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Hur samrådet har bedrivits 
Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga och 
kommunala instanser under tiden 26 november 2020 till och med 21 januari 2021. 

Ansvariga handläggare har varit tillgängliga för kontakt eller frågor under 
samrådstiden.  

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen            2021-01-20 

Kommunala instanser 
Kommunala lantmäterimyndigheten 2021-01-20 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2020-12-30 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2020-12-11 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2021-01-19 

Nodra AB 2020-12-11 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2021-01-26 
(förlängd svarstid) 

E.ON Energilösningar AB 2021-01-20 

Skanova nätplanering 2020-11-30 

Övriga inkomna synpunkter 
Inga övriga synpunkter har inkommit.  

Sent inkomna remissvar 
Efter att remisstiden har gått ut den 23 januari 2021 har nedanstående yttranden 
kommit in.  

E.ON Energidistribution, Sökt och fått förlängd svarstid, se ovan.  

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Bestämmelsen n2 har tillkommit som ersättning för hänvisning till 

gestaltningsprogrammet, därigenom har även ”n” blivit ”n1”.  

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Resonemang om beläggning och åtgärder på angränsande gata, 

Västgötegatan och Gamlebro, har lagts till planbeskrivningen, stycke 5.6. 
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o Information om utförda undersökningar från gällande plan har lagts till 
planbeskrivningen, stycke 5.3. 

o Illustrationen för lantmäteriåtgärder har justerats, stycke 7.2, figur 23 - 25. 

Sammandrag av inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 
Kontroll enligt kap 11 PBL 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken 

Riksintresse kulturmiljövård, Norrköping E52 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, Norrköping E52. 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen detaljplan inte påverkar riksintresset 
negativt. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte påverkar miljökvalitetsnormen för 
vatten.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas av strandskydd, 100 meter från Motala ström. 
Strandskyddet upphävdes i samband med att detaljplan antogs 0581K-P18/1. I 
samband med att en detaljplan upphävs eller att ersätts av en ny plan återinträder 
strandskyddet. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, att strandskyddet kan 
upphävas.  

Allmänt och rådgivande/Miljö- och riskfaktorer 

Buller  

I tidigare detaljplanearbete har planområdet konstaterats vara bullerutsatt. I 
planbeskrivningen bör kommunen föra ett resonemang om hur buller ska kunna 
minskas för att till fullo utnyttja området som parkmark.  

Plantekniska frågor 

I planbeskrivningen hänvisas läsaren vid flera tillfällen till gällande detaljplan, 
0581K-P18/1, för att ta del av mer detaljerad information. Länsstyrelsen anser att 
detta är problematiskt av flera skäl. Detaljplan, 0581K-P18/1, kan i framtiden 
upphävas och ersättas av annan detaljplan och därmed kan relaterad och 
nödvändig information bli svårtillgänglig och i värsta fall gå förlorad.  

Vidare behöver kommunen tänka på hur detaljplanen kommer att användas och 
läsas i samband med ett genomförande av planen. Att hänvisa till olika dokument 
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för att kunna ta del av information som krävs för att kunna genomföra syftet gör 
att föreslagen detaljplan blir otydlig och svårläst. Därav kan det bli svårt att ta del 
av detaljplanens intentioner och att genomföra projektet på ett bra sätt. Samtidigt 
noterar Länsstyrelsen att information och ställningstagande i plan, 0581K-P18/1, 
har förändrats och till viss del blivit inaktuell, att då hänvisa till en befintlig plan 
blir än mer otydligt och risk för att fel information beaktas ökar. 

Länsstyrelsen är medveten om att flera frågor har prövats i samband med 
detaljplan 0581K-P18/1, men eftersom rubricerat samrådsförslag ersätter del av 
gällande detaljplan behöver nödvändiga fakta och underlag som visar att 
föreslagen markanvändning är lämplig även redovisas i detta förslag. Vidare bör 
noteras att rent plantekniskt upphävs även gällande information för platsen i 
samband med att gällande detaljplan ersätts av ny plan. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

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

Vattenverksamhet 

En vattenverksamhet kan även vara ett arbete som sker inom den högsta 
förutsägbara vattennivån alltså ett 100års flöde eller också inom det ”översta 
svämplanet”. Om ett arbete ske inom omnämnda nivå ska det därför räknas som 
en vattenverksamhet. Med tanke på oklarheter kring utformning av kommande 
konstruktion och dess anläggningsnivå i förhållande till Motala ström samt högsta 
beräknade översvämningsnivå för aktuellt planområde, bedömer Länsstyrelsen att 
de nedersta däcken och illustrerad bro över Motala Ström fortfarande kan räknas 
som vattenverksamhet i dagsläget. Inför kommande projekt behöver kommunen 
föra en dialog om vattenverksamhet med Länsstyrelsen. 

