
 

   

 
 

 

 1(53) 

  

 

 

 

 

Vårt diarienummer 

SPN 2017/0272 214 

 
 

ANTAGANDEHANDLING 
Antagen i KF: 2020-05-25, § 91 
Laga kraft: 2021-05-18 
Genomförandetidens sista dag: 2031-05-18 

 
 
 

tillhörande detaljplan för del av fastigheten 

Borg 17:6  
med närområde inom Borg i Norrköpings kommun 
 
den 5 december 2019reviderad 00 månad 20xx 

 
 
 
 
 

 

Samrådsredogörelse 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 2(53) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hur samrådet har bedrivits 
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 skett genom remissförfarande med de berörda samt med 
statliga och kommunala instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2019-10-24 

Kommunala instanser 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2019-10-04 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2019-10-01 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäterimyndigheten  2019-10-04 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2019-10-04 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2019-09-30 

Näringslivskontoret  2019-11-07 

Nodra AB 2019-09-26 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2019-10-03 

E.ON Energilösningar AB 2019-10-03 

Skanova nätplanering 2019-09-13 

Tele2 Sverige AB 2019-09-05 

Östgötatrafiken 2019-09-27 

Naturskyddsföreningen 2019-10-02 

Trafikverket 2019-09-24 

Norrköping Airport  2019-10-03 
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Berörda - fastighetsägare och andra 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2019-09-11 
Synpunktsförfattare 02 2019-09-11 
Synpunktsförfattare 03 2019-09-12 
Synpunktsförfattare 04 2019-09-12 
Synpunktsförfattare 05 2019-09-12 
Synpunktsförfattare 06 2019-09-12 
Synpunktsförfattare 07 2019-09-12 
Synpunktsförfattare 08 2019-09-13 
Synpunktsförfattare 09 2019-09-13 
Synpunktsförfattare 10 2019-09-14 
Synpunktsförfattare 11 2019-09-16 
Synpunktsförfattare 13-14 2019-09-17 
Synpunktsförfattare 15 2019-09-19 
Synpunktsförfattare 16 2019-09-19 
Synpunktsförfattare 17 2019-09-19 
Synpunktsförfattare 18-19 2019-09-23 
Synpunktsförfattare 20-21 2019-09-30 
Synpunktsförfattare 22-23 2019-10-02 
Synpunktsförfattare 24 2019-10-02 
Synpunktsförfattare 25 2019-10-02 
Synpunktsförfattare 26 2019-10-02 
Synpunktsförfattare 27 2019-10-03 
Synpunktsförfattare 28 2019-10-03 
Synpunktsförfattare 29 2019-10-03 
Synpunktsförfattare 31 2019-10-04  

Övriga inkomna synpunkter 
 
Synpunktsförfattare 12 (okänd avsändare) 2019-09-17 
Synpunktsförfattare 30 (ej sakägare) 2019-10-04 
Synpunktsförfattare 34-35 (ej sakägare) 2019-10-04 
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Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Område i nordvästra delen som delvis utgör placering för 

dagvattendammar har ändrats från PARK till NATUR. För att 
rymma dagvattendammar och servicevägar har planområdet utökats. 

o Ett mindre område i nordvästra delen har ändrats från NATUR till 
LOKALGATA. 

o I sydvästra delen av planområdet har ytan för verksamhetsmark 
minskats och respektavståndet mellan villatomterna och 
verksamhetsmarken utökats. Parkytan med landskapsvallen har 
placerats längre norrut. Området närmst villatomterna som tidigare 
var park anläggs som natur i syfte att möjliggöra att ytan också ska 
kunna användas som betesmark. Naturytan kommer att skötas enligt 
skötselplan eller ortens sed.  

o Egenskapsbestämmelsen n4 har lagts till som medger att området 
planlagt som natur kan användas som betesmark och skötas enligt 
skötselplan eller ortens sed. 

o I granskningsförslaget, från områdets mitt och vidare sydöst, 
placeras gång- och cykelväg längs norra sidan av Skalles väg.  

o I samrådsförslaget fanns bestämmelsen p1, in- och utlastning får inte 
placeras mot användningsgräns i norr. Den har tagits bort i 
granskningsförslaget. 

o Prickmark för u-område inom användningsområde J1 har tagits bort.  

o Gång- och cykelväg har fått en ny dragning som sammanfaller med 
tidigare järnvägens sträckning genom området. Ändringen stämmer 
med gång- och cykelstråk som finns utpekat i Översiktsplanen för 
staden 2017. Det lyfter även fram historiska strukturer och en 
bredare siktlinje genom området. Med ändringen inkluderas gång- 
och cykel i verksamhetsområdet. Ändringen möjliggör även för en 
samplacering av ett ledningsstråk genom området. 

o Områdets disposition har ändrats i och med den ändrade placeringen 
av Skalles väg som i områdets mitt fått en dragning längre söderut 
och en smalare sektion, samt ändrad placering av gång- och cykelväg 
genom området. Passagen planlagd som natur i områdets mitt har 
breddats. Kvartersmarken inom J1 området har utökats i den västra 
delen. Det ger bättre förutsättningar för placering av byggnader inom 
J1 området. 

o E-område för dagvattendamm och serviceväg har placerats i 
nordvästra delen av J1 området. 
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o Inom planområdet finns två äldre ekonomibyggnader som i 
granskningsförslaget i plankartan fått rivningsförbud. 

o Inom kvartersmark i västra delen har prickmark tagits bort. 
Prickmarken var avsedd för att styra placering av byggnader och 
behålla siktlinjer. Med den ändrade dispositionen och ny gång- och 
cykelväg bedöms området fortsatt bibehålla viktiga siktlinjer. 

o Med den ändrade dispositionen har lokalgatan i sydvästra delen av 
planområdet fått en ändrad utformning och lokalgata i mittersta 
området har tagits bort. 

o I sydvästra delen av planområdet har yta för verksamhetsmark 
minskats. Vändzongator behövs inte längre och har tagits bort. 

o I verksamhetsområdets västra del har område natur lagts till i 
plankartan för öppna diken. 

o Utnyttjandegrad/fastighetsindelning har ändrats i plankartan. Idéen 
med en varierande skala på byggnader bibehålls. Mindre fastigheter i 
sydvästra delen och en växande skala av fastighetsstorlek fortsätter i 
det norra och östra planområdet. Ändring görs för att bättre möta den 
efterfrågan som finns. 

o E-område för transformatorstation har lagts till. 

o Område i sydöstra delen som tidigare var planlagt som natur har 
ändrats till prickmark med bestämmelsen n5 dike för avledning av 
dagvatten kan anordnas. 

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Utifrån interna synpunkter har redaktionella ändringar gjorts för att 

förtydliga innehållet. 

o I planhandlingen har avsnitt 4.6 översvämning samt avsnitt 4.7 
dagvatten kompletterats med en grundligare beskrivning och text om 
miljökvalitetsnormer för vatten.  

o Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats utifrån de 
ändringar som gjorts i planhandlingar, plankarta och dagvatten PM. 

Sammandrag av inkomna synpunkter 
Synpunkterna kan begäras ut i sin helhet av Norrköpings kommun. 
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Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens synpunkter, Kontroll enligt kapitel. 11 PBL. 

Riksintressen 
I detaljplaneområdet eller dess omgivningar finns utpekade riksintressen för 
kulturmiljövård (Himmelstadlund-Leonardsberg-Skälv), kommunikationer 
(väg E4 samt Ostlänkenkorridor), dricksvattenanläggning (Borgs 
vattenverk) samt totalförsvaret enligt 3 kapitel. miljöbalken. Försvarsmakten 
har i yttrande lämnat besked att de inte har något att erinra vad avser 
totalförsvarets intressen. Länsstyrelsen bedömer att inget av övriga 
riksintressen riskerar att påtagligt skadas på grund av planförslaget. 

Natura 2000 
Detaljplanen ligger i nära anslutning till Natura2000-området Borg 
SE0230161 som ingår i Norrköpings eklandskap. Såväl planbeskrivningen 
som miljökonsekvensbeskrivningen redogör kortfattat varför detaljplanen 
inte riskerar att påverka de naturvärden som avses skyddas i Natura 2000-
området. Kommunen anser att tillstånd enligt 7 kapitel 28a miljöbalken inte 
behövs. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning men anser att 
planhandlingarna bör tillföras en grundligare redogörelse för hur frågan har 
undersökts. 

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare 
redogörelse för hur frågan undersökts i avsnitt 4.3. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
En trafikbullerutredning har genomförts. Av utredningen framgår att de 
närmaste bostäderna som är placerade längs Alsätersvägen beräknas få lägre 
ljudnivåer i prognosalternativet med nya vägar jämfört med trafiken i 
nuläget. Beräknade ljudnivåer från trafiken bedöms inte överstiga aktuella 
riktvärden. Länsstyrelsen delar dessa slutsatser gällande vägtrafik, men 
anser att planen och miljökonsekvensbeskrivningen också behöver tillföras 
en bedömning av bullerstörningar från de planerade industriverksamheterna 
i området. 

Kommentar: En bedömning av bullerstörningar från det planerade 
verksamhetsområdet har beaktats i planarbetet. För att ytterligare öka 
skyddet mot störningar för närboende har bestämmelsen för skydd mot 
störningar lagts till i plankartan. Planbestämmelse finns också som ställer 
krav på att det är endast verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 
som får etableras i området norr om bostäderna. Den typ av verksamhet 
som kommer bedrivas inom planområdet är i nuläget inte fastställd. 
Verksamheters bullerpåverkan på omgivningen prövas i samband med 
bygglov. I planbeskrivningen har ett utvecklat resonemang kring buller 
lagts till under avsnitt 4.6 störning, hälsa och säkerhet. 
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Förorenad mark 
Kommunen bedömer att risken för att markföroreningar förekommer inom 
området är liten mot bakgrund av områdets karaktär. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 

Kommentar: Synpunkt noterad. 

Översvämningsrisker 
Dagvatten- och skyfallshanteringen hanteras övergripande bra och i planen. 
Planhandlingarna föreslår att översvämning från skyfall skall förhindras 
genom höjdsättningar, diken och dagvattensystem med öppna dammar. 
Vidare skall en detaljerad översvämningsanalys genomföras inför 
granskningsskedet. Länsstyrelsen ser positivt på ovan nämnda åtgärder och 
kommande detaljerade analys. 

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare 
redogörelse kring översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har 
även kompletterats med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av 
dagvatten på Herrebro Våtmark, Motala ström och Glans 
vattenskyddsområde i avsnitt 4.7. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
I samband med exploateringen kommer jordbruks- och skogsmark att 
övergå till hårdgjorda och trafikerade ytor. Utförda beräkningar visar att 
exploateringen medför en kraftig ökning av dagvattenflöden och 
föroreningstransport från området om ingen fördröjning skapas. 
Planområdets dagvatten kommer även att passera Herrebrokärrets våtmark. 
Recipient för uppkommet dagvatten är Motala Ström vilken mynnar i 
Bråviken. Dennas ekologiska status bedöms idag som otillfredsställande på 
grund av övergödning samt vattendragets hydromorfologi. Den kemiska 
statusen uppnår inte god status i dagsläget, som grund ligger förhöjda 
koncentrationer av PFOS. 

Dagvattensystemet föreslå utgöras av dikessystem för avledning och 
dammar för fördröjning och rening innan utsläpp sker i diket norr om gamla 
järnvägsbanken. Dagvattendammarna inom planområdet föreslås fungera 
både som renings- och fördröjningsanläggning. Länsstyrelsen ser positivt på 
att ett helhetsgrepp tas om dagvattenhanteringen i området och angränsande 
planområde, vilket enligt genomförda utredningar leder till en minskning av 
utsläppen av föroreningar till recipienten, Motala Ström. 

Grundvattennivåerna i området är idag osäkra. Vid höga nivåer kan dammar 
och diken behöva tätas för att förhindra spridning av föroreningar till 
grundvattnet vid exempelvis kemikalieläckage i området. Länsstyrelsen 
anser att denna fråga behöver studeras ytterligare. 

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare 
redogörelse kring miljöpåverkan av dagvatten på Herrebro Våtmark, 
Motala ström, Glans Vattenskyddsområde i avsnitt 4.7 samt 
miljökvalitetsnormer för vatten.  
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Allmänt och rådgivande 

Naturvård 
Länsstyrelsen är positiva till hur kommunen har hanterat de gröna frågorna i 
detaljplanen genom att till viss del anpassa planen till befintliga naturvärden 
och att tillskapa naturvärden för att avhjälpa och minimera 
omgivningspåverkan. Vidare har även omsorg lagts på att säkerställa de 
spridningssamband som idag finns på såväl stor skala, eklandskapet, som de 
mindre, till exempel viltpassager. 

Kommentar: Synpunkt noterad. 

Kulturmiljövård 
I anslutning till detaljplanen finns det regionala kulturmiljöintresset K 32 
Borgs kyrka – Klinga. Inför planarbetet har ett kulturhistoriskt 
planeringsunderlag tagits fram. Detaljplanen har tagits fram med en hög 
ambitionsnivå för områdets yttre gestaltning och anpassning till landskapet, 
vilket Länsstyrelsen ser som positivt med hänsyn till förekommande 
kulturmiljövärden i omgivningarna. 

Kommentar: Synpunkt noterad. 

Jord- och skogsbruk 
Planförslaget skulle innebära att cirka 40 ha åkermark tas i anspråk för 
verksamhetsområden. Den berörda åkermarken är synnerligen välarronderad 
och brukningsvärd. Planerat område är till stora delar utpekat som 
verksamhetsområde i kommunens översiktsplan, antagen 2017. Vidare är 
området en förlängning av ett befintligt verksamhetsområde med 
transportfördel i kraft av dess närhet till väg E4. I planen och MKB framgår 
dock inte vilka andra platser som har övervägts för att tillgodose det 
avsedda behovet av verksamhetsetableringar. Planen skulle tjäna på att 
kompletteras med ett resonemang om möjliga alternativa lokaliseringar och 
varför de valts bort. 

Kommentar: Kommunens strategiska avvägningar mellan olika allmänna 
intressen ska göras i översiktsplanen. Där anges vilka områden som är 
tänkta att utvecklas och vilka områden som ska bevaras. I 
granskningsyttrande till den nu gällande översiktsplanen, som blev antagen 
av kommunfullmäktige 19 juni 2017, har länsstyrelsen inte framfört några 
invändningar mot att kommunen i översiktsplanen redovisat det aktuella 
området som lämpligt för verksamheter. 

Föreslagen detaljplan motiveras av att behovet av större, sammanhängande 
markytor, som möjliggör etablering av exempelvis större lager och 
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 väldigt viktigt för att 
minska miljöbelastningen, och närhet till E4 är en viktig funktion i 
etableringen. I Norrköping pågår även arbete med ny detaljplan på 
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Malmölandet, strax norr om tätorten, för liknande etablering. Marken där 
kommer främst att erbjudas till företag som har ett behov av, minst två av 
funktionerna väg, järnväg eller hamn. I övrigt finns inte några områden som 
är cirka 20 hektar stora som kan ge plats för stora byggnader, angöring och 
körytor för tung trafik. 

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. 

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.  

Efterfrågan på nya tomter för verksamhetsetableringar är stort i 
Norrköping. Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter 
överstiger sammantaget de planerade tomterna på Malmölandet, Klinga 
och vid avfart Bråvalla. Kommunen kommer därför de närmaste åren 
utveckla fler verksamhetsområden som är utpekade i Översiktsplanen. En 
del av dessa är i skogsmark men där krävs förberedande arbeten gällande 
bland annat markförvärv och betydande infrastrukturutbyggnader så dessa 
områden planeras att öppnas först om fyra till fem år.  

Samtliga verksamhetsområden som kommunen planerar att utveckla följer 
översiktsplanen för staden från 2017. 

Planbeskrivningen har i avsnitt 3.4 Övriga områdesskydd kompletteras med 
ett resonemang om möjliga alternativa lokaliseringar och varför de valts 
bort. 

