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OM PLANPROGRAMMET 

Planprogrammets syfte och huvuddrag 

Planområdet omfattar kommunal och enskild skog- och jordbruksmark,  sjön Ärlången 

samt enskild och statlig väg. Planområdet omfattar verksamhet för jordbruk samt privata 

bostäder. Planområdet omfattar cirka 106 hektar mark.  

 

Planprogrammets syfte är att skapa en helhetsbild över utvecklingen inom planområdet 

och säkerställa ett särskilt hänsynstagande till konflikterande intressen i kommande de-

taljplanering. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning och tillväxt och är 

förenlig med översiktsplanen. 

 

Planprogrammets samråd handläggs i enlighet med reglerna för utökat planförfarande 

(Plan- och bygglagen, PBL 2010:900). 

 

OM SAMRÅDET  

Sammanfattning 

Planprogrammet har varit utställt på samråd under perioden 9 april till 23 maj 2019. Un-

der samrådstiden inkom 34 yttrande, från privatpersoner och myndigheter, till kommu-

nen.  

Hur samrådet har bedrivits 

Planerings och ekonomiutskottet beslutade den 8 april 2019 § 50 att ställa ut aktuellt 

planprogram för samråd. Under samrådet remitterades planhandlingarna till berörda 

myndigheter och instanser under sex veckor, från den 9 april till 23 maj 2019. Länsstyrelsen 

Östergötland fick anstånd om förlängd svarstid till och med 29 maj 2019.  

 

De närmst berörda informerades om pågående planarbete genom brev och bjöds in till ett 

samrådsmöte. Allmänheten informerades genom kungörelse och bjöds in till samrådsmöte 

den 14 maj 2019. Kungörelsen annonserades i Corren den 10 april 2019, i Åtvidaberg 

Platsens utgåva april och maj, samt på kommunens anslagstavla. Under samrådstiden 

fanns planprogrammet tillgänglig på Åtvidabergs bibliotek, i kommunhusets foajé, hos 

Lanthandeln i Grebo samt på kommunens webbplats.  

Beskrivning av samrådsmöten 

Möte med närmast berörda grannar inom och i anslutning till planområdet den 15 

april 2019. 

Särskilt möte med de närmast berörda.  

Från kommunen närvarade:  

 

Jenny Grönesjö Norén, Chef samhällsplanering  

Klas Liljestrand, Mark- och exploateringsingenjör 

Felix Freudenthal Lotz, Stadsarkitekt 

Emil Karlborg, Planarkitekt  
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Ante Lundgren, Planarkitekt 

 

Möte med allmänheten i Grebos skolas matsal. 14 maj 2019 

Ett öppet möte hölls i Grebos matsal den 14 maj, mötet startade 18:00 och avslutades ca 

20:30. Utöver kommunens representanter uppskattas närvaroantalet till 80 talet perso-

ner.  

Från kommunen närvarade: 

 

Jenny Grönesjö Norén, Chef samhällsplanering  

Klas Liljestrand, Mark- och exploateringsingenjör 

Mari Solbrekken, Planarkitekt  

Felix Freudenthal Lotz, Stadsarkitekt 

Emil Karlborg, Planarkitekt  

Ante Lundgren, Planarkitekt 

 

Samrådspromenad inom planområdet 16 maj 2019 

Samrådpromenaden genomfördes av representanter från kommunen som informerade 

om planprogrammet. En vandring genom området med stopp vid 5 olika hållpunkter. 

Syftet med promenande var att prova ett nytt grepp inom ramen för samråd och att på 

plats redogöra för hur förslaget förhåller sig till platsens förutsättningar. På promenaden 

närvarade 12 personer.  

Från kommunen närvarade:  

 

Emil Karlborg, Planarkitekt  

Ante Lundgren, Planarkitekt   



 

 

www.atvidaberg.se  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Sida 5(42) 

YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 34 yttranden, vilka redovisas och besvaras nedan. Yttran-

dena följer under respektive löpnummer (ID) i diariet för ärendet 2017-00417 hos Åtvi-

dabergs kommun. Kommunen tackar för inkomna synpunkter och upplysningar.  

 

 

Yttranden från myndigheter, organisationer och kommuner: 

 

1. Länsstyrelsen Östergötland (inkom 2019-05-28, ID: 980) 

 

Planprogram för Grebo Norrby, Åtvidabergs kommun 

Rubricerat planprogram har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 § 

plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Handlingarna utgörs av planbeskrivning, mil-

jöundersökning samt arkeologisk utredning (etapp 1, rapport 2018:04), dagvattenut-

redning (Grebo-Norrby, 2019-02-04) och översiktlig geoteknisk- och markmiljötek-

nisk utredning (Inledande projekteringsunderlag 2018-10-30). 

 

Planprogrammet syftar till att skapa en helhetsbild över platsens förutsättningar för 

att 

underlätta senare detaljplanering och innebär en möjlighet för kommunen att i ett ti-

digt skede lyfta frågor om olika alternativa lösningar till diskussion. Planområdet lig-

ger väster om nuvarande Grebo tätort utefter sjön Ärlångens norra strand, i närheten 

av Norrbyvägen. Planområdet är uppdelat i fem delområden i Norrby som planeras 

för att kunna inrymma mellan 800 till 1200 invånare. Ny bebyggelse planeras på be-

fintlig jordbruksmark samt i ett mindre skogsparti mot norr. Inriktningen för markens 

användande är bostadsbebyggelse och allmänna ändamål, handel och service. Kom-

munen bedömer att planprogrammet överensstämmer med intentionerna i gällande 

översiktsplan för Åtvidabergs kommun. 

 
Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen upprättar ett planprogram för att disku-

tera och hitta lämpliga inriktningar för hur det aktuella området ska utvecklas med ny 

bostadsbebyggelse. 

 

Överensstämmelse med översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande 

I översiktsplan för Åtvidabergs kommun (antagen 2018) pekas området ut som för-

ändring av markanvändning - ”Tätort”. Inför planprogrammets samråd har kommu-

nen och Länsstyrelsen haft ett tidigt samråd där Länsstyrelsen framförde vikten av att 

beakta strandskyddets gränser, utreda fornlämningsområden i tidigt skede och möj-

liggöra för etappvis utveckling av bebyggelsen i området. De frågor som Länsstyrel-

sen framfört i sitt granskningsyttrande till översiktsplan och i det tidiga samrådet har 

till stor del beaktats i föreslaget planprogram. 

 

Strategisk miljöbedömning – Undersökningssamråd 
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Kommunen har kommit fram till att en strategisk miljöbedömning kommer att behö-

vas. 

Länsstyrelsen delar kommunens resonemang och bedömning på sidan 10 i Undersök-

ning om betydande miljöpåverkan. Kommunen hänvisar till kommuntäckande över-

siktsplan, lokalt naturvårdsprojekt och rapporten ”Landskapligt ramverk för Grebo” 

för att beskriva hur man kommit fram till att Norrby bedöms som mer gynnsamt för 

bostadsutveckling än andra utbyggnadsriktningar. Länsstyrelsen ser att kommunen 

skulle kunna gå vidare med i första hand programområdets sydvästra och norra delar. 

I östra delarna finns större risk för potentiella störningar på grund av närheten till ak-

tiv lantbruksverksamhet där marker även hålls öppna för biologisk mångfald, varför 

utveckling av bebyggelse här bör ske med större försiktighet. I den fornminnesrika 

delen i väst kan det vara bättre att eftersträva ett fortsatt samband i landskapet. Läns-

styrelsen ser även att det kan finnas lämplig mark öster om delområde ”norr” som 

kan vara aktuell att överväga. Vidare kan en MKB mycket väl ägnas stor omsorg gäl-

lande gång-, cykel- och kollektivtrafikmöjligheter för att kopplas an till övriga 

