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Sammanfattning 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom 
planområdet. Fastigheten är privatägd och planläggningen är initierad av 
fastighetsägaren Arkö bostad AB. 

Detaljplaneläggningen överensstämmer delvis med kommunens översiktsplan. I 
översiktsplanen för Norrköpings landsbygd, antagen 2017, pekas Östra Husby ut 
som en prioriterad utvecklingsort för bebyggelse-, verksamhets- och 
serviceutveckling på landsbygden. I den fördjupade översiktsplanen för Östra 
Husby, antagen 1989 samt aktualiserad 2017, pekas planområdet ut som ett 
område för samlingslokal. Däremot framgår att mindre förändringar av dagens 
markanvändning som i varje enskilt fall prövas lämplig, inte anses strida mot den 
fördjupade översiktsplanens intentioner. Med tanke på att avvikelsen, bostäder 
istället för samlingslokal, bedöms som liten är kommunens samlade bedömning 
att detaljplanen inte kan anses strida mot översiktsplanen.  

Planområdet är centralt beläget i Östra Husby samhälle och ligger inom 
riksintresset för kulturmiljövården. Området utgör en del av den gamla Bossgård 
by som sannolikt har legat här ända sedan medeltiden. Den nuvarande 
huvudbyggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet. Ny bebyggelse ska utformas 
med särskild hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och regleras i plankartan 
gällande placering, utformning och utseende. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
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1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser och illustration. 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning  
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Om detaljplaner 
Vad är en detaljplan? 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 
bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Se kommunens hemsida och Boverkets hemsida för mer information. 

Planprocessen   
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 
detaljplaneprocessen ska påbörjas behöver samhällsbyggnadsnämnden besluta om 
att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 
handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 

Standardförfarande 
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015, se figur 1.  
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Figur 1. Planprocessen, standardförfarande. 
Program 
För att underlätta detaljplanearbetet kan ett planprogram göras innan en detaljplan 
påbörjas. Planprogrammet görs för att, i ett tidigt skede, ange planeringens 
utgångspunkter och mål samt lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Ett 
planprogram kan behövas till exempel om detaljplanen saknar stöd i 
översiktsplanen eller som underlag för större utvecklingsområden som omfattar 
flera framtida detaljplaner. 

Samråd 
I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 
fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget. 

Granskning 
Efter samråd bearbetas planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Det finns 
då ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. 

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige eller av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från 
kommunfullmäktige. 

Överklagande 
När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 
detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 
lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 
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2. Planens huvuddrag 
2.1 Planområdet 
Området är beläget inom Östra Husby samhälle, cirka 23 kilometer öster om 
Norrköping. Planområdet omfattar huvuddelen av fastigheten Bossgård 17:1 och 
är ungefär 8 000 kvadratmeter, se figur 2. Fastigheten är privatägd och sökanden 
är fastighetsägaren Arkö bostad AB. 

Planområdet avgränsas av Bossgårdsvägen i norr och Rovägen i söder. I väster 
gränsar planområdet till Vikbolandsskolan och i öster till fastigheten Bossgård 
11:1. En bit norr om planområdet ligger Östra Husby kyrka på en höjd.  

 

Figur 2. Planområdet markeras med röd streckad linje och omfattar huvuddelen av 
fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby. 

2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom 
planområdet.  

2.3 Planförslag 
Planen möjliggör nybyggnation av tre flerfamiljshus, ett parhus samt 
komplementbyggnader, se illustrationsplan i figur 3. Den nya bebyggelsen 
förläggs väster och söder om den befintliga huvudbyggnaden och anpassas till 
platsens kulturhistoriska värden beträffande placering, utformning och utseende. 
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Gårdsmiljön norr om huvudbyggnaden, med lindallén som leder fram mot Östra 
Husby kyrka, förblir obebyggd på samma sätt som idag.  

 

Figur 3. Illustrationsplan över möjlig bebyggelse. Bild: Projektengagemang, 2021.  
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3. Tidigare ställningstaganden 
3.1. Översiktsplaner 
Förutsättningar 
Översiktsplanen för Norrköpings landsbygd (antagen 2017) anger att Östra Husby 
är en prioriterad utvecklingsort för bebyggelse-, verksamhets- och 
serviceutveckling på landsbygden, se figur 4. Östra Husbys framtida utveckling 
beskrivs endast överskådligt i översiktsplanen eftersom det även finns en 
fördjupad översiktsplan för orten.  

 

Figur 4. Utsnitt ur Norrköpings översiktsplan för landsbygden. Här anges Östra Husby 
som en prioriterad utvecklingsort. 

Den fördjupade översiktsplanens för Östra Husby antogs 1989 och aktualiserades 
2017. Här är utgångspunkten att Östra Husby ska ges möjlighet att vidmakthålla 
sin status som serviceort genom att mark för butiker, arbetsplatser, vårdcentral, 
barnstuga samt sju bostadsområden pekas ut. Det aktuella planområdet, 
fastigheten Bossgård 17:1, anges som lämpligt för samlingslokal, se figur 5.  

Anledningen till att planområdet pekas ut som samlingslokal går inte att utläsa av 
originalhandlingen och inte heller av aktualitetsförklaringen från 2017. Däremot 
framgår att mindre förändringar av dagens markanvändning som i varje enskilt 
fall prövas lämplig, inte kan anses strida mot den fördjupade översiktsplanens 
intentioner. 
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Figur 5. Utdrag ur den Fördjupade översiktsplanen för Östra Husby. Aktuellt 
planområde markeras med röd linje, här anges ”samlingslokal och dyl. 

Vidare framgår att friliggande ägda enbostadshus dominerar bebyggelsen i Östra 
Husby och att möjligheten att byta bostad från en villa till ett mindre boende är 
begränsad. Ungefär två tredjedelar utgörs av äganderätter och resterande tredjedel 
utgörs av lägenheter. För att uppnå en allsidig sammansättning av 
bostadsbeståndet bör därför en större andeldel av det som byggs nytt vara annat än 
friliggande ägda småhus.  