Trafik/kommunikationer 
Trafikverket har i yttrande 2019-09-24 lämnat synpunkter gällande 
trafikföringen i området. Länsstyrelsen delar dessa synpunkter. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har bedömt att planen medför en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Avgränsningen för detaljplanens 
MKB är i enlighet med det samråd som har skett mellan kommunen och 
Länsstyrelsen. 

Kommentar: Synpunkt noterad. 

Upplysning om tillstånd och dispenser med mera som kan komma att 
krävas 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning har genomförts inom planområdet. I 
samrådshandlingen anges att två objekt behöver utredas vidare eftersom de 
berörs av den föreslagna vägkopplingen mellan förlängningen av Skalles 
väg och Alsätersvägen. För dessa objekt kommer en arkeologisk utredning 
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etapp 2 behöva göras och utifrån resultaten av dessa kan också 
förundersökning och arkeologiska undersökningar behövas. 

Kommentar: På initiativ av Norrköpings kommun är en ansökan om 
tillstånd enligt 2 kapitel kulturmiljölagen (1988:950) etapp 2 beställd. 

Biotopskydd 
Av planhandlingen framgår att befintliga öppna diken sannolikt omfattas av 
generellt biotopskydd. Det framgår dock inte med tydlighet om dessa 
påverkas av planen eller inte och hur kommunen i så fall avser hantera det. 
Frågan bör förtydligas. Utifall att de berörs behöver planen så långt som 
möjligt anpassas efter dem. Om alternativa lösningar saknas, och det finns 
särskilda skäl, finns möjlighet att söka dispens från det generella 
biotopskyddet. Denna prövning bör i så fall slutföras innan planen antas. 

Kommentar: I planbeskrivningen har avsnitt 3.4 kompletterats med en 
tydligare beskrivning av hur kommunen hanterar biotopskydd om dessa 
skulle påverkas av planen. 

Dikningsföretag 
Det befintliga diket som ska leda tillkommande dagvatten till Herrebro 
våtmark ingår idag i Herrebrokärrens invallningsföretag. Detta kan innebära 
att invallningsföretagets kostnadsfördelningslängd behöver uppdateras och 
att ny överenskommelse fastställs av mark och miljödomstolen, vilket 
kommunen också anger i handlingarna. 

Kommentar: Synpunkt noterad. 

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Bygglov önskar ett förtydligande av bestämmelsen n3 under mark och 
vegetation på plankartan. 

Kommentar: Synpunkter har noterats och förtydliganden samt ändringar i 
plankarta och planbeskrivning har gjorts. Bestämmelsen lyder nu: 
15 procent av fastighetsytan ska vara genomsläpplig och ska bestå av 
grönyta med gräs, plantering för grön fasad, planteringsytor och träd i fria 
former. Samt en hänvisning till avsnitt i planbeskrivning. 

Under mark och vegetation vore det bra med om det stod att marklov krävs 
för att fälla trädet som ska bevaras. 

Kommentar: Bestämmelsen har förtydligats och har lagts till med marklov 
krävs. 

Bygglov har synpunkter på bestämmelse om in och utlastning i nord östra 
delen mot Herrebrotippen. 
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Kommentar: Bestämmelsen har diskuterats och tagits bort inför 
granskningsversionen. Plankartan blir på så vis mer flexibel och större 
byggnader i östra delen kan placeras på ett, för området, mer lämpligt sätt i 
södra delen närmare skogsområdet. 

Vidare ger bygglov förslag i yttrandet på ändringar i plankartan och 
ändringar av redaktionell karaktär för att förtydliga planhandlingarna. 

Kommentar: Plankartan och planbeskrivning har förtydligats. 

Synpunkt gällande att bygglov inte kan kräva att tak ska projekteras och 
utföras för att klara laster och installation av solpaneler. Det hindrar även 
möjligheten till variation av takutformning. 

Kommentar: Planbeskrivning har reviderats och riktlinjer kring krav om 
takkonstruktion för att klara laster och installation av solpaneler har tagits 
bort. 

I planbestämmelserna står det inget om hur stor del som får hårdgöras. Är 
permeabla ytor en förutsättning för att dagvattenhantering ska fungera? 

Kommentar: Bestämmelsen n3 under markens anordnande anger den grad 
som inte får hårdgöras för att klara hantering av dagvatten. 

Det finns ingen planbestämmelse som reglerar höjdsättning, inom 
planområdets östra del. 

Kommentar: Höjdsättning för kvartersmark inom alla delar regleras inte i 
plankartan. Höjdsättning av kvartersmark styrs av höjdsättning för gata och 
dagvattendammar i området. I plankartan ges hänvisning till avsnitt om 
dagvattenhantering inom kvartersmark.  

Bygglov lämnar synpunkter om planbestämmelsen dagvattendamm och 
ställer frågan vad syftet är med planbestämmelsen? Vad händer om det inte 
görs någon dagvattendamm? Vem ansvara för att det finns en 
dagvattendamm? 

Kommentar: Dagvattendamm kommer anläggas på allmän platsmark. Det 
innebär kommunalt huvudmannaskap och det är kommunen, 
samhällsbyggnadskontoret stadsmiljö i dialog med Nodra AB som ansvarar 
för att de allmänna platserna iordningställs efterhand som detaljplanen 
byggs ut. Det är också kommunen som ansvarar för den skötsel och det 
underhåll som krävs i dessa områden. Det är viktigt för planens syfte att 
funktionerna placeras inom vissa delar av naturområden och regleras 
därför med egenskapsbestämmelser. Se även avsnitt 5.2 Ansvarsfördelning 
och genomförandeorganisation i planbeskrivningen.  

Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare redogörelse kring 
översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har även kompletterats 
med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av dagvatten på 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 12(53) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Herrebro Våtmark, Motala ström, Glans Vattenskyddsområde i avsnitt 4.7 
och miljökvalitetsnormer för vatten.  

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 
Buller från installationer på verksamheter så som fläktar, kylaggregat kan 
också påverka närboende. En vall dämpar enbart buller om siktlinjen bryts, 
vilket innebär att installationer på tak eller väg mot bostäder kan vara 
störande. Det kan därför vara klokt att styra detta i plankartan även för de 
västligaste områdena, med tanke på hänsyn till närboende i Klinga by. 

Kommentar: Vid nybyggnation finns bygglagstiftningen som ställer krav på 
byggnadens konstruktion och utformning för att hantera buller. För att 
ytterligare öka skyddet mot störningar för närboende har bestämmelsen för 
skydd mot störningar lagts till i plankartan. Se generell planbestämmelsen 
under rubriken utformning och omfattning. Friskluftsintag, fläktar och 
liknande teknikanordningar som orsakar buller ska anordnas på ett lämpligt 
sätt för att minimera störning för närboende. Verksamheters bullerpåverkan 
på omgivningen prövas i samband med bygglov. 

Trafikbullerutredningen saknar delar om transporter inom de olika tänkta 
verksamhetsområdena, som räknas som industribuller. Utredningen bör 
kompletteras med resonemang eller rekommendationer utifrån olika tänkta 
scenarios för att visa hur de totala bullernivåerna påverkas av olika typer av 
transportintensiv verksamhet.  

Kommentar: För att ytterligare öka skyddet mot störningar för närboende 
har bestämmelsen för skydd mot störningar m1 lagts till i  plankartan. 
Planbestämmelse finns också som ställer krav på att det är endast 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan som får etableras i 
området norr om bostäderna. 

Boverket rekommenderar beteckningen = ”verksamheter […] med 
begränsad omgivningspåverkan” Inom Z-verksamheter kan verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan lokaliseras. Det innebär att 
verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, 
ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. 

I granskningsförslaget har grönområdet mellan bostadsbebyggelsen i 
Klinga by, söder om planområdet och verksamhetsmarken utökats. Inom 
grönområdet planläggs för en landskapsvall. Vallen gestaltas som en serie 
kullar med varierande höjd, bredd och lutning och varierande vegetation  
och får funktionen som visuell avskärmning mellan befintliga villor och ny 
bebyggelse i verksamhetsområdet. I viss mån kommer landskapsvallen även 
att ha en bullerdämpande effekt för området. 
 
Bestämmelser för skydd mot störningar, krav om placering av byggnad 4 
meter från gräns mot parkområde, Planbestämmelse Z- verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan, landskapsvall tillsammans med det utökade 
respektavståndet mellan bostäder och kvartersmark gör att kommunen 
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bedömer att det syfte som samhällsbyggnadskontoret, avdelningen miljö och 
hälsa, efterfrågar uppnås. 

Den typ av verksamhet som kommer bedrivas inom planområdet är i nuläget 
inte fastställd. Verksamheters bullerpåverkan på omgivningen prövas i 
samband med bygglov. I planbeskrivningen har ett utvecklat resonemang 
kring buller lagts till under avsnitt 4.6 störning, hälsa och säkerhet.   

Dagvatten 
För planområdet krävs en särskilt noggrann hantering av 
dagvattenföroreningar då avrinningen från området leds till en våtmark och 
mynnar nära intaget i det nedströms belägna vattenskyddsområdet. 
Avskiljningen av föroreningar i de dammsystem som föreslås måste med 
säkerhet uppnå aktuella riktvärden. 

Det är viktigt att en avstängningsmöjlighet anordnas för att förhindra 
spridning via dagvattnet av släckvatten och oljeläckage och andra 
kemikalier till våtmarken och vattenskyddsområdet. 

Dagvattnet passerar delar av Herrebro deponis reningssystem (våtmark och 
dammar) för rening av lakvatten. Flöden och föroreningsinnehåll får inte 
påverka uppehållstid och halter i våtmarken så att den nödvändiga reningen 
av deponilakvattnet försämras. 

Det är bra om det framgår i plankartan att dagvattenanläggningarna är 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken samt en upplysning om att 
dagvattenutredningen har gjorts för området. 

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare 
redogörelse kring översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har 
även kompletterats med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av 
dagvatten på Herrebro Våtmark, Motala ström, Glans Vattenskyddsområde 
i avsnitt 4.7 och miljökvalitetsnormer för vatten. 

Att dagvattenanläggningarna är anmälningspliktiga enligt miljöbalken samt 
att dagvattenutredning är framtagen framgår av planbeskrivningen under 
avsnitt 5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation. 

Samhällsbyggnadskontoret, kommunala lantmäterimyndigheten 
Sammanfattning: Lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun 
inkommer med synpunkter som rör fastighetsgränser, redaktionella 
ändringar och avtalsservitut som bör klargöras. 

Kommentar: Planhandlingar inför granskning har reviderats utifrån 
inkomna synpunkter från Lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun. 

Det finns ett inskrivet avtalsservitut gällande kraftledning m.m. (05-IM1- 
28/762.1) från 1928 till förmån Triangeln 10 och 14 (E.ON Östvärme AB 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 14(53) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

resp. E.ON Energidistribution AB) som bl.a. belastar Borg 17:6, vilken 
saknar karta som redovisar någon utbredning/sträckning. 

Det finns ett inskrivet avtalsservitut gällande Kraftledning, Nätstation (D-
2018-00054785:1) till förmån för Triangeln 14 (E.ON Energidistribution 
AB) som är beställt för att klargöra dess utbredning. 

Kommentar: I planförslaget anläggs ett nytt ledningsstråk inom allmän 
plats som följer gång- och cykelvägen som korsar området. Fortsatt dialog 
med ledningsägare.  

Avtalsservitut gällande kraftledning m.m. (05-IM1- 28/762.1). Kartan 
saknas. Fortsatt dialog med rättighetshavare. 

Upplysning om avtalsservitut gällande Kraftledning, Nätstation (D-2018-
00054785:1) till förmån för Triangeln 14 (E.ON Energidistribution AB) är 
med i reviderad planbeskrivning inför granskning. 

I plankarta inför granskning förblir området inom Tjugan 4, söder om ny  
lokalgata kvar som kvartersmark i enlighet befintlig plankarta.  

Planområdet ansluter mot vägen till Alsäter samt omfattar en liten del av 
den vägen. För denna väg finns en gammal vägförrättning från 1932 enligt 
lag om enskilda vägar. Detta är en sovande ”förening” som inte finns i 
fastighetsregistret och där nybildade fastigheter längs med denna väg inte 
ansluts eftersom den är inaktuell. Vägen sköts idag om av kommunen men 
syftet med anslutningen till denna väg bör klargöras i text och att 
Alsätersvägen eventuellt bör hanteras beroende på syftet. 

Kommentar: Detaljplanen ger möjlighet till att undvika genomfartstrafik på 
Alsätersvägen. Kommunen ska ansöka om lantmäteriförrättning hos 
lantmäterimyndigheten om att bilda en gemensamhetsanläggning mellan 
gamla Linköpingsvägen och den nya kommunala gatan. I denna förrättning 
kommer kommunen sträva efter att endast fastigheterna utmed den aktuella 
sträcka blir delägare. Om de i gemensamhetsanläggningen deltagande 
fastigheterna väljer att inte ta emot stadsbidrag kan vägen stängas av för 
genomfartstrafik. 

Från den nya kommunala gatan och söderut kan kommunen ansöka om en 
särskild gemensamhetsanläggning där de berörda fastigheterna längs 
denna sträcka blir delägare. De kan då köra via Skalles väg för att komma 
ut på gamla Linköpingsvägen. Det är slutligen lantmäterimyndigheten som 
beslutar om gemensamhetsanläggningarna. 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 

Trafik 
Förslag på förtydligande för huvudgatans fulla sträckning i plankarta samt 
redaktionella ändringar som redogör förutsättningar för gång- och 
cykelvägar i området. 
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Kommentar: Plankartan och planbeskrivning har förtydligats utifrån 
synpunkt. 

Naturvård 
Mark och infrastruktur ser positivt på att värdefull skog undantag från 
exploatering och planläggs som natur. Vidare anser de att planförslaget med 
bestämmelse att för byggnad uppnå tyst sida mot Herrebrotippen. I yttrandet 
skriver mark och infrastruktur att grönstråket i planens mitt är välplacerat 
för att kunna fungera även för fågel, vilt och småvilt. Vidare menar mark 
och infrastruktur att det i genomförandeprocessen är viktigt att arbeta vidare 
med utformningen av områdets grönstruktur för att på sikt stärka den 
omgivande biologiska mångfalden och bidra med nya ekosystemtjänster. 

Kommentar: Bestämmelse p1 in och utlastning får inte placeras mot 
användningsgräns i norr har tagits bort. Synpunkt noterad. 

För att säkra genomförandet av n3 i plankartan bör bestämmelsen ”marklov 
krävs för hårdgörning” läggas till. 

Kommentar: Marklov krävs för hårdgörning har lagts som en administrativ 
bestämmelse i plankartan. 

Höjdsättning för gatan bör läggas till i plankartan. 

Kommentar: Höjdsättning för gata redovisas i granskningsversionen. 

Samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering.  
Sammanfattning: Från övergripande samhällsplanering inkommer yttrande 
från stadsantikvarie Hanna Domfors och stadsarkitekt Karin Milles som 
föreslår att gång- och cykelstråket bör ges en annan dragning genom 
planområdet, en dragning som sammanfaller med den tidigare 
järnvägsdragningen. 
 
Kommentar: Gång- och cykelväg har fått en ny dragning som sammanfaller 
med tidigare järnvägens sträckning genom området. Ändringen stämmer 
med utpekade gång- och cykelstråk som finns utpekat i Översiktsplanen för 
staden 2017. Det lyfter även fram historiska strukturer och en bredare 
siktlinje genom området. Med ändringen inkluderas gång- och cykel med 
verksamhetsområdet. Ändringen möjliggör även för en samplacering av ett 
ledningsstråk genom området.  

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Sammanfattning: Räddningstjänsten anser att om kommunen enbart avser 
att säkerställa teknisk försörjning fram till fastighetsgräns ska det förtydligas 
i planen att internt brandpostsystem ska anordnas, enligt krav VAV P76 och 
VAV P83.  
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Kommentar: Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är 
säkerställd i samband med bygglovsansökan.   

Räddningstjänsten anser även att det ska säkerställas framkomlighet för 
räddningstjänstens fordon till samtliga fasader på byggnaderna. 

Kommentar: Exploatör ska redovisa att åtkomlighet är säkerställd i 
samband med bygglovsansökan.   

