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PLANBESKRIVNING

tillhörande tillägg till detaljplan för

fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163
med närområde)
inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
den 9 april 2010
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1. Inledning
Läsanvisning / handlingar
Handlingarna består av:
Tillägg till planbestämmelser
Tillägg till planbeskrivning
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning

2. Planens huvuddrag
Planområdet
Området är beläget på Djuröns udde ca 10 km nordost om Norrköpings
centrum. I väster gränsar området till Djurö kvarns bostadsbebyggelse och
Bråviken. Bråviken avgränsar området i norr och Djuröns naturreservat
avgränsar i öster.

Planområdet visas i kartan ovan inringat med en tjock, punktstreckad linje.

Ändringens bakgrund och syfte
En begäran har kommit in från Djuröns samfällighetsförening om att ändra
detaljplan Förslag till byggnadsplan till fritidsbebyggelse på Djurön 12 och
13 på grund av att fastighetsägare inom planområdet måste ansluta sig till
det kommunala vatten- och avloppsnät trots att detaljplanen idag inte tillåter
uppförande av utrymmen som kräver avlopp. Samfällighetsföreningen vill
samtidigt få en större byggrätt.
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Syftet med ändringen av planen är att öka byggrätten samt möjliggöra
uppförande av utrymmen som kräver avlopp och inredd vind alternativt
suterrängvåning.
Problematik
Området planerades på 1950-talet för fritidshus. Kommunalt vatten- och
avloppsledningar fanns inte utbyggda. Egna lösningar för
avloppsanläggning fick inte göras. Uppförande av utrymmen som påkallar
anläggning av avlopp såsom badrum förbjöds i detaljplanen. Byggrättens
storlek anpassades för en bebyggelse som utnyttjas endast säsongvis. Så sent
som 1995 gjordes en bedömning att utbyggnad av det kommunala VA-nätet
var tveksamt ur ekonomiskt synpunkt.
Situationen är annorlunda nu när kommunala vatten- och avloppsledningar
har byggts klart inom planområdet i maj 2010. Trots att försörjning av
vatten och avlopp är löst får inte de boende i området bygga hus med
modern standard eller bygga om sina hus för att uppnå modern standard
avseende bad och toalett. Det behövs en ändring i planbestämmelserna först
så att sådana utrymmen får byggas.
När möjligheten att bygga dessa utrymmen ges kommer det att vara lättare
att bo året runt inom planområdet. Det medför även ett behov av en större
byggrätt.
Föreslagen ändring
Tillägget till detaljplanen innebär att bestämmelserna angående
byggnadernas storlek och våningsantal för fristående bostadshus ändras.
Utrymmen som kräver avlopp kommer också att tillåtas i fortsättningen.
Tillåten byggnadsarea ökas från 100 m2 till 140 m2.
Med undantag av fastigheter som angränsar till naturreservatet, kommer
inredd vind alternativt suterrängvåning att tillåtas. Husens höjd kommer
enbart att begränsas av våningsantal istället för en bestämd höjd i meter.
Särkskild möjlighet att bygga takkupor och frontespiser på ett hus som får
vara en våning högt ges enligt en ny bestämmelse. Alternativt kan tillåtelse
för två våningar ges. Då skulle inte en särskild bestämmelse behövas för att
uppföra ett en vånings hus med inredd vind och takkupor.

3. Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Redovisning av detaljplaneområdets användning anges. Redovisning av
tidigare tolkningar av 3 och 4 kap. MB (2 och 3 kap. NRL) inklusive
riksintressen för planområdet.
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Gällande detaljplaner
Gällande detaljplan för området är Förslag till byggnadsplan för
fritidsbebyggelse på Djurön 1:2 och 1:3. Denna kommer att vara den
gällande detaljplanen även i fortsättning.
Övriga kommunala beslut
Beslut om planläggning
Stadsplaneringsnämnden beslutade 2010-03-10 att ge
Stadsbyggnadskontoret uppdrag att göra ett tillägg till den gällande
detaljplanen för Djurön 1:2 och Djurön 1:3 (1:163 med närområde).

