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Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande 
enbostadshus samt ett fåtal bostäder i flerbostadshus eller radhus i naturnära 
läge.  

Planområdet ligger i Getå, cirka 25 kilometer från Norrköpings centrum. 
Inom planområdet finns en befintlig friliggande bostad samt två byggnader 
som inte är bebodda idag. I närheten av planområdet finns en hotellbyggnad, 
några permanentbostäder och några fritidsbostäder.  

Inom eller i närheten av planområdet finns riksintressen enligt miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel samt strandskydd och naturreservat enligt 
miljöbalkens sjunde kapitel.  

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan för landsbygden från 2017.  

Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planarbetet hanteras i enlighet med reglerna för normalt planförfarande, 
plan- och bygglagen 2010:900.  

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap.  

 

Rev. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser och 
illustrationskarta 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

 

Plankartan är juridiskt bindande. 

Läsanvisning: Beskrivning av ändringar som gjorts i plankartan och övriga 
planhandlingar sedan samrådet och granskningen finns i 
samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. 

1.2 Planprocessen – en översikt av normalt förfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan-och 
bygglagen (2010:900). 

 

Figur 1. Planprocessen, normalt förfarande. 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. Planprogram har inte 
bedömts nödvändigt i detta fall.  
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En detaljplan upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda 
fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget bearbetas 
bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. Förslaget 
ställs sedan ut för granskning.  

När granskningstiden är slut kan detaljplanen antas av 
samhällsplaneringsnämnden. För att ha rätt att överklaga den antagna planen 
måste skriftliga synpunkter lämnats in till kommunen innan 
granskningstiden gått ut.  

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Getå och är cirka 1,6 hektar stort. Avståndet till 
Krokeks samhälle är cirka 3 kilometer och avståndet till Norrköpings 
centrum är cirka 25 kilometer. Planområdet består av en del av fastigheten 
Getå 1:2 samt hela fastigheten Getå 1:15. All mark är privatägd.  

Inom planområdet finns en befintlig friliggande permanentbostad samt två 
byggnader som inte är bebodda (en länga med lägenheter och ett mindre 
enbostadshus). En stor del av ytan inom planområdet innehåller idag 
vegetation.  

I närheten av planområdet finns en hotellbyggnad, några permanentbostäder 
och ett fåtal fritidsbostäder.  

En avstyckningsplan gäller för en liten del av planområdet, inom vilket 
avstyckningsplanen upphävs när denna detaljplan vinner laga kraft.  

 
Figur 2. Kartan visar hur Getå ligger i förhållande till Bråviken, Åby, Krokek och 
Norrköping. Planområdet är inringat. Karta: Norrköpings kommun.  

Rev. 
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Figur 3. Planområdet markerat med rött. Karta: Norrköpings kommun.  

2.2 Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande 
enbostadshus samt ett fåtal bostäder i flerbostadshus eller radhus i naturnära 
läge.  

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Gällande översiktsplan  
Översiktsplanen för landsbygden, antagen av kommunfullmäktige 2017, 
anger att området ligger i anslutning till ett prioriterat stråk, lila markering i 
figur 4. Bebyggelse utmed prioriterade stråk omfattar upp till en kilometer 
om ömse sidor av vägområde och bedöms utgöra allmänt intresse för ny 
kompletterande bebyggelse. Syftet är att möjliggöra kompletteringar av 
befintliga samhällen och bebyggelsegrupper eller tillskapa nya 
bebyggelsegrupper utmed prioriterade stråk med befintlig infrastruktur.  
 
Planområdet ligger mellan två andra utpekade områden i översiktsplanen. 
Österut ligger Krokek vilket enligt översiktsplanen är en prioriterad ort. I 
figur 4 pekas ett område väster om planområdet ut – markerat med siffran 3 
i figuren – med följande beskrivning:  
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”Hotell, restaurang, konferens och spa i närområdet. Förbättrad/utvecklad 
gång- och cykelväg längs Strandvägen är en möjlighet. Vandra, cykla, 
bada, vindsurfa. Ny parkering för besökare till Getåravinen har anlagts. 
Möjlig cykeluthyrning vid till exempel Fridhem och Fredgagården. 
Getåravinen är naturreservat med fastställd skötselplan.” 
 
När denna detaljplan påbörjades och när detaljplanen var på samråd gällde 
Översiktsplan ÖP-90, antagen 1990, enligt vilken 
planområdet låg inom ”Tätorter, befintliga områden”.  

 
Figur 4. Kartan ovan är ett utsnitt från översiktsplan för landsbygden, antagen 
2017. Planområdet är markerat med rött. Karta: Norrköpings kommun. 
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3.2 Strandskydd  
Strandskydd på 100 meter gäller från Bråviken och från Getåbäcken, se 
figur 5. Strandskyddet upphävs inom kvartersmark och lokalgata i samband 
med att detaljplanen vinner laga kraft.  

Strandskyddets syften påverkas inte negativt. Fri passage hindras inte 
genom detaljplanens genomförande, varken vid Bråviken eller vid 
Getåravinen.  
 

Figur 5. Kartan visar strandskyddets utbredning från Bråviken och Getåbäcken. 
Karta: Norrköpings kommun.  

Strandskyddet från Bråviken  
Strandskyddet från Bråviken upphävs med hänvisning till att området:  

• ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen” (7 
kapitlet 18 c § 2 p Miljöbalken). Området som har strandskydd från 
Bråviken är väl avskilt från området närmast strandlinjen, av såväl 
väg som järnväg.  

Strandskyddet från Getåbäcken  
Strandskyddet från Getåravinen upphävs med hänvisning till att området: 

• ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen” (7 
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kapitlet 18 c § 2 p Miljöbalken). En del av området är avskilt genom 
befintliga byggnader.  

• ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften” (7 kapitlet 18 c § 1 p 
Miljöbalken). En del av det strandskyddade området är ianspråktaget 
av befintliga byggnader.  

För bilder och mer information kring befintlig bebyggelse inom 
planområdet, se rubrik ”4.2 Bebyggelse”. 
 
