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Sammanfattning

Aktualitetsförklaringen bedömer översiktsplanens 
aktualitet genom att redogöra för nya 
planeringsförutsättningar, hur översiktsplanen 
fungerat som styrdokument samt om 
förutsättningar och ställningstaganden är aktuella. 
Kommunens tredelade översiktsplan och samtliga 
tillägg till och fördjupningar av översiktsplanen 
ingår i aktualitetsförklaringen. 

Översiktsplanen bedöms i huvudsak vara aktuell. 
Däremot har ett behov gällande en översyn av 
Översiktsplan för staden identifierats.  Detta 
då flera områden i planen behöver uppdateras 
och de utpekade utvecklingsområdena ses 
över. Fördjupning av översiktsplanen för Östra 
Husby bedöms inaktuell och föreslås i och med 
denna aktualitetsförklaring att upphöra gälla. 
Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge 
bedöms delvis aktuell men är föråldrad och 
behöver ersättas. 

I aktualitetsförklaringen har behov av nya planer 
identifierats och en prioriteringsordning för dessa 
föreslagits enligt följande: 

• En kommuntäckande översiktsplan 

• Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge 

• Fördjupning av översiktsplanen för Östra Husby. 

Utöver behov av nya planer finns också behov 
av att arbeta vidare med indikatorer i syftet 
att förbättra uppföljning och utvärdering av 
översiktsplanen. Ytterligare är digitalisering en 
viktig del att arbeta vidare med i den fortsatta 
översiktsplaneringen. 
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Läsanvisning 

Läsanvisning

Aktualitetsförklaring för Norrköpings kommuns 
översiktsplan utgörs av de fyra delarna: Nya 
planeringsförutsättningar, uppföljning och 
utvärdering, översiktsplanens aktualitet samt 
fortsatt översiktsplanering. 

Nya planeringsförutsättningar handlar om de 
trender, lagförändringar och områden som 
påverkar översiktsplanen. Det finns både globala 
trender och lokala förutsättningar som kan 
ha inverkan på den översiktliga planeringen. 
Exempelvis energi, covid-19 och demografiska 
förändringar. I detta avsnitt presenteras även 
länsstyrelsens underlag avseende statliga och 
mellankommunala intressen. 

Uppföljning och utvärdering handlar om hur 
översiktsplanen fungerat som stöd och vägledning 

för exempelvis bygglov och detaljplanering. 
Genom att följa upp och utvärdera översiktsplanen 
kan det som fungerat bra och det som behöver 
förbättras identifieras. 

Översiktsplanens aktualitet är den del som 
fastställer om översiktsplanen är aktuell, behöver 
revideras eller om en ny översiktsplan behöver 
tas fram. Samtliga delar av översiktsplanen 
behandlas gällande dess förutsättningar och 
ställningstaganden. Fakta och mindre detaljer 
hanteras inte i aktualitetsprövningen. 

Fortsatt översiktsplanering är den del som 
beskriver den fortsatta prioriteringen för den 
översiktliga planeringen. Här identifieras vilka 
planer som finns ett behov av att ta fram under 
den kommande mandatperioden. 
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Inledning - Syfte

Inledning

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen ska spegla 
den politiska viljeinriktningen för mark- och 
vattenanvändning, med det övergripande 
målet att skapa en god och hållbar livsmiljö. 
Det är i översiktsplanen som kommunens 
strategiska och långsiktiga planering av den 
fysiska miljön redovisas. Översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande utan är vägledande i 
frågor där kommunen fattar beslut om bygglov 
och detaljplanering. Genomförandet av en 
översiktsplan antas alltid innebära betydande 
miljöpåverkan och planen ska enligt miljöbalken 6 
kap. 3 § innefatta en strategisk miljöbedömning.

För att översiktsplanen ska fungera som ett 
verktyg för politiken måste den vara aktuell. 
En aktuell översiktsplan är också viktigt 
för att kommunens ställningstagande ska 
kunna vägas in i den regionala och statliga 
planeringen. Kommunfullmäktige tar därför 
ställning till översiktsplanens aktualitet i en 
aktualitetsförklaring en gång varje mandatperiod. 

Norrköpings kommun har en översiktsplan som 
är uppdelat i tre delar: Översiktsplan för staden, 
Översiktsplan för landsbygden samt Gemensam 
översiktsplan för Linköping och Norrköping. 
Översiktsplanen kan ändras genom ett tematiskt 
tillägg eller fördjupning av översiktsplanen. Ett 
tematiskt tillägg är en ändring av översiktsplanen 
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse medan 
en fördjupning innefattar ett geografiskt avgränsat 
område i kommunen. Samtliga fördjupningar och 
tillägg till översiktsplanen ska aktualitetsprövas.

Syfte
Aktualitetsförklaringen syftar till att avgöra om 
Norrköpings kommuns översiktsplan är aktuell. 
Exempelvis kan nya planeringsförutsättningar, 
lagändringar eller ändrad politisk uppfattning 
medföra att översiktsplanen behöver revideras. 
Aktualitetsförklaringen syftar också till att 
följa upp och utvärdera översiktsplanen samt 
att beskriva en prioritering av den fortsatta 
översiktliga planeringen.
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Avgränsning - Syfte

Avgränsning
Aktualitetsförklaringen innebär att 
översiktsplanens aktualitet bedöms utifrån 
innehållskraven i plan- och bygglagen 3 kap. 5 
§. Det är hela översiktsplanen som ska bedömas, 
vilket innefattar både fördjupningar och tematiska 
tillägg. Antagna planer under 2021 och pågående 
planer ingår inte i aktualitetsförklaringen. Beslutet 

kan innebära att översiktsplanen är aktuell i sin 
helhet, att en ny översiktsplan behöver tas fram 
eller befintlig revideras. Aktualitetsförklaringen 
beslutar enbart om översiktsplanens aktualitet. 
Det är alltså inte i aktualitetsförklaringen som 
revidering eller ny översiktsplan tas fram.
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Nya planeringsförutsättningar - Kontinuerlig översiktsplanering

Nya planeringsförutsättningar
Nya planeringsförutsättningar, lagförändringar och trender påverkar översiktsplaneringen och är 
viktiga aspekter att beakta för att hålla översiktsplanen aktuell. I denna del tas lagförändringar och nya 
planeringsförutsättningar upp med relevans för översiktsplanen.

Bedömningsruta: Under varje avsnitt finns en bedömningsruta som sammanfattat redogör för om 
Norrköpings kommuns översiktsplan är aktuell i frågan eller inte. I bedömningsrutorna kan det också finnas 
förslag på fortsatt arbete i frågan. 

Kontinuerlig 
översiktsplanering
Översiktsplaneprocessen sker kontinuerligt. 
Nya planeringsförutsättningar, trender 
och omvärldsfaktorer kräver ett aktivt 
översiktsplanearbete för att kommunens 
översiktsplan ska hållas aktuell. Därav är 
genomförande, uppföljning och utvärdering 
av översiktsplanen en viktig del av den 
kontinuerliga processen. I och med den nya 
lagförändringen som trädde i kraft 1 april 2020 
kommer aktualitetsförklaringen ersättas med en 
planeringsstrategi. Den första planeringsstrategin 
ska antas mellan 11 september 2022 och 11 
september 2024, förutsatt att en ny översiktsplan 
inte antas under denna period enligt 3 kap. 23 § i 
plan- och bygglagen. Lagförändringen syftar till att 
översiktsplanen ska hållas aktuell genom en mer 

kontinuerlig och framåtsyftande 
översiktsplaneringmedföra att översiktsplanen 
behöver revideras. Aktualitetsförklaringen 
syftar också till att följa upp och utvärdera 
översiktsplanen samt att beskriva en prioritering av 
den fortsatta översiktliga planeringen.

För att säkerställa ett politiskt ställningstagande 
gällande översiktsplanens aktualitet under 
den pågående mandatperioden kommer en 
aktualitetsförklaring att tas fram under 2021. 

Bedömning: Ett arbete pågår med att 
utveckla ett mer kontinuerligt arbetssätt för 
översiktsplaneringen. Detta innebär att nästa 
gång översiktsplanens aktualitet ska bedömas 
kommer en planeringsstrategi tas fram.
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Nya planeringsförutsättningar - Barnkonventionen

Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. 
Enligt boverket innebär det ett större fokus på 
arbetet med barns rättigheter i fysisk planering 
och stadsutveckling. I översiktsplaneringen kan ett 
barnperspektiv exempelvis innebära extra fokus på 
barns plats i samhället, lokalisering av skolor och 
säkerställande av säkra vägar till barns viktigaste 
målpunkter. Barnperspektivet kan även beaktas 
genom att involvera barn och unga i samrådskedet 
eller under granskningsperioden. Detta kan 
handla om att fånga barnens perspektiv utifrån 
deras upplevelse. Dialogen är även en del av den 
demokratiska processen för att väcka engagemang 
för samhällsfrågor och påvisa möjligheten att 
påverka samhällets utveckling genom att samla 
in och lyssna på barn och ungas uppfattningar 
och synpunkter. En minst lika viktig del är att 

återkoppla och motivera hur synpunkterna 
beaktats. Att arbeta med barnkonsekvensanalyser 
som verktyg kan också vara ett bra sätt att belysa 
barnperspektivet. Genom att göra en integrerad 
barnkonsekvensanalys kan barnperspektivet belysas 
tidigt i planeringsprocessen vilket ökar chansen till 
en reell påverkan på ett planförslag. Att ta kontakt 
med skolor kan vara en bra väg för att kunna nå 
fram till barn och unga. 

Bedömning: Den nya lagstiftningen kommer 
arbetas in i kommande kommuntäckande 
översiktsplan. Det finns behov av att utveckla 
arbetsprocessen för att skapa dialog med barn 
och samla in barns synpunkter i tidiga skeden i 
översiktsplaneprocessen.
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Nya planeringsförutsättningar - Demografi

Översyn av kriterierna för riksintresseanspråk 

Det finns ett pågående regeringsuppdrag att samordna fem myndigheters översyn av kriterierna för 
riksintresseanspråk där Boverket är den samordnande myndigheten. I uppdraget ska Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket göra en översyn över sina 
respektive anspråk på områden av riksintresse. Resultatet kommer innebära en minskning av det totala 
riksintresseanspråket. Uppdraget ska slutredovisas under september 2021.

         Bedömning: I kommande kommuntäckande översiktsplan kommer riksintressena behandlas utifrån den nya                        
          kartläggningen.

Demografi
Den 31 december 2020 var Norrköpings 
folkmängd 143 478 personer, enligt Statistiska 
centralbyrån. Befolkningen i Norrköpings 
kommun förväntas fortsätta öka under kommande 
decennium. Däremot inte i lika snabb takt för 
perioden 2020-2025 som föregående femårsperiod, 
vilket delvis beror på att invandringen inte 
beräknas bli lika hög. Folkmängden beräknas 
öka med 4 500 personer fram till år 2025 enligt 
prognosen från 2021. I en utblick mot år 2030 
förutspås Norrköping ha över 152 000 invånare. 
Pandemin innebär dock en större osäkerhet. 

Vision 2035 är en målbild för samtliga 
medarbetare i kommunen och antaget av 
kommunfullmäktige. Visionen anger att år 
2035 är Norrköping en kommun med fler än 
175 000 invånare. I översiktsplaneringen är det 
viktigt att arbeta mot långsiktiga mål för att 
styra utvecklingen samt också ta hänsyn till den 
kortsiktiga befolkningsprognos som finns.

Äldre i åldersgruppen 75-79 år ökar stadigt, vilket 
beror på att människor blir allt äldre och att 
40-talisterna är en stor grupp där många uppnår 
den åldern. Många äldre har behov av kommunala 
tjänster och behovet stiger med åldern, vilket 
innebär att behovet av exempelvis hemtjänst 
och platser inom särskilt boende kommer öka. 
Kommande år förväntas även antalet nyfödda barn 

bli högt på grund av 90-talisterna, som är en stor 
grupp i barnafödandeålder. Detta resulterar i att de 
medborgare som är i arbetsför ålder måste försörja 
fler.

Bostadsförsörjning
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät råder 
brist på boende i Norrköping och förväntas 
göra det även kommande tre år. Däremot byggs 
det mycket i Norrköping. Sedan 2015 har 
antalet nyproducerade bostäder ökat jämfört 
med åren innan, särskilt när det gäller bostäder 
i flerbostadshus. Under 2019 färdigställdes 
902 lägenheter i kommunen varav 749 i 
flerbostadshus och 153 i småhus. År 2019 fanns 
8,8 procent av arbetstillfällena i Norrköping inom 
byggverksamhet vilket var högre jämfört med 
andelen totalt i Sverige på 7,2 procent. 

Utifrån demografin och invånarnas behov krävs 
olika typer av bostäder i hela kommunen för att 
kunna möjliggöra för de behov som kan uppstå 
i olika skeden av livet. Exempelvis finns brist på 
bostäder med lägre hyror. Under coronapandemin 
har antalet bygglovsärenden ökat och många valt 
att investera i sina boenden. Enligt Riktlinjer för 
bostadsförsörjning från 2018 är det studenter, 
boenden för utsatta hushåll samt äldre och grupper 
med funktionsnedsättning, som särskilt behöver 
uppmärksammas. Ett arbete pågår med ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram.