Östra Husby kyrka med omgivande miljö beskrivs som en mindre del av ett större 
sammanhängande kulturlandskap. För att bevara karaktären kring kyrkan bör 
särskild hänsyn tas vid ny bebyggelse så att den öppna landskapsbilden bibehållas. 
Byggnader bör ges en traditionell form, färg och placering. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen föreslår bostäder, vilket i sig inte överensstämmer med inriktningen i 
den fördjupade översiktsplanen. Däremot framgår av den fördjupade 
översiktsplanen att andra bostadsformer än friliggande ägda småhus bör 
eftersträvas i Östra Husby. Planförslaget möjliggör nybyggnation av 
flerfamiljshus och parhus vilket breddar bostadsutbudet på orten och möjliggör på 
så vis för fler äldre och yngre att bo kvar inom Östra Husby.  

Med tanke på att avvikelsen, bostäder istället för samlingslokal, bedöms som liten 
är kommunens samlade bedömning att detaljplanen inte kan anses strida mot 
översiktsplanen. Dock är det särskilt viktigt att hänsyn tas till platsens 
kulturhistoriska värden, framförallt med hänsyn till miljön kring Östra Husby 
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kyrka, och att den nya bebyggelsen anpassas gällande placering, utformning och 
utseende.  

3.2. Riksintressen 
Riksintressen gäller geografiska områden som pekats ut därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både 
bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. 
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (MB) om 
hushållning av mark och vatten. Bestämmelserna syftar till att främja en från 
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  

Riksintressena ska alltid tillgodoses i detaljplanen. Vid prövningar har 
riksintresset ansetts vara tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas. Det är 
endast när två oförenliga riksintressen står mot varandra som påtaglig skada kan 
tillåtas. 

Förutsättningar 
Fastigheten Bossgård 17:1 ligger inom riksintresset för kulturmiljövården ”Östra 
husby – Häradshammar”, se figur 6. Uttrycken för riksintresset sammanfattas till: 
”Skärvstenshögar, stensträngssystem och gravfält från bronsålder och framåt. 
Östra Husby nyklassicistiska 1800-talskyrka, kyrkbyn med prästgård och 
tillhörande ekonomibyggnader samt skola och tiondebod från 1700-1800-tal. 
Östra Husby tingsplats. Bossgård f.d. länsmansboställe. Häradshammar 
nyklassicistiska 1800-tals kyrka, kyrkby med prästgård och skola. Talrika 
bymiljöer i ursprungligt läge.” 

 

Figur 6. Blått område markerar del av avgränsningen för riksintresset för 
kulturmiljövården Östra Husby - Häradshämmar. Planområdet markeras med röd linje. 
Karta: Norrköpings kommun  
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Riksintresseområdet är ett sådant område som anses ha så stort kulturhistoriskt 
värde att det är av vikt för hela nationen. Riksintresseområdet skyddas av 
Miljöbalken (1998:808) 3 kapitlet 6§ som gör gällande att fysisk miljö med värde 
för kulturmiljövården ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada denna. 

Detaljplanens förhållningssätt 
En kulturhistorisk utredning har gjorts (läs mer i avsnitt 4.2 Bebyggelseområden) 
och sammantaget bedöms delar av planområdet kunna bebyggas med bostäder 
utan att riksintresset för kulturmiljövården skadas påtagligt. Detta förutsätter dock 
att den nya bebyggelsen anpassas till områdets karaktär och inte inkräktar på 
viktiga siktlinjer i landskapet såsom utblicken mot Östra Husby kyrka eller stör 
läsbarheten av Bossgård före detta länsmansboställe (grannfastigheten Bossgård 
11:1) vilket regleras på plankartan genom bland annat prickmark och 
utformningsbestämmelser.  

3.3. Strandskydd 
Förutsättningar 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

3.4. Gällande detaljplaner 
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

3.5. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Den 11 juni 2020 §145 beslutade Samhällsplaneringsnämnden att ge i uppdrag att 
upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bossgård 17:1 inom Östra Husby i 
Norrköpings kommun. 

Riktlinje för hållbar dagvattenhantering 
Den 30 april 2019 beslutade Norrköpings kommun och Nodra AB, att anta 
den nya riktlinjen för dagvattenhantering som baseras på den politiska 
riktlinjen för dagvatten, fastställd av kommunfullmäktige den 28 januari 
2019. 
 
Den nya riktlinjen tydliggör kommunens ambition för en hållbar 
dagvattenhantering utifrån Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska 
även öka medvetenheten om hur alla samhällsaktörer inom och utanför 
kommunen kan bidra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den nya 
riktlinjen ska dessutom fungera som ett stöd i all samhällsbyggnad, från 
planering och byggande till förvaltning och drift. 
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Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad – 
Arkitekturstaden Norrköping 
Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta 
Arkitekturstaden Norrköping som Norrköpings kommuns riktlinje för 
arkitektur och stadsbyggnad. Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens 
alla skeden – från tidig idé till färdig byggnad eller plats. Riktlinjen består av sju 
strategier och dessa ska efterföljas vid all form av byggnation som påverkar 
stadsbilden och stadsrummet. 

Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun 
Riktlinjer för parkering, antagen av kommunfullmäktige den 27 februari 2017, 
anger kommunens parkeringsnorm för bil och cykel vid nyetablering och 
exploatering. 

4. Förutsättningar och förändringar 
4.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
Inom Bossgård 17:1 finns en blågrön trävilla med anor från mitten av 1800-talet. 
Tidigare fanns även två komplementbyggnader på tomten men dessa revs hösten 
2020, se före- och efterbilder i figurerna 7-11. Huvudbyggnaden ligger centralt 
placerad på en stor lummig tomt med en ståtlig lindallé i norr. 

 

Figur 7. Flygfoto över planområdet med omnejd. Planområdet markeras med gul linje.  
Källa: Lantmäteriet. 
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Figur 8. Planområdet sett från väster 
innan rivningen av komplement-
byggnaderna, sommaren 2020. 

 
 
Figur 9. Planområdet sett från söder 
innan rivningen av komplement-
byggnaderna, sommaren 2020. 

 
 
Figur 10. Planområdet sett från väster 
efter rivningen av komplement-
byggnaderna, våren 2021. 

 
 
Figur 11. Planområdet sett från söder 
efter rivningen av komplement-
byggnaderna, våren 2021. 

Norr om planområdet tornar Östra Husby kyrka fritt placerad på kyrkogården som 
kantas av en kallmurad stenomgärdning, se figur 12 och 13.  

 

Figur 12. Östra Husby kyrka sedd genom 
lindallén inom planområdet. 

 

Figur 13. Östra Husby kyrka sedd från 
väster. 
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Öster om planområdet ligger fastigheten Bossgård 11:1 som är den historiska 
kronolänsmansgården med tillhörande byggnader, se figur 14 och 15. Fastigheten 
bedöms vara en intakt gårdsbildning med anor från 1700-talet och omnämns 
uttryckligen i motiveringen av riksintresset.  

 

Figur 14. Grannfastigheten Bossgård 
11:1 sedd från planområdet. 

 

Figur 15. Grannfastigheten Bossgård 
11:1 sedd från norr. 

Söder om Bossgård ligger enplans kedjehus med panntäckta sadeltak och putsade 
eller panelslagna fasader med dova kulörer. Ännu längre söderut ligger 
flerfamiljshus i två plan som tilläggsisolerats på 1980-talet.  

Väster om planområdet ligger Vikbolandsskolan uppförd under 1900-talets mitt i 
ett plan av gult tegel med tegeltak av terrakottakulör, se figur 16.  

Nordväst om planområdet finns två friliggande villor som uppförts under början 
av 2000-talet, se figur 17. Båda har tegeltak och panelbeklädnad.  

 

Figur 16. Vikbolandsskolan sedd från 
väster. 

 

Figur 17. Friliggande villor nordväst om 
planområdet. 
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Föreslagen användning 
Planförslaget möjliggör att tre nya flerfamiljshus, ett parhus samt 
komplementbyggnader uppförs, se volymskissen i figur 18. Bebyggelsen anpassas 
till platsens kulturhistoriska värden beträffande placering, utformning och 
utseende, läs mer i nästa avsnitt 4.2 Bebyggelseområden.  

 

Figur 18. Volymskiss över möjlig bebyggelse. Bild: Projektengagemang, 2021. 

4.2. Bebyggelseområden 
Kulturmiljö 

Förutsättningar 
En kulturmiljöutredning har tagits fram av Fredriksson arkitektkontor AB, hösten 
2020. Av utredningen framgår att Vikbolandet har varit bebott under mycket lång 
tid. Fynd från stenåldern har påträffats och Östra Husby kyrka har anor ända från 
1100-talet. Söder om Östra Husby kyrka har tidigare byn Bossgård legat. 
Bossgård omnämns första gången i skriftliga källor år 1390 och historiska kartor 
visar att byn med tre gårdar haft samma läge åtminstone sedan 1650. Inte helt 
osannolikt har gårdsläget legat här ända sedan medeltiden. 

Östra Husby karterades för första gången 1650 i en geometrisk ägoavmätning där 
kyrkogården visas och de tre gårdarna inom Bossgårds kronohemman: 
Östergården, Mellangården och Västergården som på den tiden utgjorde 
huvuddelen av all bebyggelse på platsen, se figur 19. Dessa tre gårdar omfattar 
dagens Bossgård 11:1, 17:1 och 16:1 m.fl. Det äldsta, idag stående huset på 
Bossgård är från 1700-talet, och utgörs av det gamla kronolänsmansbostället 
Östergården som är belägen inom grannfastighet Bossgård 11:1.  
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Figur 19. Undersökningsområdet mot 1650-års 
karta. Källa: Lantmäteriet/Fredrikssons 
arkitektkontor AB. 

 

Figur 20. Tomtmätningskarta från 
1749. Källa: Lantmäteriet/ 
Fredrikssons arkitektkontor AB. 

Storskifte genomfördes i Bossgårds by 1778 och tomtgränserna ändrades något, 
men inte nämnvärt, se figur 20.  Mellan 1846 och 1847 upprättades en mätning för 
laga skifte av Bossgårds by och detta är den enda äldre karteringen som i detalj 
visar samtliga byggnaders placering, se figur 21. De tre gårdarna är markerade 
med A, B och C och deras placering bedöms vara densamma 1847 som på de 
äldre historiska kartorna. Här kan den ursprungliga huvudbyggnaden på Bossgård 
17:1 ses och öster därom en ladugårdsbyggnad som fortfarande fanns kvar när 
inventeringen gjordes men som nu är riven, se figur 9.   

 

Figur 21. Laga skifteskarta från 1847 över Bossgård. Byggnader markerade med gula 
pilar är de som fanns kvar på platsen när inventeringen gjordes, dock är den östra av 
dem nu riven. Källa: Lantmäteriet/Fredrikssons arkitektkontor AB. 

Vid slutet av 1800-talet köptes Bossgårds Mellangård upp av grosshandlaren O. 
E. Erickson som bedrev handel. Erickson är den person som har haft störst 
påverkan på dagens gårdsbild då denne ska ha ägt fastigheten fram till 1937. 
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Denne lät av allt att döma bygga ut bostadshuset på fastigheten Bossgård 17:1 till 
dagens form där man tydligt kan se den äldre delen i öst-västlig riktning och en 
utbyggnad som tillskapades och gav gården en T-form. Ett äldre foto från 
sekelskiftet visar en butik i fastighetens ände samt bostadshusets öppna veranda. 
Här syns även tecken från anläggandet av lindallén som står på platsen idag. 
Bossgårds Västergård revs eller flyttades till stor del under 1900-talets första hälft 
förutom dess bostadshus. På Västergårdens plats anlades odlingsland, 
fruktträdgård och blandad småhusbebyggelse.  