Mellan de bostäder som detaljplanen medger och Getåravinen finns det en 
mycket brant och svårtillgänglig slänt (inom naturreservatets område och 
utanför planområdet) som effektivt skiljer av Getåravinen från bebyggelsen. 
I detaljplanen har utöver det en bred remsa med vegetation säkrats inom 
allmän platsmark genom att planläggas som natur. Den säkrar att 
hemfridszonen kring den nya bebyggelsen inte ”flyter ut” och inkräktar på 
naturreservatet och det strandskyddade området. Fri passage kan därmed 
uppnås.  

3.3 Övriga områdesskydd  
Detaljplanen beaktar miljöbalkens sjunde kapitel, om områdesskydd. Det 
finns ett naturreservat öster om planområdet som planen tar hänsyn till, se 
rubrik ”4.3 Natur”.  

3.4 Gällande detaljplaner, avstyckningsplan och skydd  
I planområdets västra del gäller en avstyckningsplan från 1945, aktnummer 
05-KVI-976, se figur 6. Planen har för avsikt att använda befintliga vägar 
och att möjliggöra avstyckning för ”sportstugor eller liknande byggnader”. 
Den möjliggör att den slingriga vägen upp till dessa tillåts rätas ut och 
breddas, samt förlängas norrut.  

Idag är fastigheterna i detta område avstyckade ungefär enligt gällande 
avstyckningsplan. Majoriteten av bebyggelsen är idag permanentbostäder 
och ett fåtal används som fritidsbostäder. Vägen har dock inte samma 
sträckning som den som föreslås i avstyckningsplanen. Istället har vägen, 
som fanns innan avstyckningsplanen uppfördes, fått behålla sin ursprungliga 
sträckning. 

Den del av avstyckningsplanen som ligger inom planområdet ersätts således 
av den nya detaljplanen.  

För resten av planområdet finns ingen gällande detaljplan. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Samhällsbyggnadskontoret 

 10(39) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2011/0318 214 
   

 

 

 
Figur 6. Bilden visar gällande avstyckningsplan från 1945, aktnummer  
05-KVI-976. Den del som ligger inom planområdet är inringad.  
Karta: Norrköpings kommun.  

3.5 Miljöbedömning 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behöver därför inte 
upprättas. Se separat dokument gällande behovsbedömning för mer 
information.  

3.6 Övriga kommunala beslut 

Planbesked 
Den 20 juni 2011 togs på delegation av stadsplaneringsnämnden, nuvarande 
samhällsplaneringsnämnden, ett positivt beslut om planbesked.  

Beslut om planläggning 
Den 6 november 2012, § 214, beslutade stadsplaneringsnämnden att ge 
stadsbyggnadskontoret, nuvarande samhällsbyggnadskontoret,  i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2. 
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3.7 Riksintressen 

Riksintresse för kust och skärgård (4 kapitlet 1 § och 4 § Miljöbalken) 
Planområdet ligger helt inom riksintresse enligt Miljöbalkens fjärde kapitel. 
Första paragrafen innebär bland annat att exploatering endast får göras om 
det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Fjärde 
paragrafen hanterar fritidsbebyggelse, som endast får uppföras som 
komplement till befintlig bebyggelse eller om det finns särskilda skäl.  

Detaljplanens genomförande innebär en komplettering av befintlig 
bebyggelse och bedömningen är att det inte påtagligt skadar riksintresset.  

Riksintresse för naturvård (3 kapitlet 6 § Miljöbalken) 
Planområdets nordöstra hörn ligger inom riksintresse för naturvård enligt 
Miljöbalkens tredje kapitel. Det innebär bland annat att områden som har 
betydelse för allmänheten på grund av dess natur- eller kulturvärden, eller 
med hänsyn till friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada områdets natur- eller kulturmiljö. 

Getåravinen har höga naturvärden och är viktig att bevara och skydda. Den 
del av riksintresset som ligger inom planområdet ligger med ett visst 
avstånd samt ovanför Getåravinen. Detaljplanens genomförande bedöms 
inte påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden. 

  
Figur 7. Kartan visar riksintresse enligt miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset 
är markerat med en lilatonad yta. För Getå finns en förstoring som visar att 
riksintresset berör en mycket liten del av planområdet. Karta: Norrköpings 
kommun. 
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Inom riksintresset för naturvård (3 kapitlet 6 § Miljöbalken), beskrivet ovan, 
finns två riksintressanta naturmiljöer i närheten av planområdet: 

Bråvikens förkastningssystem (NRO 050 60) 
Riksintresset berör främst planområdets nordöstra hörn. Norr, öster och 
väster om planområdet finns en riksintressant naturmiljö med benämningen 
Bråvikens förkastningssystem. I registerbladet går det att läsa följande 
värdeomdöme: 

”Den långsträckta, mäktiga och mycket framträdande 
Bråvikenförkastningen utgör en utomordentligt värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö. I branter och på krön finns bitvis en mycket intressant flora och 
fauna. Förkastningsbranten är ett klassiskt område inom svensk 
geovetenskap.”  

Riksintressets värden berör endast det nordöstra hörnet av planområdet, 
denna del ligger i princip uteslutande på naturmark. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte ha en negativ påverkan på riksintresset. 

Getåravinen (NRO 050 58) 
Öster om planområdet finns en riksintressant naturmiljö med benämningen 
Getåravinen. I registerbladet går det att läsa följande värdeomdöme: 

”Den mäktiga och välutbildade ravinen utgör en utomordentligt värdefull 
och skyddsvärd naturmiljö med ytterst få motsvarigheter i Östergötland.” 

Riksintressets värden finns till mycket liten del inom planområdet, och den 
del som ligger inom planområdet ligger i princip uteslutande på naturmark. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte ha en negativ påverkan på 
riksintresset.  

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Delar av planområdet är idag bebyggt och det finns befintliga vägar inom 
området, både asfalterad väg och grusad väg. Inom planområdet finns det 
också en vändplan.   

En stor del av ytan inom planområdet innehåller idag vegetation i form av 
relativt glesa träd av blandade åldrar och arter, bland annat finns ett fåtal 
äldre ekar. Mellan träden är det låg vegetation. 
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Föreslagen användning  
Befintlig bebyggelse tillåts vara kvar i befintligt skick, byggas om eller 
ersättas. Utöver dessa befintliga byggnader medges upp till sex nya 
friliggande bostäder. Sydöstra byggnaden kan dock inte ersättas på samma 
plats då den delvis är inom naturmark.  

Grönområden säkras genom användningen ”natur”. Två naturområden finns 
inom planområdet inom vilka några träd med högre naturvärden finns. 
Dessa säkras med en planbestämmelse om att trädfällning kräver marklov 
om träden har större än 30 centimeter i stamdiameter 1,5 meter över mark, 
utöver användningen ”natur”.  

En befintlig dricksvattenbrunn med rening och god kapacitet finns inom 
planområdet.  Exploatören planerar att göra en gemensamhetsanläggning 
och möjliggöra att fler fastigheter kan nyttja brunnen för dricksvatten.  

För att säkra markanvändningen som vattenkälla sätts beteckningen E1 på 
plankartan, teknisk anläggning.  

Lokalgatan förvaltas med enskilt huvudmannaskap. 

Figur 8 visar en illustration över planområdet.  

Figur 8. Illustrationskarta. Grå byggnader är befintliga byggnader. Karta: 
Norrköpings kommun.  

 

 

Rev. 

Rev. 
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4.2 Bebyggelse  
Bebyggelsen i Getå består av ett hotell med tillhörande byggnader, några 
permanentbostäder och ett fåtal fritidsbostäder. Tomterna är ofta branta.  

Inom planområdet finns följande bebyggelse: 

1. En lång smal byggnad med lägenheter, som tidigare använts för 
uthyrning inom hotellverksamheten på närliggande fastighet. 
Byggnaden är inte bebodd idag. Vänster bild i figur 9.  

2. En mindre stuga, med såväl el som vatten. Byggnaden är inte 
bebodd idag. Mittenbilden i figur 9.  

3. En befintlig friliggande permanentbostad med två våningar, 
inklusive suterrängvåning. Bild till höger i figur 9.  

 
Figur 9. Bilderna visar de tre befintliga byggnaderna som finns inom planområdet. 
Foto: Karla Hentzel, 2015.  

Tre nya fastigheter samt en befintlig fastighet med befintlig byggnad är 
inom område med planbestämmelser som anger en våning samt 
bestämmelsen V1, ”Suterrängvåning eller inredd vind får anordnas utöver 
angivet våningsantal. Källare tillåts inte.” Det innebär att en byggnad kan 
uppföras med en våning, en våning samt inredd vind alternativt en våning 
med suterrängvåning. 

Norra delen av planområdet har planbestämmelser som anger två våningar 
samt bestämmelsen V2, ”Inredd vind får inte anordnas utöver angivet 
våningsantal. Källare tillåts inte.” 

 

Figur 10. Principskiss för suterränghus, som är en fördelaktig lösning inom 
planområdet på grund av nivåskillnaderna.  

Rev. 

Rev. 
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I den östra delen av planområdet finns det ett område med en befintlig 
byggnad. Den får användas, renoveras och byggas ut. Detaljplanen medger 
också att den får ersättas och bebyggas på annat sätt. Området kan 
exempelvis bli enbostadshus, delas i tre fastigheter/tomter för radhus med en 
gemensamhetsanläggning för parkering/förråd eller fortsätta att vara en 
fastighet med ett mindre flerbostadshus (lämpligen 3-6 lägenheter). Figur 11 
visar exempel.  

 

Figur 11. Exempel på framtida alternativa användingar av befintlig fastighet. 
Illustration: Norrköpings kommun.  

Fastigheten längst ner i sydost har bestämmelser om enbart en våning samt 
bestämmelsen V2, det vill säga att ”Inredd vind får inte anordnas utöver 
angivet våningsantal. Källare tillåts inte.” Den befintliga byggnaden ligger 
här ungefär till hälften på naturmark, vilket innebär att ny byggnad inte kan 
uppföras i samma läge.  

Planbestämmelserna anger minsta fastighetsstorlek för de nya fastigheter 
som detaljplanen medger. Större fastighetsstorlek är tillåtet. Byggnadsarea 
innebär den totala yta på marken som får bebyggas.  

Ett minsta avstånd från byggnader till fastighetsgräns anges. Bestämmelsens 
syfte är dels att minska spridning om brand skulle uppstå och dels att 
möjliggöra underhåll på byggnader inom fastigheten. Det minskar också 
risken att bilar parkeras på lokalgatan genom att en bil får plats framför 
byggnader ut mot gatan.  

Inom E-området får tekniska anläggningar uppföras. Befintlig 
vattenreservoar och brunn ryms inom denna benämning.  

4.3 Natur 

Mark och vegetation  
Inom planområdet är det blandad vegetation. Bland träden finns både 
barrträd och lövträd.  

En trädinventering har gjorts av WSP år 2012, vilken visar att några av 
träden i området har höga värden, se figur 12.  

Rev. 

Rev. 

Rev. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Samhällsbyggnadskontoret 

 16(39) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2011/0318 214 
   

 

 

Figur 12. De gröna markeringarna är föreslagna skyddszoner enligt WSP:s 
bedömning. Där dessa zoner sammanfaller med planområdet har träden skyddats 
genom att placeras på naturmark eller på kvartersmark med skyddsbestämmelser 
gällande trädfällning. Karta: WSP, 2012.  

Bland de skyddsvärda träden finns exempelvis två stora ekar inom det södra 
naturområdet, se figur 13. Ekarna ligger på naturmark, i närheten av 
befintlig väg och befintligt dike. Ett skyddsavstånd finns i och med planlagd 
natur, men försiktighet bör iakttas om vägen ska breddas. Om vägen breddas 
sker det lämpligen på motsatt sida av skyddsvärda träd.  

Figur 13. Två ekar som ges möjlighet att fortsätta berika området då de planläggs 
inom naturmark. Foto: Matilda Hallgren, 2019.  
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Att friska träd bevaras är viktigt för upplevelsen av området. Döda träd har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden i området. Sjuka eller döda 
träd kan beskäras istället för att fällas för att värna om den biologiska 
mångfalden.  

Inom det södra naturområdet föreslås åtgärder för att hantera dagvatten 
inom området. Det gäller exempelvis ett dike samt dagvattenmagasin.  

Naturreservat 
Öster om planområdet ligger Getåravinens naturreservat. Planområdets 
gräns går i naturreservatets gräns, se figur 14. Mot naturreservatet har 
planområdet beteckningen naturmark, inom 15 meter mot gränsen, där det 
inte tidigare finns bebyggelse. Där det finns befintlig bebyggelse har 
detaljplanen en smalare remsa med naturmark närmast gränsen. 