Bedömning: Befolkningsprognosen i vision 2035 och kontorets befolkningsprognos behöver hanteras 
i kommande revidering av översiktsplanen kopplat till kommunens utveckling och långsiktiga mål. 
Den förväntade demografiska förändringen innebär bland annat ett ökat behov av förskolor, skolor och 
äldreboenden. Personer i arbetsför ålder behöver försörja fler vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna 
i kommunen. Förändrad demografi påverkar även efterfrågan på olika typer av bostäder. I nästa 
kommuntäckande översiktsplan tas de nya förutsättningarna in.
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Nya planeringsförutsättningar - Agenda 2030

Agenda 2030
Agenda 2030 är en handlingsplan antagen av FN 
i syfte att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. 
Agendan består av 17 globala utvecklingsmål och 
169 delmål som ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv ska vägleda mot en mer 
hållbar framtid. Regioner och kommuner har en 
viktig roll i Sveriges genomförande av de globala 
målen och i arbetet med en hållbar utveckling. 
Vård och omsorg, skola och samhällsplanering 
är exempel på grunduppdrag inom kommunen 
som direkt eller indirekt är kopplade till 
delmålen i Agenda 2030. För att tydliggöra hur 
kommunens verksamhet medverkar till de globala 
målens uppfyllelse har Norrköpings kommun 
valt att koppla kommunens övergripande 
mål till de globala målen. Samtliga nämnder 
har också, i budget 2021, fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att höja ambitionsnivån i 
arbetet. Hur arbetet går samt i vilken utsträckning 
Norrköpings kommun bidrar till de globala 
målen följs upp i kommunens årsredovisning. 
Däremot har ett behov av att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan identifierats 
utifrån denna aktualitetsförklaring.

Covid-19
Coronapandemin tros kunna leda till bestående 
förändringar gällande förutsättningar och 
beteenden. Exempelvis har antalet tjänsteresor 
minskat, närmiljön blivit viktigare och andra krav 
ställts på bostaden. Vilka förändringar som består 
och hur det kan komma att påverka den strategiska 
planeringen är än så länge svårt att fastställa. 

Forskning visar att antalet tjänsteresor och 
pendlingsresor minskat kraftigt under pandemin, 
samtidigt som få möten har ställts in. De flesta 
möten och konferenser har istället genomförts 
digitalt. Framtidens kontor kan bli en plats för 
kreativa processer och sociala möten medan en 
stor del av resterande arbetstid kan genomföras 
i hemmet. Detta skulle innebära nya krav på 
kontorsytor och bostäder. Antalet tjänsteresor 
förväntas fortsatt vara lägre även efter pandemin. 
Dels på grund av den digitala utvecklingen som 
gjort det möjligt att ersätta fysiska möten, dels då 
en minskning av antalet tjänsteresor är positivt 
både ekonomiskt och ur miljösynpunkt för 
företag. Det finns också forskning som visar att 
antalet pendlingsresor kan komma att bli färre 
men istället längre, i och med ett mer flexibelt 
arbetsliv. Närmiljön har blivit mer betydelsefull för 
många människor under pandemin. Exempelvis 
grönska samt möjlighet till aktiviteter och sociala 
möten utomhus.

Bedömning: Översiktsplanen har inte 
kopplats till de globala målen. Däremot främjar 
översiktsplanen flera av dessa indirekt. I en 
kommande revidering av översiktsplanen är 
det viktigt att en direkt koppling till de globala 
målen görs. I aktualitetsförklaringen kopplas 
delar av kapitlet nya planeringsförutsättningar 
till de globala målen som ett första steg. 

Bedömning: I den översiktliga planeringen 
är det viktigt att ta hänsyn till eventuella 
nya behov, förutsättningar och möjligheter 
som kan komma att uppstå i effekterna av 
pandeminbland annat ett ökat behov av 
förskolor, skolor och äldreboenden. Personer 
i arbetsför ålder behöver försörja fler vilket 
påverkar de ekonomiska förutsättningarna i 
kommunen. Förändrad demografi påverkar 
även efterfrågan på olika typer av bostäder. I 
nästa kommuntäckande översiktsplan tas de 
nya förutsättningarna in.
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Nya planeringsförutsättningar - Digitalisering

Digitalisering
Övergången till ett digitalt informationssamhälle 
fortgår inom många branscher och har tagit ett 
stort kliv under pandemin. E-handel, webbinarier 
och distansarbete är några exempel på det. 
E-handeln i Sverige ökar ständig och i november 
2020 handlade 85 procent av befolkningen (18-79 
år) något på internet. Den ökade e-handeln 
påverkar trafiksystemet eftersom det skickas fler 
leveranser ut till kunden istället för transporter till 
butiken. Digitaliseringen har också bidragit till en 
större flexibilitet. Vi blir mindre rumsberoende 
och når lättare omvärlden. 

Även samhällsbyggnadsprocessen håller på att 
digitaliseras. Boverket uppmanar kommuner 
till att arbeta med digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Många kommuner ställer om till digitala 
planeringsprocesser för en effektivare 
handläggning. Det finns flera fördelar med 
digitaliseringen, exempelvis förbättrar en 
digital översiktsplan medborgardialogen. Att 
digitalisera planeringsunderlag är tidseffektivt 
samt bidrar till hög kvalitet inför beslut. I och 
med antaganden av denna aktualitetsförklaring 
ska alla nya översiktsplaner som tas fram 
vara digitala för att främja digitaliseringen 
gällande samhällsbyggnadsprocessen och 
översiktsplaneringen. Det kommer dock dröja 
innan samtliga översiktsplanedokument är 
digitaliserade i och med att tidigare antagna planer 
fortfarande gäller. 

ÖP-modellen 2.1
ÖP-modellen 2.1 är ett viktigt steg i processen 
att digitalisera översiktsplaneringen. Boverket 
har tagit fram ÖP-modellen 2.1, som syftar till 
att strukturera geografisk planinformation på 
ett enhetligt sätt i översiktsplanens plankarta. 
Fördelarna med ÖP-modellen är att den 
underlättar medborgardialogen, förenklar 
länsstyrelsens granskning och effektiviserar 
processen.

Globala mål

Bedömning: Nuvarande översiktsplan är 
inte digital, men en digital plattform har tagits 
fram under 2021 till framtida översiktsplaner. 
Ett arbete med Boverkets ÖP-modell 2.1 har 
också påbörjats. Alla översiktsplaner som antas 
framöver ska vara digitala och den översiktliga 
planeringen ska utgå från boverkets ÖP-
modell. Digitaliseringens påverkan på den 
fysiska miljön behöver hanteras i kommande 
kommunövergripande översiktsplan. 
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Nya planeringsförutsättningar - Jordbruksmark

Jordbruksmark
Jordbruksmark har sedan slutet av 1980-talet haft 
ett juridiskt skydd som mark av nationell betydelse 
och ett viktigt allmänt intresse. Ett starkt fokus 
på bostadsbristen i Sveriges större städer har ökat 
angelägenheten av bostadsförsörjningsbehovet 
som väsentligt samhällsintresse, samtidigt 
som hållbarhetsdimensionen successivt stärkt 
argumenten för jordbruksmarkens bevarande. 
Coronapandemin, klimatförändringar och 
säkerhetsläget har ytterligare stärkt skyddsvärdet 
av jordbruksmarken sett i ljuset av att säkra en 
nationell, regional och lokal livsmedelsförsörjning. 

I landets olika delar kan jordbruksmarken 
fylla olika funktioner. De stora och produktiva 
jordarna är värdefulla för livsmedelsproduktionen 
ur ett nationellt perspektiv, medan mindre 
jordbruksmarksarealer är viktiga för den lokala 
självförsörjningsgraden och för ekosystemen. 
Klimatförändringar globalt leder också till att 
den nationella livsmedelsproduktionen blir allt 
viktigare. Utifrån 3 kap. 4 § Miljöbalken, kan 
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar om de behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.

Kommunen har inom ramen för 
översiktsplaneringen ett stort ansvar för 
den långsiktiga hushållningen av mark- och 
vattenanvändning. Under hösten 2020 togs ett 
kunskapsunderlag fram för jordbruksmarken i 
Norrköpings kommun. I jordbruksmarksstudien 
identifieras följande aspekter som viktiga att arbeta 
vidare med i den översiktliga planeringen:

• En övergripande riktning avseende 
jordbruksmarken i kommunen sett från regionala, 
nationella och globala mål, livsmedelsförsörjning, 
krisberedskap, långsiktig hushållning och 
klimatpåverkan

• Om, och i så fall vilken jordbruksmark 
kommunen planerar att ta i anspråk och hur 
kommunen motiverar ianspråktagandet utifrån 
väsentliga samhällsintressen 3 kap. 4 § MB

 - Positiva och negativa konsekvenser av   
 ianspråktagandet av jordbruksmark

 - Hur kommunen har analyserat och   
 värderat frågan om alternativa    
 lokaliseringar 

Globala mål

Bedömning: Ett tydligare ställningstagande 
kring var kommunen ska exploatera samt var 
de areella näringarna ska prioriteras behövs 
för att uppnå lagkrav i miljöbalken 3 kap 4 
§. Det finns också behov av ett helhetsgrepp 
gällande den stadsnära landsbygden i kom-
munen. 
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Klimat
Klimatförändringarna är redan synliga och 
enligt SMHI förväntas årsmedeltemperaturen 
2071-2100 vara 2-3 grader högre än 
årsmedeltemperaturen 1971-2000 (Enligt 
klimatscenario RCP4,5). Detta kommer 
innebära ökad nederbörd, översvämningar, högre 
temperaturer och värmeböljor. I översiktsplanen 
ska enligt plan- och bygglagen 3 kap. 5 § framgå 
hur kommunen ser på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, 
skred och erosion som är klimatrelaterade. Det ska 
även framgå hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. Denna lagtext tillkom 2018 och syftar 
till att förbättra beredskapen i kommunerna för 
klimatets förändring.

I översiktsplanen ska riskområden för 
översvämning och höga temperaturer identifieras 
på en övergripande strategisk nivå utifrån 
geografiska förutsättningar och bebyggelsestruktur. 
Redogörelsen ska tas fram med hjälp av tillgängliga 
geologiska, geotekniska och topografiska underlag 
som nationella myndigheter och länsstyrelser 
tillhandahåller. 

Översiktsplanen ska explicit behandla 
klimatanpassning men är också en viktig del i 

att motverka klimatförändringarna genom att 
minska utsläppen av växthusgaser. Framförallt 
kan översiktsplanen påverka utsläppen inom 
transportsektorn genom att planera för samlad 
bebyggelse, där människor har nära till viktiga 
målpunkter. Detta för att minska antalet 
resor samt främja resor med gång, cykel eller 
kollektivtrafik. 

Globala mål

Bedömning: Översiktsplanen hanterar klima-
tanpassning utifrån dagvatten och höjd hav-
snivå men inte i tillräckligt stor utsträckning. 
Klimatrelaterade risker till följd av ras, skred 
och erosion behöver hanteras en kommande 
revidering av översiktsplanen för att uppnå 
lagkrav i plan- och bygglagen 3 kap. 5 §. Risker 
till följd av höga temperaturer behöver också 
hanteras i översiktsplanen.
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Geoteknik
Med geotekniska frågor innefattas enligt 
Boverket säkerhetsfrågor som ras, skred, erosion, 
slamströmmar, bergras och blocknedfall. 
I samband med planläggning måste 
kommunen beakta bland annat jord-, berg och 
vattenförhållanden samt risken för olyckor och 
erosion. I och med lagförändringen i plan- och 
bygglagen 3 kap. 5 § ska även kommunens syn 
framgå gällande risken för skador på den byggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred 
och erosion som är klimatrelaterade. Det ska 
även framgå hur sådana risker kan minska eller 
upphöra.

Norrköpings kommun tillhör ett av 10 
prioriterade riskområden för ras, skred, 
erosion och översvämning i Sverige som är 
klimatrelaterade. Det visar en kartläggning gjord 
av Statens geotekniska Institut och Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap, som redovisades 
i ett regeringsuppdrag i juni 2021.

Förutom geotekniska säkerhetsfrågor är 
sättningar och grundvattennivåer två viktiga 
faktorer att beakta redan i den översiktliga 
planeringen. Stora delar av Norrköpings stad 
är byggd på områden med risk för sättningar. 
Anläggandet av skyddsåtgärder mot översvämning 
i form av markhöjning och skyddsvallar, som 
behövs längs kust och vattendrag, försvåras 
på grund av risken för sättningar. Sjunkande 
grundvattennivåer förstärker problemen med 
sättningar och bidrar till ökande driftkostnader. 
Klimatförändring genom förhöjd temperatur 
och minskad nederbörd orsakar en naturlig 
sänkning av grundvattennivåerna i Norrköpings 
kommun. Nuvarande markinstallationer och 
exploatering riskerar att orsaka ytterligare 
sänkning av grundvattennivåerna, vilket strider 

mot bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
Grundvattenmagasin är även viktiga för att 
säkra tillgången till dricksvatten. Frågor som rör 
sättningar och grundvattennivåer behöver därför 
tas omhand tidigt i planeringen.

En geoteknisk beskrivning behöver tas fram 
för samtliga kommande fördjupningar av 
översiktsplanen. För kommande översiktsplan 
krävs en kommunövergripande beskrivning med 
slutsatser kring vilka frågeställningar kopplat till 
geoteknik som behöver utredas i det efterföljande 
detaljplanearbetet. Detta för att översiktsplanen 
ska ge det stöd som behövs för att kunna uppfylla 
kraven i plan- och bygglagen och som krävs för 
att efterföljande planering ska kunna hantera de 
geotekniska frågorna i tillräcklig utsträckning. 

