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Yttrande över Förslag till fördjupning av översiktsplan för 
Krokek och Strömsfors.  Diarienummer: KS 2017/1372 

  
Det är positivt att en fördjupad översiktsplan nu görs för Krokek och Strömsfors.  
Vi har många år påpekat, i samband med att detaljplaner har upprättats i området, att ett 
helhetsgrepp behöver tas på utvecklingen av orten. 
 
Vi saknar dock en beskrivning av hur förslaget till översiktsplan har tagits fram. Vilka personer och 
kompetenser har deltagit? Inga namn eller avdelningar utanför ”samhällsbyggnadskontorets enhet 
för översiktlig planering med stöd av Radar arkitektur & planering AB” finns angivna, varken i 
plandokumentet eller på kommunens hemsida. Miljökonsekvensbeskrivningen är gjord av Structor 
Miljöpartner AB på beställning av Carlstedt Arkitekter AB och Norrköpings kommun. 
 
Planhandlingen saknar också en referenslista. På hemsidan finns en lista på dokument som 
översiktsplanen hänvisar till. Där finns en naturvärdesinventering för ett begränsat område väster om 
Krokeks Centrum. Men kommunens naturvårdskarta saknas helt som referens. Det betyder att all 
information som finns på naturvårdskartan blir okänd för många som nu uppmanas att granska 
planen. Vi vet heller inte om planförfattarna har tagit del av kommunens naturvårdskarta. 
 
Vid ett flertal områden planeras ny bebyggelse på jordbruksmark. Miljökonsekvensbeskrivningen 
behandlar denna fråga, och menar att jordbruksmark nära befintlig bebyggelse kan godtas eftersom 
ytorna är små och splittrade. Det är därigenom svårt att driva jordbruk rationelle på de ytorna. 
Jordbruksmark längre bort från Centrum är dock större och bör därför undantas, enligt 
Miljökonsekvensbeskrivningen. Naturskyddsföreningen anser att all jordbruksmark ska undantas från 
exploatering. All tätortsnära jordbruksmark behöver bevaras för att klara livsmedelsförsörjningen i 
framtiden. Även små ytor närmare bebyggelse behövs för mer småskalig trädgårdsodling. 
Några verksamhetsområden planeras. Det är självklart att sådana områden ska ha järnvägsspår för 
godstrafik. 
 

Stefan Arrelid 

Naturskyddsföreningen Norrköping 
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