Figur 14. Getåravinens naturreservat. Planområdet markerat med rött, 
naturreservatet markerat med turkos färg. Karta: Norrköpings kommun.  

Fornlämningar 
Arkeologgruppen har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört en arkeologisk 
utredning, uppdelat på två tillfällen.  

Etapp 1, 2012, bestod av en okulär besiktning och grävning av enstaka, 
mindre provrutor på ytor som misstänktes kunna innehålla spår av 
stenåldersboplatser. Etapp 2, 2013, bestod i att schakt grävdes på de platser 
som fortfarande kunde innehålla stenålderslämningar.  

Genom planområdet går en moränrygg, öster om den har det tidigare varit 
en täktverksamhet, varför det området är ointressant ur ett arkeologiskt 
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perspektiv. Då havet låg högre förr är det på först över 30 meter över havet 
idag som stenåldersboplatser kan misstänkas finnas. Därför har utredningar 
bara gjorts i nordvästra delen av planområdet. 

I planområdets nordvästra del gjordes flera fynd som visar att där varit en 
bosättning från yngre stenåldern. Alla fynden gjordes norr om den gamla 
tennisplanen, alltså berörs bara tomten/tomterna norr om den i planområdet 
planerade vändplatsen.  

Länsstyrelsen har fattat beslut, daterat 12 juli 2021, om tillstånd till ingrepp 
i fornlämning. Fornlämningarna har tagits bort under augusti-september 
2021.  

 
Figur 15. Kartan ovan är ett utdrag arkeologisk utredning som gjorts. Området 
där arkeologiska fynd har gjorts är inringat med en svart cirkel.  
Karta: Arkeologigruppen AB.  

Markens beskaffenhet 
Skredrisk kan finnas i området, varför utredningar har gjorts av WSP 2015, 
2019 och 2020. Se referenslista för fullständig förteckning över framtaget 
material gällande geoteknik.  

Rev. 
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Figur 16. Ungefärligt undersökningsområde för WSP:s geotekniska utredningar. 
Karta: WSP Sverige AB.  

Marken lutar kraftigt från norr ner mot sydost. Nivån i undersökta punkter 
varierar mellan +25 och +35 meter över havet. Genom planområdet går en 
moränrygg, öster om den har det tidigare varit en täktverksamhet. Inom 
området ses berg i dagen och större block i markytan.  

Jordlagerförhållandena varierar inom området. Inom delar av området består 
marken överst av ett tunt fyllningslager bestående av sand, mulljord och 
växtdelar. Under följer inom delar sand och därunder upp till 3 meter lera 
och/eller silt. Därunder följer grövre friktionsmaterial som sand och morän. 

I områdets östra del vid de fastigheter som redan är bebyggda, består jorden 
överst av mullager som därefter följs av ett upp till 2 meter tjockt lager av 
sand. Under sandlagret följer morän med innehåll av en hel del block. I 
någon undersökt punkt intill befintlig byggnad finns ett fyllningslager ovan 
sandlagret. 

Undersökningar utförda av Tyréns (2020) i slänten ner mot Getåravinen 
visar att jorden, cirka 3 meter nedanför släntkrön, överst består av cirka 1,5 
meter sand med inslag av grus och sten som bedöms ha en låg till medelhög 
relativ fasthet. Därunder följer cirka 1,5 meter sand med medelhög till hög 
relativ fasthet. 

Leran/silten benämns som mycket låg till låg med avseende på odränerad 
skjuvhållfasthet. Sanden/moränen har en hög till mycket hög relativ fasthet.  

Grundvatten har inte påträffats ner till 2 meter under markytan.  

Rev. 
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De geotekniska utredningarna har resulterat i att plankartan försetts med 
restriktioner gällande markuppfyllnad samt även restriktioner gällande 
våningsantal för att belastningen inte ska bli för hög.  

Grundläggning av villor rekommenderas att ske på hel bottenplatta på fast 
jord efter det att eventuell fyllning och lös lera/silt har schaktats bort och 
ersatts med packad fyllning. 

Området som i detaljplanen ligger längst österut, där det står en befintlig 
byggnad, har naturmark mot Getåravinen. Dels med hänsyn till 
naturreservatet och dels för att skredrisken ökar närmre Getåravinens brant. 
Vegetation som träd, buskar, gräs etcetera ska behållas i ravinslänten för att 
binda de ytliga jordlagren.  

Skredrisken ökar när större uppfyllnader görs, varför uppfyllnader, på all 
kvartersmark, regleras genom planbestämmelser.  

För vägar anges plushöjder på plankartan vilket gör att vägen inte kan fyllas 
upp i någon större omfattning och genom detta ändra nuvarande 
markbelastning.   

I samband med schaktning och uppfyllningsarbeten kan närliggande 
byggnader och anläggningar påverkas. Innan byggnadsarbetena påbörjas ska 
därför en riskanalys utföras med avseende på planerade arbeten. De 
restriktioner, kontrollåtgärder och gränsvärden som gäller med hänsyn till 
sättningsrisker, vibrationer och buller ska redovisas.  

4.4 Friytor  
Planområdet har mycket nära till utemiljöer som är lämpliga för lek och 
rekreation. Inom planområdet finns också planlagd naturmark.  

Getåravinen och dess omgivning är varierande och inbjuder till olika typer 
av rekreation. För att öka tillgängligheten till ravinen finns ett natursläpp i 
detaljplanens sydöstra del, mellan befintliga byggnader.  

4.5 Gator och trafik 
Befintlig väg i västra delen av planområdet ingår i en 
gemensamhetsanläggning. I området finns inga övergångsställen eller 
separata gång- och cykelvägar längs vägarna. Befintlig väg ses i figur 17.  

Trafiken i området är liten. Trafik som passerar området är kopplad till 
befintliga, fåtaliga fastigheter. Ingen genomfartstrafik förekommer.  

Bredden på befintlig väg är idag cirka 3,3 meter på stora sträckor. Vägen 
planeras till 3,5 meter asfalterad körbana med utrymme för mötesplatser. 
Mängden trafik i området och det ingrepp i den befintliga miljön som skulle 
krävas motiverar inte en bredare gata. Vägområde, inklusive slänter, ryms 
inom allmän platsmark lokalgata.  

Rev. 
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Figur 17. Befintlig väg genom området. Foto: Matilda Hallgren, 2019.  

Den nya vändplanen utformas för personbil, med vändmöjlighet för lastbil 
genom backning. Sopbil är ej tänkt att köra in på vändplanen utan körrutten 
för sopbilen kommer efter genomförande att ske enligt befintligt körschema.  

Körspårskontroller har genomförts för att säkra räddningstjänstens 
framkomlighet.  

Höjdsättning av gator följer i stort befintlig gatuhöjd och redovisas i 
plankartan med en decimals noggrannhet.  

Området karaktäriseras av kraftiga sluttningar vilket avspeglas i gatornas 
profiler. Maxlutningen är 18 procent, en lutning som inte skulle vara 
acceptabel vid nybyggnation men i detta fall gäller det en idag fungerande 
anläggning och ses som godtagbart.  

Längs lokalgata med riktning mot öster kommer det att krävas 
stödmurskonstruktioner då befintlig väg inte är tillräckligt bred och kommer 
att behöva breddas. Att göra detta med utfyllnad och ny slänt är inte möjligt 
utan att påverka befintlig bebyggelse utanför detaljplanen.  
 
Söder om området finns såväl järnväg som mer trafikerad bilväg. 
Kollektivtrafikhållplats finns inom 350-550 meter från de nya byggnaderna 
som medges inom planområdet, se figur 18.  
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Figur 18. Kartbild över planområdet, markerat med rött, och lokalisering av 
befintliga busshållplatser i närheten. Karta: Norrköpings kommun.  

Det finns några stigar som fungerar som genvägar vid rörelse till fots i 
området.  

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Söder om planområdet ligger Strandvägen samt en järnväg, vilka båda 
alstrar buller. Planområdets avstånd till dessa innebär att riktvärdena för 
buller inte överskrids.  

Markföroreningar  
Det finns inga misstänkta föroreningar i området.  

Hittas 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.  

Radon 
Byggnader rekommenderas att grundläggas radonsäkert men bör minst 
grundläggas radonskyddat.  
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Översvämning 
Planområdet ligger på en höjd, varför risken för översvämningar är liten.  

Översvämningskartering som visar hur mark och bebyggelse påverkas av ett 
100-års regn utfördes 2012 av WSP på uppdrag av Nodra AB. Denna 
kartering har uppdaterats 2017 efter beställning av tekniska kontoret, 
nuvarande mark och infrastruktur inom samhällsbyggnadskontoret. 
Karteringen visar ingen känd översvämningsproblematik.  

Tyréns har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret gjort en teknisk 
utredning specifikt för detaljplaneområdet som bland annat undersöker 
dagvattenhantering för området, se vidare under punkt 4.7, Dagvatten.  

Luftkvalitet 

Luftkvaliteten i området bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.   

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Ett enskilt vatten- och avloppsnät finns utbyggt i anslutning till 
planområdet. Det enskilda avloppsnätet är anslutet till kommunens 
avloppsnät i en gemensam anslutningspunkt. 

En kapacitetsmätning har gjorts för befintliga brunnar som visar att 
kapaciteten mer än väl räcker för både befintlig och tillkommande 
bebyggelse.  

Dagvatten  
Planområdet ingår i två stycken delavrinningsområden där recipienten är 
inre Bråviken, SE583926-161744, och Getåbäcken, SE650637. Getåbäcken 
ingår i ett naturreservat och ingår därmed i ett naturvårdsområde med 
nationellt intresse. Värdena ligger i den geologiska bildningen, vattenmiljön 
och ravinskogen. Bäcken bedöms ha en god ekologisk status men uppnår ej 
god kemisk status. Inre Bråviken har otillfredsställande ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status.   

Kommunen har upprättat Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, beslutad 
av Forum för Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande 
direktör, Nodra AB (KCVD), den 3 april 2019. Dagvattenhanteringen i 
området ska följa kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 
Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
bebyggelse säkras för extrema regn.  
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Uppkomsten av dagvatten kan begränsas genom att till exempel använda 
genomsläppliga material. På viss kvartersmark inom planområdet finns 
bestämmelser om att marken inte får hårdgöras. I första hand ska dagvatten 
omhändertas lokalt, där det inte är möjligt kan vattnet ledas bort.  

Tyréns AB har under 2019 gjort en teknisk utredning som bland annat 
undersökt hur hantering av dagvatten inom området bör hanteras. För en 
utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen hänvisas till denna 
utredning.  

I tidigare skeden av planarbetet har även en dagvattenutredning tagits fram 
för området med riktlinjer för hur dagvattnet ska hanteras av WSP. 

Den föreslagna dagvattenlösningen baseras på att bibehålla de naturliga 
avrinningsvägarna samt att använda öppna lösningar i så hög grad som det 
är tekniskt lämpligt med hänsyn till områdets förutsättningar. Dagvattnet 
inom planområdet ska fördröjas inom området i första hand. Med de 
åtgärder som förespråkas ökar inte flödet från planområdet efter 
exploatering.  

Dagvattnet från lokalgator kommer att ledas i diken till fördelningsledning 
eller fördröjningsmagasin, se förslag i figur 19. Nuvarande lösning för 
befintlig bebyggelse, där dagvattnet rinner längs med vägen i väster och ut i 
omgivningen, kompletteras med en fördelningsledning efter den befintliga 
kulverten i sydväst. Befintlig dagvattenränna efter svängen byts ut mot en 
med större kapacitet. 
 
Dagvattnet från den nya vändplanen i norr kommer att ledas till dess 
lågpunkt i söder, där vattnet leds i ledning söderut. I mitten av planområdet 
anläggs ett avgränsande dike i västostlig riktning med lågpunkt i 
planområdets mitt. Därifrån leds dagvattnet i ledning söderut till 
fördröjningsmagasin på ömse sidor om den stora ek i söder som ska bevaras. 
Lutningen inom området ger goda förutsättningar för detta dagvattensystem 
och det finns inga problem att få nödvändigt fall på ledningarna.  