Näringslivskontoret 
I sitt yttrande framhåller Näringslivskontoret att detaljplaneområdet kunde 
omfatta ett större område för kvartersmark. Näringslivskontoret skriver i sitt 
yttrande att förfrågningar om tomter i Klinga om cirka 5-10 hektar 
inkommit. Näringslivskontoret ser positivt på bestämmelse som reglerar 
storlek på fastigheter med ett mer småskaligt område i den södra delen. 
Vidare har Näringslivskontoret synpunkt på bestämmelsen n3 inom området 
planlagt för större lager och logistik. Näringslivskontoret menar att den kan 
bli svår att hantera. Näringslivskontoret förstår inte varför en så hög 
grönytefaktor behövs när det planeras för intilliggande park- och 
naturområden. Vidare lämnar Näringslivskontoret ett antal synpunkter om 
förtydligande i plankartan samt synpunkt om att höjdsättning av lokalgata, 
huvudgata måste passa med höjden på kvartersmark.  

Kommentar: I granskningsförslaget medger planen större fastigheter i 
nordvästra planområdet. Prickmark har tagits bort då planen har fått en 
förändrad disposition med ny placering av gång- och cykelstråk som korsar 
genom området. Bestämmelsen n3 under markens anordnande anger den 
grad som inte får hårdgöras för att klara hantering av dagvatten. 
Förtydligande har gjorts i plankartan utifrån synpunkter. Övriga synpunkter 
noteras.   

Nodra AB 

Avfallshantering 
Ingen erinran 

Vatten och avlopp 
Synpunkter gällande redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 

I plankartan finns bestämmelsen n3 som säger att 15 procent av 
fastighetsytan ska bestå av plantering av träd. Det viktigaste är att ytan 
förblir genomsläpplig och att bestämmelsen ändras från träd till grönyta. 

Norr om J1 måste plats ges för serviceväg inom området NATUR dike samt 
E2 dagvatten. Ytan kanske behöver breddas efter att en förprojektering 
gjorts. 
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Bredband 
Fiber finns inom planområdet. Om ledningsflytt behöver göras så behöver 
enheten bredband kontaktas i god tid. 

Kommentar: Redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen. 

Bestämmelsen n3 på plankartan har ändrats till 15 procent av fastighetsytan 
ska vara genomsläpplig och ska bestå av grönyta med gräs, plantering för 
grön fasad, planteringsytor och träd i fria former. Samt en hänvisning till 
avsnitt i planbeskrivning.  

Det har gjorts ändringar i plankartan för att rymma dagvattendamm dike 
och serviceväg med vändplats norr om J1 området.  

Bredband: Fortsatt dialog med Nodra AB om fiberkablar i området. Nodra 
AB ska återkomma med inmätning av ledningsdragningar. Området som 
berörs är Skalles väg inom befintligt verksamhetsområde. 

Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitt 6.2 fastighetsrättsliga 
konsekvenser utifrån inkomna synpunkter från ledningsägare.   

E.ON Energilösningar AB 
Ingen erinran. Området är inte utbyggt med fjärrvärme. 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
Sammanfattning: E.ON Energidistribution AB upplyser om behovet av E-
områden i plankartan. 

Vidare upplyser E.ON Energidistribution AB om 10 kVs kabel som i 
planförslaget delvis berör J-område. Det finns även en luftledning 40 kVs 
som delvis berör en mindre del i planområdets nordvästra del. För luftburen 
ledning ska ett minsta mått på 7 meter mellan lägsta faslinan till mark 
uppfyllas enligt ELSÄK 2008:1. 

Vid flytt eller behov av ombyggnad av anläggningar och ledningar bekostas 
detta av kommunen eller berörd exploatör. 

Kommentar: I plankartan finns utplacerade E-områden för 
transformatorstation utifrån föreslagen placering inskickat va E.ON. 
Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitt 6.2 Fastighetsrättsliga 
konsekvenser utifrån inkomna synpunkter från ledningsägare.  

Dialog med E.ON Energidistribution AB och Nodra AB har förts om 
placering av E-område. 
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Fortsatt dialog mellan kommunen och E.ON bör föras gällande luftledning 
(0581K-06/150.1) som delvis berör allmän plats Lokalgata i planområdets 
nordvästra del. 

E.ON Energilösningar AB 
Ingen erinran. Området är inte utbyggt med fjärrvärme. 

Skanova nätplanering 
Skanova AB har tagit del av detaljplan och låter framföra att de har 
ledningar/kanalisation inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt det är möjligt behålla befintliga teleledningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Om flyttning krävs för att genomföra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärd även bekostar den. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitt 6.2 
fastighetsrättsliga konsekvenser utifrån inkomna synpunkter från 
ledningsägare. 

Tele2 Sverige AB 
Tele2 upplyser om att de idag har ett kanalisationsstråk med kablar genom 
planområdet. Det är extremt viktigt att detta beaktas. En eventuell flytt av 
kablar bekostas av exploatören. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitt 6.2 
Fastighetsrättsliga konsekvenser utifrån inkomna synpunkter från 
ledningsägare. 

Östgötatrafiken 
Kommunen har haft dialog med östgötatrafiken och diskuterat planering och 
förutsättningar för kollektivtrafik. 

Naturskyddsföreningen 
Sammanfattning: Enligt miljöbalken 3 kapitlet 4§ får jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. I yttrande från naturskyddsföreningens efterfrågar de om 
kommunen övervägt andra platser att planlägga. 

Vidare menar naturskyddsföreningen att exploatering av jordbruksmark inte 
går i linje med den nationella och regional livsmedelsstrategin. 
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Kommentar: I översiktsplanen för staden antagen 2017 är området del av 
ett större område utpekat som lämpligt för verksamheter. Klinga har funnits 
utpekat som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark sedan år 2010 där 
det finns med i den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och 
Linköping. Översiktsplanen är inte bindande men den ger uttryck för 
ställningstaganden från både kommun och – genom länsstyrelsens 
granskningsyttrande – staten vad gäller den avsedda markanvändningen i 
kommunen. 

I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen aktualitet prövas kontinuerligt i 
form av ställningstaganden och ny lagstiftning. Det är således naturligt att 
förändringar i översiktsplanens olika geografiska delar och dess inriktning 
kan ske över tid. Framtagande av en detaljplan är ett sätt att genomföra 
intentionerna med översiktsplanen. 

Kommunens strategiska avvägningarna mellan olika allmänna intressen ska 
göras i översiktsplanen. Där anges vilka områden som är tänkta att 
utvecklas och vilka områden som ska bevaras. I granskningsyttrande till den 
nu gällande översiktsplanen, som blev antagen av kommunfullmäktige 19 
juni 2017, har länsstyrelsen inte framfört några invändningar mot att 
kommunen i översiktsplanen redovisat det aktuella området som lämpligt 
för verksamheter. 

Föreslagen detaljplan motiveras av att kommunens behov av 
verksamhetsmark kan tillgodogöras inom det utpekade området och att 
konsekvenserna bedöms som måttliga. Resterande jordbruksmark kan 
fortsatt brukas rationellt. Föreslagen detaljplan motiveras även av att  
planområdet ligger intill ett redan utvecklat verksamhetsområde i nära 
anslutning till E4, tillgänglighet till kollektivtrafik och goda förutsättningar 
för utbyggnad av huvudcykelstråk mellan centrala staden och Klinga. 
Kommen gör den sammantagna bedömningen att i föreslagen detaljplan 
prioriteras stadens behov av verksamhetsmark högre än jordbruksmark. 

Se även kommentar till Länsstyrelsen  yttrande under rubrik Jord- och 
skogsbruk. 

Planbeskrivningen har i avsnitt 3.4 Övriga områdesskydd kompletteras med 
ett resonemang om möjliga alternativa lokaliseringar och varför de valts 
bort. 

Naturskyddsföreningen föreslår även att natur passagen i planområdets mitt 
ska breddas till en lämplig korridor om minst 50 meter i bredd.  

Kommentar: Natur passagen har breddats till en betydligt bredare 
ekologisk korridor jämfört med samrådsförslaget.  

Vidare efterfrågar naturskyddsföreningen en närmare precision av vad som 
menas med grönyta i bestämmelsen n3 på plankartan.  
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Kommentar: Bestämmelsen lyder nu:15 procent av fastighetsytan ska vara 
genomsläpplig och ska bestå av grönyta med gräs, plantering för grön 
fasad, planteringsytor och träd i fria former. Samt en hänvisning till avsnitt 
i planbeskrivning. 

Naturskyddsföreningen anser även att alla verksamhetsområden i 
Norrköpings kommun ska förses med järnvägsspår som är överlägset 
energisnålare än vägtransport. Det är för att klara parisavtalets 
koldioxidutmaningar.  

Kommentar: Synpunkt noteras. 

Naturskyddsföreningen ser positivt på att cykelvägar byggs ut inom 
planområdet men menar att det behöver säkras att cykelvägar byggs ut och 
länkas till omkringliggande målpunkter och orter.  

Kommentar: Synpunkt noteras.  

Vidare menar naturskyddsföreningen att en säker gångväg till busshållplats 
behöver planeras in.  

Kommentar: För bussresor från staden behöver gående oundvikligen korsa 
Linköpingsvägen för att komma till verksamhetsområdet. Trafikverket, som 
är väghållare för Linköpingsvägen är medvetna om att passage av 
Linköpingvägen sker idag och att antal gående som korsar vägen kommer 
att öka. För bussresor in till staden kan gående färdas mellan 
verksamhetsområde och busshållplats utan att korsa Linköpingsvägen.                                               

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

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

Trafikverket 
Trafikverket ser positivt på en utvecklig av det aktuella området enligt de 
tankar som kommunen redovisar i översiktsplanen. Trafikverket anser att 
det även är viktigt att genomföra översiktsplanens huvudcykelnät och bygga 
ut cykelvägen från planområdet till Klockartorpet vilket skulle främja 
hållbart resande redan från etableringsstart. 

Trafikverket är väghållare för länsväg 1149 och den befintliga korsningen 
som verksamhetsområdet ansluter till är utbyggd till en typ C korsning , dvs 
att korsningen har kompletterats med ett eget körfält för vänstersvängande 
fordon. Trafikverket delar inte trafikutredningens (PM trafik förstudie Borg 
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17:6 Klinga 2019-08-29) antagande att 90 procent av all trafik angör 
området på en timme. 

Trafikverket anser att den befintliga korsningspunkten är dimensionerad för 
områdets kommande trafikflöden men det är viktigt att kommunen 
prioriterar utbyggnaden av gång- och cykelstråket till Klockartorpet. Ett 
utbyggt gång- och cykelnät separerat från biltrafiken samt gent medför att 
arbetspendling kan ske med cykel istället för bil. 
Kommentar: Kommunen delar Trafikverkets åsikt om att en koppling för 
gående och cyklister bör prioriteras och vara på plats redan vid 
etableringsstart. Detta för att främja hållbart resande och påverka 
nytillkomna arbetspendlare att cykla framför att ta bilen. På så vis minskar 
vi belastningen på Korsningspunkten och skapar en mer trivsam miljö för de 
som är verksamma i området. 

Vårt antagande innebär att 90 procent av den anländande trafiken kommer 
under samma timme på förmiddagen och att 90 procent av den utgående 
trafiken sker under samma maxtimme på eftermiddagen. Det innebär inte att 
90 procent av dygnets totala trafik förkommer utan snarare cirka 45 
procent. Vårt antagande är baserat på att arbetstiderna och leveranser sker 
på ett liknande sätt som vårt referensområde i Norrköping som vi bedömer 
har likvärdiga förutsättningar. Om andelen trafik som anländer samtidigt är 
överskattad eller inte vet vi först efter etablering. Dock bedömer vi 
fortfarande att, även om trafikmängden skulle stämma, att vi inte behöver en 
korsningspunkt med högre kapacitet än i dagsläget. Därav påverkar inte 
våra meningsskiljaktigheter gällande trafikmängd under maxtimmen 
utformningen av korsningspunkten. 

Berörda - fastighetsägare och andra 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummer ordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 1 – 10 
Sammanfattning: Följande synpunktsförfattare motsätter sig att kommunens 
förslag att bygga verksamhetsområde på värdefull jordbruksmark. 

Kommentar: I översiktsplanen för staden antagen 2017 är området del av 
ett större område utpekat som lämpligt för verksamheter. Klinga har funnits 
utpekat som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark sedan år 2010 där 
det finns med i den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och 
Linköping. Översiktsplanen är inte bindande men den ger uttryck för 
ställningstaganden från både kommun och – genom länsstyrelsens 
granskningsyttrande – staten vad gäller den avsedda markanvändningen i 
kommunen. 

I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen aktualitet prövas kontinuerligt i 
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form av ställningstaganden och ny lagstiftning. Det är således naturligt att 
förändringar i översiktsplanens olika geografiska delar och dess inriktning 
kan ske över tid. Framtagande av en detaljplan är ett sätt att genomföra 
intentionerna med översiktsplanen. 

Kommunen vidhåller sina tidigare ståndpunkter att det är i översiktsplanen 
som avvägningarna ska göras mellan olika allmänna intressen. I 
granskningsyttrande till den nu gällande översiktsplanen, som blev antagen 
av kommunfullmäktige 19 juni 2017, har länsstyrelsen emellertid inte 
framfört några invändningar mot att kommunen i översiktsplanen redovisat 
det aktuella området som lämpligt för verksamheter. 

Föreslagen detaljplan motiveras av att kommunens behov av 
verksamhetsmark kan tillgodogöras inom det utpekade området och att 
konsekvenserna bedöms som måttliga. Resterande jordbruksmark kan 
fortsatt brukas rationellt. Föreslagen detaljplan motiveras även av att  
planområdet ligger intill ett redan utvecklat verksamhetsområde i nära 
anslutning till E4, tillgänglighet till kollektivtrafik och goda förutsättningar 
för utbyggnad av huvudcykelstråk mellan centrala staden  och Klinga. 
Kommen gör den sammantagna bedömningen att i föreslagen detaljplan 
prioriteras stadens behov av verksamhetsmark högre än jordbruksmark. 

Se även kommentar till Länsstyrelsen under rubrik Jord- och skogsbruk. 

Synpunktsförfattare 11 
Sammanfattning: Synpunktsförfattaren motsätter sig planerna på att 
bebygga värdefull jordbruksmark. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10. 

Vidare ifrågasätter synpunktsförfattaren kommunens beslut att planlägga för 
verksamhetsmark som innebär stor påverkan på landskapsbilden och att 
värdefull kulturmiljö försvinner. 

Kommentar: Det planerade verksamhetsområdet som detaljplanen föreslår 
kommer medföra att landskapsbilden förändras. Vyer ut mot 
jordbrukslandskapet kommer att förändras med föreslagen bebyggelse. På 
initiativ av Norrköpings kommun har ett kulturhistoriskt planeringsunderlag 
tagits fram. I uppdraget ingick delvis en landskapsanalys med syfte att 
identifiera och analysera landskapets förutsättningar och karaktärer så att 
landskapets befintliga värden, potential och sårbarhet kan synliggöras och 
skapa förståelse för de konsekvenser som förändringar i landskapet kan ge. 
I underlaget ges rekommendationer för hur nybyggnation kan balanseras 
med kompensationsåtgärder som förstärker de kulthistoriska värdena. 

Rekommendationer i det kulturhistoriska planeringsunderlaget har varit 
vägledande när detaljplanen har utformats. 
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Realiserande av detaljplanen innebär att det blir möjligt att uppföra 
verksamhetsbebyggelse. Det innebär också att utblicksmöjligheterna kraftigt 
begränsas. Vid utformning av planförslaget har fastighetsstrukturen och 
gatornas utformning och placering studerats så att utblickar i viss mån kan 
bibehållas, längs huvudgatan planteras träd i rad. 

För läsbarheten av kulturmiljön i området har den skogsklädda höjden i 
södra delen av planområdet planlagts som natur. Området som angränsar 
till befintligt bostadsområde planläggs som park. Syftet är att säkerställa ett 
respektavstånd mellan det planerade verksamhetsområdet och bostäderna 
samt den bebyggelse som utgör den samlade kulturmiljön för Klinga by. 