Kommentar: 

Buller: Information om planerad trafikåtgärd på Västgötegatan/Gamlebro samt 
text från gällande detaljplan förs in i planbeskrivningens text.  

Plantekniska frågor: Den aktuella texten förs in även i denna detaljplan, till 
berörda delar.  

Vattenverksamhet: Uppgift förs vidare till genomförandeprojektet.  

Kommunala instanser 

Kommunala lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har fått ovanstående för samråd och har följande 
synpunkter på planförslaget.  
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Under Rubriken Fastighetsbildning i planbeskrivningen och figur 21 sista raden 
gällande det blå C-område borde texten kunna kompletteras med en mening om 
att ”Markområde C överförs till Nordantill 1:1” och sen följt av den angivna 
texten ”Markområde C möjliggör 3D-fastighetsutrymme under mark…”. För de 
övriga områdena A och B anges att markområdet överförs från en fastighet till en 
annan, här anges bara att det möjliggör 3D-fastighets-utrymme under mark som 
tillhör Nordantill 1:1, inte att den tillförs Nordantill 1:1 från Kroken 13. 

Kommentar: Ändringen genomförs enligt önskemål. 

 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Bygglovenheten har följande att yttra sig om i rubricerat ärende. 

Plankarta  
Det är oklart om frågan om fornminnen är utredd eller inte.  
Planbeskrivning  
Det bör framgå att det är bygglovpliktigt att uppföra murar och bryggor. Om syftet är 
att kunna medge småbyggnader som kiosk, wc bör detta preciseras i detaljplanen. 

Kommentar:  

Fornminnen är inte möjliga där utloppet är, eftersom all mark sedan tidigare har 
schaktats bort och kraftverkstunneln mynnar här. Fornminnen är emellertid 
möjliga invid den äldre trädgårdsmur som ska bevaras i parkmiljön, men här får 
ingen byggnad uppföras varför fornminnesfrågan inte är avgörande, som alltid 
gäller emellertid att om fornminnen påträffas ska arbetet stoppas och kontakt med 
länsstyrelsen tas, text på plankartan förtydligas.  

Bygglovplikt regleras i Plan- och bygglagen, undantag i den enskilda 
detaljplanen ska noteras tydligt, som till exempel ”Minskad bygglovplikt; bygglov 
krävs ej för åtgärden x”, men det är i detaljplanen inte rekommenderat att 
upprepa lagens alla bestämmelser, då detta kan få motsatt effekt och istället 
hävdas att något ej uppräknat inte kräver lov. Syftet omfattar inte småbyggnader 
på bryggkonstruktionerna.  

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  
Miljö och hälsa har inga synpunkter. 

 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  
Landskap  
Plankartan:  
Det är bra att man hänvisar till gestaltningsprogrammet som en planbestämmelse, 
men vi ser också en svårighet i att vara för specifik då det kan uppstå saker under 
detaljprojekteringen som gör att vissa saker måste ändras av exempelvis tekniska 
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eller ekonomiska skäl. Kanske kan man mjuka upp formuleringen? Inte räkna upp 
olika saker så som belysning, material mm utan snarare skriva något i stil med att  
"gestaltningsprogrammets intentioner ska följas i möjligaste mån".  

Planbeskrivningen:  
S 8 "Anledningen var att man önskade utöka den plats som var tänkt för park och 
gångbrons landfäste, med mer markyta kan man öka tillgängligheten och anlägga 
ramper. " 
Denna mening bör ses över och förtydligas vet inte om det blev ett syftningsfel? 
Var bara orsaken att få rum med ramper? Kanske kan något mer argument plockas 
in från 3 .1 som att knyta samman parkområdena och önskan om vattennära 
allmän plats? 