Dagvattnet i öster leds via dike längs vägen till ett fördröjningsmagasin 
innan det leds till befintlig brunn i planområdets södra gräns.  

Dagvattnet leds sedan i ledning till söder om hotellet där ledningen övergår 
till öppet dike och rinner österut mot Getåbäcken. Innan dagvattnet når 
Getåbäcken och rinner genom järnvägskulverten, angörs ett erosionsskydd i 
form av att stenar läggs i vägdiket för att bromsa vattenhastigheten. Denna 
del tillhör Trafikverket. Dialog med geotekniker från Trafikverket avseende 
anslutning till Getåbäcken och erosionsskydd samt passage av järnvägen har 
förts under dagvattenutredningsskedet. I detaljprojekteringsskedet bör 
Trafikverket samrådas med bland annat angående största stenstorlek som 
erosionsskydd i vägdiket vid utloppet till Getåravinen.  

Enligt föroreningsberäkningar som gjorts förväntas halter av näringsämnen, 
oljeprodukter, suspenderade material och tungmetaller inte överstiga 
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riktvärden efter exploatering av planområdet. Dagvattensystemet bör dock 
eftersträva, i den mån det är lämpligt utifrån områdets förutsättningar, 
utformas så att dagvatten genomgår viss sedimentation innan det avleds till 
bäcken för att minska risken för grumling av recipienten. Detta löses genom 
att galler eller annan anläggning placeras vid dagvattenledningars utlopp för 
att minska andelen grus, skräp och större fasta föroreningar som når 
Getåbäcken.  

 

Figur 19. Föreslagen dagvattenlösning. För tydligare bild hänvisas till 
utredningen, denna illustration är endast en översikt. Kartbild: Tyréns AB.  

Fastigheten i det östra hörnet av planområdet har inte möjlighet att kopplas 
till dagvattensystemet för den övriga delen av planområdet. Dagvatten för 
denna fastighet hanteras istället lokalt med exempelvis en stenkista. 
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Figur 20. Befintlig bäck och utlopp till recipienten. Bilder: WSP, bilder tagna 
någon gång mellan 2015-2016.  

El, tele, bredband 
El- och teleledningar finns utbyggda fram till planområdet. 

Fiber finns inom området idag, längs befintlig vägbana.   

Värme 
Fjärrvärme finns i området idag vid befintlig vägbana.  

Avfall 
Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på 
återvinningscentraler, som kallas returpunkter i Norrköping. Returpunkter är 
närmast belägna i Åby och Krokek. I kommunen finns också 
återvinningsstationer som är insamlingsplatser där utsorterade förpackningar 
samt tidningar och småbatterier kan lämnas till återvinning. 

Rev. 

Rev. 

http://www.norrkoping.se/miljo-natur/avfallshantering/atervinningsstationer/
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För hämtning av övrigt hushållsavfall ansvarar Nodra AB. Idag hämtas 
sopor vid tomtgräns i området, med undantag vintertid då de stora 
höjdskillnaderna i området gör det svårt för tunga fordon att ta sig fram. 
Vintertid placeras soptunnorna istället nere vid hotellets parkering för 
gemensam hämtning där. Där finns tillräckligt utrymme för soptunnor samt 
vändyta. Denna lösning kan även fungera för ett ytterligare antal soptunnor, 
från den nya bebyggelsen som detaljplanen medger.  
Fastigheter som inte ligger längs med befintlig körrutt kommer att ha sin 
avfallshantering året runt enligt illustrativ markering i figur 22. 
Avtalsservitut bör skrivas.  

Vid utformning av avfallshantering ska Riktlinjer för arbetsmiljö och 
tillgänglighet för avfallshanteringen i Norrköpings kommun följas. 

 
Figur 21. Kartbild över sopbilens befintliga körschema sommartid. Karta: Nodra 
AB.  

Rev. 
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Figur 22. Röd ring markerar avfallshanteringsplats. Karta: Norrköpings kommun.  

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 lag. 

5.1 Preliminär tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 6 november 2012 

Plansamråd: 2 september – 14 oktober 2015 

Granskning: 6 april – 4 maj 2020 

Beslut om antagande 
samhällsplaneringsnämnden: 19 oktober 2021 

Detaljplan laga kraft: november 2021  
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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 

Allmän plats 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Motiv för enskilt 
huvudmannaskap är att planområdet utgör ett mindre avgränsat område med 
lantlig karaktär. Vägarna som angör planområdet ingår redan i befintlig 
gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2). Enskilt huvudmannaskap 
möjliggör även en samordnad förvaltning med vatten- och avloppsnätet som 
också har en enskild förvaltning. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår inte i verksamhetsområde för vatten, spillvatten eller 
dagvatten. Nodra AB är därmed inte huvudman för vatten- och 
avloppsanläggningarna inom planområdet. Planområdet och dess 
fastigheter, varken befintliga eller tillkommande, är tänkta att inkluderas i 
verksamhetsområde.  

Ett enskilt vatten- och avloppsnät finns utbyggt i anslutning till planområdet 
och ingår i befintlig gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2).  

Det enskilda avloppsnätet är anslutet till kommunens avloppsnät i en 
gemensam anslutningspunkt.  

Gemensamhetsanläggningen ska inkomma med en servisanmälan för de nya 
fastigheterna som ansluts. Detta då det kommer utgå en anslutningsavgift 
från Nodra AB för varje nyansluten fastighet. I servisanmälan ska det 
framgå var mätning av dricksvattnet till de nya fastigheterna sker då 
mätningen ligger till grund för brukningsavgiften för spillvatten.  

El, tele med mera 
E.ON Elnät Sverige AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Skanova 
Access AB är huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning. 

Rev. 

Rev. 
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5.3 Avtal 
Fastighetsägaren till Getå 1:2 (exploatören) och kommunen har tecknat ett 
plankostnadsavtal och ett föravtal som reglerar villkoren för upprättande av 
detaljplanen. 

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och exploatören.  

I exploateringsavtalet regleras exploatörens åtaganden och villkoren för 
exploateringens genomförande såsom vissa tekniska frågor, till exempel 
vägstandard och fastighetsrättsliga frågor, till exempel vad som ska ingå i 
ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggning. 

5.4 Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 
Exploatören är ansvarig för utbyggnad av allmän plats (nya lokalgator) och 
utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar. Genomförandet ska ske 
enligt exploateringsavtal.  