För att minska den visuella påverkan som ny verksamhetsbebyggelse norr 
om Klinga by medför anläggs en landskapsvall. Vallen får karaktär av 
naturligt formade kullar med variation i höjd, bredd och lutning. Vallen 
anläggs med trädplantering och varierande vegetation och är en 
kompensation för den förändring av landskapsbilden som 
verksamhetsområdet medför. 

Med hänsyn till landskapsbilden och verksamhetens beskaffenhet ska ny 
bebyggelse utformas med en hög arkitektonisk nivå. Ny bebyggelse mot 
parkområdet med landskapsvall ska utföras i träfasad. För de stora lager- 
och logistikfastigheterna i östra delen av planområdet är målet att utnyttja 
områdets topografi för att mildra större byggnaders dominans i landskapet. 

Synpunktsförfattare 13 och 14 
Synpunktsförfattarna hänvisar till miljöbalken 3 kapitel. 4 § brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Synpunktsförfattarna ställer följande frågor: 

”Var vänlig ange vilka väsentliga samhällsintressen som kommer att 
tillgodoses på bekostnad av anspråk av jordbruksmark som ligger på en av 
länets välarronderade åkrar.” 

Kommentar: Se svar till synpunktsförfattare 1 – 10. 

Vidare efterfrågar synpunktsförfattarna att kommunen anger orsak till att 
dessa samhällsintressen inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det vill säga ange 
vilken annan mark som inte duger för etablering av nytt 
verksamhetsområde, samt orsakerna bakom detta val. 

Kommentar: 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 
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väldigt mycket transporter är närheten och möjligheten att utnyttja större 
vägar väldigt viktigt för att minska miljöbelastningen och närhet till E4 är 
en viktig funktion i etableringen. 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 finns inte några 
områden som är cirka 20 hektar stora som kan ge plats för stora byggnader, 
angöring och körytor för tung trafik. 

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

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. 

Synpunktsförfattarna lämnar ett förslag om att anlägga en ny av/påfart från 
E4 till Bråvalla och lägga det planerade verksamhetsområdet där. 

Kommentar: 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. 

Synpunktsförfattarna motsätter sig att kommunen bygger logistikcentrum på 
mark med värdefulla och unika miljöaspekter som den riksintressanta 
kultur- och historiska miljön, ekhagarna, avrinning mot Glans 
vattenskyddsområde och där pastoral vy försvinner i och med etableringen 
av ett verksamhetsområde. 

Kommentar: Marken som föreslås exploateras består idag till största delen 
av åkermark, avståndet mellan inverkan på fornlämningarsmiljön bedöms 
som måttlig då kulturmiljövärdena berörs ytterst marginellt. Planområdet 
gränsar även till riksintresse för Borgs ekhagar som är naturreservat och 
även ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura-2000. 
Reservatet ligger norr om verksamhetsområdet och består av hagar med 
gamla ekar och några åkerholmar. Kommunen har gjort en bedömning av 
påverkan på eklandskapet från aktuell detaljplan för verksamhetsområde 
Klinga. Detaljplanen bedöms inte ge någon betydande påverkan på Natura-
2000 området, varför en prövning av detaljplanen mot Natura 2000-
bestämmelserna inte bedöms motiverad. Konsekvensen av planförslaget 
bedöms inte påtagligt skada riksintresse för natur- och kulturvärden. 

De underlag som kommunen grundar sina bedömningar på framgår av 
planbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning. Herrebrotippens södra 
delar kommer att påverkas, främst av buller, genom angränsande 
verksamhetsetablering. Detta framgår av handlingarna. De norra delarna 
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av tippen och Herrebro våtmark påverkas i mindre utsträckning eftersom de 
ligger längre bort och delvis skyddas av topografiska förhållanden 
respektive vegetation. Herrebro våtmark är dessutom redan starkt påverkat 
av trafikbuller. 

Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare redogörelse kring 
översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har även kompletterats 
med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av dagvatten på 
Herrebro Våtmark, Motala ström, Glans Vattenskyddsområde i avsnitt 4.7 
och miljökvalitetsnormer för vatten.  

När det gäller påverkan på Natura 2000 har kommunen, efter en 
landskapsanalys av och kring Natura 2000-områdena i Norrköpings 
eklandskap, gjort bedömningen att planen inte ger någon betydande 
påverkan. Länsstyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för prövning 
och tillsyn av Natura 2000, delar kommunens bedömning. Planbeskrivnigen 
har i avsnitt 3.2 – Riksintressen kompletterats med en grundligare 
redogörelse för hur frågan undersökts.  

Se även svar till synpunktsförfattare 11. 

Synpunktsförfattarna föreslår även att genomföra etablering av ett nytt 
verksamhetsområde inom ett annat område som inte påverkar miljöaspekter 
i samma utsträckning som ovan, förslagsvis Bråvalla eller Händelö. 

Kommentar: Förslaget noteras, i samrådsredogörelsen besvaras endast 
synpunkter som berör föreslagen detaljplan och det avgränsade område 
som därmed berörs. 

I planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 
finns redogivet trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Synpunktsförfattarna ställer 
frågan om de föreslagna åtgärderna längs Alsätersvägen från Borg 17:25 till 
Linköpingsvägen blir aktuella i och med föreslagen detaljplan Borg 17:6. 

Kommentar: Behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med 
Alsätersvägen kvarstår. Dock planeras trafiken till och från 17:25 att efter 
genomförande hänvisas via Skalles väg vilket minskar trafikbelastningen på 
Alsätersvägen. Behovet av gång- och cykelförbindelse mellan Borg 17:25 
och Linköpingsvägen kvarstår men kan komma att anslutas till den tänkta 
gång- och cykelbanan som planeras för Borg 17:6. 

Synpunktsförfattarna ställer frågan om hur huvudmannaskapet skulle se ut 
för Alsätersvägen mellan den nya lokalgatan och Linköpingsvägen. Vidare 
ställer synpunktsförfattarna frågan om vilka åtgärder som planeras för att 
begränsa genomfartstrafik på Alsätervägen efter det att den nya lokalgatan 
tillkommit. 

Kommentar: Detaljplanen ger möjlighet till att undvika genomfartstrafik på 
Alsätersvägen. Kommunen ska ansöka om lantmäteriförrättning hos 
lantmäterimyndigheten om att bilda en gemensamhetsanläggning mellan 
gamla Linköpingsvägen och den nya kommunala gatan. I denna förrättning 
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kommer kommunen sträva efter att endast fastigheterna utmed den aktuella 
sträckan blir delägare. Om de i gemensamhetsanläggningen deltagande 
fastigheterna väljer att inte ta emot stadsbidrag kan vägen stängas av för 
genomfartstrafik. 

Från den nya kommunala gatan och söderut kan kommunen ansöka om en 
särskild gemensamhetsanläggning där de berörda fastigheterna längs 
denna sträcka blir delägare. De kan då köra via Skalles väg för att komma 
ut på gamla Linköpingsvägen. Det är slutligen lantmäterimyndigheten som 
beslutar om gemensamhetsanläggningarna. 

Synpunktsförfattarna föreslår att placering av större byggnader, inom det 
som samrådshandlingen benämns zon F, placeras så långt det är möjligt i 
sydöstlig riktning. Det är för att ytterligare minska ljudpåverkan för 
fastigheter väster om föreslaget verksamhetsområde. 

Kommentar: I granskningsförslaget har planbestämmelsen som styrde 
placering av in och utlastning  tagits bort. Plankartan blir på så vis mer 
flexibel och större byggnader i östra delen kan placeras på ett, för området, 
mer lämpligt sätt i södra delen närmare skogsområdet. 

Synpunktsförfattare 15 
Synpunktsförfattaren motsätter sig byggnation av lager och 
logistikbyggnader vid Klinga, Borg 17:6 och tar vidare upp hur en 
exploatering av marken medför en negativ påverkan på omgivande miljöer 
med bostäder, åkermarken och kulturmiljön. 

Kommentar: Det är oundvikligt att siktlinjer och landskapsbild i det öppna 
landskapet kring Borg påverkas med föreslagen detaljplan. Å andra sidan 
är detta landskapsrum redan påverkat i och med de tidigare detaljplanerna 
för verksamheter. De största verksamhetsbyggnaderna lokaliseras i ett mer 
begränsat landskapsrum mellan tippen och den skogbeklädda bergshöjden, 
där de inte påverkar det öppna landskapet kring Borg i så hög utsträckning. 
Även landskapsvallen som föreslås syftar till att stärka siktlinjer genom 
landskapet och samtidigt utgöra en natur och växtlighetsridå mellan 
villabebyggelsen och verksamhetsbyggnaderna. 

Den gamla hällmarkstallskogen berörs inte av planerad exploatering. Den 
västligaste delen av skogen planläggs dessutom som ”natur”. Detta är 
positivt för rekreation och biologisk mångfald, eftersom det innebär att 
skogen inte kommer att användas för skogsproduktion. 

Se även svar till synpunktsförfattare 1 – 10, samt kommentar till 
synpunktsförfattare 11, -14 om påverkan på landskapsbilden samt att 
värdefull kulturmiljö försvinner. 

Synpunktsförfattaren ifrågasätter om vägbredden på 7,5 meter för Skalles 
väg räcker för tunga fordon, personbilar, mopeder, cyklister och gående. 
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Kommentar: Gatorna i området kommer att bli 7 meter breda vilket 
uppfyller råd i Vägar och gators utformning (VGU) avseende bredd för 
huvudvägar och gator för godstrafik med tillåten hastighet 40 km/h. Längs 
gatorna kommer det att byggas separata gång- och cykelbanor. 

Vidare yttrar sig synpunktsförfattaren kring trafiksäkerheten i T-korsning 
Skalles väg och Linköpingsvägen. 

Kommentar: Sikten bedöms vara cirka 180 meter åt öster vilket uppfyller 
minsta godtagbara siktsträcka för vägar som är reglerade till 80 km/h. 
Trafik som kommer från öster bedöms ha minst lika lång siktsträcka och har 
då tid på sig att anpassa sin fart eller bromsa om det svängt ut ett fordon 
som inte hunnit upp i hastighet. 

Synpunktsförfattaren ifrågasätter lönsamheten samt föreslår att placera lager 
och logistik på redan etablerade områden, och anger som exempel 
rustalagret. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 12. 

Synpunktsförfattare 16 
Synpunktsförfattaren motsätter sig att kommunen bygger logistikcentrum på 
värdefull jordbruksmark. Synpunktsförfattaren uttrycker kritik om 
föreslagen etablering av verksamhetsområde och efterfrågar alternativ 
placering. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10. 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 väldigt viktigt för att 
minska miljöbelastningen och närhet till E4 är en viktig funktion i 
etableringen. 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 finns inte några områden som 
är cirka 20 hektar stora som kan ge plats för stora byggnader, angöring och 
körytor för tung trafik. 

Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter som, 
beskrivits ovan, överstiger de planerade tomterna sammantaget både 
Malmölandet och Klinga. 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. 
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Synpunktsförfattare 17 
Synpunktsförfattaren hänvisar till miljöbalken och skriver i sitt yttrande 
”Miljöbalken 3 kapitlet 4 § brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 

Vidare yttrar sig synpunktsförfattaren kring trafikpåverkan i och med 
exploateringen. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10, 13-14 om 
exploatering av jordbruksmark, alternativ placering, och hänvisning till 
miljöbalken. De tillkommande verksamheterna beräknas generera totalt 
cirka 800 fordonsresor per dygn vara 7 procent beräknas vara tung trafik. 
Detta är betydligt mer än de cirka 100 resorna som sker på Skallesväg idag. 
Dock bedöms den tillkommande trafiken inte generera bullernivåer som 
överskrider riktvärdena för nybyggnad, 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Bostäder som ligger intill 
Alsätersvägen får en sänkt bullernivå då trafik längs med Alsätervägen 
beräknas minska vid införandet av lokalgatan mellan Skalles väg och 
Alsätersvägen. 

I samband med detaljplanen för Borg 17:6 så planeras en gång- och 
cykelväg att anläggas i förlängningen av den befintliga banvallen. Detta 
medför bättre möjligheter för barn att själva gå- och cykla till kringliggande 
närområden. 

Synpunktsförfattare 18-19 
Synpunktförfattarna vill protestera mot detaljplaneförslaget om ett 
verksamhetsområde med lager och logistik intill Klinga bostadsområde. 

Synpunktsförfattarna ansökte under år 2012 om att stycka av sin fastighet 
för uppförande av enbostadshus. Ansökan beviljades med ett positivt 
förhandsbesked. Med föreslagen plan om ett verksamhetsområde i 
anslutning till fastighet menar synpunktsförfattarna att tomten blir osäljbar 
då ingen vill ha 12-20 meter höga lagerbyggnader utanför sin dörr. 
Synpunktsförfattarna tycker att det är fel att placera ett verksamhetsområde 
med ökade trafikutsläpp i närheten av ett bostadsområde med lantlig 
omgivning och luft. 

Kommentar: Positivt förhandsbesked för att stycka fastighet är bindande i 2 
år. Prövning gjordes då utifrån de förutsättningar som var kända om 
området i gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping antagen 
2010. Då var området utpekat som utredningsområde för framtida 
verksamheter. En ny prövning görs utifrån gällande förutsättningar. Om 
föreslagen detaljplan blir gällande skulle ett område planlagt som natur 
angränsa fastigheten och i nära anslutning ett område planlagt som park. 
Större lager och logistikbyggnader med tillåten höjd 20 meter placeras 
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nordost, bakom skogsområde och inte i anslutning till synpunktsförfattarens 
fastighet. 

Kommentar på yttrande om att det är fel placering av ett 
verksamhetsområde se kommentar till synpunktsförfattare 13 och 14. 

Övriga synpunkter noteras. 

Synpunktsförfattare 20-21 
Synpunktförfattaren önskar svar på frågor om vilka väsentlig 
samhällsintressen som kommer att tillgodoses på bekostnad av anspråk av 
jordbruksmark.  Vidare önskas svar på orsakerna till att samhällsintressen 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Vidare föreslår synpunktsförfattaren att 
anlägga en ny av/påfart från E4 till Bråvalla och föreslår kommunen att 
placera verksamhetsområdet där. Synpunktförfattaren motsätter sig att 
kommunen bygger logistikcentrum på värdefull jordbruksmark. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1 – 10 om vilka väsentlig 
samhällsintressen som kommer att tillgodoses. Svar om att annan mark tas i 
anspråk, se kommentar till synpunktsförfattare 13 och 14. 

Kommentar: Förslag om att anlägga en ny av/påfart från E4 till Bråvalla 
och lägg det planerade verksamhetsområdet där. Förslaget noteras, i 
samrådsredogörelsen besvaras endast synpunkter som berör föreslagen 
detaljplan och det avgränsade område som därmed berörs. 

Synpunktsförfattare 22-23 
Synpunktförfattarna motsätter sig att kommunen bygger logistikcentrum på 
värdefull jordbruksmark. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1 – 10. 

Vidare uttrycket synpunktsförfattaren en oro för sättningar och sprickor i 
nyrenoverade fasader. 

Kommentar: Byggherren ansvarar för att eventuellt göra besiktning av 
närliggande fastigheter innan byggnation. Byggherren är ansvarig, inte 
kommunen. Det är alltid byggherren som har bevisbördan vid en tvist, så 
det vanligaste är att denne gör en besiktning innan arbetet utförs. 

Ett nytt verksamhetsområde medför ökad trafik, avgaser och buller menar 
synpunktsförfattarna. 

Kommentar: De tillkommande verksamheterna beräknas generera totalt 
cirka 800 fordonsresor per dygn vara 7 procent beräknas vara tung trafik. 
Detta är betydligt mer än de cirka 100 resorna som sker på Skalles väg 
idag. Dock bedöms inte den tillkommande trafiken inte generera 
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bullernivåer som överskrider riktvärdena för nybyggnad, 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Bostäder som 
ligger intill Alsätersvägen får en sänkt bullernivå då trafik längs med 
Alsätervägen beräknas minska vid införandet av lokalgatan mellan Skalles 
väg och Alsätersvägen. I samband med detaljplanen för Borg 17:6 så 
planeras en gång- och cykelväg att anläggas i förlängningen av den 
befintliga banvallen. Detta medför bättre möjligheter för barn att själva gå- 
och cykla till kringliggande närområden. 