År 1937 såldes fastigheten vidare och styckades upp och såldes som 34 mindre 
fastigheter mellan åren 1937-1954. I samband med detta bytte fastigheten namn 
till Älghammar. Avstyckningen lade grund för bildandet av Östra Husby 
samhälle.  

År 1949 köptes nuvarande Bossgård 17:1 av Frälsningsarmén som bedrev 
sommarhemmet Ro på platsen mellan åren 1959-2008. Från 2010 inrymde huset 
ett café men är idag omgjort till ett bostadshus med fyra hyreslägenheter. 

Förändringar 
Fredrikssons arkitektkontor AB tog under hösten 2020 fram en känslighets- och 
tålighetsanalys, se figur 22.  
 

 
 
Figur 22. Kultur- och känslighetsanalys för fastigheten Bossgård 17:1.  
Bild: Fredriksson arkitektkontor, 2020. 
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Analysen bygger på den kulturhistoriska värderingen och de strukturer och 
samband som är nödvändiga för kulturmiljöns helhet och relevans. Analysen 
visualiserar vilka delar av undersökningsområdet som är mest känsliga för 
förändring. Känsligheten bedömer risken av att relevanta kulturhistoriska värden 
minskar eller går förlorade vid tillägg och ändringar. Analysen tydliggör också 
miljöns möjlighet att tåla nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär 
påverkas negativt. Dominerande uttryck och tydliga samband har bättre 
förutsättningar att förmedla platsens kulturhistoriska värde. 
 
Sammantaget bedöms en utökad byggrätt på fastigheten vara möjlig utifrån ett 
kulturhistoriskt perspektiv förutsatt att den nya bebyggelsen anpassas i placering, 
skala och utformning. Uppförandet av nya bostäder på fastigheten Bossgård 17:1 
anses lämpligt i väster, inom grönt och gult område i figur 22, förutsatt att hänsyn 
tas till siktlinjer i figur 23.  
 

 
 
Figur 23. Viktiga siktlinjer inom fastigheten Bossgård 17:1.  
Bild: Fredriksson arkitektkontor, 2020. 
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Enligt analysen, figur 22, utgör områdena söder och norr om huvudbyggnaden en 
mycket känslig miljö som bör behandlas mycket restriktivt. Dock har 
förutsättningarna ändrats sedan analysen togs fram och de komplementbyggnader 
som då fanns söder om huvudbyggnaden, finns inte längre kvar inom fastigheten.  
Kommunens sammantagna bedömning utifrån de nuvarande förutsättningarna är 
därför att en hänsynsfullt utformad bostadsbebyggelse även kan tillåtas söder om 
huvudbyggnaden eftersom det inte skulle störa viktiga siktlinjer mot bland annat 
Östra Husby kyrka.  
 
En kompletterande utredning kommer att göras inför granskningsskedet för att 
uppdatera bedömningen utifrån platsens nya förutsättningar.  

Karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

Den befintliga bebyggelsens karaktär 
Huvudbyggnaden har anor från 1800-talets första hälft men har därefter byggts ut 
i etapper, se figur 24 och 25. Vissa ändringar, så som fönsterbyte, ombyggnationer 
och uppförande av utrymningstrappor och dylikt har förändrat byggnaden men 
inte dess generella karaktär. Huset bedöms i huvudsak vara representativ för en 
något exklusivare bostad under 1800-talets slut och sluter stilhistoriskt väl an till 
tidens intrikata panel- och snickeriarkitektur. Husets grönblå-kulör har rönt en 
viss status av märkesbyggnad för Östra Husby, men hur länge denna kulör varit 
förhärskande har inte klargjorts. Byggnadens fysiska komponenter med 
välbevarad panel, intrikat locklist och andra snickerier bedöms vara värdebärande. 

 

Figur 24. Fotografi över huvudbyggnaden, 1920-tal.  
Foto: Vikbolandets hembygdsförening/Fredrikssons arkitektkontor AB, 2020. 
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Figur 25. Fotografi över huvudbyggnaden med tillhörande lindallé.  

Förändringar 
I Kulturmiljöutredningen föreslås skyddsbestämmelser för den befintliga 
bebyggelsen (Fredrikssons arkitektkontor AB, 2020). För huvudbyggnaden och 
ladan (se figur 9) föreslås både förvanskningsförbud och rivningsförbud (qr). 
Motiveringen är att byggnaderna anses vara exteriört välbevarade från tiden innan 
1920-talets bebyggelseexpansion.   
 
Kommunens nuvarande bedömning är dock att byggnaderna inte är att betrakta 
som särskilt värdefulla enligt PBL 8 kapitlet 13§ utan bör istället beläggas med 
varsamhetskrav enligt PBL 8 kapitlet 14, 17 §§.  Men eftersom ladan inte längre 
finns kvar gäller bestämmelserna endast för huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden 
förses med rivningsförbud och en varsamhetsbestämmelse (kr). Underhåll av 
fasader, tak och fönster ska ske med material som motsvarar det ursprungliga 
materialet. Den befintliga byggnadens volym ska bevaras. 
 
Eftersom hela fastigheten bedöms vara en kulturhistoriskt värdefull miljö krävs 
även bygglov för åtgärder som avses i 9 kapitlet 4§ PBL 2010:900 (vanligtvis 
bygglovsbefriade åtgärder).  

Bebyggelsens karaktär i framtiden 
Det är av stor vikt att den nya bebyggelsen förhåller sig till områdets 
kulturhistoriska värden genom att befintliga siktlinjer mot Östra Husby kyrka 
även fortsättningsvis tillåts dominera landskapsbilden. Ny bebyggelse får endast 
uppföras på anvisad plats och huvuddelen av tomtmarken kommer förbli 
obebyggd, vilket regleras genom prickmark i plankartan.  
 