Mark och avtalsfrågor 
Mark- och fastighetsfrågor samt avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploateringsenheten. 

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

Bygglov, övriga tillstånd med mera 
Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings 
kommun, samhällsbyggnadskontoret, bygglovsenheten. Till 
bygglovsenheten lämnas även anmälan i de fallen endast teknisk prövning 
krävs.  

Nybyggnadskarta beställs hos samhällsbyggnadskontoret, geografisk 
information.  

5.5 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. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Samhällsbyggnadskontoret 

 31(39) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2011/0318 214 
   

 

 

Genomförande 
Utbyggnad av väg, VA, och husbyggnad kan påbörjas tidigast under 2021.  

Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande inte överklagas. Vid ett 
överklagande kan tidpunkten för då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 
upp till två år framåt i tiden vilket medför motsvarande förskjutning av 
genomförandet. 

5.6 Tekniska frågor 

Gator med mera 
Befintlig väg söder och väster om planområdet som går från hotellet till 
Gunnarstorp ska behålla sin nuvarande sträckning.  

Ny lokalgata med vändplats ska anläggas i norra delen av planområdet samt 
i östra delen av planområdet (sydost om fastigheten Getå 1:15).  

De nya lokalgatorna ska anslutas till befintlig angränsande 
gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2), se vidare under punkten 6.2 
Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Utbyggnaden regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören. 

Vatten och avlopp 
En ny enskild anläggning för vatten och avlopp (nya ledningar) ska anläggas 
inom planområdet. Anläggningen kan kopplas ihop med befintlig 
gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2), se vidare under punkten 6.2 
Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Inom planområdet, område markerat ”E1” på plankartan, finns en vattentäkt 
som betjänar bland annat hotellet och som kommer att betjäna de nya 
fastigheterna inom planområdet. 

Utbyggnaden regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören. 

El, tele och bredband 
El- och teleledningar finns utbyggda fram till planområdet. 

I samband med vatten- och avloppsutbyggnaden bör möjligheten till 
fiberutbyggnad prövas och tomrör nedläggas för att möjliggöra framtida 
anslutning. Fiber finns inom planområdet.  
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5.7 Tekniska utredningar 

Utredningar som har genomförts är följande: 

• Översiktlig geoteknisk undersökning 
• Kompletterande geoteknisk undersökning 
• Arkeologisk utredning, etapp 1 
• Arkeologisk utredning, etapp 2 
• Naturvärdesinventering (trädinventering) 
• Dagvattenutredning  
• Teknisk utredning  

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande 
påverkan på miljön, se behovsbedömningen för mer information.  

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Planområdet innehåller totalt två fastigheter: 

• Fastigheten Getå 1:2 ägs av Diamanten från ravinen AB som är 
exploatör. Fastigheten är större än planområdet och innehåller både 
skogsmark och byggnader med tillhörande tomtmark och 
anläggningar. Före detta Getå turisthotell ligger inom fastigheten 
(söder om planområdet)  

• Fastigheten Getå 1:15 är i privat ägo och är bebyggd med ett 
bostadshus. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Allmänt 
Detaljplanen medger att nya fastigheter för bostadsändamål bildas genom 
avstyckning från exploatörens fastighet Getå 1:2. Fastighetsbildning inom 
kvartersmark kan ske på initiativ av fastighetsägarna, efter att detaljplanen 
har vunnit laga kraft.  

Exploatören planerar avstyckning från fastigheten Getå 1:2, se 
illustrationskartan till plankartan. Illustrationskartan visar ett förslag till 
fastighetsindelning och är inte bindande. 
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Åtgärder som berör två eller flera fastigheter, till exempel 
fastighetsreglering, kan sökas av någon av de berörda fastigheterna.  

Getå 1:15 
Detaljplanen möjliggör en viss utökning av fastigheten Getå 1:15. Det kan 
ske genom fastighetsreglering där mark överförs från fastigheten Getå 1:2 
till fastigheten Getå 1:15. En utökning kan ske efter en överenskommelse 
mellan ägarna av de berörda fastigheterna.  

Fastigheten Getå 1:15 har ett servitut på infart och parkering som påverkas 
av exploateringen, se nedan under ”Servitut”. 

Gemensamhetsanläggning  
Befintlig gemensamhetsanläggning 
Delar av befintlig lokalgata (väster och söder om planområdet) ingår i en 
befintlig gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2). 

Gemensamhetsanläggningen Gunnarstorp GA:2 består av förutom av vägar 
även av mötes-, vänd- och parkeringsplatser, anläggning för 
vattenförsörjning (vattentäkt med brunn, pump och hydrofor samt ledningar) 
och spillvattenledningar. 

Gemensamhetsanläggningen betjänar fastigheterna väster om Getådalen 
(Getå 1:2, 1:12, 1:15-16, Gunnarstorp 1:4, 1:5, 1:7-12, 1:14-17, 1:19, och 
Össby 1:20). 

En ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningen Gunnarstorp 
GA:2 ska lämnas in till kommunala lantmäterimyndigheten. Ansökan kan 
göras av någon berörd fastighetsägare. 

Syftet med omprövningen är att den del av fastigheten Getå 1:2 som utgör 
allmän plats och som inte redan ingår i gemensamhetsanläggningen ska 
läggas till samt att pröva om den nya vatten- och avloppsanläggningen ska 
läggas till.  

De nybildade fastigheterna inom planområdet ska anslutas till och få andel i 
gemensamhetsanläggningen. Om behov finns ska även en översyn göras av 
vilka anläggningar som gemensamhetsanläggningen ska förvalta. 

Ny gemensamhetsanläggning 
Ingen ny gemensamhetsanläggning är planerad med anledning av 
exploatörens planerade byggnation. Om behov uppstår kan nya 
gemensamhetsanläggningar bildas inom kvarter som omfattar flera 
fastigheter där det finns behov av samverkan mellan fastigheterna, till 
exempel gemensamma parkeringsytor eller områden för gemensam 
avfallshantering.  
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Servitut och andra rättigheter 
Fastigheten Getå 1:15 har servitut för infartsväg och parkeringsplats som 
belastar fastigheten Getå 1:2, aktnummer 0581-91/112.1-2. Servitutet för 
parkeringsplats bör upphöra i samband med omprövning av 
gemensamhetsanläggning. Fastighetsreglering bör ske till förmån för 
fastigheten 1:15.  

