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ANTAGANDEHANDLING 
Antagen i KF: 2020-05-25, § 91 
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Genomförandetidens sista dag: 2031-05-18 
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Utlåtande 
Detaljplanen med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning 
under tiden den 16 december 2019 till och med den 21 januari 2020 efter 
föregående annonsering i Folkbladet och Norrköpings Tidningar, samt på 
webben. Planen var även utställd i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 
21. 

Allmänt samrådsmöte i form av ”öppet hus” hölls torsdagen  
den 19 september 2019, klockan 18.00-20.00 på Klinga golfklubb, 
Alsätersvägen 40 i Norrköping, efter föregående annonsering i lokalpressen. 
 
I övrigt har samråd och granskning skett genom remissförfarande med de 
berörda samt med statliga och kommunala instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden för 
granskningsförslaget: 

 

Länsstyrelsen 2020-01-17 

Kommunala instanser 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2020-01-20 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2020-01-20 
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Samhällsbyggnadskontoret, lantmäterimyndigheten  2020-01-21 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2020-01-29 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2020-01-16 

Nodra AB 2020-01-21 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2020-01-21 

E.ON Energilösningar AB 2020-01-14 

Trafikverket 2019-12-18 

Norrköping Airport  2020-01-14 

Försvarsmakten  2020-01-27 

Lantbrukarnas riksförbund  2020-01-21 

 

Berörd allmänhet och fastighetsägare 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 02 2020-01-17 

Synpunktsförfattare 03 2020-01-17 
 2020-01-22 

Synpunktsförfattare 04 2020-01-17 
 2020-01-22 

Synpunktsförfattare 05 2020-01-18 

Synpunktsförfattare 06 2020-01-19 

Synpunktsförfattare 07 2020-01-19 

Synpunktsförfattare 08 2020-01-19 

Synpunktsförfattare 09 2020-01-19 

Synpunktsförfattare 10 2020-01-19 

Synpunktsförfattare 11 2020-01-19 
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Synpunktsförfattare 12 2020-01-20 

Synpunktsförfattare 13 2020-01-20 

Synpunktsförfattare 14 2020-01-20 

Synpunktsförfattare 15 2020-01-20 

Synpunktsförfattare 16 2020-01-20 

Synpunktsförfattare 17 2020-01-20 

Synpunktsförfattare 18 2020-01-21 

Synpunktsförfattare 19 2020-01-21 

Synpunktsförfattare 20 2020-01-21 

Synpunktsförfattare 21 2020-01-21 

Synpunktsförfattare 22 2020-01-21 

Synpunktsförfattare 23 2020-01-21 

Synpunktsförfattare 24 2020-01-21 

Övriga inkomna synpunkter 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2020-01-08 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Bestämmelse E-område har justerats genom att lägga samman e1, e3 

och e4 till en och samma bestämmelse, e1 som lyder Tekniska 
anläggningar, exempelvis transformatorstation, 
spillvattenpumpstation eller tryckstegringsstation.  

o Utformning av användningsgränsen i nordvästra delen av J-området 
har fått en rätare linje.  

o Höjder i plankartan redovisades i tidigare förslag med två decimaler.                     
I antagandeversionen redovisas höjder i plankartan med en decimal. 

o I planområdets mitt finns naturmark i syfte att innefatta en gång- och 
cykelväg mellan kvartersmark, utifrån inkommen synpunkt utökas 
ytan med några meter för att reservera utrymme för framtida 
kommunikationsmöjligheter. 
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Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Utifrån inkomna synpunkter från kommunala instanser har text 

korrigerats och förtydligats i planbeskrivning. 

o I miljökonsekvensbeskrivningen har avsnitt 4 Alternativ 
kompletterats med en redogörande text för kommunens 
lokaliseringsstrategi.  

o Redaktionella ändringar och förtydliganden.  

Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte strider mot de intressen som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kapitlet 10§ plan- och bygglagen.  

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Bygglov lämnar synpunkter på bestämmelsen om grönyta och menar att 
bestämmelsen kan bli svår att följa upp då bygglovsansökningar inom ett 
område inkommer med varierande mellanrum under en period på flera år.  

Kommentar: Bestämmelsen n3 är direkt nödvändig för att markytan inte ska 
hårdgöras. Syftet med detaljplanen är att planlägga verksamhetsmark samt 
att utforma grönområden med positiva värden för området. Bestämmelsen 
med hänvisning till avsnitt i planbeskrivningen redogör exempelvis för 
utformning av grönska. Syftet är att motivera och rikta fokus till att arbeta 
med grönska inom fastigheterna som bebyggs. Bestämmelsen är, som 
yttrandet gör gällande, svårt att följa upp vid en bygglovsprövning. 
Bestämmelsen n3 om 15 procent grönyta samt utformning och gestaltning av 
bebyggelse säkerställs genom avtal. Det görs ett tillägg i planbeskrivningen, 
under rubriken genomförande inom kvartersmark.  

Bygglov ställer frågan om det tagits fram ytterligare underlag gällande 
bland annat geoteknik och framhåller att det i planbeskrivningen borde 
framgå vad det är för grundläggningsförutsättningar i området. 

Kommentar: Ett geotekniskt PM har tagits fram som en bilaga till 
planhandlingarna inför antagande som redovisar och motiverar valda 
metoder/konstruktioner samt konsekvenser av dessa.  
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Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  
Miljö- och hälsa lämnar synpunkt om 
föreslagen dagvattenhantering som bedöms vara tillräcklig för att 
åstadkomma en godtagbar rening av dagvattnet om den anläggs i sin helhet. 
De föreslagna avstängningsanordningarna ger möjlighet att skydda 
vattenskyddsområdet vid utsläppsolyckor.  
 
En del av dagvattenfördröjningen och reningen (första 10 mm) bygger på att 
rening och fördröjning sker på kvartersmark och det är viktigt att denna 
information förs vidare i genomförandet av planen så att det blir tydligt för 
exploatörer att dagvattenhanteringen bygger på såväl de allmänna 
anläggningarna som hantering på kvartersmark. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäterimyndigheten   
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter.  

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  
Synpunkt om att det är olämpligt att avrunda med två decimaler för angivna 
gatuhöjder som redovisas i plankartan. Lokalgatan som ansluter till Skalles 
väg ser smal ut, finns tillräckligt utrymme för dimensionerande 
trafiksituation? Klarar den befintliga vägen tillkommande trafik?  

Kommentar: Redovisning av gatuhöjder med två decimaler ändras enligt 
synpunkt. Den befintliga delen av Skalles väg som kommer att nyttjas som 
infart till området kommer att byggas om. Den kommer att ha 7,0 meter 
bred körbana och separerad gång-och cykeltrafik. Detta uppfyller råden i 
vägar och gators utformning för huvudgator inom tätort. Då körbanan 
kommer att byggas om kommer den även att anpassas för den nya 
trafikbelastningen. 

Med hänsyn till möjligheter för klövvilt och småvilt att röra sig i det nya 
grönstråket som planläggs mellan tippen och skogen är det positivt att 
stråket breddas samt att gc-stråket, med sin eventuella belysning, förlagts i 
ett separat läge.  

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Vidare lämnar mark och miljö synpunkt som föreslår krav på marknivåer 
inom delar av kvartersmark. Det är för att säkerställa hantering av dagvatten 
vid ett 100-års regn. I yttrandet föreslås även att bestämmelse om att 
marklov krävs för hårdgörning behöver en begräsning av andel som får 
hårdgöras för att ha effekt.  
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Kommentar: Administrativ bestämmelser – utökad lovplikt har 
kompletterats och bestämmelsen lyder ”Kvartersmarken ska höjdsättas 
enligt de lutningar som beskrivs i planbeskrivningen avsnitt 4.7 Teknisk 
beskrivning/dagvatten”. I avsnitt 4.7 Teknisk beskrivning/dagvatten i 
planbeskrivningen förklaras tydligt att rinnvägar på kvartersmark ska 
höjdsättas utifrån redovisande figur.  

