsammans med andra åtgärder för att säkerställa en 
stabil slänt.  

Om ingen åtgärd genomförs rekommenderar Tyréns en säkerhetszon om 3 meter 
från klippväggen för att förhindra att eventuella blockutfall skadar människa eller 
egendom inom fastigheten. För att undvika risk för skada till dess att 
skyddsåtgärderna har utförts kommer ett stråk med prickmark (byggnad får inte 
uppföras) om 3 meters bredd att läggas in i plankartan. Sökanden, E.ON, har 
tagit del av utredningen och kommer att genomföra de begärda 
underhållsåtgärderna som berör deras fastighet. De delar som är inom allmän 
mark har förmedlats internt för kommande underhåll och projekt inom stadsdelen 
Sylten. E.ON ombesörjer att spärra av säkerhetsområdet för sina anställda och 
fordon till dess underhållet och en tillfredsställande besiktning har genomförts.  

Angående slänten har marken inom planområdet jämnats ut och ligger nu i höjd 
med befintlig byggnad och anslutande väg samt kringliggande etablerad mark 
norr och öster om planområdet. 

Trafikverket 
Ingen erinran. 

Kommentar: Noterat. 

Skanova AB 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas 
teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Noterat.  
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