Globala mål

Bedömning: Översiktsplanen hanterar 
klimatanpassning utifrån dagvatten och 
höjd havsnivå men inte i tillräckligt stor 
utsträckning. Klimatrelaterade risker till följd 
av ras, skred och erosion behöver hanteras 
en kommande revidering av översiktsplanen 
för att uppnå lagkrav i plan- och bygglagen 3 
kap. 5 §. Risker till följd av höga temperaturer 
behöver också hanteras i översiktsplanen.
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Masshantering
Behovet av masshantering inom kommunen ökar 
i takt med ökat byggande. På nationell nivå görs 
nu flera insatser för att förbättra förutsättningarna 
för hållbar masshantering. Syftet är bland annat att 
minska transportutsläpp, skapa bättre hushållning 
med naturresurser samt reducera buller och 
störning i bebyggd miljö. Projekt som exempelvis 
Ostlänken kommer att generera stora mängder 
överskottsmassor i regionen, vilket i stor grad berör 
även Norrköpings kommun. Dessutom förväntas 
kommunens egna utvecklingsområden generera ett 
betydande massöverskott, som går att återanvända 
med hjälp av god planering och samordning. 

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår sedan 2020 
vid Samhällsbyggnadskontoret med målsättningen 
att skapa hållbar masshantering inom Norrköpings 
kommun samt en god samordning mellan privata 
och offentliga aktörer. Noder för masshantering 
behövs för att skapa samordning mellan projekt 
som är utspridda geografiskt och i tiden. Ett viktigt 

instrument som identifierats för att skapa den 
planering och samordning som krävs är att frågan 
om masshantering lyfts in redan i översiktsplanen.

Globala mål

Bedömning: Masshantering är en fråga 
som kommer bli allt viktigare framöver och 
bör behandlas i nästa kommuntäckande 
översiktsplan. I nuvarande översiktsplan 
hanteras inte frågan. 
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Energi
Prognoserna visar att det i framtiden kommer 
användas allt mer elenergi och ett ökat behov av 
eleffekt. Detta ställer krav både på elnätet och 
större produktionsområden för hållbar energi 
i form av solcells- och vindkraftsparker. Enligt 
Svenska kraftnät har stamnätet i Södermanland 
och Östergötland förhållandevis god kapacitet 
och de lokala förutsättningarna för en driftsäker 
elförsörjning är relativt goda. Dock finns 
flaskhalsar på andra platser i Sverige där nätets 
kapacitet brister eller att den lokala produktionen 
av el inte kan tillgodose den effekt som kan 
komma att efterfrågas lokalt och regionalt. Elpro-
duktionssystemet är även under omvandling mot 
en föränderlig och förnybar energi. Risk finns att 
det under perioder vintertid inte produceras el 
som räcker till den efterfrågan som finns och en 
balansering måste ske genom överföring över långa 
sträckor. Brister i Sveriges el-infrastruktur riskerar 
då leda till en otillräcklig förmåga att försörja 
områden med den mängd el och effekt som kan 
komma att efterfrågas. Situationen kan leda till 
att störningar till eltillförseln uppstår och med 
ekonomiska konsekvenser som följd för de som 
drabbas.

Det finns en risk att Norrköpings tillväxt och 
planerade utveckling kan begränsas på grund av 
brister i elnätet då nya effektabonnemang inte 
kan medges. Svenska kraftnät och Vattenfall 
rekommenderar att i översiktsplanen ange de 
områden som kan behövas för framtida utbyggnad 
och förstärkning av det lokala, regionala och 
statliga elnätet och dess infrastruktur. Översikts-
planen har också en viktig roll gällande att avsätta 
ytor för produktionsområden. Det är av särskild 
vikt att avsätta ytor till lokal energiproduktion 
samt el-tekniska anläggningar för att minska 
behovet av att transportera el långa sträckor. 

Globala mål

Bedömning: Kraftförsörjning behöver 
hanteras i större utsträckning och frågan ska 
genomsyra hela översiktsplanen. 
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Länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse
Länsstyrelsen delger i ett underlag till kommunen 
statliga och mellankommunala intressen som 
kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 
I underlaget redovisas även de delar som är 
av särskild vikt för Norrköpings kommuns 
översiktsplans aktualitet. Nedan följer en 
sammanfattning av länsstyrelsens underlag 
som finns att läsa i sin helhet i en bilaga till 
aktualitetsförklaringen.

Länsstyrelsens synpunkter om 
översiktsplanens aktualitet

Gällande lagstiftning
• Ny lagstiftning trädde i kraft 1 april 2020 som 

innebär att aktualitetsförklaringen ska ersättas 
med en planeringsstrategi.

• Nya regler i 6 kap miljöbalken förtydligar 
vad miljöundersökning och strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

• Länsstyrelsen informerar att översiktsplaner 
antagna före den 1 januari 2004 kommer 
upphöra att gälla vid utgången av 2025.

Riksintressen
• I Norrköpings kommun finns riksintressen i 

miljöbalken kap 3 för naturvård samt Natura 
2000, yrkesfiske, kulturmiljövård, friluftsliv, 
energiproduktion, kommunikationer, 
vattenförsörjning och totalförsvarets militära 
del.

• Sedan översiktsplanen antogs har förändringar 
skett i vissa riksintressen som behöver hanteras i 
kommande översiktsplanearbete.

Kommunikationer
• Trafikverkets förslag på revidering av 

riksintresset för kommunikationer har under 
våren 2021 varit på samråd.

Totalförsvar
• Fler riksintressen har tillkommit sedan 

Översiktsplan för staden antogs.

Mellankommunal samordning
• Länsstyrelsen anser att den gemensamma 

översiktsplanen för Linköping och Norrköping 
är en viktig faktor för den långsiktiga 
planeringen i länet och uppmuntrar att planen 
uppdateras.

Klimatanpassning
• Förändring i plan- och bygglagen samt plan- 

och byggförordningen under 2018 klargör att 
kommunen ska redogöra för översiktsplanens 
syn på risken för skador på den bebyggda miljön 
till följd av översvämning, ras, skred och erosion 
som är klimatrelaterade samt hur sådana risker 
kan minska och upphöra. 

Bostadsförsörjning
• Länsstyrelsen vill påminna om att varje 

kommun ska ta fram och anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning enligt lagen (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar en 
gång varje mandatperiod.

Areella näringar
• En nationell livsmedelsstrategi beslutades av 

riksdagen den 20 juni 2017. Denna behöver 
beaktas i kommande översiktsplanearbete.

• Länsstyrelsen informerar om miljöbalken 3 kap. 
4 § att brukningsvärd jordbruksmark ska tas 
i anspråk för annan markanvändning behöver 
kommunen visa att det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen samt att annan 
lokalisering ej är möjlig.

Vindkraft
• Nya vindkarteringar på högre höjder 

har genomförts vilket gör att de tidigare 
mätningarna som Energimyndigheten har 
gjort kan vara inaktuella. Utifrån dessa nya 
förutsättningar anser länsstyrelsen att det vore 
positivt om det tematiska tillägget för vindkraft 
ses över i kommande översiktsplanearbete.

Kulturmiljö
• Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ta fram 

kommunala kulturmiljöprogram.
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Social hållbarhet
• Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 

januari 2020. Detta ställer särskilda krav på att 
planeringen utgår från barnens förutsättningar.

Yttranden
Energimyndigheten, försvarsmakten, Havs- 
och vattenmyndigheten, Luftfartsverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket, 
Skogsstyrelsen, Trafikverket har lämnat yttranden 
till Länsstyrelsens underlag. Dessa finns att läsa i 
bilaga till detta dokument.
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Kommunala styrdokument
Sedan föregående aktualitetsförklaring 2017 har 
följande kommunala styrdokument tagits fram, 
vilket påverkar den översiktliga planeringen. 

Riktlinje för klimatanpassning för 
Norrköpings kommun (2020)
Riktlinje för klimatanapassning för Norrköpings 
kommun antogs av kommunfullmäktige 2020 
och tydliggör hur samverkan ska ske i kommunen 
kopplat till klimatanpassning. Riktlinjen 
behandlar följande fokusområden:

• Hälsa och välmående

• Infrastruktur och tekniska försörjningssystem

• Bebyggelse, byggande och samhällsplanering

• Areella näringar, besöksnäringen och 
naturolyckor

• Biologisk mångfald samt kultur- och 
naturmiljö

Riktlinje för trafiksäkerhetsarbete 
(2020) 
Riktlinje för 
trafiksäkerhetsarbete antogs 
av kommunfullmäktige 2020. 
Riktlinjen beskriver hur 
Norrköpings kommun ska 
arbeta med trafiksäkerhet för att 
uppnå Nollvisionen samt på sikt 
öka möjligheterna för att uppnå 
ett hållbart resande.

Strategi för 
besöksnäringen i 

Norrköping (2020)
Strategi för besöksnäringen är ett politiskt 
inriktningsdokument som antogs av 
kommunfullmäktige 2020. Inriktningsdokumntet 
syftar till att stärka Norrköpings roll som 
destination för resenärer. Norrköpings 
besöksnäringsstrategi ska bidra till en långsiktig 
och hållbar tillväxt för besöksnäringen i 
kommunen. Genom ökad samverkan och 
samordning av resurser ska Norrköpings 

kommuns samtliga kontor och bolag tillsammans 
med näringslivet och andra 
organisationer uppnå framtida 
gemensamma mål.

Riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering 
(2019) 
Riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering antogs 
av kommunfullmäktige 
2019 och syftar till att 
möjliggöra för en hållbar 
dagvattenhantering. 
Riktlinjen tydliggör 
hur dagvattenhantering kan integreras i 
samhällsbyggnadsprocessen samt hur olika 
samhällsaktörer kan bidra till en hållbar 

dagvattenhantering.

Avfallsplan (2019)
Avfallsplanen är 
kommunens styrande 
dokument för 
avfallshantering 
och antogs av 
kommunfullmäktige 
2019. Förutom att 
uppfylla lagstadgade 
mål om kommunal 
avfallsplanering syftar 

Norrköpings avfallsplan 
till att styra så att kommunens organisation 
och invånare klättrar på avfallstrappan. Planen 
ska också visa kommunens värdering och 
prioritering mellan miljöambition, servicenivå 
och kostnader inom ramen för det kommunala 
renhållningsansvaret.

Arkitekturstaden 
Norrköping (2018) 
Arkitekturstaden Norrköping 
är en kommunövergripande 
riktlinje som antogs i 
kommunfullmäktige 2018. 
Dokumentet syftar till att 
säkerställa att det som byggs 
i kommunen håller hög 
arkitektonisk kvalitet.
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Bostadsförsörjning 
i Norrköpings 
kommun (2018) 
Inriktningsdokument 
för bostadsförsörjning 
antogs av 
kommunfullmäktige 
2018. Syftet med 
dokumentet är att skapa 
förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda 
bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder 
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinje för detaljhandel för 
Norrköpings kommun (2018) 
Riktlinjerna för detaljhandel antogs av 
kommunfullmäktige 2018 och ska ge stöd 
för kommunens stads- och ortsplanering för 
handelsutveckling. Syftet med riktlinjerna 
är att ge vägledning för handelsutveckling, 
gemensamma spelregler och kunskapsnivå samt 
tydliga förutsättningar för Norrköpings kommuns 
invånare, handlare och fastighetsägare.

Inriktningsdokument för 
miljöpolitiken (2017) 
Inriktningsdokumntet för miljöpolitiken 
antogs av kommunfullmäktige 2017 och 
beskriver den långsiktiga politiska viljan samt 
den lokala ambitionen inom området miljö. 
Inriktningsdokumntet syftar till att klargöra hur 
vi ska arbeta med olika miljöfrågor. Dokumentet 
behandlar följande teman: 

• Hållbar samhällsplanering

• Friskt vatten

• Energieffektivt och 
100 procent förnybart

• Grön ekonomi

• Giftfri miljö

• Biologisk mångfald.

Inriktning av landsbygdspolitiken 
(2020)
Revideringen av Inriktning av landsbygdspolitiken 
antogs av kommunfullmäktige 2020. En hållbar 
landsbygds- och skärgårdspolitik handlar om att: 

• Tillvarata den unika potentialen bland alla dessa 
personer

• Utjämna oskäliga skillnader som kan finnas 
mellan stad och land

• Stärka människors möjligheter att bo, leva, 
jobba och driva företag i hela kommunen

Landsbygden har en viktig roll i Norrköpings 
kommuns beredskapsarbete. Det är på 
landsbygden som livsmedel kan produceras både 
till en växande befolkning nu och i händelse av 
kris. 

Riktlinje för ekosystemtjänster (2017)  
Riktlinje för ekosystemtjänster antogs 
av kommunfullmäktige 2017 och är ett 
kommunövergripande styrdokument som ska 
visa på de styrande principerna för arbetet 
med ekosystemtjänster. Styrdokumentet ska 
också fungera som en kunskapshöjare kring 
ekosystemtjänster.
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Pågående översiktsplanering 
och nya planeringsunderlag
Nedan presenteras antagna planer från 2021, 
pågående planer och nya kunskapsunderlag som 
inte ingår i aktualitetsförklaringen. 

FÖP Krokek och Strömsfors 
Fördjupning av översiktsplan för Krokek och 
Strömsfors, redogör för behov och strategier 
för hur orten kan fortsätta växa samt vilka 
övergripande strukturer som ska ligga till grund 
för en fortsatt utbyggnad. Utbyggnaden utgår 
från tidigare ställ-ningstagande i kommunens 
översiktsplan om att tätorterna ska växa inifrån och 
ut, genom komplettering av befintlig struktur och 
återanvändning av redan i anspråkstagen mark.

Kunskapsunderlag för grönstruktur
Syftet med kunskapsunderlaget är att beskriva 
nuläge och ge förslag på utveckling för att 
Norrköpings stad ska ha en funktionell framtida 
grönstruktur. Kunskapsunderlag för grönstruktur 
konkretiserar tidigare ställningstaganden från 
översiktsplanen och andra styrdokument för att ge 
ett fördjupat kunskapsunderlag som kan användas 
i olika processer idag och vidare i kommande 
översiktsplaneprocess. Det är i kommande 
revidering av översiktsplanen som avvägningar mot 
andra intressen kommer att ske.

Trafikstrategi för Norrköping
Samhällsbyggnadskontoret håller på att ta fram en 
trafikstrategi för Norrköpings kommun som är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Trafikstrategin 
syftar till att ge en långsiktig plan för hur 
kommunen ska kunna klara av ett ökat antal resor 
och samtidigt ställa om till ett hållbart trafiksystem 
med fokus på framkomlighet och tillgänglighet. 
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Norrköpings kommun arbetar aktivt med att 
bidra till klimatomställningen och har uppsatta 
klimatmål. Norrköping ingår i initiativet Fossilfritt 
Sverige som samlar mer än 200 aktörer som 
antagit utmaningen utifrån det globala klimatavtal 
som världens länder enades om i Paris 2015. Det 
innebär att vi tillsammans jobbar för att hålla den 
globala uppvärmningen väl under två grader, med 
sikte på 1,5 grad. 

Kommunen står bakom de globala målen och 
har kopplat dessa till kommunens Övergripande 
mål 2019-2022. Sedan Översiktsplan för 
Staden och Översiktsplan för landsbygden 
antogs år 2017 har fokus på hållbarhet och 
miljö ökat. I översiktsplaneprocessen görs en 
strategisk miljöbedömning på en övergripande 
nivå. Vid betydande miljöpåverkan görs 
även en miljökonsekvensbeskrivning i 
detaljplaneprocessen för att säkerställa en god 
miljö. På så sätt hanteras miljöfrågan i flera led i 
samhällsbyggnadsprocessen. Ytterligare blir den 
kontinuerliga översiktsplaneringen viktig för 
uppföljning av betydande miljöpåverkan. 

Kommunen arbetar aktivt för att motverka 
negativ miljöpåverkan och har sedan föregående 
aktualitetsförklaring tagit fram följande planer, 
riktlinjer och underlag med direkt koppling till 
miljö: 

• Riktlinjer för klimatanpassning i Norrköpings 
kommun, 2020

• Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, 2019 

• Kunskapsunderlag för grönstruktur, 2020

• Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med 
ekosystemtjänster, 2017 

• Det pågår ett arbete med att ta fram en 
trafikstrategi på samhällsbyggnadskontoret. 
Trafikstrategin ska ge en långsiktig plan för ett 
mer hållbart och effektivt trafiksystem. 

Översiktsplanen
Miljökonsekvensbeskrivningen för Översiktsplan 
för staden konstaterar att planen är tydlig i de 
övergripande strategierna och riktlinjerna för hur 
staden, infrastrukturen och industriområden ska 
utvecklas. Planen skulle dock behöva tydligare och 
mer utvecklade ställningstaganden till naturvärden 
och vattenmiljöer. Kompletterade analyser skulle 
möjliggöra för fler avvägningar som gynnar en 
hållbar utveckling. Miljökonsekvensbeskrivningen 
för Översiktsplan för landsbygden är positiv 
till planen och bedömer att översiktsplanens 
intentioner sammantaget bidrar till en hållbar 
landsbygd och en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplan för staden och landsbygden 
möjliggör generellt en hållbar utveckling. 
De nya riktlinjerna och underlagen som 
berör dagvattenhantering, ekosystemtjänster, 
klimatanpassning och grönstruktur ger ökat 
stöd för att arbeta ännu mer med dessa frågor i 
kommande översiktsplanearbete. 

Uppföljning av betydande 
miljöpåverkan 
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För att kunna följa upp kommunens översiktsplan 
har olika aktiviteter och inhämtning av 
information genomförts. Detta för att få en 
gemensam bild över hur Norrköpings kommuns 
översiktsplan fungerar som stöd och styrdokument. 
Följande aktiviteter har genomförts i uppföljning- 
och utvärderingsarbetet:

• Intervjuer med tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadskontoret och 
kommunstyrelsens kontor

• Frågeformulär till enheter på 
samhällsbyggnadskontoret och 
kommunstyrelsens kontor 

• Dialog med politiken 

• Inhämtning av data och statistik

Ett antal punkter där tydligheten 
och vägledningen kan förbättras har 
identifierats:

Utvecklingsområden i Översiktsplan för staden
De 47 utvecklingsområdena som pekas ut i 
Översiktsplan för staden behöver ses över i en 
kommande revidering. En prioriteringsordning 
för översiktsplanens utvecklingsområden skulle 
också underlätta förståelsen och tydligheten för 
både tjänstepersoner, politiker, medborgare och 
intressenter som vill investera i kommunen.

Analys och hantering av motstående allmänna 
intressen
Översiktsplanen är idag uppdelad i olika 
tematiska delar som behandlar exempelvis trafik, 
grönstruktur och bostäder. Tydligare prioritering 
och ställningstaganden kring intressekonflikter 
gällande de allmänna intressena i översiktsplanen 
skulle ge ett ökat stöd till kommande processer och 
prioriteringar.

Ställningstaganden kring 
jordbruksmarksfrågan
Jordbruksmarken har fått allt större betydelse 
under senare år. I och med pandemin, 
klimatförändringar och säkerhetsläget har den 
nationella och lokala självförsörjningsgraden 
fått ett större fokus, vilket ger jordbruksmarken 
ytterligare betydelse. För att översiktsplanen 
ska kunna ge stöd i jordbruksmarksfrågan krävs 
aktuella och väl förankrade ställningstaganden.

Verksamhetsmark 
Översiktsplanen pekar ut ett antal områden för 
verksamhetsmark. Av dessa har flera genomförts 
och för några områden pågår ett genomförande. 
Det finns också områden som först på längre 
sikt kan bli aktuella för verksamhetsetableringar. 
För att kommunen ska kunna erbjuda 
verksamhetsmark till intressenter och investerare 
är det av stor vikt att nya områden tas fram i 
en kommande revidering av översiktsplanen. 
Verksamhetsmarksfrågan behöver även breddas för 
att hantera olika sorters verksamheter exempelvis 
ytkrävande eller störande.

Förankring
Vid framtagandet av en översiktsplan och i 
genomförandeskedet, är det av stor betydelse 
att översiktsplanens roll som strategiskt 
planeringsinstrument förankras hos politiker, 
kontor och bolag. Det är viktigt att översiktsplanen 
är förankrad hos politiken för att planen ska vara 
aktuell, vilket skapar en tydlighet för intressenter, 
tjänstepersoner, investerare och medborgare i 
kommunen. 

Uppföljning av översiktsplanens 
styrning

Bedömning: Översiktsplanen är generellt 
tydlig och ger stöd i olika frågor och beslut. 
För att förbättra tydligheten och stödet 
behöver följande frågor arbetas vidare med: 
utvecklingsområdena i Översiktsplan för 
staden, tydligare ställningstaganden vid 
motstående intressen, jordbruksmarksfrågan, 
verksamhetsmark och förankring.
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Översiktsplanens aktualitet

Översiktsplanens aktualitet bedöms utifrån innehållskraven i plan- och bygglagen enligt 3 kap. 5 §. Fokus 
ligger på att bedöma översiktsplanens aktualitet gällande förutsättningar och ställningstaganden. Fakta 
och mindre detaljer tas inte hänsyn till i den generella bedömningen. Översiktsplanen, inkluderat samtliga 
tillägg och fördjupningar av översiktsplanen som antagits före år 2021 ingår i bedömningen.

Förutsättningar
Översiktsplan för staden är en del av kommunens 
tredelade översiktsplan. Den geografiska 
avgränsningen utgörs av en randzon omkring 
staden. Befolkningsprognosen i planen pekar på att 
Norrköpings kommun kan ha 175 000 invånare 
år 2035, vilket kommunens Vision också anger. 
Befolkningsprognosen från mars 2021 visar att 
befolkningen förväntas öka under kommande 
tioårsperiod 2021-2030 men inte i samma höga 
takt som tidigare. 

Trafik
Generellt är förutsättningarna för trafik i 
Översiktsplan för staden aktuella. Trafikstrategi 
för Norrköping är ett tematiskt tillägg som är 
under framtagande och som kommer uppdatera 
översiktsplanen vid ett antagande. Trafikstrategin 
har större fokus på hållbara resor och att prioritera 
människan i staden framför biltrafiken, för att gå 
i linje med Energiplanen samt kommunala och 
globala mål för en hållbar utveckling. 

Den pågående utredningen, SOU Stärkt planering 
för en hållbar utveckling, skulle innebära 
ändringar i plan- och bygglagen som stärker 
förutsättningarna för transporteffektivitet och 
tillgänglighet genom hållbara transporter, samt 
utvecklar möjligheterna för långsiktigt hållbara 
stadsmiljöer. I ett längre tidsperspektiv behöver 
parkeringsriktlinjen ses över, vilket finns ett 
större behov av om dessa ändringar i plan- och 
bygglagen sker. Större fokus ska kunna läggas på 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster samt 
att riktlinjen skulle kunna bli mer flexibel och ta 
större hänsyn till plats än vad den gör idag.

Miljö- och riskfaktorer
Översiktsplanen ska redogöra för kommunen 
syn på risken för klimatrelaterade skador från 
översvämning, ras, skred och erosion enligt 3 
kap. 5 § i plan- och bygglagen samt hur dessa 
kan minska eller upphöra. Ny kunskap och 
förändrade förutsättningar för 100 års regn, 
havsnivåhöjningar samt översvämningar från 
vattendrag och Motala ström behöver hanteras 
i en kommande revidering av översiktsplanen. 
Detta påverkar exempelvis översämningsytor och 
lägsta grundläggningsnivå på 2,5 meter. Frågan 
om slussportar, skyddsbarriärer och skyddsvallar 
behöver utredas vidare och kopplas tydligare till ett 
genomförandeperspektiv. 

Naturmiljö
Sedan översiktsplanen antogs 2017 har ett 
kunskapsunderlag för grönstruktur i Norrköpings 
stad tagits fram. Underlaget utvecklar 
grönstrukturens funktion ur ett socialt, ekologiskt 
och klimatanpassningsperspektiv. Dessa aspekter 
behöver inarbetas i kommande revidering av 
översiktsplanen. 

Översiktsplan för staden (2017)
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Avfallshantering
Även den nya avfallsplanens intentioner behöver 
beaktas och införlivas i kommande översiktsplan. 
Avfallshantering är en samhällsviktig funktion 
som behöver få ett prioriterat samspel och 
tydliggörande för utformning av detaljplaner, 
där tillgänglighet för renhållningsfordon 
och avfallsinsamling får utökat fokus. 
Ytterligare behöver lämpliga publika ytor för 
återvinningsstationer säkerställas.

Ställningstaganden 

Trafik
Ställningstaganden för trafiken i Översiktsplan 
för staden bedöms huvudsakligen aktuella. 
Prioriteringsordningen som innebär att gång och 
cykel prioriteras främst, därefter kollektivtrafik 
och sist biltrafik är fortsatt en aktuell inriktning. 
Den senaste resvaneundersökningen från 2018 
visar att 60 % av Norrköpingsborna använder 
bilen som sitt huvudsakliga färdmedel, vilket är 
högt jämfört med liknande kommuner. Ett fortsatt 
arbete för att öka andelen resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik samt att minska andelen resor 
med biltrafik krävs för att främja kommunala och 
globala mål samt gå i linje med översiktsplanens 
ställningstaganden för trafik.

Det finns ett utpekat planeringsreservat för 
Nordvästra godsspåret i översiktsplanen. En 
konkretiserad dragning av spåret finns nu 
framtagen och i kommande revidering av 
översiktsplanen kan därför planeringsreservatet 
justeras men fortsatt kvarstå som 
planeringsreservat. 

Trafikverket genomför en översyn av riksintressen 
vilket kan komma att påverka Norrleden inklusive 
Händelöleden, som är ett riksintresse i nuläget. 
Det är viktigt att reservatet för Norrleden kvarstår i 
Översiktsplan för staden. 

Miljö och riskfaktorer
Geofrågor behöver hanteras i större utsträckning 
för att översiktsplanen ska fungera som 
styrdokument i planprocessen. Översiktsplanen 
saknar en kommunövergripande beskrivning med 
slutsatser kring vilka frågeställningar kopplat till 

geoteknik som behöver utredas i det efterföljande 
planarbetet.

Masshantering saknas helt i översiktsplanen 
idag. En kommunövergripande strategi för 
masshantering kommer att färdigställas under 
2021. Strategin för masshantering berör 
flera verksamhetsområden och förvaltningar 
inom kommunen och kräver flera strategiska 
ställningstagande på övergripande nivå. Därför är 
det viktigt att den lyfts in i översiktsplanen.

Grönstruktur
Identifierade utvecklingsbehov gällande 
grönstrukturen som behöver hanteras i kommande 
översiktsplaneprocess beskrivs nedan: 

• Planeringsriktlinjer och ställningstaganden för 
den biologiska mångfalden och möjlighet att 
pröva strandskyddsdispens i stadsutveckling

• I ett långsiktigt perspektiv arbeta vidare med att 
säkerställa naturreservat och friluftsområden 
nära staden

• Stöd för att arbeta med kompensation vid 
intrång i naturvärden 

• Peka ut flera planerade våtmarker, bland annat 
vid Ensjön

• Ställningstaganden för en sammanhängande 
grönstruktur, stadsträd, tillgång till 
grönområden, multifunktionella grönområden 
samt det gröna kulturarvet.

Kulturmiljö
Det saknas beskrivningar och ställningstaganden 
för den moderna kulturmiljön gällande hur 
bebyggelse i de yttre stadsdelarna ska anpassas till 
den befintliga miljön. 

Strategi och strukturbild 
Att staden ska växa inifrån och ut samt genom 
förtätning bedöms fortfarande aktuellt och rätt 
riktning för kommunen. Däremot finns behov av 
fördjupade studier för den centrala staden för att 
säkerställa en hållbar och långsiktig utveckling. 
En tydligare vision och strukturbild blir viktigt att 
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jobba vidare med för att skapa en tydlig riktning 
för kommunens strategiska planering. Att bevara 
kvalitativa grönytor har identifierats som viktigt 
att tydliggöra. Även omvandling av fritidsområden 
till områden med permanentbostäder är en fråga 
som identifierats, vilket behöver hanteras på en 
strategisk nivå. 