Fastigheten Getå 1:2 belastas även av inskrivna rättigheter enligt nedan: 

• Avtalsservitut vatten med mera till förmån för Getå 1:11  
(akt nr 05-IM-50/1495.1) 

• Avtalsservitut vatten m m till förmån för Getå 1:6  
(akt nr 05-IM-50/2074.1) 

• Avtalsservitut för ledning till förmån för Borg 11:6 och Slottshagen 
1:1 (akt nr 05-IM1-74/475.1)  

• Avtalsservitut vattenledning m m till förmån för Getå 1:10  
(akt nr 05-IM-88/5235.1) 

Avtalsservitut för avfallshantering bör skrivas.  

Ledningsrätt 

Inom planområdet finns en ledningsrätt för starkström till förmån för E.ON 
Elnät (akt nr: 05-KVI-2030).  

Ledningen är nedgrävd. I samband med utbyggnad av planområdet behöver 
ledningen flyttas och ledningsrätten omprövas då.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Exploatören bekostar projektering och utbyggnad av ny allmän platsmark. 

Befintlig gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2) ska inte belastas av 
några utbyggnadskostnader med anledning av exploateringen. 

Exploatören ska upplåta mark (del av Getå 1:2) för allmän plats utan att 
erhålla någon ersättning för det markintrång som anläggningen medför.  

Kommunala lantmäterimyndigheten beslutar om kostnadsfördelning 
(andelstal för utförande och drift) i samband med omprövning av 
gemensamhetsanläggningen, se punkten 6.2 Fastighetsrättsliga 
konsekvenser ovan. 

Driftskostnader 

Rev. 

Rev. 
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Tillkommande driftskostnader för nya anläggningar (lokalgator med 
vändplats och naturmark) belastar deltagande fastigheter i befintlig 
gemensamhetsanläggning (Gunnartorp GA:2).  

Driftskostnaderna utdebiteras av samfällighetsföreningen (Gunnarstorps 
samfällighetsförening) och de deltagande fastigheterna är skyldiga att bidra 
till samfällighetsföreningens kostnader enligt de beslut och utdebiteringar 
som samfällighetsföreningen beslutar om.  

Vatten och avlopp 
Exploatören bekostar projektering och utbyggnad av nya vatten- och 
avloppsanläggningar. 

Befintlig gemensamhetsanläggning (Gunnarstorp GA:2) ska inte belastas av 
några utbyggnadskostnader med anledning av exploateringen. 

Lantmäterimyndigheten beslutar om kostnadsfördelning (andelstal för 
utförande och drift) i samband med omprövning av 
gemensamhetsanläggningen, se vidare punkten 6.2 Fastighetsrättsliga 
konsekvenser ovan. 

Driftskostnader 
Driftskostnader och förbrukningsavgifter utdebiteras av 
samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. 

El och tele med mera 
Anslutnings- och brukaravgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer. 

Vid all exploatering i området ska hänsyn tas till befintliga ledningar. Om 
en befintlig ledning måste flyttas ska detta bekostas av den som initierar 
åtgärden som gör en flytt nödvändig, i detta fall exploatören. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark 
Ersättning för marköverföringar mellan fastigheter, servitut med mera, 
bestäms i första hand genom överenskommelse mellan berörda 
fastighetsägare. En överenskommelse om ersättning kan läggas till grund för 
ansökan om fastighetsbildning. Om inte överenskommelse kan träffas kan 
kommunala lantmäterimyndigheten besluta om ersättning. 

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt taxa.  

Planavgift kommer inte att tas ut då exploatören betalar planen enligt 
upprättat plankostnadsavtal. 
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6.4 Sociala konsekvenser 
Närhet, och valfrihet av transportmedel, till målpunkter i vardagen är 
exempel som bidrar till en ökad social hållbarhet. Förutom närhet till goda 
rekreationsmöjligheter så ligger detta område avskilt från många vanliga 
målpunkter såsom arbete, förskola, skola och fritidsaktiviteter. Strandvägen 
finns i närheten, så bil är troligen det alternativ som kommer att föredras för 
de som har möjlighet. Det finns en närliggande kollektivtrafikhållplats (350-
550 meter från de nya bostäderna), vilket möjliggör transport utan bil.   

Det är positivt om ett område kan erbjuda olika storlekar och typer av 
boenden, då olika personer och familjer har olika behov. Detaljplanen 
medger främst villor, men möjliggör också att ett fåtal lägenheter eller 
radhus uppförs.  

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en annan faktor. 
Detaljplanen medger nya bostäder i ett område som är mycket brant. De 
stora höjdskillnaderna försvårar förflyttning till fots något och försvårar 
förflyttning med rullstol och rullator väsentligt. Detaljplanen har utformats 
med så stor hänsyn som möjligt till områdets topografi, men utemiljöerna, 
både på privata tomter och på gemensamma ytor, kommer ändå vara svåra 
att anordna med god tillgänglighet. Inomhusmiljön måste uppfylla kraven 
på tillgänglighet enligt Boverkets Byggregler. Den betydande 
höjdskillnaden inom planområdet kan även göra det svårare för de med 
nedsatt rörelseförmåga att få tillgång till kollektivtrafik.  

Sett ur ett barns perspektiv är avstånden från planområdet till service, 
förskola, skola och fritidsaktiviteter långa. Det finns inte heller några 
anordnade lekplatser i området, men det är mycket nära till utemiljöer som 
är lämpliga för lek och rekreation. Det finns stigar som fungerar som 
genvägar och inspiration till lek vid rörelse till fots i området. Getåravinen 
och dess omgivning är varierande och spännande, med goda möjligheter för 
fantasifulla lekar. 

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Detaljplanen bidrar till att följa Norrköpings riktlinjer för bostadsbyggande 
genom att exempelvis bidra till ett varierat bostadsbyggande, möjliggöra för 
byggande i attraktiva miljöer och relativt nära kollektivtrafikstråk.  

7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 
Planhandlingar vid samråd har upprättats av Karla Hentzel. Planhandlingar 
vid granskning och antagande har upprättats av Matilda Hallgren.  
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