Bestämmelsen n3 säkerställer att 15 procent av fastighetsytan ska vara 
genomsläpplig och bestå av grönyta med gräs, plantering för grönfasad, 
planteringsytor och träd i fria former.  

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Räddningstjänsten anser att det bör utredas i vilken omfattning 
skyddsåtgärder behövs för att förhindra att släckvatten vid brand når 
vattenskyddsområde.  

Kommentar: Skyddsåtgärder för att förhindra att släckvatten vid brand når 
vattenskyddsområde hanteras av projektgruppen i samband med planens 
genomförande. 

De föreslagna avstängningsanordningarna ger möjlighet att skydda 
vattenskyddsområdet vid utsläppsolyckor.   

Kommunen bedömer att det system som föreslås uppfyller tillräckligt 
behovet genom att allt vatten kommer att fördröjas innan det passerar ut 
från området, och genom att det går att stänga av både före och efter 
planerade dagvattendammar. Avsnitt 5.2 Ansvarsfördelning och 
genomförandeorganisation i planbeskrivningen har kompletterats.  

Nodra AB 
Korrigering och förtydligande av text i avsnitt 5.2 Vatten och avlopp.  

Kommentar: Redaktionella korrigeringar och förtydligande i  avsnitt 5.2 
görs.  

Nodra lämnar även synpunkter på innehållet i PM dagvatten.   

Kommentar: Synpunkter bearbetas inför slutlig version av PM dagvatten.  

Det framgår av planbeskrivningen att det inför detaljprojekteringen 
rekommenderas att lerans sättningsegenskaper utreds vidare och att 
grundvattnets trycknivå mäts kontinuerligt vid punkter med lägre marknivå. 
Enligt dagvatten PM:et antas det att grundvattennivån borde ligga närmre 
markytan i lägre partier och att det har skett observation av grundvattennivå vid 
marknivå mitt i planområdet. Enligt Norrköpings dagvattenriktlinje ska vi 
undvika exploatering/ bebyggelse i områden med marknära grundvatten som 
kommer att kräva varaktig dränering av mark. Det behöver därför avgöras 
utifrån kompletterande mätningar av grundvattnets trycknivå om det finns delar 
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av området där grundvattennivån är sådan att ledningsgravar och diken risker 
att dränera ur området. 

Kommentar: Inför antagande av detaljplanen har ett geotekniskt och 
hydrogeologiskt PM tagits fram där grundvattennivåerna behandlas.   

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
Inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. 

E.ON Energilösningar AB 
Ingen erinran.  

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra.  

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Norrköpings flygplats 
Norrköpings flygplats har inget att invända mot tänkt etablering under 
förutsättningar att de tillåtna höjderna på byggnationen som angetts inte 
förändras. 

Kommentar: Synpunkt noteras. Tillåten höjd på bebyggelse i plankartan har 
inte ändrats inför antagande. 

Försvarsmakten  
Försvarsmakten har inget att erinra vad avser totalförsvarets intressen. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Lantbrukarnas riksförbund   
Lantbrukarnas riksförbund hänvisar till miljöbalken 3 kapitel 4 § och 
efterfrågar att kommunen gör en lokaliseringsutredning i enlighet med 
lagstiftningen. Lantbrukarnas riksförbund menar att en 
lokaliseringsutredning skett först efter att Länsstyrelsen inkommit med 
yttrande. Vidare hänvisar Lantbrukarnas riksförbund till miljöbalken 3 
kapitel 4 § ”att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för 
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bebyggelse eller anläggningar, om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan ark tas i anspråk.”  
 
Lantbrukarnas riksförbund menar att kommunen är skyldig att beakta och 
ange andra alternativ och, skriver Lantbrukarnas riksförbund, ska det finnas 
”annan mark som inte utgör brukningsvärd åkermark att tillgå inom 
Norrköpings kommun”. I yttrandet framhåller Lantbrukarnas riksförbund att 
kommunen behöver ta fram en handlingsplan för hur jordbruksmark ska 
användas inom Norrköpings kommun, och betonar att det finns en nationell 
livsmedelsstrategi som bör avspegla sig i, och inverka i större grad på 
kommunens planering. I yttrandet hänvisar Lantbrukarnas riksförbund till 
förslag på åtgärd om att ta fram handlingsplan för att reglera användandet av 
jordbruksmark inom kommunen, som finns i den 
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för detaljplanen.  
 