Planförslaget medger att tre nya flerfamiljshus i två våningar, ett parhus i ett plan 
samt komplementbyggnader får uppföras, se illustrationskiss i figur 26.  
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Figur 26. Illustration över den tilltänka bebyggelsen, sedd från Rovägen i söder.  
Bild: Projektengagemang, 2021. 

Formspråket ska harmonisera med den äldre intilliggande bebyggelsen och 
fasaderna utgöras av trä samt ha fönster med korspost eller spröjs. Taket bekläds 
med falsad plåt eller takpannor i lertegel/terrakottakulör. Takvinkeln regleras till 
mellan 20 och 45 grader.  
 
En särskild utredning har tagits fram för att färgsättningen av den nya 
bebyggelsen ska harmonisera med omgivande miljö, i synnerhet 
Vikbolandsskolan och de låga putsade husen söder om planområdet. Valbara 
NCS-kulörer (Natural Colour System) anges i figur 27.  
 

 

Figur 27. Valbara fasadfärger vid ny bebyggelse. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

22(40)   
Vårt diarienummer 

SPN 2018/0393 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Reglering på plankartan 

 

Närområdets innehåll i nuläget och framtiden 
Det bor ungefär 900 personer i Östra Husby, varav en tredjedel är över 65 år. Här 
finns en grundskola med plats för ungefär 440 elever som tar emot 
högstadieelever från hela Vikbolandet. I tätorten finns även kyrka, förskola, 
bibliotek, vårdcentral, mataffär, bensinmack, byggvaruhandel, pizzeria, 
frisersalong med mera. 

Tillgänglighet 
Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 ska nya byggnader och tomter vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning av 
byggnader som finns i Boverkets byggregler.  

Begränsning av markens bebyggande 
För bevara den öppna karaktären, som finns och länge har funnits, beläggs en 
stor del av gårdsytan med prickmark som förbjuder uppförandet av byggnader. 
Komplementbyggnader medges väster om huvudbyggnaden.  

Varsamhet (befintlig bebyggelse) 
Huvudbyggnaden förses med rivningsförbud (r) och en 
varsamhetsbestämmelse (k). Underhåll av fasader, tak och fönster ska ske med 
material som motsvarar det ursprungliga materialet. Den befintliga byggnadens 
volym ska bevaras. 

Fastigheten som helhet utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Bygglov krävs 
även för åtgärder som avses i 9 kapitlet 4§ PBL 2010:900.   

Utseende (ny bebyggelse) 
Ny bebyggelse regleras avseende placering, utformning, våningsantal och 
byggnadsarea. Den nya bebyggelsen ska uppföras med ett formspråk som 
harmoniserar med intilliggande äldre bebyggelse. Fasader ska utgöras av trä 
med färgsättning enligt angivna kulörer. Taket bekläds med falsad plåt eller 
takpannor i lertegel/terrakottakulör. Takvinkeln regleras till mellan 20°- 45°. 
Fönstren ska ha korspost eller spröjs. 
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4.3. Natur 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns en lindallé, se figur 28. Allén omfattas av biotopskydd 
enligt 7 kap 11 § miljöbalken, vilket innebär att åtgärder som kan skada 
naturmiljön (såsom avverkning eller beskärning av träden liksom markarbeten, 
körning med tunga fordon samt upplag inom deras rotzoner) ska föregås av 
dispensprövning hos Länsstyrelsen. 

 

Figur 28. Lindallén sedd från norr. 

Allén ingår även i ett naturområde av regionalt intresse. Ädellövsbeståndet kring 
Östra Husby kyrka är ett av kommunens största och äldsta bestånd knutet till 
kyrkogårdsmiljöer. Det mycket höga naturvärdet baseras på såväl biologiska, 
kulturhistoriska som estetiska aspekter. Träden är värdar för många vedlevande 
arter och hyser livsmiljö för exempelvis ljuskantad sköldlav, brun nållav samt den 
missgynnade hjälmbrosklaven. Här växer även vedsvampen svavelticka som är 
viktig för och indikerar förekomsten av vedlevande insekter i området.  

Inom planområdet har det tidigare även vuxit flera sorters äppelträd vilka det bara 
finns stubbar kvar av idag. 

Förändringar 
Lindallén ska bevaras. Äppelträd kan med fördel nyplanteras. 
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Fornlämningar 

Förutsättningar 
Inför planarbetet har en arkeologisk utredning etapp 2 tagits fram av 
Arkeologikonsult, på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland.  

Efter avslutad utredning klassas nästan hela fastigheten som fornlämning i form 
av en by-/gårdstomt, se figur 29. Innan utredningen gjordes hade fastigheten inte 
någon fornlämningsstatus eftersom tomten aldrig varit varaktigt övergiven.  

 
Figur 29. Utdrag ur riksantikvarieämbetets databas. Röd linje markerar planområdet och 
grått rastrerat område utgör område för fornminne. Källa: Norrköpings kommun.  

Vid den arkeologiska utredningen påträffades tre stolphål, en syllstensrad, en 
brunn, ett kulturlager, en husgrund och en källare, se figur 30. Av dessa utgör 
syllstenraden, kulturlagret, stolphålen och brunnen lämningar som representerar 
by-/gårdstomten och utgör fornminnets definition.  

Fynden av de tre stolphålen, där ett av dem daterats till vikingatid, utgör de enda 
kända spåren av boplatskaraktär från förhistorisk tid inom Bossgård. I anslutning 
till stolphålen finns en syllstensrad med tillhörande kulturlager som troligen tillhör 
en gård som legat på tomten tidigare, se figur 31. Brunnen, se figur 32, är 
delundersökt, men inte daterad och finns delvis kvar. Husgrunden och källaren 
(område 13 och 130 i figur 30) bedöms inte utgöra några fornlämningar då de 
härstammar från modern tid.  
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Figur 30. Resultatkarta schaktning.  
Källa: Arkeologikonsult, 2020. 

Figur 31. Stolphål, syllstensrad och 
kulturlager väster om huvudbyggnaden. 

Figur 32. Påträffad brunn i nordväst. 

Förändringar 
En förundersökning har initierats av fastighetsägaren och kommer genomföras 
under hösten 2021 för att utreda hur föreslagen bebyggelse påverkar lämningarna.  

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Påträffas något i 
samband med grävarbeten som kan vara en fornlämning ska länsstyrelsen 
kontaktas. 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) utgörs den 
ytliga jorden av isälvssediment, se figur 33, som ligger i en åsformation i sydost-
nordvästlig riktning. Markytan lutar i huvudsak mot söder med avvägda höjder 
från +23,6 i norr till +19,2 i söder. 
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Figur 33. Utdrag från SGU:s jordartskarta. Planområdet markeras med svart streckad 
linje och här utgörs den ytliga jorden av isälvssedimnet (grönt område).  
Källa: Norrköpings kommun 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet av 
Hylanders Geo-byrå AB, 2020. Utförda sonderingar och provtagningar visar att 
den naturligt lagrade jorden under förmodad fyllning främst består av fast lagrad 
silt och sand men även att lera även förekommer i vissa delar. Leran har 
emellertid en viss överkonsolidering, vilket innebär att mindre 
belastningsökningar medför obetydliga sättningar. Inom hela den undersökta ytan 
finns goda förutsättningar för grundläggning på mark av lättare bebyggelse såsom 
villor och radhus. 

Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked kan en detaljerad geoteknisk 
undersökning komma att krävas som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 

Av SGU:s kommuntäckande radonundersökning (1990) framgår att delar av Östra 
Husby är att betrakta som högriskområde och kompletterande mätningar ska 
genomföras där det förekommer isälvsälmaterial eller morän.  

En radonundersökning har genomförts av Hylandes geo-byrå AB, 2020. Här 
uppmättes markradonhalter mellan 27-70 kBq/kubikmeter inom planområdet 
vilket innebär att platsen som helhet är att betrakta som högradonmark. Ny 
bebyggelse ska därför uppföras radonsäkert.  

4.4. Friytor, lek och rekreation 
Boende ska ha tillgång till utevistelse med tillräckligt hög kvalité. Inom 
planområdet ska en samlad friyta på minst 500 kvadratmeter för gemensam 
utevistelse anordnas söder om huvudbyggnaden. Friytan ska innehålla 
planteringar. Gården ska även kunna erbjuda lekmöjlighet, åtminstone för de allra 
minsta barnen som kan behöva mer tillsyn. För lägenheter i bottenplan finns även 
god möjlighet att anordna privata uteplatser med kvällssol.  
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Naturmiljö 
Det finns tillgång till flera fina naturområden för rekreation och motion, inom en 
radie av femhundra meter från planområdet.  

Reglering på plankartan 

 

4.5. Gatunät, trafik och parkering 
Gång- och cykelvägar 
Det är enkelt för fotgängare och cyklister att röra sig inom Östra Husby. Separat 
gångbana finns längs alla större vägar. Cyklister delar körbana med bilarna. 

Kollektivtrafik 
Östra Husby trafikeras av busslinje 430 som trafikerar Norrköping och Arkösund. 
Från Norrköping kan resande ta sig vidare med fjärrtrafiknätet och pendeltåg. 
Från Arkösund är det möjligt att ta sig vidare ut till öarna med hjälp av 
skärgårdslinjen. Närmsta hållplats är Posten vilken nås genom en promenad på 
500 meter, se figur 34.  

 

Figur 34. Planområdets förhållande till busshållplatser i Östra Husby. 

Markens anordnande  
Allén ska bevaras. För att träden inte ska ta skada omfattas den 
omkringliggande marken av bestämmelsen ej parkering, som förbjuder 
anordning av parkeringsplatser.  

Ny bebyggelse ska uppföras i radonsäkert utförande. 

En samlad friyta på minst 500 kvadratmeter för gemensam utevistelse ska 
anordnas.  
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Bilvägar 

Förutsättningar 
Planområdet ansluts via Bossgårdsvägen i norr och Rovägen i söder. För 
Bossgårdsvägen är Trafikverket väghållare. Rovägen ägs och driftas av en 
vägförening.  

Förändringar 
Den befintliga huvudbyggnaden och det tillkommande parhuset ansluts från 
Bossgårdsvägen i norr, över kommunens fastighet Bossgård 16:1. Tillträdet 
behöver säkras i ett exploateringsavtal.  

Flerfamiljshus ansluts via Rovägen i söder. Tillkommande ägandeandelar i 
vägföreningen behöver klarläggas.  

Parkering 
All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark. Antalet platser 
ska beräknas utifrån Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun (2017). 
Parkering ska anordnas inom kvartersmark. Parkering för personer med 
funktionsnedsättning måste finnas inom 25 meter från entrén.  

5.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Förutsättningar 
För bostadsbebyggelse gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska 
tillämpas retroaktivt i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Bullernivåer vid 
bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad 
om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte 
överskrida 65 dBA. Vid uteplats som anordnas i anslutning till bostaden bör 
trafikbuller inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

Planområdet störs inte av höga trafikbullernivåer och gällande bullerriktvärden 
kommer att kunna uppnås utan särskilda åtgärder. 

Markföroreningar 

Förutsättningar 
Med anledning av att det tidigare har bedrivits en handelsträdgård inom området 
har marken undersökts beträffande förekomst av eventuella tungmetaller. En 
översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes våren 2021 av Hylanders geo-
byrå AB.  
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Undersökningen genomfördes med hjälp av skruvborrtagning i fyra punkter 
varifrån åtta samlingsprover på jord analyserades. Resultaten visar på något 
förhöjda halter av arsenik i en punkt i den västra delen av tomten, se figur 35. 
Fyndet påträffades drygt en meter under marknivån och halten överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktlinje för känslig markanvändning (KM) som 
gäller vid bostadsbyggnation. Övriga analysresultat ligger klart under riktvärdena 
för KM och därför långt under gränsvärdena för mindre känslig markanvändning 
(MKM). 

 

Figur 35. Något förhöjda halter av arsenik har påträffats i den västra delen av 
planområdet, se svart stjärnmarkering. Bild: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd lämnas in till miljö och hälsa inom samhällsbyggnadskontoret i 
enlighet med 10 kapitel miljöbalken. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så 
att marken kan nyttjas för planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i 
enlighet med lagstiftningens krav. 

Översvämning 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns ingen översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller hav.  
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Översvämning – Regn  

Förutsättningar 
Enligt kommunens översvämningskartering för regn (WSP, 2017) finns det i 
dagsläget ingen översvämningsrisk vid extrema regn för det tänkta planområdet, 
se figur 36. Däremot finns en känd översvämningsproblematik för 
Vikbolandsskolan väster om planområdet och det viktigt att särskild hänsyn tas 
för att inte förvärra situationen. Läs mer om dagvattenhantering i avsnitt 5.7 
Teknisk försörjning.  

 

Figur 36. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn. Källa: Norrköpings 
kommun. 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Detaljplanen bedöms inte påverka luftkvalitén.  

Vattenkvalitet 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Varaån 
(SE649596-154622). Varaån är ett naturligt vattendrag som har statusklassning 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Bakgrunden till 
vattendragets status är framförallt övergödning och vattendragets 
hydromorfologi.Kravet enligt miljökvalitetsnormen (MKN) är god ekologisk 
status 2027 och god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och 
bromerade difenyleter. 

Beräknade föroreningshalter bedöms bli lägre än Norrköpings kommuns 
riktvärden för dagvattenutsläpp. Exploateringen medför ingen betydande ökning 
av föroreningshalterna från den befintliga dagvattendammen. Exploateringen ger 
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inte heller en ökning av näringsämnen eller en risk för att förvärra 
övergödningsproblemen i Varaån. Bedömning är att exploateringen inte riskerar 
att försämra recipientens möjlighet att uppnå MKN. 

5.7. Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 
Området är anslutet till kommunalt vatten- och avloppsnät. Genom sydöstra delen 
av fastigheten går en överföringsledning till grannfastigheten Bossgård 11:1.  

Förändringar 
Anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i omgivande gator. Nodra AB kan 
erbjuda serviser vid fastighetsgräns. Eventuellt kommer VA-ledningar att behöva 
flyttas, dels för de två fastigheterna norr om planområdet och dels för ledningen 
till grannfastigheten Bossgård 11:1 i öster. Ledningsdragning tryggas genom ett u-
område i plankartan.  

Dagvatten   

Förutsättningar 
Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten och 
spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden med 
samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som 
används för rengöring och tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. 
Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering 
(2019). Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska 
som sociala behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering ska mindre regn, 
vilket motsvarar 10 millimeter nederbörd, tas om hand nära källan för att minska 
avrinning, rena dagvattnet och för att säkra grundvattenbildning. Detta ska i första 
hand ske genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 
transpiration och i andra hand fördröja och rena flöden innan det släpps vidare. 
Stora regn ska i första hand hanteras lokalt av fastighetsägaren om förutsättningar 
finns. Saknas förutsättningar ska dagvattnet i andra hand hanteras i enskilda eller 
allmänna dagvattenanläggningar.  

Planområdet är inte anslutet till det kommunala dagvattennätet idag. Vid mindre 
nederbördstillfällen infiltrerar dagvattnet i grönytorna och överskott avrinner 
sannolikt längs med Rovägen mot topografiskt lägre områden, se figur 37. Det 
finns ett befintligt dagvattensystem söder om utredningsområdet som avleder 
dagvattnet till en damm öster om Bygdevägen, se figur 38. I dammen renas och 
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fördröjs dagvattnet innan det släpps ut och rinner via ett åkerdike vidare till 
Varaån. Varaån rinner i sin tur mot Ållonöfjärden som är en del av Bråviken. 

Figur 37. Rinnvägar inom planområdet. 
Källa: Tyréns, 2020  

 
Figur 38. Befintliga dagvattenledningar 
samt lokalisering av dagvattendamm.  
Källa: Tyréns, 2020 

Förändringar  
Enligt kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ska ny bebyggelse 
säkras för extrema regn. I detta planområde har säkerhetsnivån satts till 100 års 
regn. 

En dagvattenutredning har tagits fram av Tyréns 2020. Här kartläggs befintliga 
rinnvägar, nuvarande och framtida dagvattenflöden och föroreningsberäkningar. 
Slutsatsen är att dagvattenflöden från området kommer att öka efter 
exploateringen. Det finns olika lösningar för att hantera flödesökningen på ett sätt 
som innebär att flödena inte ökar nedströms och därmed riskerar att medföra 
problem med översvämningar. Två olika alternativ på dagvattenlösning har 
undersökts. Det ena alternativet utgår från att dagvattnet fördröjs inom fastigheten 
och det andra utgår från att ledningsnätet dimensioneras upp och att dagvatten 
omhändertas i den befintliga dammen utanför planområdet. Nodra förespråkar det 
sistnämnda alternativet och ledningsnätet kommer att byggas ut efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft.  

Enligt kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ska mindre regn, upp 
till 10 millimeter, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Avledningen av dagvatten 
från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första hand 
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minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 
transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det släpps vidare 
till en allmän dagvattenanläggning. 

Utöver ovanstående behöver Vikbolandsskolan väster om utredningsområdet 
skyddas mot ytligt rinnande dagvatten. Marken höjdsätts så att den i möjligaste 
mån lutar bort från skolan samt att ett tre meter brett svackdike anläggs i 
fastighetsgräns. Diket är till för att skydda skolan vid nederbördstillfällen som 
överstiger ett 20- årsregn, då dagvattensystemet riskerar att brädda. Inom 
kvartersmark ansvarar fastighetsägaren/samfällighetsföreningen för drift och 
underhåll av diket. Se principskiss för dagvattenhantering i figur 39.  

