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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för teknisk anläggning i 
form av en tryckutjämningsanläggning för fjärrvärmeledningar samt en 
pumpstation. Den del av Syltenbergets gröna struktur som i nuläget ingår i 
område för industrimark omvandlas till naturmark. 

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 
2017 anger att området ligger inom utvecklingsområde för grönstruktur samt inom 
utvecklingsområde 5, Sylten. Hela stadsdelen Sylten ligger dessutom inom 
område för blandad stadsbyggelse. Det naturområde som ligger direkt väster om 
planområdet, Syltenberget, pekas särskilt ut för utveckling till att bli ett allmänt 
tillgängligt grönområde. Åtgärden som föreslås inom del av fastigheten Cisternen 
1 bedöms inte negativt påverka möjligheten att vidareutveckla naturområdet vid 
Syltenberget. Detaljplaneläggningen överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
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1.   Inledning 
1.1. Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser  

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse  
• Granskningsutlåtande  
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2. Om detaljplaner 
Vad är en detaljplan? 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 
bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Se kommunens hemsida och Boverkets hemsida för mer information. 

Planprocessen   
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 
detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsplaneringsnämnden 
besluta om att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 
handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 

Standardförfarande 
I arbetet med att ta fram en ändring av detaljplan tillämpas standardförfarande, 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015, se figur 
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1. Planprocessen genomgår flera faser som sker enligt beskrivning nedan och 
figur 1. 

 
Figur 1. Planprocessen, standardförfarande.  

Program 
För att underlätta detaljplanearbetet kan ett program göras innan en detaljplan 
påbörjas. Programmet görs för att, i ett tidigt skede, ange planeringens 
utgångspunkter och mål samt lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Ett 
program kan behövas till exempel om detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen 
eller som underlag för större utvecklingsområden som omfattar flera framtida 
detaljplaner. Det finns inget program för denna detaljplan. 

Samråd 
I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 
fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget. 

Granskning 
Efter samråd bearbetas planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Det finns 
då ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. 

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige eller av samhällsplaneringsnämnden på delegation från 
kommunfullmäktige. 

Överklagande 
När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 
detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 
lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 
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Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 

2.   Planens huvuddrag 
2.1. Planområdet 
Planområdet är beläget inom stadsdelen Sylten strax öster om centrala 
Norrköping, se figur 2 och 3. Detaljplanen omfattar cirka 1 500 kvadratmeter av 
fastigheten Cisternen 1 som i sin helhet är drygt 1,2 hektar. 

Norrköpings kommun äger fastigheten Cisternen 1 i Norrköping. E.ON Värme 
Sverige AB är tomträttsinnehavare. 

 
Figur 2. I bilden syns planområdet och dess omgivning. Planområdet är markerat med 
rött. Karta: Norrköpings kommun. 
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Figur 3. I bilden syns planområdet och dess närmaste omgivning. Planområdet är 
markerat i rött. Flygfoto: Norrköpings kommun. 

2.2. Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för teknisk anläggning i 
form av en tryckutjämningsanläggning för fjärrvärmeledningar samt en 
pumpstation. Den del av Syltenbergets gröna struktur som i nuläget ingår i 
område för industrimark omvandlas till naturmark. 

Ansökan har inkommit till samhällsbyggnadskontoret från E.ON Värme Sverige 
AB om detaljplaneläggning för del av fastigheten Cisternen 1 i Norrköping.  

Fastigheten Cisternen 1 är idag planlagd som industrimark för oljeupplag och på 
marken fanns tidigare tre större oljecisterner och deras anslutningar. 
Oljecisternerna revs under 2020 och marken har oljesanerats.   

2.3. Planförslag 
Detaljplanen är av mindre art och syftar till att omvandla industrimark för 
storskalig oljeförvaring till område för teknisk anläggning och naturmark.  

Detaljplanen medger en byggrätt för ett kommande pumphus samt åtta meter 
totalhöjd, se figur 4 och 5. 
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Figur 4. Situationsplanen ger en preliminär bild på hur planområdet skulle kunna 
bebyggas. Nya byggnader är vita. Befintliga byggnader är bruna. Bild: Sökanden. 

 
Figur 5. Illustration på pumphus. Bild: E.ON. 
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3.   Tidigare ställningstaganden 
3.1.   Översiktsplaner 
Förutsättningar 
Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 
2017 anger att området ligger inom utvecklingsområde för grönstruktur samt inom 
utvecklingsområde 5, Sylten. Hela stadsdelen Sylten ligger dessutom inom 
område för blandad stadsbyggelse, se figur 6. 

 
Figur 6. Utdrag från översiktsplanen för staden. Ungefärlig avgränsning av del av 
fastigheten Cisternen 1 är markerad i rött och inringad med gul cirkel. Gröna, ifyllda 
ellipser är utvecklingsområden för grönstruktur, röd skraffering är blandad 
stadsbebyggelse och röda linjer delar av utvecklingsområden. Karta: Norrköpings 
kommun. 

Det naturområde som ligger direkt väster om planområdet, Syltenberget, pekas 
särskilt ut för utveckling för att bli ett allmänt tillgängligt grönområde. Åtgärden 
som föreslås inom Cisternen 1 bedöms positivt påverka möjligheten att 
vidareutveckla naturområdet vid Syltenberget då mer naturmark tillkommer. 

3.2.   Riksintressen 
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både 
bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. 
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken om 
hushållning av mark och vatten. Bestämmelserna syftar till att främja en från 
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ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  

I miljöbalken anges det vilka allmänna intressen som kan motivera ett område av 
riksintresse.  

Riksintressena ska alltid tillgodoses i detaljplanen. Vid prövningar har 
riksintresset ansetts vara tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas. Det är 
endast när två oförenliga riksintressen står mot varandra som påtaglig skada kan 
tillåtas. 

Förutsättningar 
Planområdet berör riksintresset för kommunikationsanläggningar för luftfart (3 
kapitlet 8 § miljöbalken), se figur 7.  Planområdet ligger även inom Malmens 
MSA-område (Minimum Sector Altitude) som begränsar totalhöjden för 
byggnation inom området till 45 meter. Plankartan begränsar totalhöjd till 8 
meter. 

 
Figur 7. Utdrag gällande riksintressen för flygplatsens hinderbegränsande ytor. 
Ungefärlig avgränsning av del av fastigheten Cisternen 1 är markerad i rött och inringad 
med gul cirkel. Karta: Norrköpings kommun. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Då byggrätten inom detaljplanen begränsas till åtta meters totalhöjd och främst 
reglerar teknisk anläggning bedöms detaljplanen inte inverka på riksintresset för 
kommunikationsanläggningar för luftfart, som tillåter maximal totalhöjd om 45 
meter över havsnivån, inklusive antenner och master.  
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Inga övriga riksintressen finns inom planområdet. Planområdet omfattas inte av 
strandskydd. 

3.3.   Gällande detaljplaner 
Området omfattas av stadsplan med aktnummer 0581K-22A:1046, laga kraft 
1983-03-04. Planbestämmelserna anger oljeupplag (Uo) samt en bestämmelse om 
maximal byggnadshöjd om 16 meter, se figur 8. 

 
Figur 8. Urklipp ur gällande plankarta. Aktnummer 0581K-22A:1046. Karta: 
Norrköpings kommun. 

Inom del av den mark som E.ON Värme AB önskar bebygga finns även prick-
marks bestämmelse om att marken inte får bebyggas, se figur 8 och 9. 
Prickmarken avses skapa ett skyddsavstånd mellan de oljecisterner som fanns 
inom området och det allmänna gaturummet. Syltenberget väster om planområdet 
är idag inte planlagd. 
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Figur 9. Förtydligat urklipp ur gällande plankarta med omkringliggande 
områdesbestämmelser. Aktnummer 0581K-22A:1046. Karta: Norrköpings kommun. 

3.4.   Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 mars 2021, § 53, om positivt 
planbesked samt planuppdrag.  
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4.   Förutsättningar och förändringar 
4.1.   Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 

Inom fastigheten finns idag obebyggd mark, en teknikbod samt underjordiska 
fjärrvärmeanläggningar. Ovanpå Syltenberget finns lövskog. Tidigare cisterner 
samt ledningar till dessa har tagits bort, se figur 10 och 11. 

 
Figur 10. Befintlig byggnad och staket inom planområdet. 
Foto: John Bovellan, 2021-05-28. 

 
Figur 11. Marken inom planområdet är idag i övrigt obebyggd. 
Foto: John Bovellan, 2021-05-28. 
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Kommande användning 

Marken inom planområdet ska användas för en teknisk anläggning i form av 
fjärrvärmeanläggningar samt ett pumphus till dessa. 

4.2.   Bebyggelseområden 
Fastigheten är idag obebyggd med undantag för en teknikbod. Omkringliggande 
verksamheter är industrier och lagerlokaler. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Väster om planområdet ligger Syltenberget och på detta löper Moa Martinssons 
trappa, en stentrappa med åttio steg som ledde upp till den restaurang på 
Syltenbergets topp som byggdes för Konst- och industriutställningen i Norrköping 
1906, se figur 12.  
Moa Martinson arbetade på denna restaurang och skrev om den samt nämnde 
trappan i boken ”Kungens Rosor” från 1939. 

 
Figur 12. Moa Martinssons trappa väster om 
planområdet. Foto: John Bovellan, 2021-05-28. 

Förändringar 
Marken närmast stigen som leder till trappan är idag industrimark för oljeupplag. 
Detta ändras genom denna detaljplan till naturmark för att bevara stigen och 
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trappan samt förbättra möjligheterna att utveckla grönstrukturen inom 
Syltenberget.  
Gränsen mellan naturmark och användningsområdet teknisk anläggning placeras 
där det befintliga stängslet som skyddar mot fallrisk finns idag, se figur 10 och 11. 

4.3.   Natur 
Mark och vegetation 
Inom planområdet finns idag lövträdsmiljö ovanpå Syltenberget men enbart slät 
mark inom den mark som ska bebyggas då cisterner och tillhörande ledningstråk 
nyligen har tagits bort och marken har lämnats öppen. 

Fastigheten Cisternen 1 ligger i direkt anslutning till Syltenberget, ett naturområde 
med högt värde för friluftslivet.  

I det föreslagna planområdets västra del finns en stig som löper i anslutning till 
Moa Martinssons trappa och ned till Syltbergsgatan. Denna stig planläggs som 
allmän platsmark, natur. 

Fornlämningar 

Förutsättningar 
Del av planområdet berörs av fornlämningen L2009:7138, Sankt Johannes 94:1. 
Fornlämningen kategoriseras som bytomt/gårdstomt, se figur 13. 

Fornlämningens beskrivning från Riksantikvarieämbetet:  

Den i medeltida källor kända men tidigt försvunna byn Ledungshammar anses ha 
legat på eller vid det så kallade Syltberget söder om Strömmens ursprungliga 
mynning. Berget höjer sig ur relativt låg mark, varför en bosättning här knappast 
kan vara äldre än yngre järnålder. Gravfält är dock ej känt, men namnet bör tyda 
på läge vid landskapet Ledungshammar. Bergets östra del är industritomt, västra 
delen planerad parkmark med en mindre tomt. Inga synliga lämningar kan nu 
iakttagas. 

Då anläggningarna under mark inom fastigheten Cisternen 1 är befintliga bedöms 
risken att inverka på fornlämningen som liten. Marken har även nyligen sanerats, 
inklusive jordbyte. Inga fynd gjordes under detta arbete. 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något som kan 
vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen. Om fornlämning påträffas 
vid markarbete i samband med områdets exploatering ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen i Östergötland kontaktas i enlighet med 2 kapitlet 10 § 
kulturmiljölagen. 
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Figur 13. Urklipp som visar fornlämningsområdet Sankt Johannes 94:1 i mörkgrått. 
Planområdet är markerat i rött. Karta: Norrköpings kommun. 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
Marken inom planområdet utgörs av morän eller urberg. 

Förändringar 
Detaljplanen syftar främst till att ändra användningsområdet från industri för 
oljeupplag till teknisk anläggning. En ny pumpstation kommer att anläggas i 
anslutning till befintlig byggnad inom planområdet.  

Med hänsyn till planområdets läge intill Syltenberget bör dock detaljerad 
geoteknisk undersökning krävas inför bygglovsprövning och beslut om 
startbesked som redovisar förutsättningar för schaktning, grundläggning med 
mera. 

Geotekniska förutsättningar 
En utredning gällande bergsstabilitet har genomförts av Tyréns under 2021. 
Denna utredning visar på att stödmurar och nät över berg är i behov av underhåll, 
samt att vegetation kring dessa behöver tas bort. Befintligt nät över bergslänten 
ska tas bort och slänten skrotas. Därefter genomförs eventuella bergförstärkande 
åtgärder såsom bultar eller nytt nät över berget. 

E.ON Värme AB kommer att genomföra de begärda underhållsåtgärderna 
gällande säkerhet som berör deras fastighet. De delar som är inom allmän 
platsmark har förmedlats internt för kommande underhåll och projekt inom 
stadsdelen Sylten. 
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Ett säkerhetsavstånd i form av prickmark om tre meter från klippväggens fot har 
införts på plankartan för att inte riskera framtida inverkan på bergväggen. För att 
byggnation inom planområdet ska få startbesked behöver underhållsåtgärderna 
som tas upp i utredningen ha genomförts. 

4.4.   Gatunät, trafik och parkering 
Norr om fastigheten löper Syltbergsgatan som möter Surgatan öster om området. 
Söderut, utanför fastigheten, ansluter Syltenvägen också till Surgatan.  

Åtkomst till planområdet görs mot väster i anslutning till Syltbergsgatan. 

Planområdet ligger direkt söder om planeringsreservatet för 
Johannisborgsförbindelsen, och bedöms inte inverka negativt på utvecklingen av 
detta trafikprojekt, se figur 14. 

 
Figur 14. Planområdets läge, markerat i rött, och Johannisborgsförbindelsens 
planeringsreservat, markerat i turkos. Karta: Norrköpings kommun. 

4.5.   Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 
Byggnation och drift av den föreslagna verksamheten bedöms inte leda till ökad 
risk för störningar eller de närboendes hälsa. 

Rev. 
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Markföroreningar 

Förutsättningar 
Marken inom planområdet har haft betydande föroreningar i form av oljerester 
från de cisterner som fanns inom området tidigare. 

När cisternerna togs bort under 2020-2021 genomfördes en miljökontroll i 
samband med marksaneringen av WSP. Förorenad jord med halter överstigande 
det mätbara åtgärdsmålet för mindre känslig markanvändning har grävts ur och 
transporterats till godkända mottagare. Även en mindre mängd förekommande 
massor med föroreningshalter mellan känslig markanvändning och mindre känslig 
markanvändning har transporterats bort. 

I miljökontrollrapporten av WSP anges det att kvarlämnade massor och tillförda 
externa massor med god marginal understiger åtgärdsmålet mindre känslig 
markanvändning för områden under de tidigare cisternerna. 

Förändringar 
Då användningen teknisk anläggning inte kräver högre reningsgrad än mindre 
känslig markanvändning bedömer samhällsbyggnadskontoret att marken är 
lämplig för ändamålet. 