Kommentar: Avvägningen beträffande utpekade verksamhetsområden har 
skett i kommunens översiktsplan 2017. Den föreslagna detaljplanen innebär 
inte någon avvikelse från översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande i samband med denna. Det aktuella planområdet 
bygger till stora delar även på kommunfullmäktiges tidigare 
ställningstagande om markanvändningen i kommunens översiktsplan 2002.  
 

Kommunens planläggning görs med utgångspunkt från 2 kapitlet 3 § plan- 
och bygglagen samt målet om en god bebyggd miljö. Kommunens 
planstrategi, i syfte att nå målet samt i enlighet med plan- och bygglagen, är 
att bygga inifrån och ut samt använda befintliga trafikanläggningar och 
teknisk infrastruktur i så stor utsträckning som möjligt. Det är kommunens 
uppfattning att strategin bidrar till en sammanhållen bebyggelsestruktur 
med minsta möjliga markanspråk och med en optimerad användning av 
tidigare investeringar, statliga som kommunala.  

Övriga kriterier som kan utgöra grund för utpekade exploateringsområden i 
kommunens översiktsplan är rådande ägoförhållanden, mark- och 
terrängförhållanden, angöring och trafiksituation, närhet till kollektivtrafik 
samt möjlighet att genomföra en fortsatt strukturerad utbyggnad som svarar 
mot framtida behov. 

Kommunens bedömning är att det finns ett allmänt behov av att planera för 
betydligt mer verksamhetsmark än vad som finns planlagt idag. En förstärkt 
planberedskap främjar förutsättningarna för nyetableringar, omflyttningar 
och expansion av befintliga företag och verksamheter. Behovet av större, 
sammanhängande, markytor som möjliggör etablering av exempelvis större 
lager/logistikbyggnader eller etablering av datacenter har förstärkts under 
senare år.  

Förfrågningarna har ökat kraftigt eftersom vikten av en effektiv logistik och 
närhet till större städer speglar det ökade behovet av transporter.  
Då etableringarna innebär väldigt mycket transporter är närheten och 
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möjligheten att utnyttja större vägar som E4 väldigt viktigt. Dels för att 
minska miljöpåverkan av buller och vibrationer från trafikarbete i 
allmänhet och dels för att reducera miljöbelastningen till luft och vatten i 
form avgaser och partiklar i synnerhet.  

I Norrköping pågår även arbete med ny detaljplan på Malmölandet strax 
norr om tätorten för liknande etablering. Marken kommer främst att 
erbjudas till företag som har ett behov av, minst två av funktionerna väg, 
järnväg eller hamn. I övrigt står Norrköpings kommun utan större 
etableringsområden på 15-25 hektar som kan tillgodose markbehovet för 
etablering av verksamheter med behov av stora byggnader, angöring och 
vägar för tung trafik. 

Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter som, 
beskrivits ovan, överstiger de planerade tomterna sammantaget både på 
Malmölandet och i Klinga. 

Bygget av en ny avfart från E4:an vid Bråvalla är i gång. I anslutning till 
den nya avfarten planerar kommunen även där för ett nytt 
verksamhetsområde. Både verksamhetsområdet vid Klinga och vid 
Bråvallaavfarten finns angivna i översiktsplanen för staden från 2017 och 
båda behövs för nya verksamhetsetableringar då efterfrågan på nya tomter 
för verksamheter är i stort i Norrköping. 

I anslutning till trafikplats Klinga finns andra områden utpekade. Inget av 
dessa är tillräckligt stora och ligger till stor del även inom riksintresse för 
Ostlänken. För små och medelstora företag gör kommunen bedömningen att 
mark finns anvisad i översiktsplanen för staden 2017. För 
utrymmeskrävande företag inom lager och logistikverksamheter bedöms 
ytterligare mark behöva beredas.  

Kommunens bedömning är att det under planprocessen inte framkommit 
någon ny information som ger anledning till ompröva kommunens 
ställningstagande till föreslagen detaljplan.  

Berörd allmänhet och fastighetsägare 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 02 – 11, 23 och 24 
Synpunktsförfattarna motsätter sig föreslagen detaljplan. 
Synpunktsförfattarna anför i sitt yttrande att kommunen ska svara utförligt 
på de frågor som inlämnades i skrivelse från Klinga samverkan under 
samrådet. Vidare skriver synpunktsförfattaren att kommunen måste visa 
konkret och tydligt att det inte finns någon annan plats än Klinga att anlägga 
verksamhetsområde på.  

Kommentar: kommunen bedömer att tidigare inlämnade synpunkter och 
frågor, som är relaterade till planförslaget, har besvarats och kommenterats 
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tillräckligt i samrådsredogörelsen. Avvägningen beträffande utpekade 
verksamhetsområden har skett i kommunens översiktsplan 2017. Den 
föreslagna detaljplanen innebär inte någon avvikelse från översiktsplanen 
eller länsstyrelsens granskningsyttrande i samband med denna. Det aktuella 
planområdet bygger till stora delar på kommunfullmäktiges tidigare 
ställningstagande om markanvändningen i kommunens översiktsplan 2002.  

Kommunens planläggning görs med utgångspunkt från 2 kapitlet 3 § plan- 
och bygglagen samt målet om en god bebyggd miljö. Kommunens 
planstrategi, i syfte att nå målet samt i enlighet med plan- och bygglagen, är 
att bygga inifrån och ut samt använda befintliga trafikanläggningar och 
teknisk infrastruktur i så stor utsträckning som möjligt. Det är kommunens 
uppfattning att strategin bidrar till en sammanhållen bebyggelsestruktur 
med minsta möjliga markanspråk och med en optimerad användning av 
tidigare investeringar, statliga som kommunala. Övriga kriterier som kan 
utgöra grund för utpekade exploateringsområden i kommunens 
översiktsplan är rådande ägoförhållanden, mark- och terrängförhållanden, 
angöring och trafiksituation, närhet till kollektivtrafik samt möjlighet att 
genomföra en fortsatt strukturerad utbyggnad som svarar mot framtida 
behov. 
Kommunens bedömning är att det finns ett allmänt behov av att planera för 
betydligt mer verksamhetsmark än vad som finns planlagt idag. En förstärkt 
planberedskap främjar förutsättningarna för nyetableringar, omflyttningar 
och expansion av befintliga företag och verksamheter. Behovet av större, 
sammanhängande, markytor som möjliggör etablering av exempelvis större 
lager/logistikbyggnader eller etablering av datacenter har förstärkts under 
senare år.  
Förfrågningarna har ökat kraftigt eftersom vikten av en effektiv logistik och 
närhet till större städer speglar det ökade behovet av transporter. Då 
etableringarna innebär väldigt mycket transporter är närheten och 
möjligheten att utnyttja större vägar som E4 väldigt viktigt. Dels för att 
minska miljöpåverkan av buller och vibrationer från trafikarbete i 
allmänhet och dels för att reducera miljöbelastningen till luft och vatten i 
form avgaser och partiklar i synnerhet.  
I Norrköping pågår även arbete med en ny detaljplan på Malmölandet strax 
norr om tätorten för liknande etablering. Marken kommer där främst att 
erbjudas till företag som har ett behov av, minst två av funktionerna väg, 
järnväg eller hamn. I övrigt står Norrköpings kommun utan större 
etableringsområden på 15-25 hektar som kan tillgodose markbehovet för 
etablering av verksamheter med behov av stora byggnader, angöring och 
vägar för tung trafik. 
Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter som, 
beskrivits ovan, överstiger de planerade tomterna sammantaget både på  
Malmölandet och i Klinga. 
Bygget av en ny avfart från E4:an vid Bråvalla är i gång. I anslutning till 
den nya avfarten planerar kommunen även där för ett nytt 
verksamhetsområde. Både verksamhetsområdet vid Klinga och vid 
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Bråvallaavfarten finns angivna i översiktsplanen för staden från 2017 och 
båda behövs för nya verksamhetsetableringar då efterfrågan på nya tomter 
för verksamheter är stort i Norrköping. 
I anslutning till trafikplats Klinga finns andra områden utpekade. Inget av 
dessa är tillräckligt stora och ligger till stor del även inom riksintresse för 
Ostlänken. För små och medelstora företag gör kommunen bedömningen att 
mark finns anvisad i översiktsplanen för staden 2017. För 
utrymmeskrävande företag inom lager och logistikverksamheter bedöms 
ytterligare mark behöva beredas.  