Grebo. En trafikutredning kan vara nödvändig. VA-kapacitet samt möjligheten till att 

gräva ner befintlig luftledning sätter ramarna för områdets bebyggelsestruktur. För 

områdets attraktivitet kommer utbudet i bostadsbeståndet, arkitektoniska kvaliteter, 

landskapsbild och gränsen mellan privat och allmän mark bli viktiga aspekter att be-

akta i planprocessen. Det är viktigt att nationella mål följs genom att möjliggöra för 

ett bilfritt pendlande med kollektivtrafik samt möjlighet att ladda elfordon. Inför 

kommande detaljplanering upplyser Länsstyrelsen om att eventuella beslut om bety-

dande miljöpåverkan med fördel kan tas samtidigt som detaljplaner beslutas gå ut på 

samråd. Länsstyrelsen ser övriga hälsoaspekter såsom buller, luftkvalitet, dricksvat-

ten och kraftledning som frågor att beakta i planbeskrivningen i kommande detaljpla-

ner. 
 

Kommentar: 

Kommunen noterar ovanstående och tar vidare hänsyn till detta i pågående miljö-

konsekvensbeskrivning samt i senare detaljplanering. Kommunen beaktar synpunkter 

gällande kollektivtrafik och laddningsstationer och ska inarbeta detta i planpro-

grammet.  
 

Ingripandegrunder enligt kap 11 PBL 

Riksintressen 

Riksintresse för naturvård – Eklandskapet Linköping Åtvidaberg 

Förekommande riksintressen och vad som riskerar att medföra skada på förekom-

mande 

riksintressen finns utförligt beskrivet i planhandlingarna. En bedömning av hur före-

kommande riksintressen påverkas av föreslagen exploatering ska enligt miljöunder-

sökningen utredas genom en samlad MKB för kommande detaljplaner. Då kommu-

nen överväger hög bebyggelse tätt inpå träd med höga naturvärden och beskuggning 

av träden riskerar att påverka riksintresset negativt behöver kommande MKB inne-

hålla en fördjupad beskrivning av den tilltänkta bebyggelsens effekter för naturmil-

jön. 

 

Riksintresse för friluftsliv - Stångåns sjösystem med Kinda kanal 
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Planområdet berörs även av riksintresse för friluftsliv Stångåns sjösystem med Kinda 

kanal. På sikt kan tendenser till privatisering behöva förhindras. I och med planerade 

satsningar finns potential att göra insatser närmare sjön för att stärka friluftslivet. 

Länsstyrelsen är mycket positiv till hur strandskyddets och friluftslivets intressen tas 

tillvara och ser inte att riksintresset utgör något hinder för planprogrammets skisse-

rade förslag till markanvändning. 
 

Kommentar: 

Kommunen beaktar eventuella skuggeffekter på eklandskapet i Undersökningen om 

betydande miljöpåverkan vilket även ska beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Hälsa och säkerhet 

Vatten och avlopp Dricksvatten- och spillvattennätet i planområdet kommer att an-

slutas till det befintliga VA ledningsnätet i Grebo. Enligt programhandlingarna har 

avloppsreningsverket i Grebo tillräcklig kapacitet för att kunna omhänderta och be-

handla det tillkommande spillvattnet. Även för dricksvattenförsörjningen finns till-

räcklig kapacitet i det befintliga VA-nätet. Det angeläget att dagvattenhanteringen 

sker på ett enhetligt och genomtänkt sätt för hela området. Förslaget är att dagvatten 

från delar av planprogramsområdet leds till en öppen dagvattendamm med försedi-

menteringsdamm. Dagvatten från västra delen föreslås istället få lokala dagvattenlös-

ningar för rening. Det kan anläggas exempelvis våtmark, växtbäddar vilka skulle 

kunna ersätta dagvattendammen. I utredningen föreslås att en förprojektering av för-

sedimenteringsdamm samt dagvattendamm med tillhörande in- och utloppsdiken 

samt bräddike bör genomföras för att få fram en optimal placering och utformning 

utifrån de rådande förhållandena. Länsstyrelsen ser positivt på de föreslagna åtgär-

derna. Sydväst om Norrby Storgård vid gränsen mellan Norrby 1:19 och Norrby 1:20 

finns en enskild vattentäkt som måste beaktas vid vidare planering. Länsstyrelsen de-

lar den bedömningen. 
 