Bebyggelseutveckling
I översiktsplanen pekas 47 utvecklingsområden 
ut. För utvecklingsområdena saknas en aktuell 
prioriteringsordning samt ett tidsperspektiv. I flera 
av områdena är planering eller ett genomförande 
igång. Detta gäller exempelvis för Inre hamnen, 
Lindö Strand, Himmelstalund, Svärtinge 
Skogsbacke samt verksamhetsområde Klinga och 
Jursla. I andra utpekade områden finns till exempel 
problematik med vatten- och avloppsförsörjning, 
grundvatten, infrastruktur samt avvägning mellan 
allmänna intressen såsom jordbruksmark och 
bebyggelseutveckling. För bostadsutveckling finns 
generellt en god planberedskap, medan det finns 
behov av att mer verksamhetsmark tas fram i 
kommunen för olika typer av verksamheter. 

Sammantaget behövs en grundlig genomgång av 
utvecklingsområdena, vilket behöver genomföras i 
kommande kommuntäckande översiktsplan.

Jordbruksmark 
Det finns ett större fokus kring jordbruksmark 
och livsmedelsförsörjning idag jämfört med 
när Översiktsplan för staden togs fram. Hur 
kommunen motiverar ianspråktagandet 
utifrån väsentliga samhällsintressen 3 kap. 4 § 
miljöbalken, är en viktig aspekt att hantera för att 
uppnå lagkravet. Jordbruksmarksfrågan behöver 
också behandlas kopplat till livsmedelsförsörjning, 
exploatering samt kommunala, nationella och 
globala mål. 

Dagvatten
Det finns behov av ökad kapacitet i ledningsnät 
för dagvatten samt att reservera mark för rening av 
dagvatten, eftersom ytorna i staden är begränsade. 

Bilaga Riksintressen
Den pågående översynen av riksintressen kommer 
innebära en minskning av riksintressena. 

Uvecklingsområden för Översiktsplan för staden.
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Uppdraget ska vara klart september 2021. I 
kommande översiktsplaneprocess kommer 
riksintressena utifrån den nya kartläggningen att 
behandlas. 

Följande förändring sedan översiktsplanen för 
staden antogs 2017 har identifierats: Tillväxtverket 
utreder områden som bör klassas som riksintressen 
för industriell produktion. I Norrköping 
är förslaget att peka ut Händelö och Södra 
Malmölandet i Norrköping. Beslut har ännu inte 
fattats om riksintresseförklaring.

Översiktsplan för 
landsbygden (2017)

Förutsättningar
Översiktsplan för landsbygden utgör en 
del av kommunens tredelade översiktsplan. 
Planen utgår från temaområdena boende och 
service, upplevelse och miljö, infrastruktur och 
rörelse samt sysselsättning och produktion. 
Planeringshorisonten sträcker sig till 2035 och 

planen omfattar hela kommunens landsbygd samt 
kust och skärgård. 

Ställningstaganden

Trafik
De utpekade orterna och stråken i översiktsplan 
för landsbygden är strukturellt viktiga för 
kommunen och landsbygdsutvecklingen. 
Regionen vill idag utforma den framtida 
effektiva kollektivtrafiken med fokus på gena 
och snabba stråk, vilket innebär viss avvikelse 
från kommunens utpekade prioriterade stråk. 
Ställningstagandet, att det ska finnas tillgång till 
eller potential för god kollektivtrafikförsörjning 
för prioriterade landsbygdsorter och mindre 
landsbygdsorter, samstämmer inte med det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). 
I översiktsplanen pekas ett antal stationslägen ut 
som saknar prioriteringsordning och tidsperspektiv 
och som inte finns med i den regionala 
tågstrategin.

Natur- och kulturvärden
Översiktsplanen tar hänsyn till natur- och 
kulturvärden samt ekologiska samband. 
Planen ger bra stöd för att värna natur- och 
kulturmiljöer, biologisk mångfald samt för att 
jobba med ekologisk kompensation. Följande 
utvecklingsbehov har identifierats och behöver 
hanteras i kommande översiktsplaneprocess:

• Bättre stöd för att arbeta med 
våtmarksanläggning samt peka ut fler våtmarker 

• Utveckla friluftslivsperspektivet samt peka ut 
upplevelsevärden, exempelvis Sörsjön

• Beskrivning av landskapsbilden och 
odlingslandskapen

• Ställningstaganden kring allmänna grönområden 
i de prioriterade orterna.

Miljö- och riskfaktorer
Översiktsplan för landsbygden hanterar geofrågor 
bristfälligt och masshantering saknas helt. I en 
kommande revidering behöver planen uppdateras 
för att uppfylla gällande lagstiftning rörande 

Bedömning av ÖP staden: Översiktsplan 
för staden bedöms i huvudsak vara aktuell, 
men behöver genomgående uppdateras. 
De långsiktiga strategierna i översiktsplanen 
är fortsatt aktuella. Vid en kommande 
revidering av översiktsplanen behöver 
utvecklingsområdena ses över och mer 
verksamhetsmark tas fram.
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geotekniska säkerhetsfrågor samt för att fungera 
som styrmedel i planprocessen. Detta gällande 
geofrågor, masshantering och lokalisering av noder.

För att skydda mot översvämning finns behov 
av att identifiera lägsta nivå för grundläggning 
. Det utpekade mark- och vattenreservatet för 
storskaligt översvämningsskydd i Bråviken 
behöver utredas vidare gällande ett kostnad- och 
tidsperspektiv samt koppling till den intilliggande 
orten. Det finns även behov av att utreda risk för 
översvämningar från sjöar och vattendrag. 

I utpekade prioriterade orter i Översiktsplan för 
landsbygden som saknar utbyggda dagvattensystem 
behöver dagvattenfrågan utredas före framtida 
exploatering. 

I den utpekade prioriterade landsbygdsorten 
Arkösund, behöver dagvattenfrågan generellt ses 
över. Område UM2 beläget i Arkösund pekas 
ut som möjligt område för en ny båthamn i 
översiktsplanen. Under detaljplanearbete och efter 
dialog med länsstyrelsen har det framkommit att 
det finns höga naturvärden i området. Utifrån ett 
långsiktigt utvecklingsperspektiv är platsen fortsatt 
viktig.

Strukturbild från översiktsplanen för landsbygden.

Utsnitt från översiktsplanen för landsbygden.
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Bilaga Riksintressen
Den pågående översynen av riksintressen 
kommer innebära en geografisk precisering 
och minskning av riksintressena. Uppdraget 
ska vara klart september 2021. I kommande 
översiktsplaneprocess kommer riksintressena 
utifrån den nya kartläggningen att behandlas. 

Följande förändringar sedan översiktsplanen för 
landsbygden antogs 2017 har identifierats:

• Riksintresset för yrkesfiske reviderades 2019 
och sträcker sig nu in i territorialhavet innanför 
kommungränsen.

• Riksintresseanspråket för friluftsliv benämnt 
Östergötlands skärgård reviderades 2018.

Gemensam översiktsplan för 
Linköping och Norrköping, 
inklusive bilaga Riksintressen 
(2010)

Förutsättningar 
Den gemensamma översiktsplanen för Linköping 
och Norrköping, utgör en del av kommunens 
tredelade översiktsplan och behandlar 
gemensamma strategiska planeringsfrågor för att 
skapa en storstadsregion med två samverkande 
stadskärnor.

Viktiga underlag och förutsättningar för planen är 
bland annat 

Ostlänken, Linköping-Norrköping 
gemensam marknad och framtid, Regionalt 
utvecklingsprogram Östgötaregionen 2020 (RUP) 
samt Rumslig framtidsbild för Östra Mellansverige 
(RUFS 2010). Linköping-Norrköping 
gemensam marknad och framtid samt Regionalt 
utvecklingsprogram Östgötaregionen 2020 
bedöms vara fortsatt aktuella. Båda dokumentet 
har nya underlag, Funktionalitetens betydelse för 
Östergötlands utveckling respektive Regionalt 
utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. 
Dessa utvecklar resonemanget men förändrar inte 
den övergripande inriktningen. RUFS 2010 har 
aktualiserats genom nya versioner, nu gäller RUFS 
2050 som antogs 2018. Östra Mellansverige har 
även arbetat med ÖMS 2050 som vidareutvecklar 
tanken om det mellanregionala samarbetet.

Under senare år har frågan om masshantering 
fått ett allt större fokus. Naturvårdsverket ser 
över styrmedel och lagstiftning för masshantering 
inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag 
som ska redovisas i juni 2022. Länsstyrelsen i 
Östergötland har uppdrag kopplade till cirkulär 
ekonomi, som gör att myndigheten planerar att 
ta fram en strategi för hållbar masshantering i 
närtid. Linköpings kommun utvecklar dessutom 
en egen handlingsplan för masshantering. Parallellt 
för Trafikverket dialog med både kommuner och 
länsstyrelser kring masshantering kopplat till 
Ostlänken, den nya stambanan mellan Järna och 
Linköping. 

En förstudie som planeras avslutas sommaren 
2022 pågår, där den gemensamma 
översiktsplanens aktualitet bedöms. 
Förstudien kommer innehålla inventering 
av kunskapsunderlag, uppföljning av mål, 

Bedömning av ÖP landsbygden: 
Översiktsplan för landsbygden bedöms 
i huvudsak vara aktuell. De långsiktiga 
strategierna i översiktsplanen är fortsatt 
aktuella. I en kommande kommuntäckande 
översiktsplan är det viktigt att fortsatt hantera 
de prioriterade stråken och noderna på 
landsbygden.
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bedömning av inriktningar och översiktsplanens 
struktur, formulering av vägval samt förslag 
på organisation av det framtida arbetet med 
översiktsplanen. Planen utreds mer ingående samt 
från både Norrköping och Linköpings kommuns 
perspektiv medan denna aktualitetsförklaring 
behandlar planen övergripande.

Ställningstaganden

Järnväg
I Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping är Ostlänken en viktig förutsättning 
för framtida utveckling. I planen ges tre olika 
möjliga korridorer för Ostlänkens dragning. Sedan 
planen antogs har ytterligare utredning lett till 
att den röda korridoren har valts och Ostlänkens 
framtida dragning har specificerats ytterligare. Nu 
pågår arbete med Järnvägsplaner där Trafikverket 
och kommunen samverkar i planeringen. 
Kommunfullmäktige har tagit beslutet att förorda 
en upphöjd järnvägsanläggning för passagen 
genom Butängen. Ett medfinansieringsavtal tas nu 
fram för fördelning av kostnaderna mellan staten 
och kommunen. Detaljeringsgraden ökar och 
fortsatt följs de övergripande förutsättningar som 
pekats ut i den gemensamma översiktsplanen.

Ortsstruktur
Den gemensamma översiktsplanen anger att 
städerna ska växa inifrån och ut samt att ett 
antal prioriterade orter ska ha särskilt fokus för 
utveckling. Detta synsätt stämmer väl överens med 
kommunens översiktsplanearbete och bedöms vara 
aktuellt. De prioriterade orterna har gett styrning 
för framtagande av fördjupade översiktsplaner. 
Den gemensamma översiktsplanen anger även att 
särskilda satsningar ska göras i attraktiva lägen i 
städernas närhet. De utpekade orterna har haft 
en begränsad utveckling men bedöms på lång sikt 
vara fortsatt aktuella. I Marby – Unnerstad pågår 
detaljplanearbete för delar av området. Medan det 
inte pågår någon planering i Bråvalla strand eller 
Glans södra strand i nuläget. 

Sociala frågor
Den gemensamma översiktsplanen belyser vikten 
av social integration. Kommunen arbetar aktivt 
med frågan men ytterligare kraftsamling bör 
göras för att motverka exempelvis segregation och 
arbetslöshet.

Bil-, cykel- och kollektivtrafik
De generella riktlinjerna om hållbara resor för bil-, 
cykel- och kollektivtrafik är fortsatt aktuella.

Utsnitt från Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping.
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Inriktningen att prioritera gång-, cykel och kollek-
tivtrafik stämmer med kommunens vilja och den 
antagna prioriteringsordningen. Kardonbanan och 
trafikplats Bråvalla är färdigställda. Nya cykelvägar 
som redovisas i gemensamma översiktsplanen har 
till viss del byggts ut.

I den gemensamma översiktsplanen utgår stora 
delar av resonemanget om kollektivtrafik från det 
regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 
2020 som nu är ersatt av Regionalt utvecklingspro-
gram 2030 för Östergötland. Regionen planerar 
för att regionfullmäktige ska anta en ny version 
under hösten 2021.

Teknisk försörjning och miljö- och riskfaktorer
Planen hänvisar till att miljö- och riskfaktorer 
skulle hanteras i ett tematiskt tillägg till översikts-
planen, vilket inte har genomförts. Dessa aspekter 
har istället arbetats in i översiktsplanen för staden 
och landsbygden, men på en mer övergripande 
nivå.

Gemensamma översiktsplanen hanterar 
varken geofrågor eller dricksvattenförsörjning. 
Masshantering nämns inte heller i planen. Denna 
fråga kommer bli mycket aktuell vid byggnation av 
Ostlänken och hade varit fördelaktigt att hantera 
gemensamt med Linköping.

Bilaga riksintressen
Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping har en tillhörande bilaga för 
Riksintressen. Denna förklarades inaktuell i 
aktualitetsförklaringen 2017 och ersattes av 
riksintressebilagorna som tillhör översiktsplanen 
för staden respektive landsbygden.

