
  Sid 1 (3) 

 

Norrköpings kommun 

Stadsbyggnadskontoret 

Fysisk planering 

fysiskplanering@norrkoping.se 
 

 

 

 

Norrköping 2012-01-30 

 

 
 

Synpunkter på utställningsversionen av 

detaljplan för fastigheten Marmorbrottet 1:9 
 

 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping har tagit del av de utställningshandlingar om Marmorbrottet 

1:9, som presenteras på kommunens hemsida. Vi har också tagit del av samrådsredogörelsen och 

en del andra offentliga handlingar i ärendet. 

 

Under samrådstiden, närmare bestämt den 15 januari 2011, lämnade föreningen in synpunkter 

(SPN-2011.208) på detaljplanen. 

Någon naturvärdesinventering var inte gjord för området, men mycket talade för att området hyser 

ett antal sällsynta arter. Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att naturvärdena vid 

Marmorbrottet 1:9 kartläggs, men det ankommer egentligen inte på Naturskyddsföreningen att 

sörja för att en inventering genomförs. Trots det beställde och bekostade föreningen en 

inventering. 

Under samrådstiden var det omöjligt att genomföra inventeringen. Då var det en halvmeter snö. 

Senare, i maj, genomfördes naturinventeringen och den 14 juni skickade föreningen rapporten 

(SPN-2011.3723) till Fysisk planering. Den diariefördes samma dag, men den finns inte med i 

samrådsredogörelsen. Av rapporten framgår att delar av planområdet bedöms ha mycket höga 

naturvärden (rött område på kartan nedan) och uppfyller kraven för en nyckelbiotop. 

 

Vid Stadsplaneringsnämndens sammanträde den 6 december 2011 informerade Fysisk planering 

om detaljplanen för Marmorbrottet 1:9 och om samrådet. Då hade nyckelbiotopen inom 

planområdet varit känd under ett halvår, men det var inget som framfördes vid sammanträdet. 

Naturskyddsföreningen anser att det är märkligt att inventeringsrapporten inte togs upp vare sig i 

samrådsredogörelsen eller vid Stadsplaneringsnämndens sammanträde. Speciellt då det var 

omöjligt att genomföra en inventering under vintern och ha en rapport klar under samrådstiden. 

 

På kartan nedan har platsen för en iakttagelse av hasselsnok markerats med ”H”. Den sågs för 

några år sedan av en av föreningens medlemmar och den sydvända sluttningen vid Marmorbrottet 

1:9 bedöms vara en lämplig biotop för hasselsnoken som är upptagen på den nationella rödlistan 

som sårbar (VU). Hasselsnoken är också fridlyst i Sverige. Även Länsstyrelsen har gjort noteringar 

av hasselsnok vid Marmorbruket. De redovisas på Artportalen. 
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Vid plansamrådet, för ett år sedan, informerade Naturskyddsföreningen om ett antal rapporter som 

beskriver den rika faunan och floran vid Marmorbruket. Av rapporterna framgår att det är en 

speciell miljö och att Marmorbruket har få motsvarigheter i Östergötland. 

Den i maj genomförda naturvärdesinventeringen bekräftar resultatet från tidigare inventeringar. I 

synnerhet den sydöstra delen av planområdet har mycket höga naturvärden och bedömes vara en 

nyckelbiotop. 

Planområdet ligger dessutom inom Riksintresse för naturvården, Riksintresse för friluftslivet, 

Riksintresse 4 kap Miljöbalken och i anslutning till Riksintresse kulturmiljövård. 

 

Med hänvisning till Marmorbruksområdets dokumenterade höga biologiska värden i form av rik 

kärlväxtflora, unika mossarter och ovanligt många insektsarter anser Naturskyddsföreningen 

Norrköping att det är olämpligt att bebygga Marmorbrottet 1:9. I vart fall den sydöstra delen av 

planområdet måste lämnas fritt från bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande och postmottagare: Göran Esbjörnsson, Eknäsgatan 39, 603 54 Norrköping 

 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
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