4. Förutsättningar nu och efter genomförande
Natur och fornlämningar
Planområdet angränsar till ett Natura 2000 område och ett
riksintresseområde för natur. Bebyggelsen i närheten av ett Natura 2000
område kan påverka växtlighet och djurarter negativt bland annat genom att
orsaka en ändring i grundvattennivåer eller skugga växterna från solljus.
En riktlinje för solexponering som behövs är att växterna ska ha full sol
mellan kl 8 på morgonen till 16 på eftermiddagen från 1 april. Längden av
husets skugga kan beräknas enligt formeln:

Skuggans längd = höjden på byggnaden/tangens på solvinkeln
där solvinkeln den 1 april räknas enligt ett solbanediagram för 60:e
breddgraden. En byggnad med 15 meters höjd måste då vara mer än 32 m
från ett bryn om det ska få sol.
Några av de befintliga tomterna som angränsar till naturreservatet är idag
obebyggda. På gällande plankarta har dessa tomter ett 10 m brett respektive
6 m brett område längs fastighetsgränsen mot naturreservatet som inte får
bebyggas. För att undvika skuggning av växtligheten i intilliggande Natura
2000 område bör detta byggförbud finnas kvar. Möjligheten att bygga hus
med inredd vind enligt tillägget, bedöms kunna accepteras så länge att vid 6
eller 10 meters avstånd till Natura 2000 område, ingen del av husen
överstiger 12,8 respektive 21,3 meter i höjd.
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Figuren visar att ny bebyggelse kommer inte att skugga värdefull natur under kritiska
perioder.

Enligt gällande plan får inte någon byggnad ha källare. För att inte
grundvattnet närmast naturreservatet ska påverkas negativt bör inte tomterna
i områden som angränsar till naturreservat ha källare i framtiden heller.
Förbud för källare och suterrängvåning inom dessa fastigheter kommer att
finnas kvar.
Två andra områden med värdefull natur finns inom planområdet.
Naturområde 283 är en strandäng av klass 3 i planområdets västra del.
Typiska hävdgynnade arter som salttåg, havssälting, gulkämpar,
strandkrypa, strandrödtoppa och ormtunga gör strandängen värdefull.
Naturområde 424 ligger längst i sydväst i planområdet och är ett klass 2
område av regionallt intresse. Det stora och sammanhängande området
omfattar strandängslandskap och ekhagar. Havsstrandängsområdet har en
representativ flora och utnyttjas av många fåglar som rast- och
häckningsplats.
Kända fornlämningar finns utanför planområdet. En etapp 1 arkeologisk
utredning kommer att göras för att belysa risken att träffa på fornlämning
vid utgrävning på egen tomt för anslutning till VA-nätet.
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Kartan ovan visar naturområden 283 och 284 samt naturreservatet och fornlämningar.
Planområdet är inringat med en tjock, punktstreckad linje.

