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Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut i mål nr P 14864-22, att 

inte godkänna Norrköpings kommuns 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. Vi befinner oss nu också i en tid, då särskilt klimatmålen är viktiga att 

uppnå när kommunen planerar nya detaljplaner som ska gälla 100 år framåt. 

 

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 600 m bort och Strömparken som ligger 

mer än 500 meter från platsen. 

Kvarteret Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7, ligger i stadsdelen Nordantill, har stor brist 

på grönytor utifrån antalet människor som bor där och gångstråk. Se bifogad stadskarta! 

Vi anser att Mark- och miljödomstolen i sitt beslut inte har tagit hänsyn till att det i 

detaljplanen ska finnas tillräckliga ytor till grönområde med genomsläppliga markmaterial, 

för att hantera både dagvatten och större vattenflöden vid skyfall och långvarigt regn. 

Boverket har tydliga riktlinjer på att träd och grönska hanterar vattenflöden, genom att ta 

upp och lagra vatten och att göra marken mer porös och mottaglig för infiltration av vatten. 

Vi anser att Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna att fem träd får fällas är felaktigt 

och att de två som får finnas kvar inte har tillräckliga ytor för sitt rotsystem som ska 

motsvara deras kronverk enligt Boverket rekommendationer.  

Därför är det fel av Mark- och miljödomstolen att i detaljplanen godkänna en så stor 

fastighet som kräver så mycket plats att merparten av befintliga biotopskyddade träd får tas 

bort.  

Vi anser också att trädens betydelse och bevarande är mycket viktiga då fastigheten 

Mjölnaren 14 och 15 ligger mycket nära Kungsgatan, som under många år kämpat med hög 

    

 



intensiv fordonstrafik med höga nivåer av avgaser och partikelutsläpp. Vi anser att Mark- och 

miljödomstolen inte har tagit dessa hänsyn till boenden och det gångstråk som går via 

Skvallertorget och förbi detaljplaneområdet. Då SLU påvisar i sin forskning hur viktiga träden 

är för att rena luften och även dämpa buller. 

Bilaga 

Karta med röd prick vid aktuell fastighet och Folkparken, som är närmaste sammanhängande 

grönområde av betydelse, 600 m bort. 

Foto nedan visar träden inom aktuell fastighet 
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