Hittas ytterligare föroreningar ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till 
miljö och hälsa inom samhällsbyggnadskontoret i enlighet med 10 kapitlet 
miljöbalken. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att marken kan nyttjas 
för planerat ändamål samt att eventuella schaktmassor hanteras i enlighet med 
lagstiftningens krav. 

Översvämning 

Översvämning – Vattendrag, sjöar och hav 
För detta planområde finns ingen översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller 
hav.  

En översvämningskartering för Motala ström genomfördes 2009 av SMHI för att 
studera översvämningsrisker i nutid. Det finns även en kartering för år 2100 som 
är utförd av Sweco på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), se figur 15. 
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Figur 15. Kartan visar översvämningsvattnets utbredning (skrafferat område) för 
beräknade årshögsta nivå för Motala ström år 2100 inklusive 4 meter global 
havsnivåhöjning. Karta: Norrköpings kommun. 

Översvämning – Regn  

Förutsättningar 
Enligt kommunens översvämningskartering för regn finns det i dagsläget ingen 
översvämningsrisk vid extrema regn för det tänkta planområdet, se figur 16. 

De cisterner som tidigare låg inom planområdet är nu borttagna och naturliga 
rinnvägar förekommer inom planområdet som leder dagvatten till Syltbergsgatan 
och Surgatan. Hantering av dagvatten sköts inom fastigheten. 
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Figur 16. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn, cisternerna är dock 
borttagna i nuläget och marken är utjämnad. Karta: Norrköpings kommun. 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Den verksamhet som planeras inom planområdet, teknisk anläggning för 
fjärrvärmenätet, bedöms inte inverka negativt på luftkvaliteten i området. Att mer 
mark för natur planläggs bedöms snarare verka för en positiv utveckling av 
luftkvaliteten i området. Verksamheten i sig är inte känslig för ändringar i 
luftkvalitet. 

Vattenkvalitet 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Motala ström, 
Glan-Bråviken (SE649609-152033). Denna vattenförekomst har en 
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.  

Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk status uppnås till 
2027. Planområdets ringa storlek och användning medför bedömningen att 
vattenkvaliteten för Motala ström inte kommer att försämras på grund av denna 
detaljplan. Situationen bedöms istället 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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4.6. Teknisk försörjning 
El och tele 
El och teleanslutning till området kan ske via Skanova. 

Vatten och spillvatten 
VA-ledningar finns inte i anslutning till fastigheten. Vid behov av vatten och 
spillvattenserviser krävs utbyggnation av ledningsnätet. Kontakt bör tas med 
Nodra AB med god framförhållning före behovet av VA-anslutning uppstår. 

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 
(2019). Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska 
som sociala behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Fastigheten Cisternen 1 ingår i verksamhetsområde för dagvatten som 
drivs av Nodra AB. Anslutning till kombinerad ledning finns i Syltbergsgatan, 
och dagvattenledning i Surgatan. Det finns risk för att dagvatten leds ut i Motala 
ström vid större flöden. Dagvatten som inte kan omhändertas inom fastigheten ska 
avledas till dagvattenledningen i Surgatan. 

Enligt riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska dagvattnet i första hand 
hanteras lokalt av fastighetsägaren om förutsättningar finns. Saknas 
förutsättningar ska dagvattnet i andra hand hanteras i enskilda eller allmänna 
dagvattenanläggningar.  

I det tänkta planområdet kommer dagvatten att hanteras inom den egna 
fastigheten samt av de kommunala dagvattenanläggningarna. 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.  

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. 

  

Rev. 

Rev. 
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Hantering av mindre regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regnen, upp 
till 10 millimeter regn, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Avledningen av dagvatten 
från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första hand 
minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 
transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det släpps vidare 
till en allmän dagvattenanläggning. 

