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Synpunkter på Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 

med närområde (Kneippen Syd) inom Klockaretorpet i Norrköping 
 

 

 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping lämnar följande synpunkter på detaljplanen, upprättad den 12 

mars 2012. 

 

Kommunen anser att hållbarhet ska stå i fokus vid utbyggnaden av Kneippen Syd enligt sin 

hemsida. Det ska bli en stadsdel anpassad för framtidens utmaningar ur både ett socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt perspektiv. Kraven kommer att vara extremt höga för att skapa en hållbar stadsdel. 

 

Det är en inriktning som Naturskyddsföreningen ställer sig helt bakom. Men vi ser inte att 

kommunen fullföljer sina intentioner för då hade torrängarna vid Borgsruinen sparats. Torrängarna 

tillsammans med björkhagen vid Nordengatan utgör ett smalt, långsträckt område med högt 

bevarandevärde. Det är det enda området i Kneippen Syd (etapp 2) som är relativt orört. Därför är 

det olyckligt att Nordengatan ska förlängas över torrängen och marken bebyggas. 

Naturskyddsföreningen Norrköping anser att bergen och torrängen nordost om cykelvägen vid 

Borgsruinen inte skall exploateras. 

 

När kommunen upprättat Planbeskrivningen är det uppenbart att Naturvårdsprogrammet studerats. 

I beskrivningen finns avsnitt som citerats från Naturvårdsprogrammet (objekt 395 och 396). Vi 

anser att det är bra att Naturvårdsprogrammet utgör en grund i planarbetet, men det är inte 

tillräckligt. När kommunen väljer att inte göra en miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande 

naturinventering menar vi att en fauna- och florakontroll ska göras i befintliga (och lättillgängliga) 

databaser. Det kan göras i www.artportalen.se eller så kan kommunen erhålla hotartsskiktet från 

Länsstyrelsens Naturvårdsenhet. Dessa databaser innehåller ofta betydligt mer information om 

hotade arter än Naturvårdsprogrammet. I det här fallet finns följande rödlistade växter noterade i 

Artportalen men inte i Naturvårdsprogrammet: Nationellt rödlistade är naverlönn, ask, korskovall 

och kavelhirs. Regionalt rödlistade är fältkrassing och vit sminkrot. 

 

http://www.artportalen.se/
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Naturskyddsföreningen Norrköping menar att det strider mot kommunens hållbarhetsintentioner att 

planera bostadsområdet så att Boverkets riktlinjer för bullernivåer överskrids. Oavsett om det 

gäller bullernivåer utomhus eller inomhus. Vi anser att Kneippen Syd måste planeras och byggas 

så att gällande riktvärden inte överskrids. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 
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Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 

http://www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping

