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Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut i mål nr P 3569-22, att 

inte upphäva Norrköpings kommun antagande av detaljplan för fastigheterna 

Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7. 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping har tidigare framfört att vi ser det som nödvändigt att 

detaljplaner inriktas för att ge en hållbar stadsutveckling i linje med beslutade samhällsmål 

och gällande lagar.  

Som vi också tidigare har framfört innebär detaljplanen i kvarteret Mjölnaren en för tät 

bebyggelse i en redan allt för tätt bebyggd stadsdel i Norrköping. Vi anser att stora delar av 

denna stadsdel, Nordantill så saknas både träd, grönska och allmänna parkytor.  Träd i 

staden är viktiga utifrån flera perspektiv och särskilt nu i en tid, då vi med klimatförändringar 

går mot varmare perioder, särskilt sommartid. Träden ger viktig skugga och sänkta 

temperaturer utomhus i staden.  

Träd är också viktiga för stadens biologiska mångfald gällande bl.a. insekter och fåglar. Det är 

nu särskilt viktigt att hänsyn tas både till klimatförändringarna och förlorad biologisk 

mångfald, när nya detaljplaner ska antas och för ny bebyggelse. 

Träden tar upp koldioxid och producerar syre och renar luften från avgaser och luftburna 

partiklar. De sex relativt stora träden växer nära mycket trafikerad plats intill Kungsgatan. Vid 

rusningstider är det alltid långa bilköer vid Skvallertorget.  

Marken runt Mjönaren 14 och 15 består av asfalt, betongplattor samt gatsten s.k. hårda 

ytor, som har svårt att ta upp regnvatten och särskilt vid skyfall. Därför är det viktigt att 

bevara träden, som tar upp regnvatten och minskar risken för översvämningar. 

Från universitetet Campus Norrköping går ett gångstråk över Skvallertorget och ner 

Västgötabacken mot centrum. Detta gångstråk anser kommunen är viktigt och vi tycker att 

det är viktigt att det då också finns allmän parkyta med sittplatser med träd och annan 

grönska på samma sätt som idag finns i Kärleksparken utmed Strömmen söder om 

Mjölnaren 14 och 15, samt Bergsbron. Kärleksparken fylls med människor soliga dagar på 

våren och sommaren. Många äter lunchpicknik där och samtliga sittplatser blir upptagna.  
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För bara några år sedan var det caférörelse i Sista Supen huset med utomhusservering, där 

de sex träden idag står. Det var mycket populärt, så länge det varade. 

I Planbeskrivningen står att det är viktigt med fria planterade ytor för fysisk aktivitet, 

social kontakt och minskad stress. Vi anser att det behovet inte uppfylls samt saknas inom 

stadsdelen. Närmast till sådan miljö är Folkparken och Strömparken som ligger mer än 300 

meter från platsen. 

Vi vill att Mark- och miljööverdomstolen beslutar att de sex biotopskyddade träden bevaras. 
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Information om Naturskyddsföreningen:  www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se 
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