I yttrandet menar synpunktsförfattaren att Skalles väg inte är gjord för så 
mycket trafik och att infarten ligger otäckt nära ett backkrön. 

Kommentar: Skalles väg kommer att byggas om. Körbanan kommer att 
breddas och kompletteras med separat gång- och cykelbana. I dagsläget är 
vägen inte dimensionerad för den tillkommande trafiken, men i och med 
ombyggnaden kommer vägen anpassas för förväntad trafikmängd. 

Synpunktförfattaren tror att mycket trafik kommer gå på Alsätersvägen 
genom bostadsområdet, vilket skulle påverka de boende negativt. 

Kommentar: Tung trafik från det tillkomna området kommer att hänvisas till 
Skalles väg vilket även kommer vara den kortaste och snabbaste resvägen 
från området till Linköpingsvägen och E4. Utformningen av 
korsningspunkterna mellan den nya lokalgatan och både Skallesväg eller 
Alsätersvägen är inte detaljstuderade men kommer att utformas så att det 
inte blir naturligt att färdas via lokalgatan för att fortsätta på Alsätersvägen 
västerut. Om Alsätersvägen begränsas fysiskt så kan detta hindras helt. 

Synpunktsförfattare 24 
Synpunktförfattaren motsätter sig förslaget att bygga ett logistikcentrum 
utanför dennes tomt.  

Kommentar: I planförslaget planläggs ett område som natur utanför 
synpunktsförfattarens tomt. Naturområdet angränsar till ett område som 
planläggs som park där en landskapsvall kommer anläggas. Det är ett 
respektavstånd mellan synpunktsförfattarens tomt och det markområde som 
plankartan möjliggör att bebyggas med verksamheter som exempelvis lager 
och logistik. I granskningsversionen har ändringar gjorts i det sydvästra 
planområdet. Ytan för verksamhetsmark har minskats. Parkmark med 
landskapsvall placerats längre norrut och område mellan park och gräns 
till villatomterna anläggs som natur. Användningen natur gör marken mer 
flexibel och den kan exempelvis användas som betesmark och får skötas 
enligt skötselplan eller ortens sed. Respektavstånd mellan villatomterna och 
verksamhetsmark har således utökats.   

Ändringen motiveras med att området får en bättre helhetsstruktur och 
tydligare ramar in vad som hör till bostadsområdet och vad som är 
verksamhetsområde. Landskapsvallen förskjuts något mer norrut och de två 
befintliga ekonomibyggnaderna framträder tydligare i landskapet.  
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Synpunktsförfattare 25 
Synpunktförfattaren menar om att om detaljplanen antas vill fastighetsägare 
av fastighet 17:36 och boende på Alsätersvägen 17 att kommunen sätter upp 
gatubelysning på denna adress. 

Kommentar: Den aktuella adressen ligger utanför planområdet vilket gör 
att synpunkten inte hanteras i denna planprövning. 

Synpunktsförfattare 26 
Synpunktförfattaren motsätter sig förslaget att bygga ett stort logistikcenter 
utanför dennes tomt och bostad. Vidare vill synpunktsförfattaren bevara den 
”bullerby känsla” som finns i grannskapet med röda hus, öppna ängar och 
hagar, följt av vacker skog.  

Kommentar: Den sammanhållna bebyggelsen inom Klinga by kan bevaras 
med föreslagen detaljplan. Området söder om Klinga by, 
detaljplaneområdet, kommer att förändras och siktlinjer och landskapsbild i 
det öppna landskapet kring Borg påverkas. Å andra sidan är detta 
landskapsrum redan påverkat i och med de tidigare detaljplanerna för 
verksamheter. De största verksamhetsbyggnaderna lokaliseras i ett mer 
begränsat landskapsrum mellan tippen och den skogbeklädda bergshöjden, 
där de inte påverkar det öppna landskapet kring Borg i så hög utsträckning. 
Landskapsvallen som föreslås syftar till att utgöra en natur och 
växtlighetsridå mellan villabebyggelsen och verksamhetsbyggnaderna. 

Den gamla hällmarkstallskogen berörs inte av planerad exploatering. Den 
västligaste delen av skogen planläggs dessutom som ”natur”. Detta är 
positivt för rekreation och biologisk mångfald, eftersom det innebär att 
skogen inte kommer att användas för skogsproduktion.  

Synpunktsförfattare 27 
Synpunktsförfattaren tycker att det är fel att bygga på platsen och härleder i 
sitt resonemang till skäl som ”…miljö, hållbarhet, historisk betydelse och 
kulturmiljö, framtidstro, rekreationsområde, estetik och ekonomi.” Vidare 
skriver synpunktsförfattaren att en utredning som visar på alternativ 
placering bör redovisas.   

Kommentar: Synpunktsförfattaren ifrågasätter kommunens beslut att 
planlägga för verksamhetsmark på bördig jordbruksmark och efterfrågar 
utredning som visar alternativ placering. Se kommentar till 
synpunktsförfattare 1 – 10 och kommentar till synpunktsförfattare 13-14. 

Synpunktsförfattaren menar att planeringar bör ske långsiktigt och inte vara 
trendkänsliga och att det finns en risk med att i tider när det är 
högkonjunktur, i det närmaste gratis att låna pengar. Det är enligt 
synpunktsförfattaren lätt att glömma att ekonomin historiskt har skiftat och 
varit ombytlig. Synpunktsförfattaren skriver vidare ”när lågkonjunkturen 
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slår till, eller när marknaden inte längre efterfrågar dessa nyskapade jobb 
eller de produkter industrierna tillhandahåller, är det inte ett otänkbart 
scenario att verksamheterna kan kommas läggas ned. Kvar står då ett 
asfalterat, taggtrådsomgärdat ödelandskap, där förbipasserande människor 
uppgivet kommer skaka på huvudet åt politikernas godtyckliga vilja”. 

Kommentar: Att kunna planera för och kunna erbjuda verksamhetsmark i 
bra lägen är en del av kommunens arbete och ett sätt att ge befintliga 
företag möjlighet att växa inom kommunen och samtidigt attrahera nya 
verksamheter. I takt med att innerstaden förtätas ökar också efterfrågan på 
mark för både större och mindre verksamheter utanför staden.   
Att kraftsamla bebyggelse inom utvalda områden och samlokalisera denna 
typ av verksamhet till ett redan utvecklat verksamhetsområde är att betrakta 
som god resurshushållning. I planeringen har kommunen gjort en 
uppskattning vad det gäller antalet arbetsplatser som denna typ av 
verksamhet kan generera. Då har Stadium och Rusta som är redan 
etablerade lager och logistikverksamheter använts som referensobjekt.            
Det finns dock inget som kan garantera att det angivna antalet arbetsplatser 
inom verksamhetsområdet tillkommer. Det finns heller inget som kan 
garantera att ett företag inte kan lägga ner sin verksamhet av olika 
anledningar.  
 

Synpunktsförfattaren tar vidare upp hur kommunen ändrat planerna för 
området från bostadsområde med en tydlig vision vad det gäller karaktär 
och utformning, till att ett tiotal år senare planera för industrimark och 
skriver ”Sådana här betydelsefulla planer måste omfatta längre perspektiv 
och dessutom ske ur ett mer holistiskt perspektiv.” Vidare skriver 
synpunktsförfattaren ”Att tomterna såldes med vetskap om att planer på 
industrimark redan fanns, ser jag som otänkbart, då detta skulle tyda på 
illvilja eller rentav uttalad ondska. Alltså kvarstår en alltför hög 
trendkänslighet, en bristande framtidsvision och kortsiktig planering hos 
beslutsfattare.” Sammanfattningsvis menar synpunktsförfattaren att 
processen från ÖP till detaljplan gått oroväckande fort och att 
översiktsplanen för staden 2017 därför bör omarbetas. Synpunktsförfattaren 
tar vidare upp att jordbruksmarken ska behållas och de hållbara jobb den 
skapar. Synpunktsförfattaren skriver ”I takt med ökande befolkning, 
klimatförändringar, viktiga pollinatörers utdöende, och den nationellt sett 
minskande jordbruksarealen, så framstår den politiska viljan alltmer 
svårbegriplig och nästintill absurd.” 

Kommentar: Synpunkt noteras. 

Synpunktsförfattaren tar upp citat om hur området beskrivits i befintlig 
detaljplan från 1991 som upprättats för det industriområde som redan är 
uppbyggt i Klinga. "Gården med framförliggande mark har upptagits som 
ett huvudmotiv i utformningen av arbetsområdet" (s.1) och att "området 
ligger inom en kulturmiljö av kommunalt intresse där landskapsbilden är av 
ett visst bevarandeintresse" (s.2). Vidare var markplaneringen tänkt att 
utföras "med hög estetisk ambition" (s.3)”. Vidare skriver 
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synpunktsförfattaren ”Av ovanstående resonemang kan två slutsatser dras. 
Den ena, att kommunen redan gjort ett irreversibelt och allvarligt misstag 
genom att bebygga marken, och den andra, att det denna gång är alltjämt 
viktigt att fatta ett riktigt och välgrundat beslut genom att inte förstöra 
kulturmiljön genom fler industrier. Låt därför Klinga förbli ett område för 
rekreation och naturupplevelse och bevara den för framtiden så viktiga 
åkermarken, i linje med de riktlinjer som faktiskt finns!” 

Kommentar: En uttalad målsättning i föreslagen detaljplanen är att utforma 
grönområden med positiva värden för området och med hänsyn till 
landskapsbilden och verksamhetens beskaffenhet ska ny bebyggelse 
utformas med en hög arkitektonisk nivå i enlighet med ”Arkitekturstaden 
Norrköping”, kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad som 
innehåller strategier och riktlinjer för att höja och tydliggöra kommunens 
ambitioner beträffande arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Dokumentet 
ska vara vägledande i kommunens interna arbete med arkitektur inom 
förvaltning och bolag, men ska även fungera som en gemensam plattform 
vid planläggning och bygglovgivning, i dialogen med allmänheten och med 
byggbranschen.  

I föreslagen plan har kommunen som ambition att skapa variation och höja 
den estetiska kravnivån inom det nya verksamhetsområdet. För att uppnå 
det uttalade syftet med detaljplanen, regleras inom vissa delar av 
planområdet, utformning, fasadmaterial och grönyta inom kvartersmark 
genom planbestämmelser i plankartan. För allmän plats inom planområdet 
gäller kommunalt huvudmannaskap och det är således kommunen som 
ansvarar för att de allmänna platserna iordningställs efterhand som 
detaljplanen byggs ut. Det är också kommunen som ansvarar för den skötsel 
och det underhåll som krävs i dessa områden. Där ingår anläggandet av 
landskapsvall och plantering av träd längs gator samt skötsel av 
grönområden.  

Marken i och närmast kring planområdet är, med undantag för 
naturreservatet Borg och Herrebro våtmark,  inte ett ”utpekat” 
rekreationsområde. Den rekreation som närboende, ryttare med flera 
bedriver här idag sker inom ramen för det allemansrättsliga nyttjandet av 
mark där det bedrivs jord- och skogsbruk. Översiktsplanen pekar ut parker 
och rekreationsområden i och kring staden. Söder om staden finns bland 
annat stora grönområden och stråk mellan Vrinneviskogen och 
Vibergshultet med, liksom Herrebro våtmark. Dock inte markerna i och 
kring planområdet. I och med denna plan kommer ändå delar av skogen att 
planläggas, vilket innebär att den övergår från att vara produktionsskog till 
att bli rekreationsskog, vilket kanske främst har betydelse för de närboende. 
Planen ger också nya rörelsemöjligheter genom tillkomst av ny gång- och 
cykelkoppling mellan Herrebrotippen och Alsäters väg samt parkytor på 
nuvarande åker. Den befintliga  grusvägen över åkern kommer att finnas 
kvar, liksom delar av rörelsestråket i skogens brynzon. 

Synpunktsförfattaren lämnar i sitt yttrande förslag att utveckla det 
föreslagna grönområdet i sydvästra planområdet genom att plantera en 
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trädallé som fortsätter förbi inspektorbostaden och Klinga gård. Ett område 
som ligger inom befintlig detaljplan planlagt som park. Vidare skriver 
synpunktsförfattaren hur ”…Detta skulle på så sätt rama in hela den 
bostadsbebyggelse som finns och skulle på ett tydligt sätt avgränsa detta 
från industriområdet.” 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret bedömer att plantering i befintligt 
parkstråk kan vara en god idé. Detta är inte något som regleras i aktuell 
plan, utan som får ske inom ramen för utveckling av befintlig parkmark. 

Synpunktsförfattaren föreslår vidare att ”…Att kommunen tar hand om 
Klingaområdet och rustar upp det.” Förslaget lyder ”…Detta genom att 
förstärka de kulturhistoriska dragen och komplettera den idag eftersatta 
trädallén på båda sidor om Alsätersvägen förbi Klinga gård, samt dessutom 
låter denna allé fortsätta utmed Alsätersvägen, förbi ekonomibyggnaderna 
och fram till fastigheten Skåne.” Förslaget är i enlighet med de 
rekommendationer som Arkeologerna ger i det för planen framtagna 
kulturhistoriskt planeringsunderlaget. Synpunktsförfattaren menar att ”På 
detta sätt skulle grönskan göra bostadsområdet mer sammanhängande och 
de kulturhistoriska dragen frambringas.” 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget att förstärka 
och komplettera trädallén på båda sidor om Alsätersvägen kan vara en god 
idé. Den aktuella vägen ligger utanför planområdet vilket gör att förslaget 
inte hanteras i denna prövning. 

Synpunktsförfattaren anser även i sitt yttrande att planeringen av 
"skyddsvallen" ska förtydligas i detaljplanen och att det i detaljplanen bör 
redovisas höjd, bredd och trädslag.” 

Kommentar: Det är inte möjligt att i detta tidiga skede låsa 
landskapsvallens utformning i detalj. Syftet med vallen är som framgår av 
planbeskrivningen att den ska fungera som visuell avskärmning. Hur den 
bör utformas för att uppnå detta syfte kommer att studeras närmare inför 
byggnation. 

Synpunktsförfattare 28 
Synpunktsförfattaren motsätter sig all form av byggnation av 
logistikcentrum och andra verksamheter i området Borg 17:6. I yttrandet 
skriver synpunktsförfattaren ”Varför skulle kommunen skapa 300 nya jobb 
när jobben som redan finns inom kommunen inte är tillsatta?” Vidare 
skriver synpunktsförfattaren att inom vård, omsorg och utbildning fattas det 
många behöriga och prognosen är att det kommer fattas fler och fler då 
många går i pension. Satsa på de jobben som redan finns, istället för att 
skapa nya som eventuellt kan tillsättas. Det är inte ens säkert att all 
byggnation kommer i bruk. Det kanske slutar med tomma lagerbyggnader 
som inte används.” 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 12 och 27. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 35(53) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Synpunktsförfattaren skriver i yttrandet att med planförslaget innebär att att 
området bebyggs och asfalteras ända in till Glans tillopp. ”Det innebär en 
stor risk för utsläpp och föroreningar i sjön Glan och vårt dricksvatten. Hur 
försvarar ni det?” 

Kommentar: Det är en förutsättning för planens genomförande att 
Norrköpings dricksvatten inte kommer försämras när området exploateras 
och både utförda och kommande utredningar har detta som utgångspunkt.  

Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare redogörelse kring 
översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har även kompletterats 
med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av dagvatten på 
Herrebro Våtmark, Motala ström, Glans Vattenskyddsområde i avsnitt 4.7 
och miljökvalitetsnormen för vatten.  

Synpunktsförfattaren skriver i sitt yttrande att med planen förstörs den 
natursköna upplevelsen som finns i Eklandskapet. Vidare beskriver 
synpunktsförfattaren vikten av rekreation i dagens stressade samhälle. 
Synpunktsförfattaren skriver ”Trafik, ljud, avgaser och andra föroreningar 
kommer störa det djur och fågelliv som finns här. Vad jag vet så är det 
kommunen som anlagt fågelsjön. Varför lägga pengar på sådant om det 
sedan ändå ska förstöras av byggnation och trafik?” 

