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Samhällsbyggnadskontoret 

Utlåtande 
Detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning 
mellan 15 maj – 8 juni 2020. Samråd och granskning har skett genom 
remissförfarande med de berörda samt med statliga och kommunala 
instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden för 
granskningsförslaget: 

Länsstyrelsen 2020-06-08 

Kommunala instanser 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2020-05-27 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2020-06-05 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  2020-05-29 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2020-05-19 

Nodra AB 2020-06-08 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energilösningar AB 2020-06-01 

Trafikverket 2020-06-05 

Skanova 2020-05-14 

Berörda - fastighetsägare och andra 
Inga synpunkter från berörda fastighetsägare har inkommit under 
granskningstiden. 

Övriga inkomna synpunkter 
Inga övriga synpunkter har inkommit under granskningstiden.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Ytan för dagvattenhantering (n3) har utökats.  

o E-området har utökats och kompletterats med bestämmelse om 
underjordiska ledningar (u). 

o U-området har lagts till för ledning i den södra delen av planområdet.  

o Bestämmelse om trädplantering (n1) har tagits bort i nordvästra 
hörnet av planområdet.  

o In- och utfartsförbud har återinförts (fanns på gamla detaljplanen) på 
plankartan mot delar av Stockholmsvägen och Ståthögaleden. 

o Administrativ gränslinje har ersatts med traditionell streckad linje. 

o Byggrätt för handel med livsmedel har tagits bort. 

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 

Planbeskrivning  

o Detaljplanens syfte har justerats, nu medges centrum och handel, 
utom handel med livsmedel. 

o En hänvisning har lagts till beträffande samhällsplaneringsnämndens 
beslut om strategi för fortsatt planarbete inom Ingelsta. 

o Text om anläggande av provtagningsbrunn och lämplig placering av 
denna har lagt till. 

o Tydliggöranden och korrigering av text enligt yttranden om 
havsnivåhöjning, översvämning och lämpliga åtgärder för att hantera 
dagvatten har genomförts i planbeskrivningen. Det framgår nu 
ytterligare av planbeskrivningen att åtgärder inom kvartersmark 
bekostas av fastighetsägaren.  

o Det framgår nu ännu tydligare under planbeskrivningens 
genomförandebeskrivning att exploatören bekostar flytt om det blir 
aktuellt att flytta in ledningar i u-området.  

o Det framgår nu genomförandebeskrivningen att eventuella 
ledningsflyttar bekostas av den som begär ändringen. Därutöver 
framgår av detta granskningsutlåtande att Skanova önskar ha kvar 
sina ledningar i befintliga lägen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

o Det framgår nu av planbeskrivningen att träd inte bör planteras 
närmare än 2 meter från fjärrvärmeledningarna. Det framgår att 
plantering av nya träd ska samordnas med kommunekolog och 
ledningsägare inom planområdet.  

o Stycket om översvämning har delats upp på ”hav” respektive ”regn”, 
texten om översvämning har kompletterats. 

Behovsbedömning 
o Detaljplanens syfte har justerats, nu medges inte handel med 

livsmedel. 

o Text om tillgänglighet har justerats i och med att befintlig fastighet 
uppfyller lagens krav på tillgänglighet, men nybyggnad kan medföra 
ytterligare krav. 

 

Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Riksintresse för totalförsvaret omfattar hela planområdet som är beläget 
inom Malmens flygplats MSA-område. Länsstyrelsen gör en bedömning att 
planförslaget inte innebär en påtaglig skada på riksintresset. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen på ett utförligare sätt nu än i 
samrådsskedet redovisat sina ambitioner kring markföroreningar och att 
därmed de utredningar som gjorts tidigare framträder av tillräcklig 
omfattning. Planen anger att ny byggnation endast kommer att uppföras på 
plats för befintlig bebyggelse eller på hårdgjorda ytor, vilket är av betydelse 
då föroreningar kan finnas kvar i området i form av fyllnadsmassor och att 
dessa då inte kommer att förflyttas eller schaktas i. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att risken som ett genomförande av detaljplanen innebär 
avseende hälsa och säkerhet hålls på en godtagbar nivå. 

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte strider mot de intressen som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kapitlet 10§ PBL. Länsstyrelsen har 
inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Bygglov ifrågasätter varför administrativ gräns används för u-området samt 
konstaterar att bestämmelser avseende skyltning på fasaderna saknas.  

Bygglov anser att ytan för transformatorstation är för liten och bedömer att 
området måste kunna rymma två transformatorstationer. Den äldre måste stå 
kvar till den nya är byggd. 

Bygglov saknar en redogörelse om varför fasader ska ha ett eldbeständigt 
material som klarar strålningsgrad på 50 kilowatt per kvadratmeter. Bygglov 
har noterat att det på andra plankartor och i andra planbeskrivningar ibland 
föreskrivs att det finns möjlighet till manuell avstängning av 
ventilationssystemet, att det inte får finnas friskluftsintag i fasad mot 
transportled för farligt gods samt att utrymning vid brand ska ske bort från 
transportled för farligt gods. Bygglov utgår från att det har gjorts 
utredningar som visar att sådana föreskrifter inte behövs i detta fall. 

Kommentar: Administrativ gränslinje har justerats till egenskapsgräns, som 
stämmer med Norrköpings tradition. De skyltar som har behövts planläggas 
är markskyltar vilka finns med som planbestämmelser på plankartan. 
Fasadskyltar är bygglovpliktiga men de kan hanteras av bygglov i sedvanlig 
ordning utan särskilt detaljplanestöd.  

Ytan på plankartan för transformatorstation har ungefär dubblerats i 
storlek enligt synpunkter i yttrandet.  

Föreskriften om skydd är justerad utefter bygglovs yttrande från 
samrådsskedet och kräver därför ingen vidare åtgärd. 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  
Miljö och hälsa ser positivt på att yta för dagvattenhantering har lagts till i 
plankartan, och att planbeskrivningens stycken har utvecklats.  

Miljö och hälsa betonar att den hårdgjorda ytan (parkeringen) är hårt 
belastad av trafik redan i dagsläget, och belastningen bedöms öka vid ett 
genomförande av aktuell detaljplan. Av den anledningen bedömer Miljö och 
hälsa att det behöver finnas en brunn med avstängnings- och 
provtagningsmöjlighet i händelse av olycka på fastigheten. En sådan brunn 
föreslås med fördel placeras innan det renade och fördröjda dagvattnet 
lämnar fastigheten. 

Kommentar: En brunn med avstängnings- och provtagningsmöjlighet i 
händelse av olycka kommer att anläggas i området. Synpunkten om att 
brunnen kan placeras innan det renade och fördröjda dagvattnet lämnar 
fastigheten kommer att tydliggöras i planbeskrivningen, men föranleder inte 
någon ändring på plankartan. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  
Inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Noterat.  

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  
Verksamhetsområdet Mark och infrastruktur önskar att planbestämmelsen 
utfartsförbud och stängsel som finns i gällande plan runt hela fastigheten 
även ska användas i ny detaljplan.  

En gång- och cykelport finns som utpekat behov under Stockholmsvägen 
och Ingelstadrondellen. Egenskapsgränser för n1 bör justeras vid 
Ingelstadsrondellen så att träd inte planteras som eventuellt behöver tas ned 
vid byggnation av port. 

Texten som rör översvämning vid stigande havsnivåer är uppdelad i flera 
stycken där de olika styckena är motsägande varandra. Mark och 
infrastruktur anser att det skulle underlätta om dessa stycken skrivs samman 
och att en tydligare slutsats dras om ifall hänsyn till höjda havsnivåer 
behöver tas för detaljplanen eller inte. 

Vad gäller risken för översvämning vid 100-årsregn, anser mark och 
infrastruktur att problemet för befintliga byggnader behöver utredas och 
förtydligas. De anser att det vore lämpligt att ge förslag på åtgärder som kan 
göras samt att addera en planbestämmelse för detta på samma sätt som 
gjorts i detaljplanen för Oxelbergen 1:2. Vidare anser mark och infrastruktur 
att en beskrivning behövs för hur riskerna inom den hårdgjorda ytan ska 
hanteras om bebyggelse upprättas inom området. Avseende 
dagvattenhantering bedömer Mark och infrastruktur att det i 
genomförandebeskrivningen tydligare bör framgå att åtgärder för föreslagen 
dagvattenlösning ska finansieras via exploatören. 

Mark och infrastruktur ser positivt på att bestämmelser för trädplantering 
införs, men anser att dessa behöver förtydligas. N2-bestämmelsen behöver 
tydliggöras, då syftet med trädplanteringen inte framgår. Bestämmelsen bör 
bidra till kravet på fastighetsägaren att fördröja 10 mm regn på 
kvartersmark. Större sammanhängande grönytor med en genomsläpplig och 
fördröjande markyta behövs vara bättre än flera mindre trädplanteringar vid 
varje parkeringsenhet. Vidare anser mark och infrastruktur att en maximal 
hårdgöringsgrad bör anges med utgångspunkt i hur stor del av 
detaljplaneområdet som är grönt idag. 

Mark och infrastruktur bedömer att det noggrannare behöver specificeras 
var nya träd kan planteras, vilken karaktär träden bör ha samt antal. Vidare 
önskar mark och infrastruktur att släpp mellan byggnader längs 
Ståghögavägen fortsatt finns kvar för att möjliggöra genare rörelser för 
gående och cyklister och på så sätt förbättra tillgängligheten till området.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kommentar: Planbestämmelsen in- och utfartsförbud återfinns mot 
Stockholmsvägen samt Ståthögaleden. In och utfarter ska samordnas med 
planerade gång- och cykelanslutningar vid Stockholmsrondellen. 

Bestämmelse om pumpning som hänvisas till detaljplanen för Oxelbergen 
1:2 bedöms inte aktuellt, men däremot finns det på plankartan en 
hänvisning till planbeskrivning. I planbeskrivningen tydliggörs att 
översvämningsrisken ökar desto mer hårdgjord yta det är. Det förtydligas i 
planbeskrivningen att det vid ombyggnation bör anpassas till lågpunkter 
genom att försänkningar som leder vatten till n3-området skapas. I 
planbeskrivningen förtydligas att åtgärderna inom kvartersmarken 
finansieras av exploatören. 

Synpunkter om hårdgöringsgrad tillgodoses inte med hänvisning till n3-
området, trädplantering samt planbestämmelsen om vegetationsbeklätt tak. 
Syftet med träd är således även att fördröja regn. I planbeskrivningen 
förtydligas att parkeringsplatsen kan byggas om så att grönyta avvaras till 
större samlade trädplanteringar med en genomsläpplig och fördröjande 
markyta. 

Nodra AB 
Nodras VA-ledning ligger utanför u-området inom gällande detaljplan i 
planområdets södra delar mellan de befintliga huskropparna. På delar av 
befintligt u-område har Bauhaus byggt vilket omöjliggör 
ledningsförläggning inom u-området enligt gällande plan. Denna 
ledningsförläggning utfördes och bekostades av fastighetsägaren 2006. 
Nodra AB anser att ansvars- och kostnadsfördelningen för ledningsflytt av 
VA-ledningen inte är fullständig och bedömer att fastighetsägaren rimligtvis 
bör stå för hela kostnaden av ledningsflytten till u-området. 

Nodra AB ifrågasätter den avsatta ytan för dagvattenhantering i 
planområdets nordöstra hörn med planbestämmelsen n3. I planbeskrivningen 
står skrivet att dagvatten kan fördröjas inom denna yta innan det släpps på 
det kommunala diket. Nodra AB bedömer att genomförbarheten och 
funktionen av dagvattenåtgärder som hänvisas till denna yta varken är 
utredd eller säkerställd. Nodra AB anser att dagvatten från fastigheten ska 
avledas till förbindelsepunkten och inte får släppas på kommunala diken. 
Enligt Nodra AB är diket enbart avsett för avvattning av gatan och ägs inte 
av Nodra själva. Vidare anser Nodra AB att det saknas en helhetslösning för 
dagvattenhantering inom fastigheten för att enligt kommunens riktlinjer för 
en hållbar dagvattenhantering omhänderta de första 10 millimetrarna av 
regn. 

Nodra AB har ingen erinran avseende avfallshanteringen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kommentar: U-området justeras inte och ledningen ligger kvar i befintligt 
läge. När fastighetsägaren vill bygga ut, ansvarar och bekostar de en 
eventuell flytt av VA-ledningarna till u-området, det framgår av 
genomförandedelen i planbeskrivningen.  

N3-området har utökats och i nuvarande yta omfattar området även 
anslutningspunkten för dagvatten i tomtgräns. Ytan har utökats så mycket 
det går med hänsyn till intilliggande planerad byggnation. Ska ytan utökas 
ännu mer behöver planerad byggnation flyttas något söderut, detaljplanen 
tillåter en sådan åtgärd och flexibilitet.  

Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga för att skapa en helhetslösning 
för dagvatten. I nuläget finns n3 - området samt planbestämmelse om ett 
antal kvadratmeter vegetationsbeklätt tak. Vidare kan andra åtgärder 
uppmuntras vid ombyggnation, så som att placera träd i nedsänkta delar 
med mera.  

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

Skanova 
Skanova önskar att det i planhandlingarna noteras att befintliga 
teleanläggningar, så långt som möjligt, behålls i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. 

Skulle undanflyttningsåtgärder behöva vidtas eller telekablar skyddas för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar insatsen 

Skanova önskar bli kontaktade när det blir aktuellt med 
ledningssamordningsmöte. 

Kommentar: I genomförandedelen i planbeskrivningen finns text där det 
framgår att flytt av ledning bekostas av den som begär en ändring. 
Synpunkten om önskan att ha kvar ledningar i sina ursprungliga lägen 
framgår av detta granskningsutlåtande.  

E.ON Energilösningar AB 
E.ON Energilösningar hänvisar till sitt tidigare svar i ärendet. E.ON anser 
att eventuella träd inte bör planteras närmare än 2 meter från 
fjärrvärmeledningarna. 

Kommentar: Synpunkterna om att träd inte bör planteras närmare än 2 
meter från fjärrvärmeledningarna förtydligas i planbeskrivningen. 
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