Kommunens bedömning är att det under planprocessen inte framkommit 
någon ny information som ger anledning till ompröva kommunens 
ställningstagande till föreslagen detaljplan.  

Synpunktsförfattare 12 - 13 
Synpunktsförfattaren motsätter sig förslaget och möjligheten att bilda 
gemensamhetsanläggning för del av Alsätersvägen mellan gamla 
Linköpingsvägen och den nya kommunala gatan. Vidare menar 
synpunktsförfattaren att gemensamhetsanläggningen bör inkludera fler 
fastigheter som genererar trafik i området.   

Kommentar: Kommunen har ansökt om lantmäteriförrättning hos 
kommunala lantmäterimyndigheten om att bilda en 
gemensamhetsanläggning för Alsätersvägen. Föreslagen detaljplan anger 
att ny lokalgata skapar förutsättningar att avlasta genomfartstrafik förbi 
bostadsbebyggelsen i den västra delen av Alsätersvägen. Ansökan om 
lantmäteriförrättning hos kommunala lantmäterimyndigheten behandlas i 
ett eget ärende och berörda kommer att samrådas och ges möjlighet att 
inkomma med synpunkter.   

Synpunktsförfattare 14 - 15 
Synpunktsförfattarna motsätter sig föreslagen detaljplan och framför samma 
synpunkter motsvarande synpunktsförfattare 02-11. Vidare föreslår 
synpunktsförfattarna att istället placera verksamhetsområdet i området 
mellan E4 och Bråvalla. Enligt synpunktsförfattaren är ytan dubbelt så stor 
som i föreslagen detaljplan i Klinga.   

Kommentar: Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter 
som, beskrivits ovan, se kommentar till synpunktsförfattare 02-11, 
överstiger de planerade tomterna sammantaget både på Malmölandet och i 
Klinga. 

Bygget av en ny avfart från E4:an vid Bråvalla är i gång. I anslutning till 
den nya avfarten planerar kommunen även där för ett nytt 
verksamhetsområde. Både verksamhetsområdet vid Klinga och vid 
Bråvallaavfarten finns angivna i översiktsplanen för staden från 2017 och 
båda behövs för nya verksamhetsetableringar då efterfrågan på nya tomter 
för verksamheter är stort i Norrköping. 
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Synpunktsförfattare 16 - 21 
Synpunktsförfattarna motsätter sig föreslagen detaljplan och framför samma 
synpunkter som synpunktsförfattare 02-11. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 02-11.  

Synpunktsförfattare 22 (inklusive namnlista med 39 stycken 
namnunderskrifter samt bilagor) 
Sammanfattning: Synpunktsförfattarna (Klinga samverkan) motsätter sig 
föreslagen detaljplan. Synpunktsförfattarna anför i sitt yttrande att 
kommunen ska svara utförligt på de frågor som inlämnades i skrivelse från 
Klinga samverkan under samrådet. Vidare skriver synpunktsförfattaren att 
kommunen måste visa konkret och tydligt att det inte finns någon annan 
plats än Klinga att anlägga verksamhetsområde på. 

Övriga inkomna synpunkter 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 
Synpunktsförfattaren tar upp en synpunkt gällande reservat för bussgata i 
förlängningen av den före detta banvallen. Synpunktsförfattaren skriver i 
yttrandet att även om någon bussgata inte skulle vara aktuell att bygga i 
närtid så anser hen att möjligheten till en sådan borde säkras i detaljplanen i 
form av ett reservat. Då kan en sådan, mer attraktiv, kollektivtrafiklösning 
kunna förverkligas i framtiden om behov uppstår. 
 

