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Överklagan av Detaljplan för Svärtinge 1:6 med närområde 

(söder om Svärtinge skola) i Svärtinge, Länsstyrelsens beslut 

2014-03-26 

Planen är antagen av Stadsplaneringsnämnden 12 nov 2013. 

 

Naturskyddsföreningen anser att det är olämpligt att anlägga en stor sporthall med omfattande 

fotbollsplaner på strandskyddad mark mellan Svärtinge Skola och Skarsättersbadet. Vi anser att den 

strandskyddade marken ska vara kvar som naturmark. 

 

 

De sned- och rutmarkerade områdena är strandskyddad mark. Från plankartan. 
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Marken är ett betydelsefullt tätortsnära natur- och strandområde med stora rekreations- och 

naturvärden.  

 

 

Ett utsnitt från flygbildskartan visar hur centralt området är i Svärtinge. Marken används flitigt för tätortsnära 
rekreation. Området har blivit än mer viktigt efter att förbifartsleden har byggts och beskurit skogarna norrut, 
och ny bebyggelse planeras vid Ryssnäs, väster om kartbilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I kommunens naturvårdskarta är vassområdena av 

kommunalt intresse eftersom de är extra art- och 

individrika.  
 
Även landområdet ovanför vassen är viktig för det 
biologiska livet. Strandskydd 100 m på båda sidor om 
strandlinjen är inskriven i Miljöbalken för att skydda de 
extra känsliga miljöerna vid stränderna och för att 
tillförsäkra att människor får tillgång till stränderna. 
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Naturskyddsföreningen i Norrköping anser att de två särskilda skälen för strandskyddsdispens som 

anförs av kommunen inte är giltiga.  

 

”Angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området”.  Naturskyddsföreningen anser 

att andra platser i Svärtinge kan användas.  

 

”Utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området”. 
Naturskyddsföreningen anser att skolans behov av fler lokaler och anläggningar kan tillgodoses på 

mark som inte är strandskyddad. Anläggningar för Svärtinge sportförening måste inte ligga invid 

skolan, på strandskyddad mark. 

 

Naturskyddsföreningen menar att tätortsutvecklingen inte behöver ske på den strandnära marken. 

Andra alternativ måste tas fram. Finspångsvägen är numera en lokalgata när förbifarten är byggd. 

Samhällsfunktioner ska kunna ligga på båda sidor om Finspångsvägen. 

 

 

Finspångsvägen är numera en relativt lugn lokalgata i och med att förbifartstrafiken har letts om. Bilden visar 
bilförsäljning norr om Finspångsvägen. Redan idag finns alltså verksamheter norr om vägen. Vägen skulle 
kunna byggas om till gångfartsområde med upphöjda övergångar.  

 

 

I planhandlingarna anges att stranden blir mer ”tillgänglig”. Bilden visar befintlig strandstig väster om badet. 
Redan idag är det lätt att gå på stigen. Den kan med små medel göras ännu mer ”tillgänglig” för barnvagnar 
och rullstolsburna. 
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Strandskogen används som skolskog idag. 

 

Strandskogen ligger nära skola och daghem. Området används i undervisningen och ger positiva 

upplevelser för alla elever, även för de som inte spelar fotboll. Om strandskogen förändras till 

fotbollsplaner gynnas fotbollsspelande elever, medan andra missgynnas. 

 

 

Skog som försvinner om fotbollsplanerna byggs. Fallna träd ger naturliga lekplatser och hyser en stor 
biologisk mångfald som kan användas för naturstudier. 

 

I planhandlingarna hänvisas till att flera utredningar gjorts angående de naturvärden som finns, 

däribland inventering av fåglar och inmätning av träd. Naturskyddsföreningen har studerat 

inventeringarna och finner att de inte berör den del av detaljplaneområdet som ska bebyggas eller 

iordningställas för fotbollsplaner. 

 

Planhandlingarna hänvisar till en enkät bland Svärtingeinvånarna som gjordes 2011. I enkätsvaren 

finns många som vittnar om att de flyttat till Svärtinge för att njuta av naturen. Nu är de oroliga för 

att en stor del av den strandnära naturen tas bort. I kommunens sammanställning av enkätsvaren 

står inte ett ord om att det finns opposition mot kommunens förslag. Det är bara de som är för 

planerna som återges. När enkäten bland Svärtingeborna gjordes var inte strandskyddslinjen och 
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miljökonsekvenserna av förslagen redovisade. Naturskyddsföreningen antar att fler negativa röster 

skulle ha höjts om miljökonsekvenserna hade redovisats. 

 

Ingreppen i det strandskyddade området skulle bli alltför stora då befintlig mark först schaktas bort 

0,2-0,5 m och sedan höjs 1,0-1,5 m. Att bebygga strandskyddad mark med upp till 12 m höga 

byggnader avvisar vi helt. 

 

Glan är även en vattentäkt som ska skyddas från föroreningar. Området har stora risker för 

översvämningar. 

 

Naturskyddsföreningen anser att en miljökonsekvensbeskrivning måste tas fram om idrottshall och 

fotbollsplaner ska planeras i området. Aspekter som borde behandlas: 

- Alternativa lägen för idrottshall och fotbollsplaner 

- Projektets konsekvens för skolans behov av framtida utvidgning 

- Konsekvenser av översvämningsrisken 

- Konsekvenser av pålning och sättningar 

- Konsekvenser för naturvärdena i området 

- Konsekvenser för platsens rekreationsvärden och naturstudier 

- Konsekvenser för skolans och daghemmens behov av naturvistelse i undervisningen 

- Marken måste höjas. Hur kommer det se ut? Speciellt vid slänterna ner mot stranden? 

- Höjningens konsekvenser för markgeologin och dagvatten 

- Vilka konsekvenser blir det av gödsling och dränering av fotbollsplanerna? 

- Vilka blir miljökonsekvenserna av konstgräsplan? 

- Konsekvenser för ytvattentäkten Glan när regnvatten från vägar, stigar, bollplan och 

husdräneringar leds i diken till Glan 

- Konsekvenser av buller och störande ljus från fotbollsplanerna 

- Visuella konsekvenser av bullervallar kring fotbollsplanerna 

 

 

 

 
 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

Stefan Arrelid 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

Ordförande 

 

stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 

Alreiksgatan 4 60235 Norrköping  

 

 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
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