Gator och trafik
Djurövägen ingår i det statliga vägnätet och trafikeras både av tunga
lastbilar, traktorer, bussar (kollektivtrafik) och personbilar.
Personbilstrafiken kan öka marginellt. Av 110 tomter är ett 20-tal
obebyggda idag. När de är bebyggda kan trafikmängden öka med ett 50-tal
resande per dygn.
En gång- och cykelväg behövs inom planområdet. I samband med
utbyggnad av Marby kan en upprustning av Djurövägen ske. Hänsyn bör tas
till cykelvägens utformning för att skapa säkra förhållanden för cykeltrafik.
Dagvatten
Djurön är enligt kommunens Riktlinjer för dagvattenhantering inte ett
prioriterat område och Bråviken bedöms inte vara en känslig recipient. Inget
dagvattennät byggs i området. Goda förutsättningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten finns inom planområdet. Vatten som rinner
av från tak och hårdgjorda ytor ska infiltreras genom avledning över
vattengenomsläppliga markytor eller i stenkistor. Vattnet kan fördröjas i
stenkistor eller med ett boxsystem som är en nedgrävd, övertäckt form av
stenkista. Den hårdgjorda markytan kan hållas till ett minimum genom att
till exempel förse husen med sedumtak och använda vattengenomsläppliga
material istället för asfaltering. Marklutning från huset bör vara minst 2%
och högst 5% för att säkra en väl fungerande avvattning.
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Bullerstörning
Befintlig lastbils- och busstrafik kan vara en källa till höga bullernivåer
längs Djurövägen. Utredning av bullersituationen i den västra delen av
Djurön pågår. Kommunen avvaktar resultatet från denna utredning innan
bullersituationen inom planområdet utredas. En bullerutredning kan belysa
behovet av skyddsåtgärder till exempel uppförande av bullerplank eller
liknande för att säkra acceptabla bullernivåer för bostäder.
Översvämning
Norrköpings och
Linköpings kommuner
har gett SMHI i uppdrag
att under 2008 göra en
detaljerad
översvämningskartering
som omfattar bland
annat Bråviken.
Beräkningarna visar att
det högsta troliga
vattenståndet enligt
framtida klimatscenarier
kan vara så mycket som
2,02 meter.
Djurön 1:70 och 1:88 är
befintliga, bebyggda
Kartbilden ovan redovisar översvämningsnivåer
tomter som ligger inom
både det nutida och framtida riskområdet för översvämning. Även delar av
Djurövägen ligger inom riskområdet.

5. Konsekvenser
Plantillägget medför ingen betydelsefull påverkan på miljön. Någon
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Personbilstrafik
kan öka marginellt. Miljömål för vattenkvalitet och kommunens egna
miljömål påverkas positivt av att husen kommer att vara anslutna till det
kommunala va-nätet och leder till minskat utsläpp till Bråviken.
Bebyggelsens karaktär kan ändras från en småskalig fritidsbebyggelse till en
något större bebyggelse med möjlighet för åretruntboende.
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6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samrådsremiss för tillägget till detaljplanen sker under våren 2010. Förslag
för tillägget ställs ut under sommaren 2010. Tillägget kan antas tidigast i
höst 2010.
Genomförandetid
Planens genomförandetid har gått ut. Genomförandetiden som berör tillagda
bestämmelser är 5 år från det datum som beslut om antagande av
detaljplanen har vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. För allmänna platser
ansvarar Djuröns samfällighetsförening. Vägverket är väghållare för
Djurövägen.
För utbyggnad av VA-nätet ansvarar Norrköping Vatten AB.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning med mera
Tilläget till detaljplan möjliggör inga nya fastigheter utöver de nuvarande.
Rätt till nya va-ledningar inom kvartersmark löses genom ledningsrätt.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Plankostnader finansieras genom avgift som tas ut vid bygglov. Kostnader
för utbyggnaden av va-nätet finansieras av de berörda fastighetsägarna.
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7. Medverkande
Planen har utarbetats i samverkan med tjänstemän på
stadsbyggnadskontoret, Norrköpings Kommun

Norrköping den 9 april 2010

Dag Johansson
Stadsarkitekt
Jackie Leiby
stadsplanerare

Referenser
Dagvatten, Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings kommun,
Dagvattengruppen, Norrköpings kommun, 2009-03-19.
Framtid Norrköping Översiktsplan 2002- Utvecklingsplan för staden,
Norrköpings kommun, 2002-05-23
Naturvårdsprogram, med åtgärdsprogram, Norrköpings kommun 20082011, Norrköpings kommun.
Bedömning för långsiktig överlevnad för hotade arter knutna till ekar på
Händelö. Natur i Norrköping 3:03. Norrköpings kommun 2003.