Fördjupning av 
översiktsplanen för Åby och 
Jursla (2018)

Förutsättningar 
Åby och Jursla är utpekat som prioriterad ort i 
Översiktsplan för landsbygden. Fördjupningen 
syftar till att visa hur Åby och Jursla kan utvecklas 
och växa som samhälle. Idag bor cirka 5400 
personer i Åby tätort och 1750 personer i Jursla 
tätort. 

Det pågår ett arbete med att initiera ett uppdrag 
för att på sikt kunna genomföra Åby station som 
pekas ut i den fördjupande översiktsplanen. En 
station skulle möjliggöra för effektiv regional 
pendling och främja ett hållbart resande. 
Förutsättningarna för trafikplats Björnsnäs 
som pekas ut i planen och den framtida 
bebyggelsestrukturen i området har utretts i 
samband med Ostlänkens dragning i anslutning 
till området. 

Ställningstaganden
Generellt är ställningstaganden i planen aktuella. 
Grönstrukturen skulle behöva utvecklas ur både 
ett ekologisk och socialt perspektiv samt befintliga 
och planerade naturreservat pekas ut.

Bedömning av GÖP: Den gemensamma 
översiktsplanen för Linköping och Norrköping 
bedöms i huvudsak vara aktuell och 
stämmer väl överens med kommunens 
översiktliga planering. Det pågående arbetet 
med förstudien för den gemensamma 
översiktsplanen kommer att utreda planen 
mer ingående och visa på behov av eventuella 
revideringar.

Bedömning av FÖP Åby och Jursla: 
Planen bedöms vara aktuell. Sedan 
planen antogs har inga större nya 
planeringsförutsättningar uppstått som 
påverkar planens aktualitet. Det finns god 
planberedskap.
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Fördjupning av 
översiktsplanen för Norsholm 
(2015)
Förutsättningar
Norsholm är utpekat 
som en prioriterad ort 
i Översiktsplan för 
landsbygden. I orten 
bor omkring 560 
invånare, vilket har varit 
oförändrat under en 
längre tid. Fördjupning 
av översiktsplanen för 
Norsholm möjliggör för 
att Norsholm ska kunna 
utvecklas till en levande småstad med upp till 
9000 invånare och en centralt belägen pendel-
tågstation. Planberedskapen är väl tilltagen och 
bedöms vara hög utifrån ortens tidigare utveckling.

Dagvattenfrågan behöver utredas ytterligare innan 
vidare utbyggnad av orten kan ske. Översväm-
ningsrisker vid regn behandlas inte vilket behöver 
utredas för befintlig och ny bebyggelse. Riskkartor 
för både översvämning vid höga flöden och regn 
behöver tas fram. Vid utveckling av orten behöver 
ytor för rening av dagvatten avsättas. I Norsholm 
finns ett antal markavvattningsföretag som tyder 
på höga grundvattennivåer vilket behöver utredas 
vidare.

Geotekniska frågor har inte hanterats i planen 
och behöver utredas vid detaljplaneläggning. Om 
planen revideras bör en geotekniskbeskrivning tas 
fram.

Ställningstaganden 
Planen föreslår en tågstation för pendeltåg 
lokaliserad centralt i orten. Tågstationen 
möjliggörs genom att långväga persontrafik flyttas 
från södra stambanan till Ostlänken. Nationella 
tåg förväntas flyttas till Ostlänken men det råder 
osäkerhet om detta även gäller regionala tåg. 
Oavsett är genomförandet av en pendeltågstation 
i Norsholm således genomförbar endast i ett 
långsiktigt perspektiv. I den Tågstrategiska 
målbilden 2040 anger Regionen dock att de i 
dagsläget inte har några planer på att utveckla en 
pendeltågstation i Norsholm.

Utbyggnadsområde A i Norsholm förutsätter 
troligtvis att dagvatten behöver avledas till Göta 
kanal. Kanalbolaget tillåter inte att byggnation 
tillkommer som förutsätter att dagvatten släpps 
ut i kanalen. Om dessa områden ska kunna 
exploateras måste en annan lösning säkerställas.

Dagvattenfrågan har även utretts i flera 
omgångar för område B och visat sig vara svår 
att lösa. Området är detaljplanelagt men en 
dagvattenlösning måste kunna komma till för att 
området ska kunna exploateras. 

Bedömning av FÖP 
Norsholm: Fördjupning 
av översiktsplanen för 
Norsholm bedöms i 
huvudsak var aktuell. 
Vidare utredning vid 
efterföljande planarbete 
behövs, särskilt för 
dagvattenhantering.
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Vindkraft – tillägg till 
översiktsplanen för 
Norrköpings kommun (2013) 
Förutsättningar 
Tillägg till översiktsplanen för vindkraft beskriver 
förutsättningarna för vindkraftsetableringar i 
kommunen. Syftet med planen är att peka ut 
lämpliga och mindre lämpliga områden för 
vindkraftsanläggningar i Norrköpings kommun 
samt rekommendationer för utformning. 
Sedan planen antogs 2013 har vindkraftverken 
blivit högre samt att intresset för etablering av 
vindkraftparker ökat. Planen begränsar inte 
högre vindkraftverk och pekar ut prioriterade 
områden som ur ett lokaliseringsperspektiv 
anses vara lämpligt för vindkraftverk och 
storskalig utbyggnad av vindkraft. Däremot finns 
utredningsområden och olämpliga områden som 
inte lämpar sig för större vindkraftsetableringar. 
Det finns en ny vindkartering som tagits fram 
sedan planen antogs, vilket i kombination med ny 

teknik kan innebära förändrade förutsättningar 
som behöver beaktas vid en eventuell revidering av 
planen.

Ställningstaganden 
Utifrån lokaliseringsperspektivet, det vill säga 
var kommunen bedömer lämpligt att etablera 
vindkraft, är planen i huvudsak aktuell. Däremot 
krävs en miljöbedömning vilket kan innebära 
att utpekade områden i det tematiska tillägget 
för vindkraft bedöms olämpligt för etablering av 
vindkraft. Exempelvis kan artskyddsförordningen 
påverka lämpligheten i stor utsträckning. 
Ett tydliggörande gällande att de utpekade 
områdena ur ett lokaliseringsperspektiv inte 
möjliggör etablering av vindkraft utan att en 
miljöbedömning gjorts bör förtydligas. Enligt 
Utredning kring utfall av behandlingen av 
vindkraftsprojekten Lösnings Häradsallmänning 
och Morkulleberget från 2020, är det 
kartläggningen av naturvärdena i allmänhet 
och fågelfaunan specifikt som främst gjort 
att etableringsprocesserna av vindkraftverk 
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i kommunen avstannat. Kravbilden för 
miljöbedömningsperspektivet behöver tydliggöras 
för att öka förståelsen för vad som krävs av den 
sökande. 

I områden definierade som utredningsområden 
anser kommunen att vindkraftsetableringar kan 
vara möjligt även om flera allmänna intressen 
sammanfaller. Stora verk kan lämpa sig bra, dock 
passar en storskalig utbyggnad sämre. Olämpliga 
områden ska bedömas som områden där det är 
svårare att anlägga vindkraft på grund av olika 
intresseområden.

Det pågår en översyn av riksintressen, vilket 
kommer innebära en minskning av riksintressena. 
Uppdraget ska vara klart september 2021. 
Detta kan komma att innebära förändringar i 
bedömningen om vindkraft är lämpligt. 

Fördjupning av 
översiktsplanen för 
Resecentrum och södra 
Butängen 
(2010)
Förutsättningar 
Fördjupning av översikts-
planen för Resecentrum och 
södra Butängen möjliggör 
för en ny innerstadsmiljö 
med rutnätsstad och ett nytt 
resecentrum. 

Planen antogs 2010 och ett planprogram har 
arbetats fram som kommer godkännas under 
våren 2022. Fördjupningen av översiktspla-
nen är ett fortsatt aktuellt och viktigt underlag 
som ger tyngd till planprogrammet tills dess att 
programmet godkänns. Ett planprogram är steget 
efter fördjupning av översiktsplanen och kommer 
följas av detaljplaner som är juridiskt bindande. 
Planprogrammet utvecklar planförslaget vidare, 
vilket innebär att detaljer i denna fördjupning 
av översiktsplanen kan ha förändrats eller 
uppdaterats. 

Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum 
och södra Butängen befäster förslaget med en 
upphöjd järnväg vilket är ett viktigt stöd för 
planprogrammet. Kommunfullmäktige tog beslut 
2021 om att förorda en upphöjd järnvägsanlägg-
ning för passagen genom Butängen.

Ostlänkens föreslagna sträckning skiljer sig mot 
den som var aktuell i fördjupningen av översikts-
planen vilket gör att gatu- och kvartersstrukturen 
är uppdaterad i programmet. Huvuddragen och 
intentionerna med funktionsblandad kvartersstad 
kvarstår. Arbetet med Ostlänken fortlöper och nu 
pågår arbete med järnvägsplaner där Trafikverket 
och kommunen samverkar i planeringen.

Butängen och området kring resecentrum är ett 
område med komplicerad geoteknik och med 
förutsättning för omfattande sättningar. I en 
övergripande utredning av grundvattenförhållan-
dena från 2021 framgår att befintligt underlag är 
knapphändigt i delar av området, vilket försvårar 
planering. Utredningen presenterar flera förslag på 
förebyggande åtgärder som kan vidtas.

Ställningstaganden
För att förebygga höga driftskostnader på sikt är 
det viktigt att ha en tydlig bild av markförhållan-
dena, speciellt grundvattennivåer och flöden samt 
sättningsförhållanden både inom och i anslutning 
till området inför fortsatt planering. Dessa frågor 
behöver hanteras i kommande planeringsprocesser 
genom att ta ställning till lämpliga förebyggande 
åtgärder och tydliggöra hur kostnadsdrivande 
framtida sättningsproblem i området bör undvikas.

Bedömning av FÖP Vindkraft: Tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för vindkraft 
bedöms i huvudsak aktuell, men ska revideras. 
I samband med det ska det förtydligas 
vad som krävs av den sökande gällande 
miljöbedömningen. Förutsättningarna för 
prioriterade områden, utredningsområden 
och olämpliga områden i kartan ska 
preciseras. Förutsättningarna från den nya 
vindkarteringen ska arbetas in.
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Det pågående utvecklingsprojektet Hållbar 
Masshantering identifierar Butängen som en 
önskvärd nod för masshantering. Byggandet av 
Ostlänken kommer generera mycket massor och 
området kommer bli transportintensivt. Denna 
plan ger inte tillräckligt stöd i frågan utan den 
behöver hanteras i vidare planering.

Fördjupning av 
översiktsplanen för Kimstad 
(2007) 

Förutsättningar
Kimstad är en av kommunens utpekade 
prioriterade utvecklingsorter beläget mellan 
Norrköping och Linköping. Sedan planen antogs 
2007 har pendeltågsstationen etablerats 2009 och 
befolkningen ökat med drygt 100 invånare fram 
till år 2020. Planen möjliggör för en befolkning-
sökning med 2000-3000 personer, vilket innebär 
att det finns god planberedskap. Markutbyte 
med Löfstad pågår och ett genomförandearbete 
av planen kan starta. Genom markförvärvet kan 
utveckling av bostäder öster om tågstationen 
realiseras, vilket är positivt ur bebyggelseutveck-
lingssynpunkt.

Ställningstaganden 
Det finns risk för översvämning inom ett antal 
områden i planen och översvämningsytor kan 
behöva säkerställas. Hänsyn måste också tas till 
rinnvägar i området och fördröjningsåtgärder kan 
behövas. Det finns områden i planen som saknar 
utbyggt dagvattensystem. I den södra delen av 
planområdet finns stort behov av att utreda hur 
dagvatten ska lösas. Vid nyexploatering anges att 
70-80 bostäder bör uppföras för att vatten- och av-
loppsförsörjningen ska ske genom det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Detta stämmer ej utan 
praxis säger idag att det finns en skyldighet att 
bygga ut nätet vid 20-30 bostäder.

Vid fortsatt utveckling av orten kommer även 
reningsanläggningar behövas vilket innebär att ytor 
måste säkerställas. Risk för skred behöver också 
utredas vid eventuell detaljplaneläggning. Om 
planen revideras bör en geotekniskbeskrivning tas 
fram.  

Det finns en avsaknad gällande ställningstaganden 
kring de yngre kulturmiljöerna som inte tas upp 
i planen. Det har också tillkommit bebyggelse i 
form av Kimstad Kyrkby. Det moderna kulturarvet 
bör utredas vid detaljplaneläggning inom 
planområdet för att säkerställa de kulturhistoriska 
värdena. 

Bedömning av FÖP Kimstad: Planen 
bedöms aktuell, även om stora delar av planen 
är genomförda. Dagvatten och geofrågor 
är viktigt att beakta vid eventuell vidare 
byggnation i området.

Bedömning av FÖP Resecentrum och södra 
Butängen: Fördjupning av översiktsplanen för 
Resecentrum och södra Butängen är aktuell 
och ger stöd åt planprogrammet. Programmet 
planeras att godkännas i kommunfullmäktige. 
under våren 2022.
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Fördjupning av 
översiktsplanen för Händelö 
(2006)

Förutsättningar
Fördjupning av översiktsplanen för Händelö 
beskriver kommunens vilja för den fortsatta 
utvecklingen av Händelö. Planen omfattar hela 
Händelös landområde, vissa vattenområden samt 
befintliga och planerade väg- och järnvägsanslut-
ningar. Tidshorisonten utgörs av ett kortsiktigt 
tidsperspektiv på 10-20 år samt ett långsiktigt på 
20-40 år. Sedan planen antogs 2006 har största 
delen av planen genomförts då utpekade områden 
bebyggts eller optionsavtal  tecknats. Kardonbanan 
samt gång- och cykelbanan på Hanholmsvägen har 
också verkställts.

Ställningstaganden
Hamn och industriområden är kulturmiljöer men 
behandlas inte i denna plan gällande potentiella 
värden samt hur avvägning ska göras. 

En geoteknisk översiktskarta finns, men det saknas 
beskrivning av de geotekniska säkerhetsfrågorna. 
Utredningar för att hantera frågor kring erosion, 
sättningar och grundvattenfrågor finns behov av i 
området.

I det pågående utvecklingsprojektet Hållbar 
Masshantering identifieras Händelö som en 

önskvärd nod för massantering. Denna plan ger 
inte tillräckligt stöd i frågan utan behöver hanteras 
i vidare planering.

Generellt saknas dagvattensystem inom 
planområdet samt att flera områden ligger lågt 
i förhållande till havsnivåerna. Beskrivning och 
ställningstagande kring översvämningsrisk vid 
regn och höga havsnivåer saknas. För hantering av 
dagvatten som inte sker på kvartersmark behöver 
rening och fördröjning hanteras gemensamt på 
avsatta ytor som kan behöva reserveras.

Fördjupning av 
översiktsplanen för 
Industrilandskapet (2006)

Förutsättningar
Fördjupning av översiktsplanen för 
Industrilandskapet antogs 2006. Den geografiska 
avgränsningen utgör Industrilandskapet och 
de allra närmaste delarna av innerstaden. 
Planen utreder hur visionen om den framtida 
utvecklingen inom industrilandskapet ska kunna 
förenas med ett bevarande av den unika miljön. 
Synen på Industrilandskapet har utvecklats 

Bedömning av FÖP Händelö: Fördjupning 
av översiktsplanen för Industrilandskapen 
bedöms i huvudsak aktuell.
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sedan planen antogs. Idag är Industrilandskapet 
lika mycket en kreativ utvecklingsmiljö som 
en kulturhistorisk miljö. I visionen uttrycks 
att området huvudsakligen ska vara ett 
verksamhetsområde, ett förtydligande här är att 
det i första hand är fråga om kunskapsorienterade 
verksamheter, kultur och stora besökspunkter 
med inslag av bostäder. Fortsatt utveckling av 
universitetet är en viktig förutsättning för planen.

Ställningstagande
Ställningstaganden kring kulturmiljön bedöms 
aktuella. Kulturmiljön mellan husen behandlas 
också vilket ger ett bra stöd. Även avseende 
naturmiljön och ekologi är planen aktuell. 
Däremot finns utmaningar med den täta miljön 
i området som ställer krav på att de allmänna 
platserna ska klara många behov. 

Industrilandskapets skorstenar behandlas inte i 
planen. Kvarvarande skorstenar bör bevaras så 
långt som möjligt och beaktas i vidare planering. 

Geoteknik nämns avseende grundläggning 

och schaktning. Däremot finns en avsaknad 
av beskrivning och ställningstaganden för de 
geotekniska säkerhetsfrågorna. Det är också viktigt 
att belysa risken med höga grundvattennivåer som 
påverkas av nivån i strömmen. 

På sikt kommer dagvatten behöva renas och 
lösningar för var detta kan ske behöver identifieras 
i området. Översvämningsrisk vid regn bör 
beskrivas. 

Område W2 i plankartan är utpekat som 
kvartersmark men kommer istället att bli PARK 
utifrån pågående detaljplanearbete. 

Bedömning av FÖP Industrilandskapet: 
Fördjupning av översiktsplanen för 
Industrilandskapet bedöms i huvudsak aktuell.
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Uppföljning av översiktsplanens styrning - Fördjupning av översiktsplanen för Östra Husby (1989)

Fördjupning av 
översiktsplanen för Östra 
Husby (1989)

Förutsättningar
Östra Husby är en utpekad prioriterad 
utvecklingsort i Översiktsplan för landsbygden och 
en viktig serviceort på Vikbolandet. Fördjupning 
av översiktsplanen för Östra Husby antogs 1989 
och de områden som anges för bostadsutveckling 
är huvudsakligen bebyggda.

Ställningstaganden
Fördjupning av översiktsplan för Östra Husby 
saknar miljöbedömning utifrån dagens lagstiftning 
och anses därför inaktuell ur det avseendet.

Fördjupning av 
översiktsplanen för Svärtinge 
(1984)

Förutsättningar 
Svärtinge är en utpekad prioriterad utvecklingsort 
i Översiktsplan för landsbygden. Fördjupning av 
översiktsplanen för Svärtinge antogs 1984. Planen 
är föråldrad och behöver ersättas. Uppdrag för att 
ta fram en ny plan finns och arbetet har startat. 
Planen är idag i hög grad genomförd och fyller 
främst ett syfte för detaljplanering i beslut om 
planbesked där fördjupningen av översiktsplanen 
exempelvis anger att tomter i Svärtinge ska vara 
minst 1400 kvm.

Det finns ett stort behov av att göra en ny 
fördjupning av översiktsplanen för att säkerställa 
en hållbar och säker utveckling med plats för 
service och boende. Planen behöver särskilt 
utreda behov av ytor för centrumfunktioner, 
närrekreation och idrottsanläggningar samt säkra 
att vägar och vatten och avlopp är dimensionerade 
för den utveckling som sker i området. 

Bedömning av FÖP Östra Husby: 
Fördjupning av översiktsplanen för Östra 
Husby är till stor del genomförd samt saknar 
miljöbedömning utifrån aktuell lagstiftning. 
Planen bedöms därför inaktuell och upphävs. 
Översiktsplan för landsbygden kommer då 
istället att gälla för Östra Husby.

Bedömning av FÖP Svärtinge: 
Fördjupningen av översiktsplanen för Svärtinge 
är föråldrad och behöver ersättas. Ett arbete 
med att ta fram en ny plan pågår och denna 
plan fortsätter att gälla fram tills att den nya är 
antagen.
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Framtida översiktsplanering - Ny kommuntäckande översiktsplan

Framtida översiktsplanering
I denna del presenteras den översiktliga planeringen som föreslås prioriteras under kommande 
mandatperiod. 

Ny kommuntäckande översiktsplan
Ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Det finns behov av mer verksamhetsmark och en översyn 
av utvecklingsområdena. Frågor kring hållbarhet, resiliens och jordbruksmark har också ett större fokus 
idag jämfört med när nuvarande Översiktsplan för staden och Översiktsplan för landsbygden antogs 2017. 

FÖP Svärtinge
Ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Svärtinge. I Översiktsplan för landsbygden pekas Svärtinge ut 
som en prioriterad utvecklingsort. Tätorten har ett högt bebyggelsetryck och har under senare år utvecklas 
med exempelvis ny skola och idrottsanläggning. Nuvarande fördjupade översiktsplan är från 1984 och 
behov finns att ta fram en ny fördjupning för att hantera de strategiska frågorna i området. 

FÖP Östra Husby
Östra husby är en viktig serviceort och prioriterad utvecklingsort i Översiktsplan för landsbygden. 
Den nuvarande fördjupningen förklaras i denna aktualitetsförklaring inaktuell. För att orten ska kunna 
utvecklas och fylla sin funktion som serviceort bör en ny fördjupning tas fram.

TÖP Vindkraft
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft bedöms i huvudsak aktuell, men ska revideras. I 
samband med det ska det förtydligas vad som krävs av den sökande gällande miljöbedömningen. Förut-
sättningarna för prioriterade områden, utredningsområden och olämpliga områden i kartan ska preciseras. 
Förutsättningarna från den nya vindkarteringen ska arbetas in.

Digitalisera alla nya översiktsplaner
För att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen, översiktsplaneringen och tillgängliggöra planer på ett 
bättre sätt ska samtliga nya översiktsplaner som tas fram vara digitala.

Indikatorer
För att på ett bättre sätt kunna följa upp och utvärdera översiktsplanen föreslås att ett antal indikatorer 
ska tas fram och arbetas med för att sedan kunna följas upp i kommande planeringsstrategi. Mätbara 
indikatorer tydliggör hur långt kommunen kommit i arbetet med olika utmaningar inom exempelvis 
områdena trafik, social hållbarhet och bebyggelseutveckling. 
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Underlag avseende statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet
Norrköpings kommun har inkommit med en begäran till Länsstyrelsen om underlag avseende 
översiktsplanens aktualitet, enligt PBL 3:26. 

Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under 
den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och 
om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Länsstyrelsen ska även 
lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76).

Till Länsstyrelsens yttrande bifogas en bilaga innehållande en redovisning av statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet, vilket är en 
generell sammanställning som gäller för hela länet. Det bifogas även en lista med de statliga 
planeringsunderlag som har uppdaterats sedan länsstyrelsens granskningsyttrande. I 
rubricerat yttrande lämnas synpunkter på de delar som är av särskild vikt för aktualiteten för 
Norrköpings kommuns översiktsplan. 

Norrköpings kommuns gällande översiktsplan består av Översiktsplan för staden, 
Översiktsplan för landsbygden, gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. 
Utöver det finns det nio gällande fördjupningar av översiktsplanen och ett tillägg till 
översiktsplan Vindkraft.

Sammanfattning
Länsstyrelsen meddelar att Länsstyrelsens granskningsyttranden gäller i sin helhet och 
informerar samtidigt om nya planeringsförutsättningar sedan översiktsplanen antogs. Bifogat 
finns generell information för länet avseende Statliga och mellankommunala intressen samt en 
lista med de statliga planeringsunderlag som uppdaterats i Norrköpings kommun sedan 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2017. Länsstyrelsen anser att det är positivt att 
Norrköpings kommun har påbörjat processen mot en ny översiktsplan. Genom de förändringar 
som har gjordes i PBL 3 kap 23§ i april 2020 så behöver Norrköpings kommun senast 24 

Bilagor
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månader efter ordinarie val antingen anta en ny kommunomfattande översiktsplan eller anta 
en planeringsstrategi. 

Länsstyrelsens synpunkter om översiktsplanens aktualitet
Gällande lagstiftning
Den 1 april 2020 trädde nya regler i kraft i PBL. Reglerna för kommuners översiktsplanering 
förändrades i vissa delar för att göra plan- och byggprocesserna i kommunerna bättre och mer 
effektiva. Bland annat ska innehållet i översiktsplanen förtydligas, för att underlätta dialogen 
mellan stat och kommun om hur bebyggelsen ska utvecklas. Kommunerna ska senast 24 
månader efter ordinarie val anta en planeringsstrategi där kommunfullmäktige bedömer om 
översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Alternativt har kommunen möjlighet att anta en ny översiktsplan senast 
24 månader efter ordinarie val.

Länsstyrelsen ska under andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige 
i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som 
kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant 
underlag när kommunen begär det.

Sedan 2018 finns nya regler i 6 kap i Miljöbalken och miljöbedömningsförordningen har gjort 
det tydligare vad miljöunderssökning och strategisk MKB ska innehålla och vägledning finns 
kring process hos såväl Naturvårdsverket som Boverket.

Länsstyrelsen informerar om övergångsbestämmelserna i PBL 2020:76 att översiktsplaner 
antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en 
översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska 
upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som 
avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestämmelser och 
där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004. I Norrköpings fall gäller 
detta de fördjupade översiktsplanerna för Svärtinge och Östra Husby.

Riksintressen
Översiktsplanen har en viktig roll i att klargöra och tillgodose förekommande riksintressen 
enligt 3 och 4 kap miljöbalken. I Norrköpings kommun finns riksintressen i miljöbalken kap 3 
för naturvård samt Natura 2000, yrkesfiske, kulturmiljövård, friluftsliv, energiproduktion, 
kommunikationer, vattenförsörjning och totalförsvarets militära del. Avseende miljöbalken 
kap 4 finns riksintresse högexploaterad kust samt obruten kust.

Sedan översiktsplanen antogs har det skett förändringar i vissa av ovannämnda riksintressen. I 
det kommande arbetet med översiktsplan rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen 
hämtar aktuellt underlag via planeringskatalogen.se samt via nationella geodatakatalogen, 
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx. 

Kommunikationer
Under våren 2021 har Trafikverkets förslag på revidering av riksintresset för kommunikationer 
varit på samråd. Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande, 2021-04-23 (dnr. 408-1589-21). 
Eventuella och kommande förändringar i omnämnt riksintresse behöver behandlas i 
kommande översiktsplan.
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Totalförsvar
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att fler riksintressen för Försvarsmakten har tillkommit 
sedan kommunen antog Översiktsplan för staden.

Mellankommunal samordning
Länsstyrelsen anser att Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping är en positiv 
faktor för den långsiktiga planeringen i länet. Länsstyrelsen uppmuntrar att den gemensamma 
översiktsplanen uppdateras för att ytterligare förstärka den mellankommunala planeringen.

Klimatanpassning
Utifrån klimatanpassningssynpunkt genomfördes en förändring i plan- och bygglagen, PBL, 
och plan- och byggförordningen, PBF, under 2018, kopplat till kommunernas 
översiktsplanearbete med syftet att förbättra beredskapen i kommunerna för 
klimatförändringen. Kommunen skall i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den 
byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt 
på hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

Kommunen bör även se över sina riktlinjer gällande översvämningsrisker till följd av ett 
förändrat klimat. Länsstyrelsen tipsar om att följande tjänster kan användas som stöd: 

• Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen – Metodstöd, Länsstyrelsen Stockholm 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2021/klimatrelaterade-risker-i-
oversiktsplanering---metodstod.html 

• Klimatanpassning – Boverket https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-
sverige/planeringsfragor/klimat/klimatanpassning/  

• Tillsynsvägledning naturolyckor – Boverket https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/ 

Det pågår framtagande av regionala rekommendationer för hur havsnivåhöjning ska beaktas i 
den fysiska planeringen. 

Bostadsförsörjning
Länsstyrelsen vill påminna om att varje kommun ska ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Länsstyrelsen ska bidra till kommunens arbete med riktlinjerna genom att lämna råd, 
information och underlag, vilket sker på begäran från kommunen. Riktlinjerna ska ses över 
och antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. När riktlinjerna är antagna blir 
de ett viktigt underlag för att utforma översiktsplaneringen så att den främjar bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet i enlighet med 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen. 
Länsstyrelsen uppmuntrar att kommunen inarbetar riktlinjerna för bostadsförsörjning i 
kommande översiktsplanering.

Areella näringar
Riksdagen beslutade 20 juni 2017 om nationell livsmedelsstrategi som behöver vägas in i 
bedömningsgrunderna för exploateringar och andra satsningar. Den nationella 
livsmedelsstrategin siktar mot år 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan. Det övergripande 
målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 
bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen ska bidra till en ökad 
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självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Ett samlat 
grepp där hela kedjan ingår, med svensk livsmedelsproduktion i centrum, är viktigt för att nå 
strategins mål.

Länsstyrelsen informerar om miljöbalken 3 kap 4§ att om brukningsvärd jordbruksmark ska 
tas i anspråk för annan markanvändning behöver kommunen visa att det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Länsstyrelsen anser att ett viktigt planeringsunderlag för kommunen avseende jordbruksmark 
bör vara kommunens egna kunskapsunderlag Jordbruksmarken i Norrköping (2021). 
Underlaget bör vara ett värdefullt stöd för att hantera avvägningar kring exploatering och 
alternativa lokaliseringar i fortsättningen.

Vindkraft
En strategi för utbyggnad av vindkraft i Sverige är framtagen av Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket. Nya vindkarteringar på högre höjder än 100 meter har genomförts vilket gör 
att de tidigare mätningarna som Energimyndigheten har gjort kan vara inaktuella. Det innebär 
att nya områden kan vara aktuella för etablering av vindkraft i kommunen. Etablering av 
vindkraft i sydvästra delen av Norrköpings kommun är inte möjlig med anledning av 
stoppområde för höga objekt kring Malmens flottiljflygplats.

Med tanke på omnämnda restriktioner och utvecklingen av högre vindkraftverk anser 
Länsstyrelsen att det vore positivt om det tematiska tillägget för vindkraft ses över i kommande 
översiktsplanearbete. Det är viktigt att vindkraft pekas ut i översiktsplanen och att tydliga 
ställningstaganden finns med i den då det kommer underlätta framtida etableringsprocesser. I 
den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad ges förslaget att Länsstyrelsen ska få 
ett uppdrag från regeringen att genomföra en regional översyn för etablering av vindkraft, men 
det är inget som är beslutat ännu. Den regionala analysen ska vara ett stöd för kommunerna 
när det gäller fysisk planering. 

Strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft: 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-
vindkraftsutbyggnad/ 

Kulturmiljö 
Länsstyrelsen upprepar sin tidigare uppmaning att ta fram kommunala kulturmiljöprogram 
som ett verktyg för att ta tillvara kulturhistoriska värden och utveckla dessa som resurs i 
kommunens planeringsarbete. Medel för medfinansiering för framtagande av 
kulturmiljöprogram finns och kan sökas hos Länsstyrelsens enhet för plan och kultur.  

Social hållbarhet
Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 vilket ställer särskilda krav på att 
planeringen utgår från barnens förutsättningar. Det är också viktigt att planera för att 
säkerställa delaktighet i samhället. Viktiga planeringsförutsättningar är befolkningens 
åldersstruktur, kön, funktionsvariation och ursprung. Översiktsplanens inriktning ska främja 
hälsosamma och trygga miljöer.

Det är viktigt att kommunens planeringsinformation är tillgänglig på enkel svenska. Det är 
viktigt att kommunens samrådsprocess inte skapar ett digitalt utanförskap. Genom att planera 
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för alla grupper i kommunen kan kommunen motverka socialt- och socioekonomiskt 
utanförskap.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson med samhällsplanerare Jonas 
Nygren som föredragande. I den slutliga handläggningen medverkade också vattenhandläggare 
Weronica Klasson, lantbrukskonsulent Anders Eliasson, klimatanpassningsstrateg Caroline 
Rydholm, antikvarie Louise Törnvall, samordnare mänskliga rättigheter Alma Basic och 
kvalificerad handläggare skydd mot olyckor Robert Wenemark. Samråd har skett med 
samhällsplanerare Sara Lilljebjörn, miljöskyddsandläggare Annika Arvidsson Rosén och 
naturvårdhandläggare Åsa Leuhusen.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Sveriges geologiska undersökning
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Energimyndigheten
Sjöfartsverket
Trafikverket
Skogsstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Försvarsmakten
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Yttrande, Energimyndigheten, 2021-04-01 
Yttrande, Sjöfartsverket, 2021-04-08
Yttrande, Trafikverket, 2021-04-13
Yttrande, Skogsstyrelsen, 2021-04-14
Yttrande, Havs- och vattenmyndigheten, 2021-04-14
Yttrande, Försvarsmakten, 2021-04-16
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§ 167 Aktualitetsförklaring för Norrköpings kommuns 
översiktsplan 

 KS 2021/0144 

Beslut 
1.  Kommunfullmäktige antar aktualitetsförklaringen för Norrköpings 

kommuns översiktsplan. 

2.  Kommunfullmäktige justerar dokumentet till enligt följande: 

På sidan 35 ersätta stycket ”Bedömning av FÖP Vindkraft” med 
följande nya lydelse samt på sidan 40 under rubriken Framtida 
översiktsplanering lägga till ett nytt stycke med följande lydelse: 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft bedöms i huvudsak 
aktuell, men ska revideras. I samband med det ska det förtydligas vad 
som krävs av den sökande gällande miljöbedömningen. 
Förutsättningarna för prioriterade områden, utredningsområden och 
olämpliga områden i kartan ska preciseras. Förutsättningarna från 
den nya vindkarteringen ska arbetas in. 

Reservationer 
Mot beslutet om att avslå yrkandet gällande beslutspunkt 2 från Sophia Jarl 
(M) reserverar sig samtligt närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
från Moderaterna.  

Mot beslutet om att avslå yrkandet gällande beslutspunkt 2 från Florian 
Aranda (SD) reserverar sig samtligt närvarande ledamöter och tjänstgörande 
ersättare från Sverigedemokraterna.  

Mot beslutet om att avslå Florian Arandas (SD) yrkande gällande 
formulering på sidan 25 reserverar sig Darko Mamkovic (-).  

Sammanfattning 
Aktualitetsförklaringen bedömer alla översiktsplaner i huvudsak aktuella 
förutom Fördjupning av översiktsplan för Östra Husby. Denna plan 
förklaras inaktuell och upphävs i och med ett beslut om antagande av 
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aktualitetförklaringen. Översiktsplan för staden och Fördjupning av 
översiktsplan för Svärtinge bedöms behöva ersättas men planerna fortsätter 
gälla tills en ny plan kan antas. Kommunstyrelsen har sedan tidigare gett 
enheten för översiktsplanering på samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge. 

Beskrivning av ärendet 
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. För att 
översiktsplanen ska fungera som ett verktyg för politiken måste planen 
vara aktuell. En aktualitetsprövning görs minst en gång varje mandatperiod 
för att säkerställa översiktsplanens aktualitet.  

Syftet med aktualitetsförklaringen är att avgöra om kommunens 
översiktsplan är aktuell. Aktualitetsförklaringen kan ta bort områden eller 
ställningstaganden och påvisa nya behov. Det är inte möjligt att lägga till 
nya områden, strategier eller ställningstagande eftersom detta skulle 
innebära en ny avvägning som måste följas av den lagstadgade 
översiktsplaneprocessen. 

Aktualitetsförklaringen syftar även till att följa upp och utvärdera 
översiktsplanen samt att beskriva en prioritering av den fortsatta 
översiktliga planeringen. 

Den 31 mars 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge enheten för 
översiktsplanering inom samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 
aktualitetsförklaring samt att kommunstyrelsen skulle utse politiska 
representanter för diskussion och förankring. Under framtagandet av 
aktualitetsförklaringen har tre workshoptillfällen med politiska 
representanter genomförts. Syftet med dessa har varit att möjliggöra för en 
dialog kring översiktsplanen, inhämta synpunkter och att informera om 
aktualitetsförklaringen, översiktsplanen och översiktsplaneprocessen. 
Workshoptillfällena resulterade i många bra diskussioner om 
aktualitetsförklaringen och översiktsplanen i stort som även kommer 
beaktas i en kommande översiktsplaneprocess för att ta fram en 
kommuntäckande översiktsplan. 

Under arbetet med aktualitetsförklaringen har även intervjuer och dialog 
med tjänstepersoner genomförts. Dessa har påvisat inom vilka områden 
översiktsplaneringen behöver utvecklas och hur översiktsplanen fungerar 
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för de som använder den. Denna input i kombination med synpunkter från 
politiker har bidragit till en bred grund för bedömningarna i 
aktualitetsförklaringen. 

Aktualitetsförklaringen fastställer att alla översiktsplanedokument är i 
huvudsak aktuella förutom Fördjupning av översiktsplanen för Östra 
Husby. Denna plan kommer genom antagandet av aktualitetsförklaringen 
upphävas. Översiktsplan för landsbygden kommer då istället att gälla för 
Östra Husby. Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge behöver 
ersättas men planen fortsätter gälla tills en ny är antagen. 

Aktualitetsförklaringen bedömer även att en ny kommunomfattande 
översiktsplan behöver tas fram. Den nuvarande översiktsplanen för staden 
och landsbygden bedöms vara i huvudsak aktuell och beslut kan 
fortfarande fattas utifrån de strategier och ställningstaganden som finns i 
planerna. Aktualitetsförklaringen påvisar dock utvecklingsbehov utefter 
exempelvis nya underlag och kunskap som gör att arbetet med en ny 
översiktsplan bör starta för att säkerställa en välgrundad och aktuell 
översiktsplan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget att anta aktualitetsförklaringen för Norrköpings kommun innebär 
inga direkta kostnader. 

Yrkanden 
Ingemar Hillerström (MP) yrkar med instämmande av Reidar Svedahl (L), 
Eva-Britt Sjöberg (KD), Nicklas Lundström (V) och Karin Jonsson (C) 
bifall till liggande förslag från kommunstyrelsen. 

Florian Aranda (SD) yrkar bifall till beslutsspunkt 1 i liggande förslag från 
kommunstyrelsen men avslag till beslutspunkt 2 till förmån för egen 
formulering enligt nedan gällande beslutspunkt 2:  

- På sidan 25 under rubriken ska följande text ”Trafikstrategin har större 
fokus på hållbara resor och att prioritera människan i st aden framför 
biltrafiken” ersättas med följande nya lydelse: Trafikstrategin har fokus 
på alla formers resor så som gång cykel kollektiv och biltrafik utifrån 
medborgarnas och stadens behov”. 
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- På sidan 35 ersätta stycket ”Bedömning av FÖP Vindkraft med följande 
nya lydelse, samt på sidan 40 under rubriken Framtida 
översiktsplanering lägga till ett nytt stycke med följande lydelse: 

Tematiskt tilägg till översiktsplanen för vindkraft bedöms i huvudsak 
aktuell utom när det gäller säkerhetsavståndet till byggnader och platser 
där människor ofta vistas. Avståndet är för närvarande alldeles för kort 
och måste revideras omgående. I samband med det ska det förtydligas 
vad som krävs av den sökande gällande miljöbedömningen. 
Förutsättningarna för prioriterade områden, utredningsområden och 
olämpliga områden i kartan ska preciseras. Förutsättningarna från den 
nya vindkarteringen ska arbetas in. 

Sophia Jarl (M) yrkar bifall till beslutsspunkt 1 i liggande förslag från 
kommunstyrelsen men avslag till beslutspunkt 2 till förmån för egen 
formulering enligt nedan gällande beslutspunkt 2: 

På sidan 35 ersätta stycket ”Bedömning av FÖP Vindkraft” med följande 
nya lydelse samt på sida 40 under rubriken Framtida översiktsplanering 
lägga till ett nytt stycke med följande lydelse: 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft är föråldrat och behöver 
ersättas. Hänsyn såsom ny teknik, ny vindkartering och åverkan på 
grannfastigheter behöver vägas in. Bedömningar om 
lokaliseringslämplighet, säkerhetsavstånd och havsbaserad vindkraft 
behöver uppdateras. Detta tillägg fortsätter att gälla fram tills att det nya är 
antaget. 

Under ärendets behandling yttrar sig Simon Johansson (M) och Darko 
Mamkovic (-).  

Propositionsordning 
När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det 
föreligger ett förslag till beslut gällande beslutspunkt 1 och tre förslag 
gällande beslutspunkt 2.  

Ordföranden ställer först proposition gällande beslutspunkt 1 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag om att 
kommunfullmäktige antar aktualitetsförklaringen för Norrköpings kommuns 
översiktsplan. 
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Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande gällande beslutspunkt 2 
och formulering på sidan 25 från Florian Aranda (SD) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.  

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande gällande beslutspunkt 2 
och formulering på sidan 35 från Florian Aranda (SD) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.  

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande från Sophia Jarl (M) och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.  

Därefter ställer ordföranden proposition beslutspunkt 2 i liggande förslag 
från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
yrkandet.  

___________________________________ 
Sänt till: 
Samhällsbyggnadskontoret (J.Petersson, Å.Andersson och 
funktionsbrevlåda) 

 



Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret gör det möjligt för Norrköping att fortsätta 
växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi planerar för nya stadsdelar 
och utvecklar befintliga miljöer. Med respekt för stadens själ och med 
mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 
E-post: samhällsbyggnadskontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se