Hantering av stora regn 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
dagvattenanläggningarna för de stora regnen utformas så att bebyggelsen ska 
kunna ha full samhällsfunktion vid regn. Dagvattensystemen ska utformas så att 
en så stor del som möjligt infiltreras och så att flödestopparna minimeras samt 
föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 
Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen av stadsmiljön och ha ytterligare 
funktioner utöver avledning och rening samtidigt som anläggningar på allmän 
platsmark ska vara säkra. 

Värme 

Förutsättningar 
Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt 
sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras.  

Förändringar 
Detaljplanen syftar till att stödja Norrköpings kommuns utveckling mot nyttjande 
av fjärrvärmenätet då planområdet kommer att upptas av tekniska anläggningar 
relaterade till detta system. 

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

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: 16 mars 2021 

Plansamråd: 3 juni – 2 augusti 2021 

Granskning: 26 november – 17 december 2021 

Antagande samhällsplaneringsnämnden: 15 mars 2022 

Genomförande, kvartersmark 
Fastighetsbildning: 2022 

Husbyggnad: 2022 

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. 

Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 
fastighetsrättsliga frågor handläggs av kommunala lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

E.ON Värme AB avser överföra de i fastighetsregistret inskriva rättigheter 
(officialservitut, ledningsrätter och avtalsservitut) som är inskrivna i till förmån 
för Triangeln 10 till att istället vara till förmån för den kommande fastigheten. 

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även anmälan i de fall 
endast teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs hos 
samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 
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Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för drift och 
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även ansvarig för 
dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
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. 

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 
bredband-/fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen upplåter 
sedan utrymme i rören till ledningsägare. 

Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för 
anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 

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. 

Bygglov kan ges när nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 

5.5. Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt marköverlåtelseavtal och övriga genomförandefrågor handläggs 
av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 
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6.   Genomförandets konsekvenser 
6.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

Se vidare: Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden och fastighetsbildning 
Marken inom planområdet ägs av Norrköpings kommun. Cisternen 1 har tidigare 
varit upplåten med tomträtt där E.ON Värme Sverige AB var tomträttshavare. 
Resterande del av fastigheten Cisternen 1 blir kvar i kommunal ägo och används 
som upplagsyta, se figur 17. 

 
Figur 17. Kartan visar planområdet. Område A-B berörs av fastighetsreglering och 
avstyckning. 
 
 
 

A 

A 

B 
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Fastighet Fastighetsbildningsåtgärder 

Cisternen 1 Område A, allmän plats inom detaljplanen, ska 
regleras till fastigheten Sylten 4:3 som ägs av 
Norrköpings kommun.  

Område B, Kvartersmark inom detaljplanen, ska 
avstyckas till nybildad fastighet.  

Rättigheter 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 
Inom planområdet finns inga inskrivna servitut avseende ledningar för vatten och 
avlopp, fjärrvärme eller el.  

E.ON Värme AB avser överföra de i fastighetsregistret inskriva rättigheter 
(officialservitut, ledningsrätter och avtalsservitut) som är inskrivna i till förmån 
för Triangeln 10 till att istället vara till förmån för den kommande fastigheten. 

6.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Kvartersmarken i detaljplanen ägs av Norrköpings kommun och ska enligt avtal 
säljas till E.ON Värme Sverige AB. Plankostnadsavtal har tecknats med E.ON 
Värme Sverige AB. Ingen utredning har genomförts i planarbetet.  

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Genomförandet av planen bedöms leda till ökade driftkostnader då allmän 
platsmark skapas i form av naturmark. 

Vatten och avlopp 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 
genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Härtill tillkommer 
ledningsdragning på tomtmark som respektive fastighetsägare ansvarar för. 
Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad. 

Driftkostnader 
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

El/energi och tele med mera 
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer. 
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Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 
Planavgift tas ut genom planavtal. 

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering och E.ON Värme Sverige AB beträffande finansiering av 
detaljplan.  
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