Kommentar: Påverkan på fågelliv och rekreationsupplevelse i Borgs 
ekbackar och Herrebro våtmark är betydande redan i dagsläget. Dels av 
befintligt verksamhetsområde som ligger alldeles inpå den sydligaste 
ekbacken, dels av påverkan från Linköpingsvägen och E4:an. Herrebro 
våtmark anlades primärt av vattenreningsskäl men har, trots sitt 
bullerutsatta läge, blivit en fin och mycket uppskattad fågelsjö. 

Synpunktsförfattaren ifrågasätter kommunens plan om att exploatera 
värdefull jordbruksmark och menar att det inte går att försvara med tanke på 
klimatet och den negativa utveckling som pågår.  

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10. 

Synpunktsförfattaren menar att föreslagen detaljplan inte respekterar de som 
medvetet valt att bosätta utanför stadens brus. Detaljplanen medför, menar   
synpunktsförfattaren, att barnens närmiljö förstörs och barnen kommer 
utsättas för diverse risker, ökad trafik, avgaser, buller med mera. Vidare 
skriver synpunktsförfattaren skriver ”Barnen har rätt till en bra uppväxt och 
en närmiljö som främjar klimatet och vårt välbefinnande. Barnen är vår 
framtid, förstör inte den.” 

Kommentar: De tillkommande verksamheterna beräknas generera totalt 
cirka 800 fordonsresor per dygn vara 7 procent beräknas vara tung trafik. 
Detta är betydligt mer än de cirka 100 resorna som sker på Skalles väg 
idag. Dock bedöms inte den tillkommande trafiken inte generera 
bullernivåer som överskrider riktvärdena för nybyggnad, 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Bostäder som 
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ligger intill Alsätersvägen får en sänkt bullernivå då trafik längs med 
Alsätervägen beräknas minska vid införandet av lokalgatan mellan Skalles 
väg och Alsätersvägen. I samband med detaljplanen för Borg 17:6 så 
planeras en gång- och cykelväg att anläggas i förlängningen av den 
befintliga banvallen. Detta medför bättre möjligheter för barn att själva gå- 
och cykla till kringliggande närområden. 

Synpunktsförfattare 29 (inklusive namnlista med 39 stycken 
namnunderskrifter samt bilagor) 
Klinga samverkan har inkommit med synpunkter och argument under 
samrådstiden. 

Nedan är ett utdrag ur häftet över inkomna synpunkter och argument från 
Klinga samverkan, sidan 2. Synpunkterna kan begäras ut i sin helhet av 
Norrköpings kommun. 

 
 
Kommentar: Synpunkt noteras. 

Synpunktsförfattaren menar att det är strategiskt fel av kommunen att bygga 
ett verksamhetsområde enligt föreslagen detaljplan. Synpunktsförfattaren 
föreslår att kommunen planlägger verksamhetsmark i direkt anslutning till 
E4:an där transporter också får en direkt anslutning till väginfrastruktur. Det 
finns, menar synpunktsförfattaren, inom kommunen redan väletablerade 
industri och logistikområden men nödvändig infrastruktur som vore mer 
lämpligt att exploatera. Det är bättre, menar synpunktsförfattaren, att samla 
lager- och logistikverksamheter på så få platser som möjligt istället för att 
de sprids ut på fler olika områden där de inte, menar synpunktsförfattaren, 
är lämplig. Föreslagen detaljplan, menar synpunktsförfattaren, är inte 
lämplig då den förstör jordbruksmark, inverkar negativt på landskapet, 
natura-2000 området med eklandskap, vattenskyddsområdet för Glan, 
närliggande betesmarker och Borg 17:6 som ett viktigt kulturhistoriskt 
område.  

Kommentar: För kommentar om alternativ placering av verksamhetsmark 
se kommentar till synpunktsförfattare 13-14, kommentar om exploatering av 
jordbruksmark se kommentar till synpunktsförfattare 1-10. Kommentar om 
inverkan på landskapet, Natura-2000 området, eklandskap och 
kulturhistoriskt område se kommentar till synpunktsförfattare 11, 13-14.  
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Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare redogörelse kring 
översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har även kompletterats 
med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av dagvatten på 
Herrebro Våtmark, Motala ström, Glans Vattenskyddsområde i avsnitt 4.7 
och miljökvalitetsnormen för vatten.  

Inom detaljplaneområdet finns inga betesmarker och planförslaget bedöms 
inte inverkar på befintlig betesmark i området. I sydvästra delen av 
planområdet har yta för verksamhetsmark minskats. Parkmark med 
landskapsvall placerats längre norrut och område mellan park och gräns 
till villatomterna anläggs som natur. Användningen natur gör marken mer 
flexibel och den kan exempelvis användas som betesmark och får skötas 
enligt skötselplan eller ortens sed. 

Synpunktsförfattaren önskar svar på hur kommunen motiverar att i 
översiktsplanen och aktuell detaljplan planera för verksamhetsmark, lager 
och logistik som medför tung trafik intill ett lantligt bostadsområde. Ett 
bostadsområde där kommunen dessutom var markförsäljare och i upprättad 
detaljplan ställde krav avseende färgsättning, takmaterial, skala och 
utformning för ny bebyggelse. Planområdets västra del ingår även i det 
regionala området för kulturmiljövården, Borgs kyrka-Klinga (K32). 
Synpunktsförfattaren menar att i översiktsplanen framgår inte att Klinga är 
ett viktigt kulturhistoriskt område och menar vidare att översiktsplanen för 
staden 2017 inte tagits fram på korrekta grunder. Detaljplaneförslaget 
bedöms följa översiktsplanens intentioner. 

Kommentar: Klinga har funnits utpekat som ett utvecklingsområde för 
verksamhetsmark sedan år 2010 där det fanns med i den gemensamma 
översiktsplanen för Norrköping och Linköping. Då det läggs ett stort ansvar 
på fastighetsköparen om undersökningsplikten inför ett fastighetsköp och 
för det fall att fastighetsägaren har ägt fastigheten innan översiktsplanen 
antogs är det viktigt att upplysa om vikten att lämna synpunkter på 
kommunens förslag till översiktsplan. 

I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen aktualitet prövas kontinuerligt i 
form av ställningstaganden och ny lagstiftning. Det är således naturligt att 
förändringar i översiktsplanens olika geografiska delar och dess inriktning 
kan ske över tid. Framtagande av en detaljplan är ett sätt att genomföra 
intentionerna med översiktsplanen. 

Klinga, som kommunalt kulturhistoriskt område, kan redovisas som tre 
särskiljande objekt utan historisk koppling till varandra men med 
landskapsmässiga egenskaper som främjat begravningar, grundläggning av 
byggnader samt jordbruksverksamhet.  

Den del som omfattar föreslagen detaljplan bedöms inte omfatta sådana 
värden att översiktsplanen behöver säkerställa dessa genom särskilda 
riktlinjer. 
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Klinga gård ligger närmast Borgs och Löths kyrka med en 
mangårdsbyggnad med herrgårdsprägel. Vi har ingen information om att 
det skulle råda någon kulturhistoriskt samband mellan Klinga gård och 
 Borgs- Löths Kyrka eller till det gravfält som finns nordost om gården.  

Att det en gång funnits en obruten svacka, mellan höjden för Kyrkan och 
gården, får härledas till dåtiden byggnadssätt som oftast utgjordes av en 
placering på en naturlig höjd med goda dränerande egenskaper. Äldre 
gårdsbildningar och vägar, i öppna dalgångar med jordbruksverksamhet, 
omgärdades ofta av lä-planteringar eller alléer. Detta var ett naturligt sätt 
på den tiden att minska påverkan av väder och vind som i sin tur är en 
konsekvens av det öppna landskapet. De landskapselement och strukturer 
som finns i området kring Klinga bedöms som vanligt förekommande runt 
om i landet.  

Synpunktsförfattaren skriver i yttrandet hur miljökonsekvensbeskrivningen 
anger områdets kulturhistoriska värde och att det i närområdet påträffats 
fornlämningar från både brons- och järnåldern. 
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver vidare den rika 
fornlämningsmiljön kring Herrebrokärret. Det menar synpunktsförfattaren 
understryker att det är fel att ianspråkta jordbruksmark för annan 
verksamhet. I yttrandet anser synpunktsförfattaren att 
miljökonsekvensbeskrivningen inte är fullständig då den saknar 
lokaliseringsalternativ.  

Kommentar: Kommunen vidhåller sina tidigare ståndpunkter att det är i 
översiktsplanen som avvägningarna ska göras mellan olika allmänna 
intressen. I granskningsyttrande till den nu gällande översiktsplanen, som 
blev antagen av kommunfullmäktige 19 juni 2017, har länsstyrelsen 
emellertid inte framfört några invändningar mot att kommunen i 
översiktsplanen redovisat det aktuella området som lämpligt för 
verksamheter.  

Marken som föreslås exploateras består idag till största delen av åkermark, 
avståndet mellan inverkan på fornlämningarsmiljön bedöms som måttlig då 
kulturmiljövärdena berörs ytterst marginellt. Konsekvensen av planförslaget 
bedöms inte påtagligt skada riksintresse för natur- och kulturvärden. De 
underlag som kommunen grundar sina bedömningar på framgår av 
planbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning.  

I detaljplanen ska kommunen pröva markens lämplighet för 
bebyggelse (4 kapitlet 2 § PBL) bl.a. med hänsyn till kulturvärdena på 
platsen (2 kapitlet 6 § PBL). På initiativ av Norrköpings kommun har en 
arkeologisk utredning genomförts, där ambitionsnivå och metodval omfattar 
en utredning, etapp 1, enligt 2 kapitel 11 § kulturmiljölagen. Utredningen 
visade identifierade möjlig förekomst av tidigare okända lämningar. På 
uppdrag av Norrköpings kommun har en utredning, etapp 2 enligt kapitel 
11 § kulturmiljölagen beställts. 
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I den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram görs 
konsekvensbedömning mot nollalternativet utifrån att området är utpekat i 
översiktsplanen för staden som föregåtts av en prövning.   

Föreslagen detaljplan motiveras av att kommunens behov av 
verksamhetsmark kan tillgodogöras inom det utpekade området och att 
konsekvenserna bedöms som måttliga. Resterande jordbruksmark kan 
fortsatt brukas rationellt. Kommen gör den sammantagna bedömningen att i 
föreslagen detaljplan prioriteras stadens behov av verksamhetsmark högre 
än jordbruksmark. 

Synpunktsförfattaren hänvisar till miljökonsekvensbeskrivningens 
beskrivning av planens påverkan på kulturmiljölandskapet och den öppna 
landskapsbilden med långa vyer och siktlinjer. Synpunktsförfattaren ställer 
frågan hur kommunen anser att de med planförslaget lyckas bevara dessa 
siktlinjer och vyer. Vidare ställer synpunktsförfattaren frågan hur 
kommunen kan överväga att fortsätta fördärva detta utpekade 
kulturhistoriska område och refererar till befintlig detaljplan från 1991 som 
ett misslyckat exempel. I befintlig detaljplan anges hur ny bebyggelse 
utformas med särskild omsorg om byggnads yttre. Slutligen menar 
synpunktsförfattaren att inga kompensationsåtgärder kan motverka den 
negativa inverkan planförslaget medför på de kulturhistoriska värdena. 

Kommentar: Planförslaget fullt utbyggt medför en påverkan på 
landskapsbilden och förändrar det öppna landskapet med långa vyer som 
bryts och förändringen inverkar på de närboendes miljö. 
Försiktighetsåtgärder och noggrann anpassning och utformning av 
bebyggelsen är av stor vikt för att minska den negativa påverkan. Se 
kommentar till synpunktsförfattare 13-14, 15 och 27. 

Synpunktsförfattarna hänvisar till miljöbalken 3 kapitlet 4 § brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Synpunktsförfattaren efterlyser ett resonemang 
kring att brukningsvärd jordbruksmark exploateras.  

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsen under rubrik jord- och 
skogsbruk samt kommentar till synpunktsförfattare 1-10 samt 13-14. 
Planbeskrivningen har i avsnitt 3.4 Övriga områdesskydd kompletteras med 
ett resonemang om möjliga alternativa lokaliseringar och varför de valts 
bort. 

Synpunktsförfattaren ställer sig frågande i yttrandet vem som avgör vad som 
är viktigast i ett framtidsperspektiv? Är det lager- och logistikverksamheter 
och anläggande av verksamhetsmark med negativ påverkan på miljön, eller 
är det att bevara värdefull jordbruksmark som ger möjlighet till närodlad 
och närproducerad mat?  

Kommentar: synpunkt noteras. 
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Synpunktsförfattaren motsätter sig att jordbruksmarken exploateras och 
lyfter fram den kritik som jordbruksverket ger i rapporten” väsentligt 
samhällsintresse – jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering” 
Jordbruksverket 2013:35. Vidare lyfts det fram hur ett antal domar i mark – 
och miljööverdomstolen under de senaste åren gjort att rättsläget avseende 
exploatering av jordbruksmark har aktualiserats.   

Kommentar: synpunkt noteras.  

Synpunktsförfattaren lyfter i sitt yttrande hotet mot bin och insekter och 
menar att en etablering av föreslaget verksamhetsområde kommer det 
mångkulturella landskapet för dessa insekter kraftigt förändras och 
chanserna till deras överlevnad minska.  

Kommentar: Rationellt brukad åkermark har generellt, så även i detta 
planområde, låg biologisk mångfald. Det finns i denna åkermark inte heller 
några särskilda småbiotoper. Det är snarare så att de grönytor som planen 
bidrar med ger större variation i landskapet och har därmed också större 
förutsättningar att gynna exempelvis pollinatörer jämfört med dagens 
monokultur på åkermarken. 

I yttrande från Klinga samverkan beskrives att en småskalig biodling hotas 
av planförslaget. Planförslaget, menar synpunktsförfattaren, kommer 
försämra livsvillkoren för bisamhället. Anledningen är förändringen som 
planen medför med att ytor som idag är åkermark asfalteras samt ökat buller 
och trafikstörningar.  

Kommentar: Kommunen kan inte bemöta synpunkt då lokaliseringen av 
biodlingen för kommunen är okänd.  

Generellt blir planområdet med föreslagen förändring mer hårdgjort.  

Rationellt brukad åkermark har generellt, så även i detta planområde, låg 
biologisk mångfald. Det finns i denna åkermark inte heller några särskilda 
småbiotoper. Det är snarare så att de grönytor som planen bidrar med ger 
större variation i landskapet och har därmed också större förutsättningar 
att gynna exempelvis pollinatörer jämfört med dagens monokultur på 
åkermarken.  

Synpunktsförfattaren ställer frågan hur kommunen motiverar att etablera ett 
verksamhetsområde som innebär tung transport intill vattenskyddsområde 
för Glan. Vidare frågar Synpunktsförfattaren om det gjorts någon riskanalys 
och vad i så fall visade den?  

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 28. 

Synpunktsförfattare efterfrågar en riskanalys avseende negativ påverkan på 
den lokala nötkreatursuppfödningen, köttproduktionen och påverkan på 
omkringliggande betesmarker. Planförslaget menar synpunktsförfattaren 
medför ökade avgaser och utsläpp.    



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 41(53) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kommentar: Kommunen bedömer i enlighet med 
miljökonsekvensbeskrivningen att planförslaget inte bedöms påverka lokala 
nötkreaturs uppfödning och köttproduktion samt påverka omkringliggande 
betesmarker. Se avsnitt omgivningspåverkan i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 

Synpunktsförfattare beskriver hur värdefulla rekreationsområden som 
används av de boende i området och invånare i staden förstörs med 
planförslagets utformning. I yttrandet nämns grusvägen som omringar 
jordbruksmarken och del av planområdet samt golfbanan och 
skogsbrynsvägen.  

