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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för samlingslokal, 

föreningsverksamhet och bostad inom fastigheten Gåsåker 2:2.  

Norrköpings Segel Sällskap (NSS) har växt ur sina lokaler och behöver mer 

yta där medlemmarna kan samlas vid möten, läger och andra evenemang. 

Segelklubben har tidigare haft ett tillfälligt bygglov för att uppföra en 

tältkonstruktion som de nu avser lösa permanent genom en fristående 

nybyggnation. Samlingslokalen ska anpassas till den känsliga kulturmiljö 

som den placeras i. 

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser 

Till planhandlingarna hör även: 

 Planbeskrivning  

 Behovsbedömning 

 Grundkarta  

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse (vid granskning) 

 Granskningsutlåtande (vid antagande) 

 

Plankartan är juridiskt bindande.  

 

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande 

Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan-och 

bygglagen (2010:900). 

 

Figur 1 Planprocessen, Standardförfarande. 

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 

Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 

kommunen själv. Ibland inleds planarbetet med ett programarbete men i 

detta fall bedöms det inte vara nödvändigt.  

Först upprättas ett förslag till detaljplan och skickas ut för samråd med 

länsstyrelsen, kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, 

berörda fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget 

bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. 

Därefter ställs förslaget ut för granskning. När granskningstiden är slut kan 

planförslaget bearbetas igen innan den antas, antingen av 

samhällsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. För att ha rätt att 
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överklaga den antagna planen måste skriftliga synpunkter ha lämnats in till 

kommunen senast innan granskningstiden gått ut. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 

Planområdet är beläget inom Arkösund, cirka 5 mil öster om Norrköping 

Planområdet omfattar fastigheten Gåsåker 2:2 som utgör cirka 3300 

kvadratmeter. På fastigheten är en sekelskiftsvilla uppförd vilken nyttjas av 

Norrköpings Segel Sällskap. På tomten finns även sex mindre 

komplementbyggnader.   

 

Figur 2 Arkösund ligger i den östra delen av kommunen. 

 

Figur 3 Planområdet ligger i centrala Arkösund och omfattar fastigheten Gåsåker 2:2. 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för samlingslokal, 

föreningsverksamhet och bostad inom fastigheten Gåsåker 2:2.  

Norrköpings Segel Sällskap (NSS) har under hösten 2010 inkommit med en 

ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheten Gåsåker 2:2 inom 

Arkösund i Norrköpings kommun.  

Norrköpings Segel Sällskap (NSS) har växt ur sina lokaler och behöver mer 

yta där medlemmarna kan samlas vid möten, läger och andra evenemang. 

Segelklubben har tidigare haft ett tillfälligt bygglov för att uppföra en 

tältkonstruktion som de nu avser lösa permanent genom en fristående 

nybyggnation. Samlingslokalen ska anpassas till den känsliga kulturmiljö 

som den placeras i. 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen  

Översiktsplanen för landsbygden i Norrköpings kommun (antagen 2017) 

pekar ut Arkösund som en landsbygdsort med bra förutsättningar för 

lokalisering av nya bostäder, service och verksamheter på landsbygden.  

Föreslagen markanvändning överensstämmer med kommunens 

översiktsplan. Översiktsplanen anger att Arkösund bör fortsätta utvecklas 

som en turist- och bostadsort. Allmänhetens tillgång till skärgården samt 

möjligheten till rekreation och friluftsliv bör stärkas.  

 

Figur 4 Utsnitt från Översiktsplan för landsbygden. Planområdet är markerat med rött. 
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3.2 Riksintressen 

Hela Arkösund pekas ut i miljöbalken (4 kapitlet 1-4§§ 2009:532) som ett 

riksintressant område på grund av dess samlade höga natur- och 

kulturvärden. Planområdet omfattas även av riksintresse för naturvården och 

friluftslivet i Östergötlands skärgård (3 kapitlet 6§ Miljöbalken 009:532). 

Skyddet avser den finskurna Östgötaskärgården med sin mångfald av 

naturmiljöer med flera sällsynta och hotade arter. Många friluftsaktiviteter 

som utövas i området är starkt knutna till närområdets höga natur- och 

kulturvärden vilket i sin tur är viktiga för turistnäringen.  

Kommunens generella ställningstagande är att viss bostadsutveckling samt 

verksamheter kopplade till besöksnäringen och det rörliga friluftslivet bör 

tillåtas. Detta under förutsättning att riksintressenas kärnvärden inte skadas 

påtagligt.  

Segelklubbens expansionsplaner bedöms kunna främja såväl Arkösunds 

besöksnäring som det rörliga friluftslivet. Förutsatt att den nya bebyggelsen 

anpassas till platsens kulturhistoriska förutsättningar bedöms inte 

riksintressena påverkas negativt.  

3.3 Strandskydd 

Hela planområdet omfattas av strandskydd och vid planläggning återinträder 

de generella strandskyddsbestämmelserna om 100 meter från Östersjöns 

strandlinje. Vid anläggandet av bryggor kan anmälan eller tillstånd om 

vattenverksamhet krävas av Länsstyrelsen.  

Fastigheten har varit bebyggd sedan slutet av 1800-talet och har således 

utgjort en hävdad tomtplats långt innan strandskyddslagstiftningen trädde 

ikraft. Idag nyttjas fastigheten av segelklubbens föreningsverksamhet och är 

fri för allmänheten att beträda. Inom vattenområdet finns en befintlig brygga 

som hålls öppen för allmänheten. Resterande brygganläggning, utanför 

planområdet, ligger på kommunens vatten och får beträdas av allmänheten. 

Att bryggan ska förbli öppen för allmänheten regleras i detaljplanen genom 

x-bestämmelse som medger tillträde till allmän gångtrafik, varvid fri 

passage säkras inom vattenområdet. Att reglera i detaljplan att området ska 

vara tillgängligt för allmänheten utan att upphäva strandskyddet och skjuta 

frågan till senare prövning bedömer kommunen inte är ett lämpligt sätt att 

säkerställa planens genomförande. 

Sammantaget görs bedömningen att fastigheten är ianspråktagen på ett 

sådant sätt att strandskyddets syfte saknar betydelse. Dessutom är 

segelklubbens verksamhet av sådan art att den måste ligga nära vattnet. 

Strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela planområdet i enlighet 

med 7 kapitlet 18c:1 och 3 § miljöbalken (2009:532).  
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Figur 5  Flygfoto med utsnitt av planområdet. Vit pil i bilden visar rödmarkerat område 

som planläggs som w1 (vattenområde). Bryggor får anordnas. Svart och vitrutiga ytor är 

bryggor. (Norrköpings kommun, 2020). 

3.4 Gällande detaljplaner 

För planområdet gäller ”Förslag till ändring och utvidgning av 

byggnadsplan för Gåsåker 2:1 m.fl. inom Arkösund i Norrköping” akt 

nummer 05-JON-974.  

 

Figur 6  Utsnitt ur gällande detaljplan. Planområdet är markerat med rött. 

Planbestämmelserna anger bostadsändamål och om det anses lämpligt även 

samlings- och föreningslokaler. Byggnadens yttre form och allmänna 

Rev 
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karaktär får inte förvanskas. Tomten kan inte styckas av och på de 

korsprickade ytorna närmast vattnet får endast uthus/garage uppföras. 

Maximalt får två uthus uppföras jämte huvudbyggnaden. Den sammanlagda 

byggnadsytan får maximalt uppgå till 180 kvadratmeter, varav 

huvudbyggnaden får utgöra 150 kvadratmeter och de båda uthusen 30 

kvadratmeter tillsammans.  

3.5 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Den 21 april 2015 §96 beslutade stadsplaneringsnämnden (nuvarande 

samhällsplaneringsnämnden) att ge stadsbyggnadskontoret (nuvarande 

samhällsplaneringskontoret) i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 

fastigheten Gåsåker 2:2 inom Arkösund i Norrköpings kommun. 

Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad – Arkitekturstaden 
Norrköping 

Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktiga om att anta 

Arkitekturstaden Norrköping som Norrköpings kommuns riktlinje för 

arkitektur och stadsbyggnad. Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnads-

processens 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. 

4. Planförutsättningar och planförslag  

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Planområdet nyttjas idag av Norrköpings Segel Sällskap (NSS) som även 

äger fastigheten. Segelklubben anordnar tävlingar och arrangerar 

segelverksamhet för medlemmar i varierande åldrar.  
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Figur 7  Gåsåker 2:2 i mitten av bilden, sedd från badholmarna i nordost (Norrköpings 

kommun, 2018). 

Planområdet har stora nivåskillnader och består till största delen av berg och 

gräsytor. Vägen fram till fastighetsgränsen är grusad och ägs av kommunen. 

Idag är fastigheten bebyggd med en huvudbyggnad och sex mindre 

komplementbyggnader. Sammanlagd byggnadsarea för de befintliga 

komplementbyggnaderna är cirka 75 kvadratmeter. 

Föreslagen användning 

 

Figur 8 Utdrag ur plankartan. (Karta: Norrköpings kommun). 

Föreslagen markanvändning är samlingslokal, föreningsverksamhet och 

bostad. Bostad får endast anordnas i huvudbyggnaden. Byggrätten utökas så 
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att det är möjligt att uppföra en samlingslokal söder om huvudbyggnaden. 

Med tanke på huvudbyggnadens kulturhistoriska värden ska 

samlingslokalen utformas som ett komplement till fastigheten och inte 

konkurrera med intrycket av huvudbyggnaden.  

Intressentens och samhällsbyggnadskontorets avsikt är att få till en 

nybyggnation som inte försöker efterlikna huvudbyggnaden. Istället 

eftersträvas ett modernare inslag som samspelar med terrängen genom 

terrassering. Samlingslokalens placering tar hänsyn till flera aspekter 

däribland siktförhållandena från vattnet och anpassning till terrängen. Det är 

viktigt att den nya bebyggelsen inte inverkar negativt på det öppna 

kustlandskapet. Taket ska vara växtbeklätt för att främja att byggnaden 

upplevs som en del av landskapet för bakomliggande fastigheter. 

Fasadmaterial kan föreslagvis vara i trä för att med sin kulör smälta in i 

terrängen.   

Samlingslokalen får maximalt uppta en yta av 9 gånger 11 meter. 

Samlingslokalen ska anpassas till områdets kuperade terräng. På den högsta 

nockhöjden vara 10,5 meter över nollplanet. Marken runt byggnaden ska 

hålla föreskriven höjd så att samlingslokalen inte blir högre än 4 meter.  

I norra delen av fastigheten får komplementbyggander uppföras till en 

sammanlagd byggnadsarea av 80 kvadratmeter. Maximal byggnadshöjd är 3 

meter. Eftersom fastigheten är kulturhistoriskt värdefull krävs även bygglov 

för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kapitlet 4§ PBL 2010:900. 

 

Figur 9 Föreslagen samlingslokal sedd ur ett fågelperspektiv. 

På plankartan 
utformning 

R₁B1  Samlingslokal, föreningsverksamhet och bostad.  

  Bostad får endast anordnas i huvudbyggnaden. 

W₁ Vattenområde. Bryggor får anordnas. 

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet. 

f Taket ska vara växtbeklätt.  

 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. 
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Figur 10 Föreslagen samlingslokal sedd från hamninloppet. 

Figur 11 Föreslagen samlingslokal sedd från fastigheten Gåsåker 2:3. 

Figur 12 Föreslagen samlingslokal sedd från fastigheten Gåsåker 2:4. 
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4.2 Bebyggelseområden 

Närområdets kvartersinnehåll  

I närområdet finns flera byggnader som är uppförda under förra sekelskiftet; 

karaktäristiska patriciervillor med tinnar, torn och glasverandor. Men här 

finns även inslag av mer samtida bebyggelse. Det som förenar bebyggelsen i 

närområdet är att den i de flesta fall anpassas till terrängen och är placerad 

mellan bergsknallarna.   

Det omgivande landskapet har en påtaglig skärgårdskaraktär och avgränsas 

av havet i öster och grusvägen Världens ände i väster. I närområdet finns 

permanenta bostadshus såväl som fritidsbostäder och däremellan 

naturområden i en kuperad terräng. Inom och i närheten av området finns 

flera båtbryggor och plats för båtuppställning.  

 

I de centrala delarna av Arkösund, drygt 400 meter från planområdet, finns 

en livsmedelsaffär samt restauranger som har öppet främst under 

sommarsäsongen. Inom orten finns även en camping. Planområdet är 

beläget intill gästhamnen och här finns bland annat båtservice och 

turistinformation. 

Kulturmiljö 

Planområdet ligger inom ett stråk som är av lokalt intresse för 

kulturmiljövården. Huvudbyggnaden är ett välbevarat exempel på den tidiga 

villabebyggelsen i Arkösund. Det är den första sommarvillan som byggdes i 

området och ritades av arkitekten Werner Northun. Huset uppfördes åt Carl 

Lothigus, Norrköpings dåvarande justitieborgmästare, och var färdigställt 

1897.  