S9 Synka texten med planbestämmelsen gällande gestaltningsprogrammet.  

S11 Under rubriken översiktsplan pratar man om ekosystemtjänster och då endast 
gällande dagvatten. Här har vi svårt att skapa just det, då vi har få ytor som passar 
för detta. Ekosystemtjänster är ju mer än bara omhändertagande av dagvatten och 
tänker därför att om man vill ha ett resonemang kring detta kan nämna att Kroken 
bidrar till att skapa: 
-Reglerande ekosystemtjänster (pollinering, luftrening mm) i form av större träd 
på de platser där vi har fast mark ex vid Gamlebros fäste, samt blommande 
buskar, klätterväxter och perenner i övriga delar av parken. 
-Kulturella ekosytemtjänster, då det blir en plats för människors rekreation som i 
förlängningen kan bidra till bättre hälsa. 

Sl8 Vår drift vill inte att vi tecknar nyttjanderättsavtal, så det bör nog inte ges som 
förslag. Kanske kan man istället spinna vidare på att det är viktigt att parken tål ett 
högt slitage och har plats för många besökare, samt att den har flera olika 
aktivitetsmöjligheter och funktioner.  

S25 Vore bra att tydliggöra att de övre delarna av parken inklusive lekmiljön och 
sittytor blir tillgängliga med ramper från väster och att de nedre bryggdelarna med 
vattenkontakt blir tillgängliga från Strömparken och den möjliga nya gångbron.  

S27 Friytor. Ta bort texten om avtal.  

Geoteknik  
Bra med hänvisning till de två utredningar som gjorts.  

Föreslår följande ändring: "Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked 
krävs kan en detaljerad geoteknisk utredning som redovisar förutsättningar för 
schaktning, grundläggning, eventuella förstärkningsbehov med mera komma att 
krävas." 

Kommentar:  

Plankartan: Gestaltningsprogrammet, plankartans hänvisning omformuleras. 
Omformulering kan i detta fall ses som skäligt eftersom den speciella byggplatsen 
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medför svårigheter av sällan förekommande grad, överbryggning av ett 
kraftverksutlopp, den exakta utformningen bestäms och begränsas av många olika 
faktorer som är svåra att fastställa innan en detaljerad projektering genomförts, 
däremot kvarstår att gestaltningsprogrammets intentioner ska följas. 

Planbeskrivning: S8, meningsbyggnad justeras.  

S9 – S27, Texten justeras enligt synpunkt.  

Geoteknik: Efter diskussion framkom en alternativ formulering som mer lämpad: 
Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked krävs att stabilitet i slänterna 
påvisats. Formuleringen införs i planbeskrivningen istället för den tidigare. 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har 
inget att erinra.  

E.ON Energilösningar AB 
E.ON Energilösningar vill vara med i planeringen för området för att bevaka 
fjärrvärmens intressen och om möjligt förse nya byggnader med miljövänlig 
fjärrvärme.  

Befintliga ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns intill fastigheten. 
Eventuella ombyggnader av befintligt distributionsnät som kan komma att krävas 
på grund av ändringen av detaljplanen ska bäras av den som begär ändringen. 
E.ON Energilösningar förutsätter vidare att de byggnader som skall uppföras med 
stöd av detaljplanen förläggs så att de skyddsavstånd som gäller enligt 
bestämmelser för grävarbeten nära fjärrvärmeledningar med kringutrustning 
respekteras, se länk nedan. För befintliga och nya ledningar som finns respektive 
kommer att placeras i kommunal mark gäller markavtalet mellan E.ON 
Energilösningar och kommunen. Markavtalet ger E.ON Energilösningar rätt att 
anlägga, behålla, underhålla och förnya fjärrvärmeledningar i kommunens mark. 
Om detaljplanens ändring innebär att ledningar förlagda med stöd av markavtalet 
hamnar inom mark som kommer att försäljas är det viktigt att ny rättighet 
tillskapas för ledningen att gälla gentemot framtida fastighetsägare. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Skanova nätplanering 
Skanova har kabelanläggningar inom detaljplaneområdet.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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