Kommentar: Marken i och närmast kring planområdet är, med undantag för 
naturreservatet Borg och Herrebro våtmark,  inte ett ”utpekat” 
rekreationsområde. Den rekreation som närboende, ryttare med flera 
bedriver här idag sker inom ramen för det allemansrättsliga nyttjandet av 
mark där det bedrivs jord- och skogsbruk. Översiktsplanen pekar ut parker 
och rekreationsområden i och kring staden. Söder om staden finns bland 
annat stora grönområden och stråk mellan Vrinneviskogen och 
Vibergshultet med, liksom Herrebro våtmark. Dock inte markerna i och 
kring planområdet. I och med denna plan kommer ändå delar av skogen att 
planläggas, vilket innebär att den övergår från att vara produktionsskog till 
att bli rekreationsskog, vilket kanske främst har betydelse för de närboende. 
Planen ger också nya rörelsemöjligheter genom tillkomst av ny gång- och 
cykelkoppling mellan Herrebrotippen och Alsäters väg samt parkytor på 
nuvarande åker. Den befintliga  grusvägen över åkern kommer att finnas 
kvar, liksom delar av rörelsestråket i skogens brynzon. 

Synpunktsförfattaren skriver i yttrandet att kommunens strategi att satsa på 
lager och logistik stridet mot FN:s global strategi att uppnå klimatmål 
genom att bland annat satsa på hållbar utveckling och klimatsmarta 
transporter. Vidare skriver synpunktsförfattaren ”…jordbruksmarken är en 
ändlig resurs, ett nationellt intresse so mär centralt för samhällets 
försörjning av livsmedel. ” Synpunktsförfattaren hänvisar till kommunens 
inriktningsdokument för miljöpolitik KS2017/0149, där framgår 
”…odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks.” 
Synpunktsförfattaren ställer frågan om inte kommunen ska följa globala mål 
och kommunens egna antagna inriktningsdokument?  

Kommentar: I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Framtagande av en detaljplan är ett sätt 
att genomföra intentionerna med översiktsplanen. Kommunen vidhåller sina 
tidigare ståndpunkter att det är i översiktsplanen som avvägningarna ska 
göras mellan olika allmänna intressen. Förslaget till detaljplan är förenligt 
med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande.   
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Synpunktsförfattaren ställer frågan om en utredning har gjorts avseende den 
möjliga negativa påverkan på ekosystemet och biologiska mångfalden i 
området. Synpunktsförfattaren referera till Agenda 2030 mål 15 om 
ekosystem och biologisk mångfald och frågar hur kommunen motiverar 
detaljplaneförslaget utifrån det. Vidare frågar synpunktsförfattaren hur 
kommen kan överväga att etablera ett verksamhetsområde som har negativ 
påverkan på fågellivet i Herrebrotippen och Natura 2000-området. 

Kommentar: De underlag som kommunen grundar sina bedömningar på 
framgår av planbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Herrebrotippens södra delar kommer att påverkas, främst av buller, genom 
angränsande verksamhetsetablering. Detta framgår av handlingarna. De 
norra delarna av tippen och Herrebro våtmark påverkas i mindre 
utsträckning eftersom de ligger längre bort och delvis skyddas av 
topografiska förhållanden respektive vegetation. Herrebro våtmark är 
dessutom redan starkt påverkat av trafikbuller. 

När det gäller påverkan på Natura 2000 har kommunen, efter en 
landskapsanalys av och kring Natura 2000-områdena i Norrköpings 
eklandskap, gjort bedömningen att planen inte ger någon betydande 
påverkan. Länsstyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för prövning 
och tillsyn av Natura 2000, delar kommunens bedömning. 

Synpunktsförfattaren anser att i översiktsplanen är formuleringen i avsnitt 
om Klinga verksamhetsområde missvisande. Det står ”…på sikt kan det 
sydöstra området närmast E4 byggas vidare i sydvästlig riktning. 
Synpunktsförfattaren menar att det kan tolkas som att expansionen av 
verksamhetsområdet kan ske i en helt annan riktning och därmed inte 
påverka boende i Klinga by. 

Kommentar: I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen aktualitet prövas 
kontinuerligt i form av ställningstaganden och ny lagstiftning. Det är 
således naturligt att förändringar i översiktsplanens olika geografiska delar 
och dess inriktning kan ske över tid. Framtagande av en detaljplan är ett 
sätt att genomföra intentionerna med översiktsplanen. Kommunen vidhåller 
sina tidigare ståndpunkter att det är i översiktsplanen som avvägningarna 
ska göras mellan olika allmänna intressen. Förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande.  

För att förtydliga vad kommunen vill beskriva i översiktsplanen hänvisas till 
den orienteringskartbild som finns i inledande del av avsnitt om 
utvecklingsområden för blandad bebyggelse och verksamheter. Där finns 
verksamhetsområdet utpekat i det sydvästra område närmast E4 som 
översiktsplanen föreslår kan byggas vidare. I figuren nedan pekar blå pil på 
det område som avses. Figuren är ett utdrag från sidan 47 i översiktsplan 
för staden antagen 2017.  
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Synpunktsförfattaren ställer fråga ”…hur motiveras att behovet av 
kommunal verksamhetsmark ytterligare behöver expanderas när kommunen 
redan äger stora markområden som ej är fullt ut exploaterade.” Vidare 
skriver synpunktsförfattaren att många bedömare hävdar att det finns andra 
platser utanför Norrköpings kommun som är mer lukrativa för företag att 
etablera sig på än i Norrköping. 

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsen under rubrik jord- och 
skogsbruk samt kommentar till synpunktsförfattare 1-10 samt 13-14. 
Planbeskrivningen har i avsnitt 3.4 Övriga områdesskydd kompletteras med 
ett resonemang om möjliga alternativa lokaliseringar och varför de valts 
bort. Synpunkt noteras.  

Synpunktsförfattaren beskriver i yttrande att de boende i Klinga by kommer 
få kraftigt försämrade levnadsvillkor. Det föreslagna verksamhetsområdet 
kommer generera störande trafik, buller, ljusföroreningar och oljud dygnet 
runt då det kommer ligga så nära Klinga by. Vidare skriver 
synpunktsförfattaren hur boende i Klinga by redan idag påverkas negativt av 
den intilliggande bergtäktens verksamhet. Sprängningarna som utförs har 
resulterat i dammstoft, sättningar i husen och skrämda barn och djur skriver 
synpunktsförfattaren. Bergtäktsanläggningen var inte i bruk när 
Norrköpings kommun sålde villatomterna i Klinga skriver 
synpunktsförfattaren. Kommunen sålde sedan bergtäkten till ett privat bolag 
som startade upp verksamheten, detta utan att informera de boende i 
omgivningen skriver synpunktsförfattaren. Med föreslagen detaljplan 
kommer de boende i Klinga by få kraftigt försämrade levnadsvillkor då de 
kommer beröras av kraftiga störningar från flera håll skriver 
synpunktsförfattaren. Vem inom kommunen tar ansvar för de negativa 
konsekvenserna som den föreslagna detaljplanen medför samt de 
ekonomiska konsekvenser avseende privata investeringar och förluster det 
innebär för de boende i Klinga by skriver synpunktsförfattaren. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 44(53) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kommentar: Synpunkt noteras. För kommentar om påverkan från trafik och 
buller se kommentar till synpunktsförfattare 17, 22-23. 

Synpunktsförfattaren framför att Norrköpings kommun ”…genom den 
översiktliga planeringen ska kommunen ange planmässiga direktiv och 
riktlinjer som sammantaget bidrar till attraktiva och hållbara 
boendemiljöer.” Vidare skriver synpunktsförfattaren hur Klinga by ligger 
inom en lantlig miljö och inte bör ingå i översiktsplan för staden. Oavsett 
bör kommunen fortsatt låta den lantliga miljön förbli sådan anser 
synpunktsförfattaren. 

Kommentar: I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen aktualitet prövas 
kontinuerligt i form av ställningstaganden och ny lagstiftning. Det är 
således naturligt att förändringar i översiktsplanens olika geografiska delar 
och dess inriktning kan ske över tid. Framtagande av en detaljplan är ett 
sätt att genomföra intentionerna med översiktsplanen. Kommunen vidhåller 
sina tidigare ståndpunkter att det är i översiktsplanen som avvägningarna 
ska göras mellan olika allmänna intressen. Förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande.  

Synpunktsförfattaren ber kommunen svara på vilket sätt och vilka nivåer 
etablering av föreslaget verksamhetsområde anses vara ett samhällsintresse 
och jämföra det mot all de tidigare beskrivna samhällsintressena från 
synpunktsförfattare 29.  

Kommentar: I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Framtagande av en detaljplan är ett sätt 
att genomföra intentionerna med översiktsplanen. Kommunen vidhåller sina 
tidigare ståndpunkter att det är i översiktsplanen som avvägningarna ska 
göras mellan olika allmänna intressen. Förslaget till detaljplan är förenligt 
med översiktsplanen.   

Synpunktsförfattare 31 
Synpunktsförfattaren ifrågasätter kommunens plan att förstöra ett naturnära 
livsmedelsproducerande område. Synpunktsförfattaren skriver i sitt yttrande 
om i möten ed politiker under planens gång har de varit enhälligt negativa 
till att förstöra den vackra miljön, men att nämndens ordförande sedan 
påstår att nämnden tagit ett enhälligt beslut om att exploatera området.   
 
Vidare menar synpunktsförfattaren att logistikverksamheter enbart ger 
”…kortsiktiga låglönejobb som ständigt robotiseras.” 
 
Synpunktsförfattaren anser att det bolag som presenterats som intressent för 
området, och som vill bygga har en tvivelaktig bolagshistorik med 
konkurser och företag som fusionerats. Att det antalet jobb som etablering 
påstås ska generera verkligen blir är högst tvivelaktigt menar 
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synpunktsförfattaren. Uppfattningen är att politiker och kommunen agerar 
högst kortsiktigt och ansvarslöst med både ekonomi och miljön.   
 
Kommentar: Synpunkt noteras 

 
Vidare skriver synpunktsförfattaren hur kommunen ställde detaljerade krav 
vad det gäller utseende och material i detaljplan för de villatomter som 
kommunen sålde. I föreslagen detaljplan friskriver sig kommunen från sina 
egna regler menar synpunktsförfattaren och ställer frågan om 
”…skattebetalarna skall ha det sämre än själva kommunledningen?”  
 
Kommentar:  I föreslagen plan har kommunen som ambition att skapa 
variation och höja den estetiska kravnivån inom det nya 
verksamhetsområdet. För att uppnå det uttalade syftet med detaljplanen, 
regleras inom vissa delar av planområdet, utformning, fasadmaterial och 
grönyta inom kvartersmark genom planbestämmelser i plankartan. För 
allmän plats inom planområdet gäller kommunalt huvudmannaskap och det 
är således kommunen som ansvarar för att de allmänna platserna 
iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut. Det är också kommunen 
som ansvarar för den skötsel och det underhåll som krävs i dessa områden. 
Där ingår anläggandet av landskapsvall och plantering av träd längs gator 
samt skötsel av grönområden.  

I föreslagen detaljplan finns krav gällande utformning, fasadmaterial, 
grönyta och anläggande av landskapsvall säkerställts i plankartan.  

Synpunktsförfattaren beskriver hur hen inte bara är ledsen och nedslagen av 
det som planeras utan för att värdet på huset kommer att sänkas. Huset är en 
investering för trivsel nu och för stundande pension skriver 
synpunktsförfattaren. Vidare frågar synpunktsförfattaren om hen kommer 
att kompenseras för detta, kan kommunen lösa in huset? 
Synpunktsförfattaren skriver i yttrandet att nämndens ordförande Reidar 
Svedahl svarat ”…att detta inte kommer att sänka utan att istället öka 
värdet?!” Synpunktsförfattaren ställer frågan om kommunen kan garanterar 
detta? 
 
Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar 
värdet på sin fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och 
bygglagstiftningens grundprincip är att ersättning för så kallade planskador 
inte ska utgå. Värdeeffekterna ska istället prövas i planärendet inom ramen 
för avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen.  

Att aktuell detaljplan innebär en värdeminskning som innebär att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning bedöms dock inte sannolik i detta 
skede. 

Vidare skriver synpunktsförfattaren att även om det inte sker många olyckor 
vid korsningen Skalles väg/Linköpingsvägen idag så skulle antalet kunna 
öka i denna korsning samt i närliggande korsningar på väg till E4. 
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Kontrolleras kringliggande korsningar som även dem får en ökad 
trafikbelastning i och med Borg 17:6 undrar synpunktsförfattaren. 

Kommentar: Denna fråga hanteras i trafikutredningen för detaljplanen.  

Mellan åren 2003 och 2018 så har det inte rapporterats någon trafikolycka 
vid korsningen Linköpingsvägen/Skalles väg. Under samma period har det 
rapporterats totalt 28 trafikolyckor vid kringliggande korsningspunkter. 1 
av dessa har klassats som allvarlig, 3 som måttligt allvarliga, 23 som 
lindriga och 1 som olycka utan personskada.  

Den vanligaste typen av olycka är korsandeolyckor mellan motorfordon. 
Många har inträffat i korsningen mellan avfarten från E4 mot 
Skärblackavägen eller i korsningen mellan Linköpingsvägen och 
Skärblackavägen. Många av olyckorna har berott på att fordon som ska 
köra ut från vägar med väjningsplikt eller stopplikt i viss mån har missat 
dessa regleringar och sedan kolliderat med fordon som har kört på 
huvudvägarna.   

Dessa korsningar ligger utanför planområdet och hanteras inte i denna 
planprövning.  

Synpunktsförfattaren motsätter sig översiktsplanen, efterfrågar förslag på 
alternativa platser för etablering av ett verksamhetsområde.  

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10 samt kommentar 
till synpunktsförfattare 13-14. 

Synpunktsförfattare 32 
Synpunktsförfattaren beskriver hur hen blev chockad när i mars 2019 
informationen om planen för ett omfattande verksamhetsområde kom. 
Plötsligt utan förvarning skulle hens närmiljö genomgå en gigantisk 
förändring skriver synpunktsförfattaren.  

Vidare skriver synpunktsförfattaren hur hen deltagit på samrådsmöten 
träffat inbjudna politiker både i bostadsområdet och i samrådsmöten. 
Synpunktsförfattaren skriver vidare ”…jag har läst både Planbeskrivning 
och MKB:n. Tjänstemän och politiker har låtit göra gällande att det funnits 
en gällande översiktsplan som reglerar detta. Jag har förstått att många med 
mig, inte riktigt haft kännedom om den.”  

Synpunktsförfattaren köpte sitt hus år 2003, och huset är byggt 1996. 
Synpunktsförfattaren kontaktade då kommunen för att kontrollera om det 
fans några planer för området. Svaret från kommunen, skriver 
synpunktsförfattaren, var att det inte fanns några planer för överskådlig tid. 
Då hade, menar synpunktsförfattaren, kommunen kunnat upplysa om att det 
fanns en översiktsplan, men det gjordes ej. Efter en tid utökades området 
med fler bostäder, vilket inte var något som oroade synpunksförfattaren.  
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Synpunktsförfattaren anser det vara vilseledande att kommunen låter folk  
bygga hus i området utan att berätta om kommunens framtida planer.  

I april 2017, utan förvarning, påbörjades arbetet med att bereda åkermarken 
utanför hens hus varpå synpunktsförfattaren tog kontakt med en tjänsteman 
vid kommunens Mark och Exploateringsenhet. Kommunen svarade med 
bilder över ett nytt verksamhetsområde, vilken omfattning och vilka företag 
som skulle vara verksamma. Utifrån den bild som kommunen ska ha visat 
synpunktsförfattaren uppfattades att området senare skulle expandera på 
andra sidan riksvägen. Det nämndes inget om det område som nu föreslåsatt  
exploateras, skriver synpunktsförfattaren.  

Synpunktsförfattaren menar att vid möten under planprocessens gång har de 
boende försökt göra sig hörda. Kommunen har efterfrågat de boendes 
lokalkännedom, åsikter och förslag. Från det att planuppdraget blev känt har 
de boende uttryckt hur de finner det olämpligt att exploatera området och 
föreslagit mer lämpade områden samt efterfrågat alternativa placeringar 
skriver synpunktsförfattaren. Synpunktsförfattaren anser att de ej blivit 
lyssnade på.  