 

Figur 13 Tidig bild över fastigheten (Norrköpings Segel Sällskap). 
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På plankartan 
utformning 

  

Bebyggelsens karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

Huvudbyggnaden är uppförd i två plan och har ljus träpanel med blåa 

snickerier. En tornbyggnad med inbyggd glasveranda i tätspröjsade 

fönsterbågar är vänd mot vattnet. Byggnaden ger en historisk dimension och 

minner om områdets tidigare karaktär och funktion som sommarbostad. 

Huvudbyggnaden bedöms vara särskilt värdefull i enlighet med 8 kapitlet 

13§ och 17§ i plan- och bygglagen och får varken förvanskas eller rivas. 

Underhåll av fasader, tak och fönster ska ske med material som motsvarar 

det ursprungliga materialet. Den befintliga byggnadens volym samt takets 

och sockelns form ska bevaras. I händelse av brand ska en likvärdig volym 

uppföras i maximalt två plan.  

Det är synnerligen angeläget att den nya samlingslokalen anpassas till den 

känsliga kulturmiljö som den placeras i. Även bygglovsbefriade åtgärder 

enligt 9 kapitlet 4§ PBL 2010:900 (friggebod, attefallshus) kräver bygglov.  

Inför bygglov ska kommunens stadsantikvarie och stadsarkitekt konsulteras.  

Tillgänglighet 

Enligt plan- och bygglagens 8 kapitel ska nya byggnader 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.  

 

r Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden får inte rivas.  

q₁  Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Underhåll av fasader, tak och  

            fönster ska ske med material som motsvarar det ursprungliga  

            materialet. Den befintliga byggnadens volym samt takets och  

            sockelns form ska bevaras.  

II Högsta antal våningar. 

 

Fastigheten utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö.  

Bygglov krävs även för åtgärder som avses i 9 kapitlet 4§ PBL 2010:900.  

Inför bygglov ska stadsarkitekt och stadsantikvarie konsulteras.  

 

4.3 Natur 

Mark och vegetation  

Planområdet räknas till naturvårdsområde för Östergötlands skärgård som i 

sig är av nationellt intresse. Trots att fastigheten är bebyggd sedan länge ses 

här exempel på den kuperade och tallbevuxna mark som är vanligt i 

skärgården. Terrängskillnaderna är viktiga för områdets karaktär och 
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markens höjd ska bevaras. Områdets topografiska förutsättningar gör att 

ingen översvämningsrisk föreligger med anledning av framtida 

havsnivåhöjningar.  

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Markens beskaffenhet 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-databas kan det finnas risk för förorenad mark 

inom fastigheten. På skalan 1 till 4 klassas fastigheten som riskklass 3, 

vilket innebär en ”måttlig förorening”. Bedömningen grundas på att det 

länge funnits hamnverksamhet på platsen och rester från exempelvis 

bottenfärg kan finnas här.  

Även om punkten är satt inom planområdet ligger den hamnverksamhet som 

hänvisas till utanför planområdet. Enligt muntliga uppgifter från 

segelklubben har båtuppställning endast hanterats i det låglänta området 

anslutning till vattnet och inte uppe vid huvudbyggnaden. Därtill är 

planområdet mycket kuperat vilket styrker att båtar inte har hanterats uppe 

på höjden. Inom planområdet ligger urberget ytligt och här finns en god 

avrinning till Östersjön. Här är jordlagret tunt vilket gör att det inte heller 

finns några större jordmassor där föroreningar kan ha fått fäste. 

Sammantaget finns det inte anledning till oro för föroreningar inom 

planområdet. En markmiljöundersökning bedöms därför inte vara 

nödvändig.  

4.4 Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet kan nås från infart antingen via Världens ände eller 

Arkösundsvägen. För Arkösundsvägen är Trafikverket väghållare och 

Världens ände drifthålls av en vägförening. Det befintliga gatunätet bedöms 

endast marginellt belastas ytterligare av föreslagen markanvändning.   

Kollektivtrafik 

Busstrafik förbinder Arkösund med Norrköpings stad. Busshållplatsen i 

centrum av Arkösund ligger cirka 400 meter från planområdet. Det går ett 

tiotal turer dagligen med linje 440 och resan in till Norrköpings resecentrum 

tar drygt en timme. 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelvägnätet i Arkösund är delvis utbyggt, dock inte i direkt 

anslutning till planområdet.  
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Parkering 

För ordinarie föreningsverksamhet kan parkering lösas inom kvartersmark. 

Vid större tävlingar eller evenemang ansvarar föreningen själva för att 

parkering kan tillgodoses på ett trafiksäkert sätt utanför planområdet. 