Kommentar: Yttrande tar upp en synpunkt gällande reservat för bussgata i 
förlängningen av den före detta banvallen. Det finns inte några planer på 
någon kollektivtrafikförbindelse i Hjalmar Brantings förlängning i varken 
översiktsplanen för staden eller i Framtidens resor i Norrköping, som har  
planeringshorisonten år 2035. Det finns idag betydligt mer effektiva vägar 
för kollektivtrafiken som både skapar en kortare restid och har ett bättre 
underlag gällande resenärer. För att det skulle vara aktuellt med 
kollektivtrafik längs med banvallen krävs en kraftigt ökat resandeunderlag 
utöver vad det planerade verksamhetsområdet skulle generera, vilket inte 
kan antas som en  planeringsförutsättning.  

Det förslag som framkommer i yttrandet ger dock så små konsekvenser, 
vilket gör det motiverat för att inte omöjliggöra detta i framtiden. Den 
naturmark som idag är tänkt att innefatta en gång- och cykelväg utökas 
därför med några meter för att reservera yta för framtida 
kommunikationsmöjligheter.  

Synpunkt tillgodosedd.   
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Sakägare och övriga berörda med kvarstående 
synpunkter (rätt att överklaga) 
De berörda vars yttranden helt eller delvis inte har tillgodosetts är följande: 

(Numrering av de berörda följer numrering i bilagan.) 

Berörd part  Skedet då synpunkter lämnades 
Synpunktsförfattare 17 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 2 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 27 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 3 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 2 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 4 
granskningsutlåtandet. 
 
Synpunktsförfattare 24 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 5 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 26 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 6 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 16 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 7 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 1 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 8 - 11 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 13 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 12 
granskningsutlåtandet. 
Synpunktsförfattare 1 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 13 
granskningsutlåtandet. 

Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
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Synpunktsförfattare 14 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 1 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 15 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 15 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 16 
granskningsutlåtandet. 
Synpunktsförfattare 18 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 17 
granskningsutlåtandet.  
  
Synpunktsförfattare 3 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 18 
granskningsutlåtandet. 
Synpunktsförfattare 5 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 19 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 6 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 20 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 4 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 21 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 29 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 22  
granskningsutlåtandet. (Klinga 
samverkan med 38 namnunderskrifter)   
Synpunktsförfattare 33 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 23 
granskningsutlåtandet.  
Synpunktsförfattare 28 i 
samrådsredogörelsen och 
synpunktsförfattare 24 i 
granskningsutlåtandet.  

Granskning 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
 
Samråd, granskning 
 
                                        
 
Samråd, granskning 
 
 
 
Samråd, granskning 
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Synpunktsförfattare 7                                
i samrådsredogörelsen.       
Synpunktsförfattare 8                           
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 9                              
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 10 och 25                               
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 11                               
i samrådsredogörelsen.                                                                                                                                                                                                      
Synpunktsförfattare 20-21                          
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 22-23                    
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 31                         
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 32                         
i samrådsredogörelsen. 
Synpunktsförfattare 34-35                         
i samrådsredogörelsen. 
                                    
Naturskyddsföreningen  

       Lantbrukarnas riksförbund 
 

Samråd 
 
Samråd 
 
Samråd 
 
Samråd 
Samråd 
 
Samråd 
 
Samråd 
 
Samråd 
 
Samråd 
 
 
Samråd 
 
Samråd 
 
                                             
Samråd  
Granskning   
 
                                                                                          

Övriga med kvarstående synpunkter (ingen rätt att 
överklaga) 
(Numrering av synpunktsförfattare följer numrering i bilagan.) 

Part Skedet då synpunkter lämnades 
Synpunktsförfattare 12 i 
samrådsredogörelsen. (Okänd 
avsändare). 

Samråd  
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Ställningstagande 
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, föreslår att detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson  Johan Nordström 
gruppledare detaljplanering planarkitekt 
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