 

Figur 39. Principskiss med förslag till dagvattenlösning. 

Reglering på plankartan 

 

Begränsningar av markens bebyggande  
För att säkerställa att Vikbolandsskolan skyddas mot översvämmning anges 
skyddsbestämmelsen dike på plankartan samt möjliggör att en 
gemensamhetsanläggning (g) kan upprättas.   

Ledningsdragning tryggas genom ett u-område i plankartan.  
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El, tele, bredband 
Befintliga elledningar finns i Rovägen. Tele och bredband finns i Bossgårdsvägen.  

Avfall 
Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på 
återvinningscentraler, som kallas returpunkter i Norrköping. Närmaste returpunkt 
ligger cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. I kommunen finns också 
återvinningsstationer som är insamlingsplatser där utsorterade förpackningar samt 
tidningar och småbatterier kan lämnas till återvinning.  

För hämtning av övrigt hushållsavfall ansvarar kommunens bolag Nodra AB. Vid 
utformning av avfallshantering ska Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för 
avfallshanteringen i Norrköpings kommun följas.  

 

6. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-
anläggningar, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
särskilda lag. 

6.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 11 juni 2020 § 145  

Plansamråd: 17 september – 29 oktober 2021 

Granskning: januari 2022 

Antagande: april 2022 

Genomförande, allmän plats 
Utbyggnad av VA med mera: 2022 

Genomförande, kvartersmark 
Fastighetsbildning: 2022 

Husbyggnad: 2022 

http://www.norrkoping.se/miljo-natur/avfallshantering/atervinningsstationer/
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Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens 
beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan 
tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i 
tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

6.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark.  

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 

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

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även anmälan i de fall 
endast teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs hos 
samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för drift och 
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även ansvarig för 
dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
Skanova AB är huvudman för telenätet. 

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

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 
bredband-/fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen upplåter 
sedan utrymme i rören till ledningsägare. 
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6.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är fem år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt 
som inte utnyttjats. 

6.4. Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när utbyggnaden av vägar och vatten- och 
avloppsanläggningar i huvudsak är slutförd. Enskilt byggande kan påbörjas efter 
att bygglov beviljats och beslut om startbesked har tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
är upprättad och nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 

6.5. Mark- och avtalsfrågor 
Ett exploateringsavtal för infart över kommunens fastighet Bossgård 16:1 ska 
tecknas. Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering.  

6.6. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

• Arkeologisk utredning, etapp 2 
• Dagvattenutredning 
• Kulturmiljöutredning 
• Radonundersökning 
• Översiktlig geoteknisk undersökning 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

 
Initierade, men ännu ej avslutade, utredningar: 

• Fastighetsbestämning 
• Arkeologisk förundersökning  

 

7. Genomförandets konsekvenser 
7.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk 
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för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, 
eller risk för överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet 
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

Se vidare i bilaga, Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

7.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
Fastigheten är privatägd. 

Fastighetsbildning 
Planförslaget medger att fastigheten får styckas upp i enheter om minst 2500 
kvadratmeter, vilket innebär att dagens fastighet kan komma att delas upp i tre 
separata enheter. Fastighetsägaren ansvarar för att initiera en sådan process hos 
den kommunala lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun. 

Gemensamhetsanläggning 
Flerfamiljshusen ansluts via Rovägen i söder. Tillkommande ägandeandelar i 
vägföreningen behöver klarläggas.  

Detaljplanen ger stöd för inrättandet av gemensamhetsanläggningen genom att 
dikesområdet har reserverats särskilt för ändamålet. 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas inom kvarter som i framtiden kan komma 
att omfatta flera fastigheter, där det finns behov av samverkan mellan 
fastigheterna, till exempel för kvartersgator, gemensamma parkeringsytor, 
områden för avfallshantering och så vidare. 

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning kan göras av de fastigheter 
som ska ingå och av kommunen. Förvaltning av gemensamhetsanläggningar sker 
genom en samfällighetsförening som bildas i samband med 
lantmäteriförrättningen eller genom delägarförvaltning. 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 
Inom planområdet finns inga inskrivna servitut avseende ledningar för vatten och 
avlopp, fjärrvärme eller el. Ett u-område tillskapas för att trygga ledningsrätter vid 
en eventuell avstyckning.  

7.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Fastigheten är privatägd och alla kostnader inom kvartersmark tillfaller 
fastighetsägaren.  
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Vatten och avlopp 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 
genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Här tillkommer 
ledningsdragning inom tomtmark som respektive fastighetsägare ansvarar för. 
Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad. Drift 
och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

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

Gemensamhetsanläggningar 
Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll fördelas mellan 
deltagande fastigheter enligt andelstal och beslut i respektive 
anläggningsförrättning.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 
Planavgift har reglerats genom plankostnadsavtal. 

8 Medverkande 
8.1 Tjänstemän 
Samordnare för detaljplanen har varit Anna Karlin, planarkitekt, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. Detaljplanen har utarbetats i 
samverkan med följande tjänstemän inom Norrköpings kommun:  

Ellen Holtermann Wiig stadsantikvarie, samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering 
Jenny Bergström  markmiljöspecialist, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Joakim Lindblom exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Johan Smedner enhetschef, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Karin Milles  stadsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering 
Niclas Piekart VA-ingenjör, Nodra AB, planering och utredning 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Anna Karlin 
enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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Kommuntäckande markradonundersökning Norrköpings kommun. SGI Statens 
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Natur och Kultur: miljöer i Östergötland, naturvårdsplan och 
kulturminnesprogram. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983. 

Skyddsvärda träd i Östergötland, Inventering av alla grova och ihåliga träd 
utförd 1997-2008. Rapport 2008:13. Länsstyrelsen Östergötland, 2009. 

Trafikutredning Norrköpings landsbygd 2022. Östgötatrafiken. 12 juni 2022. 
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