Kommunen har en korttidsparkering vid affären och en långtidsparkering 

vid Arkvägens förlängning, dessa kan nyttjas när tillfälligt behov uppstår.   

4.5 Störningar, hälsa och säkerhet  

Buller 

Beräknade bullervärden vid fasad ligger långt under fastställda riktvärden.  

Farligt gods  

På Arkösundsvägen får farlig gods färdas och vid kajen finns en 

bensinpump. Trafikens ringa omfattning i kombination med avståndet från 

kajen (80 meter) gör att detta inte bedöms påverka planområdet.   

4.6 Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Dagvatten  

Fastigheten är väldigt kuperad och enligt kommunens beräkningar påverkas 

inte den byggbara marken varken av extrema regn eller framtida 

havsnivåhöjning.   

 

Figur 14 Extrema regn, 100 år. 

 

Figur 6 Framtida havsnivåhöjning, år 

2100.  

Arköfjärden (SE648524-156450) är recipient för områdets dagvatten. 

Arköfjärden har en måttlig ekologiskt status och belastas av såväl 

övergödning som miljögifter. I nuläget uppnås inte en god kemisk status här 

men miljökvalitetsnormen anger att en god ekologisk och kemisk 

Rev 

Rev 
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ytvattenstatus ska uppnås år 2027. Detaljplanen bedöms inte negativt 

påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen.   

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten i enlighet med 

kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering (antagen av 

kommunfullmäktige 2019).  

El 

Området är anslutet till det allmänna elnätet.  

Tele 

Området är anslutet till det allmänna telenätet.  

Bredband 

Fastigheten är ansluten till fibernätet.  

Avfall 

Nodra AB ansvarar för avfallshantering i kommunen och erbjuder 

abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Vid affären i Arkösund finns 

en återvinningsstation för källsortering av förpackningsmaterial och 

returpapper. Närmsta returpunkt finns i Östra husby där grovavfall, elavfall 

och farligt avfall kan lämnas. 

5. 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 lagstiftning. 

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 

Planuppdrag:   den 21 april 2015 

Plansamråd:   14 februari – 28 mars 2019 

Granskning:   8 – 29 oktober 2019 

Beslut om antagande:  11 juni 2020 
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5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Allmän plats saknas inom planområdet.  

Kvartersmark 

Fastighetsägaren ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 

kvartersmark samt bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsbildning med mera 

Fastigheten får inte styckas av, minsta storlek på fastighet är 3000 

kvadratmeter. Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av 

gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs 

av lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till 

samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Hit lämnas även anmälan i de fallen 

endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta beställs hos 

samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Nodra 

AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och 

ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll. Fastighetsägen ansvarar för 

anläggningar inom fastighetsgräns. 

El, tele med mera 

E.ON Elnät Sverige AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Skanova 

Access AB är huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 

utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 

fastighet. Fastighetsägen ansvarar för anläggningar inom fastighetsgräns.   

Ledningsägare önskar behålla befintliga ledningar i sitt nuvarande läge. 

Tvingas ledningsägaren vidta flyttningsåtgärder ska den part som initierar 

åtgärden även bekosta den. 

5.3 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 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 
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efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att 

fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt som inte utnyttjats. 

5.4 Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 

handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 

Detaljplanen för Gåsåker 2:2 inom Arkösund bedöms inte medföra en 

betydande miljöpåverkan, se vidare Behovsbedömning.  

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheten Gåsåker 2:2. Fastigheten ägs av 

Norrköpings Segel Sällskap.   

Servitut och rättigheter  

Gåsåker 2:2 har rätt att nyttja vägar och öppna platser i enlighet med 

byggnadsplanen.  

Segelklubbens bryggor ligger på kommunalt vatten och upplåts med 

arrendeavtal.  

Planförslaget möjliggör att vattenområdet hålls öppet för allmän gångtrafik.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Ägaren av Gåsåker 2:2 står för samtliga kostnader inom planområdet. 

Plankostandsavtal har upprättats.  
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7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 

Plansamordnare för detaljplanen har varit Malin Hallor. Planhandlingarna 

har upprättats av Freddie Håkansson, Malin Hallor, Anna Karlin och Johan 

Nordström, planarkitekter på Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings 

kommun. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med:  

Elke Myrhede, specialist markmiljö 

Hanna Domfors, stadsantikvarie  

Karin Milles, stadsarkitekt 

Karl Braune, mark- och exploateringsingenjör 

Nirmala Kahrimanovic, strateg bygglov 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Julia Stenström Karlsson  Johan Nordström 

enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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