Kommentar: För kommentar om alternativ placering se kommentar till 
synpunktsförfattare 13-14. Planbeskrivningen har i avnsitt 3.4 övriga 
områdesskydd kompletterats med ett resonemang om möjliga alternativa 
lokaliseringar och varför de valts bort.  

Synpunktsförfattaren ställer i sitt yttrande frågan om en EKO-park, som det 
talats om, efter att Ekonova iordningsställt gamla Herrebrotippen. 

Kommentar: Det är från kommunens sida inte aktuellt att anlägga en 
”ekopark” på Herrebrotippen. Det fanns för många år sedan en idé, vilken 
avfärdades på ett tidigt stadium med hänvisning till att platsen inte 
bedömdes lämplig. Det finns i kommunens organisation inga 
utredningsuppdrag eller andra beslut kring en ”ekopark”. 

Vidare menar synpunktsförfattaren att det helt ofattbart hur kommunen 
tillåter denna miljöförstöring och att värdefull jordbruksmark exploateras, 
och motsätter sig starkt planförslaget.   

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10. 

Vidare skriver synpunktsförfattaren hur mer tung trafik kommer medföra 
ökade luftföroreningar och buller och menar att ingen kan med säkerhet 
räkna ut omfattningen idag, då man inte vet vilka verksmaheter som 
kommer etablera sig i området. 

Kommentar: Prognosen gällande trafik är baserad på antalet kvadratmeter 
verksamhet som planeras tillkomma samt hur många resor som kan tänkas 
tillkomma per kvadratmeter verksamhet.  
Det som trafikutredningen utgick ifrån för att beräkna mängden trafik var 
hämtat från en liknande verksamhet. Det beräknades tillkomma 12 resor per 
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1000m2 och dygn. Det är den siffran som ligger till grund för 
bullerutredningen som visar på att riktvärdena för buller inte kommer att 
överskridas.  

De tillkommande verksamheterna beräknas generera totalt cirka 800 
fordonsresor per dygn vara 7 procent beräknas vara tung trafik. Detta är 
betydligt mer än de cirka 100 resorna som sker på Skalles väg idag. Dock 
bedöms inte den tillkommande trafiken inte generera bullernivåer som 
överskrider riktvärdena för nybyggnad, 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Bostäder som ligger intill 
Alsätersvägen får en sänkt bullernivå då trafik längs med Alsätervägen 
beräknas minska vid införandet av lokalgatan mellan Skalles väg och 
Alsätersvägen. I samband med detaljplanen för Borg 17:6 så planeras en 
gång- och cykelväg att anläggas i förlängningen av den befintliga 
banvallen. Detta medför bättre möjligheter för barn att själva gå- och cykla 
till kringliggande närområden.  

Synpunktsförfattaren skriver om den påverka som sammanlagt i området 
kommer att pågå under cirka 10 år och den miljöpåverkan det har. ”…Det 
skall också byggas Ostlänken alldeles i närheten, med den byggtrafik det 
medför. Vi har redan idag viss miljöpåverkan från E4:an, riksväg, bergtäkt 
och befintligt verksamhetsområde i vår närmiljö.” 

Synpunktsförfattaren frågar i sitt yttrande vart alla människor ska hitta 
grönområden och miljöer avsedda för rekreation som inte är alltför 
tillrättalagd? Vidare menar synpunktsförfattaren att alla inte har möjlighet 
att ta sig flera mil från staden för att få uppleva detta. 

Kommentar: Marken i och närmast kring planområdet är, med undantag för 
naturreservatet Borg och Herrebro våtmark,  inte ett ”utpekat” 
rekreationsområde. Den rekreation som närboende, ryttare med flera 
bedriver här idag sker inom ramen för det allemansrättsliga nyttjandet av 
mark där det bedrivs jord- och skogsbruk. Översiktsplanen pekar ut parker 
och rekreationsområden i och kring staden. Söder om staden finns bland 
annat stora grönområden och stråk mellan Vrinneviskogen och 
Vibergshultet med, liksom Herrebro våtmark. Dock inte markerna i och 
kring planområdet. I och med denna plan kommer ändå delar av skogen att 
planläggas, vilket innebär att den övergår från att vara produktionsskog till 
att bli rekreationsskog, vilket kanske främst har betydelse för de närboende. 
Planen ger också nya rörelsemöjligheter genom tillkomst av ny gång- och 
cykelkoppling mellan Herrebrotippen och Alsäters väg samt parkytor på 
nuvarande åker. Den befintliga  grusvägen över åkern kommer att finnas 
kvar, liksom delar av rörelsestråket i skogens brynzon. I planbeskrivningen 
har ett utvecklat resonemang kring buller lagts till under avsnitt 4.6 
störning, hälsa och säkerhet.   

Synpunktsförfattaren uttrycker en oro över värdet på fastigheten och menar 
att det kommer påverka värdet negativt, och frågar vidare vem som ersätter 
hen för den eventuella förlusten?  
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Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 31.  

Sammanfattningsvis skriver synpunktsförfattaren att hen förstår behovet av 
fler arbetstillfällen, men motsätter sig valet av plan och plats.   

Kommentar: Synpunkt noteras. 

Synpunktsförfattare 33 
Synpunktsförfattaren motsätter sig starkt detaljplaneförslaget och efterfrågar 
en alternativ placering enligt miljöbalken kapitel 3 § 4 som kommunen har 
en skyldighet att undersöka. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10 samt kommentar 
till synpunktsförfattare 13-14. 

Synpunktsförfattaren önskar förklaring av kommunen hur kommunen kan 
anse det lämpligt att avveckla Klingas rekreationsområde med fina 
promenadstråk, lummiga skogar och ridvägar. 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 27 om 
rekreationsområde.  

Synpunktsförfattaren önskar förklaring till hur kommunen anser det 
lämpligt att exploatera området med Natura-2000-området som har en 
naturlig anknytning till Klinga i och med att det är en gammal gravplats. 
Siktlinjen mellan Natura-2000-området och Klinga är redan påverkad av 
befintligt verksamhetsområde, men genomförs föreslagen detaljplan 
kommer den vara eliminerad menar synpunktsförfattaren.  

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1-10, 15 samt 
kommentar till synpunktsförfattare 29. 

Synpunktsförfattaren ber kommunen förklara hur kommunen kan anse det 
lämpligt att förlägga en eventuell verksamhet så nära Glans inlopp, Glan 
som är källan till Norrköpings dricksvatten. Hur planerar kommunen att 
hantera framtida miljöutsläpp fråga synpunktsförfattaren.   

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med en grundligare 
redogörelse kring översvämningsrisker i avsnitt 4.6. Planbeskrivning har 
även kompletterats med en grundligare redogörelse kring miljöpåverkan av 
dagvatten på Herrebro Våtmark, Motala ström och Glans 
vattenskyddsområde i avsnitt 4.7 och miljökvalitetsnormer för vatten.  

Synpunktsförfattaren önskar förklaring från kommunen hur kommunen 
anser det lämpligt att placera en eventuell exploatering inom område Borg 
17:6 när det enligt Arkeologernas rapport ”…kommer förstöra de naturliga 
siktlinjerna som är mycket viktiga för Klingas kulturarv.” 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 11 samt kommentar till 
synpunktsförfattare 13-14. 
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Vidare skriver synpunktsförfattaren att hen önskar att kommunen förklarar 
ingående hur kommunen med den föreslagna exploateringen tänkt tillgodose 
den biologiska mångfalden i Klinga. 

Kommentar: Rationellt brukad åkermark har generellt, så även i detta 
planområde, låg biologisk mångfald. Det finns i denna åkermark inte heller 
några särskilda småbiotoper. Det är snarare så att de grönytor som planen 
bidrar med ger större variation i landskapet och har därmed också större 
förutsättningar att gynna exempelvis pollinatörer jämfört med dagens 
monokultur på åkermarken. 

De underlag som kommunen grundar sina bedömningar på framgår av 
planbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning. Herrebrotippens södra 
delar kommer att påverkas, främst av buller, genom angränsande 
verksamhetsetablering. Detta framgår av handlingarna. De norra delarna 
av tippen och Herrebro våtmark påverkas i mindre utsträckning eftersom de 
ligger längre bort och delvis skyddas av topografiska förhållanden 
respektive vegetation. Herrebro våtmark är dessutom redan starkt påverkat 
av trafikbuller. 

Övriga inkomna synpunkter 

Synpunktsförfattare 12 
Synpunktsförfattaren skriver i sitt yttrande ”…Klinga logistikbyggnader 
med minst 300 nya jobb, minst 300 nya jobb.” ”…Det är ju inte första april 
så då måste det vara Fake Newz.” ”…Jag tror inte på ”tomten”. ”…Minst 
300 nya jobb.” ”…30 miljoner till köparna.” 

Kommentar: Norrköpings kommun har gjort bedömningen att pröva ändrad 
markanvändning i enlighet med vad som i översiktsplanen för staden pekats 
ut som lämpligt verksamhetsområde. Prövningen sker genom upprättande 
av detaljplan. 

Att området ligger nära väg E4 är en förutsättning för transportintensiva 
verksamheter som lager och logistik. Att kraftsamla bebyggelse inom 
utvalda områden och samlokalisera denna typ av 
verksamhet till ett redan utvecklat verksamhetsområde är att 
betrakta som god resurshushållning. I planeringen har kommunen gjort en 
uppskattning vad det gäller antalet arbetsplatser som denna typ av 
verksamhet kan generera. Då har Stadium och Rusta som är redan 
etablerade lager och logistikverksamheter använts som referensobjekt. Det 
finns dock inget som kan garantera att det angivna antalet arbetsplatser 
inom verksamhetsområdet tillkommer. 

Synpunktsförfattare 30 
Synpunktsförfattaren framför i sitt yttrande vikten av att inte förstöra 
naturnära livsmedelsproducerande mark som inte kan återställas och att 
etablering av ett verksamhetsområde anser hen är ett oerhört resursslöseri 
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med just naturnära livsmedelsproducerande mark. Synpunktsförfattaren 
menar att det torde finnas markant bättre områden att etablera sådan 
verksamhet. Synpunktsförfattaren menar att det i dagens klimatdebatt är 
oerhört märkligt och en felprioritering att Norrköpings Kommun vill 
förstöra naturnära livsmedelsproducerande mark och skriver vidare att 
”…jordens resurser är inte oändliga, och runt om i världen finns stor svält.”   

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 1 – 10. Vidare 
ifrågasätter synpunktsförfattaren kommunens beslut att planlägga för 
verksamhetsmark på bördig jordbruksmark och efterfrågar om det inte finns 
annan mark som lämpar sig lika väl, se kommentar till synpunktsförfattare 
1-10 samt 13-14, om alternativ placering och kommunens prioritering av 
jordbruksmark för exploatering. 

Synpunktsförfattaren skriver följande i sitt yttrande ”… När naturnära 
livsmedelsproducerande mark tas bort, så innebär det att det som egentligen 
skulle kunna produceras där, istället måste köpas in från andra områden, 
vanligtvis utomlands, vilket inte är bra för miljön eller ekonomin.” Vidare 
skriver synpunktsförfattaren ”…Norrköpings Kommun påstår att de 
kommer ”bränna” 35 miljoner kronor, något jag som skattebetalare 
motsätter. Skattemedel skall inte gå till att idka konstgjord andning till något 
enstaka företag.” 

Synpunktsförfattaren ställer sig frågande i sitt yttrande varför Norrköpings 
kommun ”…lierar sig med företag där det finns en uppenbar risk för att det 
nystartade bolaget snabbt kommer komma på obestånd.” 
Synpunktsförfattaren undrar om Norrköpings Kommun har representanter 
med personliga intressen i bolaget då planen utifrån sett verkar ologisk. 

Kommentar: Synpunkts noteras. 

Vidare skriver synpunktsförfattaren ”…Om Norrköpings Kommun 
genomför sina planer på etablering av utrymmeskrävande lager och 
logistikverksamhet, torde vara rimligt att Norrköpings Kommun garanterar 
alla berörda fastigheter i hela detta område återköp av sina fastigheter till 
marknadsmässigt värde + 20%, alternativ utfärda en garanti till alla 
fastigheter att Norrköpings Kommun ansvarar för värdeminskningen av 
dessa fastigheter.” 

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 31.  

Vidare skriver synpunktsförfattaren hur det figurerat påståenden om att 
etableringen ska generera arbetstillfällen där siffrorna varierat vad det gäller 
antalet arbetstillfällen. Synpunktsförfattaren menar att det råder en stor 
osäkerhet kring det antal arbetstillfällen och att kommunen inte har någon 
som helts koll, och att det heller inte finns någon garanti. 

Synpunktsförfattaren skriver i sitt yttrande ”Att spekulera och påstå antalet 
arbetstillfällen anstår inte Norrköpings Kommun att göra! ”Det är noterat att 
Norrköping Kommun gått ut i media, och framfört vinklade påståenden till 
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förmån för detta bygge istället för att opartiskt förmedla för och nackdelar. 
Synpunktsförfattaren skriver vidare att ”Fakta är att stora lager, tenderar att 
bli allt mer robotiserat, och allt mindre personal behövs.” 

Kommentar: Synpunkt noterad. För kommentar om arbetstillfällen med 
etableringen se kommentar till synpunktsförfattare 12.  

”Jag motsätter mig härmed, helt och hållet denna översiktsplan och påtalat 
att förslag på alternativa platser skall arbetas fram, som ger mindre åverkan i 
miljö, kultur och kommuninvånarnas ekonomi och välmående.” 

”Kort och gott, förslaget att omvandla naturnära livsmedelsproducerande 
mark till etablering av utrymmeskrävande lager och logistikverksamhet är 
ett mycket felaktigt förslag.” 

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsen under rubrik jord- och 
skogsbruk samt kommentar till synpunktsförfattare 1-10, 13-14 samt16. 
Planbeskrivningen har i avsnitt 3.4 Övriga områdesskydd kompletteras med 
ett resonemang om möjliga alternativa lokaliseringar och varför de valts 
bort. 

Synpunktsförfattare 34-35 
Synpunktsförfattaren skriver i sitt yttrande ”Vi har under lång tid varit 
upprörda och ledsna över att ni inte förstår bättre än att planera och anlägga 
industritomter på mer och mer av kommunens åkermark.” 

Vidare skriver synpunktsförfattaren att ”Vi fick i början av 1990-talet, när 
häftet ”Det naturliga steget” delades ut till alla hushåll, lära oss (om vi inte 
redan hade förstått det långt tidigare) att vi människor inte får utsätta 
naturen för undanträngning med fysiska metoder, inklusive bördig 
åkermark. Synpunktsförfattaren skriver fortsatt att ”…ni verkar inte ha tagit 
in detta än!” 

Synpunktsförfattaren skriver ”…allt levandes överlevnadsutrymme 
accelererar, och medvetenheten om detta, särskilt gällande 
klimatuppvärmningen, äntligen snabbt sprider sig, måste vi tänka om i våra 
prioriteringar även på kommunnivå.” 

Synpunktsförfattaren menar att sabotaget med att exploatera jordbruksmark 
bör stoppas och att kommunen i sin planering kan med lite ansträngning 
hitta bättre lösningar genom att utgå från en helhetssyn i det kommunen 
planerar.  

Synpunktsförfattaren menar att kommunen bör ändra strategi och inte längre 
ska tävla om att bli större och större utan ta hand om närmiljön och 
kommunens invånare. Vidare skriver synpunktsförfattaren att 
”Tillväxtekonomin måste fasas ut, och ju förr desto bättre förutsättningar för 
att rädda livsmiljö till vår eftervärld.”  
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Kommentar: Synpunkt noteras. 

”Ytterligare aspekter som rör planförslaget med verksamhetsmark är hur det 
riskerar att påverka naturreservaten som ligger alldeles intill negativt. På 
samma sätt menar synpunktsförfattaren har redan kulturmiljön vid Klinga 
gård förstörts.  

Kommentar: Se kommentar till synpunktsförfattare 27 om 
rekreationsområde. 

 

Sammanfattning 
Förslaget har omarbetas och justeras utifrån inkomna yttrande. Detaljplanen 
ställs ut för granskning till samtliga myndigheter, berörda sakägare med 
flera. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Johan Nordström 
tf. enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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