Vattenskydd 

Hela planområdet ligger inom vattenskyddsområde för Stångån. Länsstyrelsen på-

minner om att samråd bör ske med huvudman för vattentäkten (Råberga vattenverk, 

Linköpings kommun och Tekniska verken i Linköping AB). Sjön Ärlången och en 

50 meter bred strandzon tillhör den sekundära skyddszonen och resterande del av 

planområdet ingår i den tertiära skyddszonen. Tillstånd eller anmälan behövs i vissa 

fall. Tillsynsmyndighet för föreskrifterna är Miljökontoret i Åtvidabergs kommun. 

Föreskrifterna är kopplade till de olika zonerna och måste beaktas. Inför kommande 

detaljplanering är det viktigt att dagvattenutredningar har föreskrifterna samt klimat-

förändringar som utgångspunkt vid åtgärdsförslag. 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Grebo-Norrbys topografiska förutsättningar visar på en generell flödesriktning av 

dagvatten mot planområdets mitt och vidare mot recipienten Ärlången. Sjön Är-

lången är en vattenförekomst som har en otillfredsställande ekologisk status och ej 

god kemisk status. I sjön finns fiskarten asp som är förtecknad i art- och habitatdirek-

tivet. Det är inte tillåtet att genom utsläpp eller andra åtgärder försämra sjöns status. 

Ökad belastning på sjön kan motverka miljökvalitetsnormen god status 2027. 
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Förutsatt att ovan beskrivna dagvattenåtgärder kommer till utförande bedömer Läns-

styrelsen att kommande detaljplaner inte motverkar möjligheten att följa miljökvali-

tetsnormen. Frågan bör ges en fördjupad behandling i kommande MKB. 
 

Kommentar:  

Kommunen beaktar frågan i pågående miljökonsekvensbeskrivning.  
 

 

Strandskydd 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att planprogrammets föreslagna utbyggnadsom-

råde tagit hänsyn till strandskyddsområdet. 
 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen finner det aktuellt att remittera planprogrammet till grannkommuner 

och 

Region Östergötland utifrån frågor som rör vattenskydd och kollektivtrafik. 
 

Råd enligt 2 kap. PBL – Allmänna intressen 

 

Kommentar:  

Planprogrammet har remitterats till Linköpings kommun och tekniska verken i Lin-

köping AB samt Östgötatrafiken. Kommunen meddelar Region Östergötland om 

planförslaget.   

 

Jordbruksnäring 

Länsstyrelsen förordar en etappindelning av exploatering för bostäder då det ger en 

ökad trygghet i förutsättningarna för jordbruksnäringens verksamhet och investe-

ringar. Planprogrammet tar upp alternativ lokalisering och markanvändningens in-

tresse för samhället. Länsstyrelsen anser dock att kommande MKB ytterligare kan 

belysa möjligheten att hitta fler markområden att bebygga utanför jordbruksmark. 
 

Kommentar:  

Kommunen har i planprogrammet utrett möjliga alternativa lokaliseringar för be-

byggelse inom och i anslutning till planområdet. Kommunen utreder i miljökonse-

kvensbeskrivningen endast markområden inom planområdet, vilket är utpekat i kom-

munens översiktsplan (2018).  
 

För att ge förutsättningar för samexistens mellan boende, djurhållning, växtodling 

och hävdberoende naturvärden behöver skyddsavstånden ägnas mer omsorg i kom-

mande detaljplanering. Orsaken till konflikter mellan boende och djurhållning är ofta 

olägenhetsaspekter – inte allergier. Sambandet mellan stall för lantbruksdjur och 

hävdberoende naturvärden kan behöva tydliggöras ytterligare med aspekten kumula-

tiva effekter. Länsstyrelsen erfar exempelvis att djurhållningen på en av gårdarna i 

anslutning till planområdet innefattar nötboskap med vilka upprätthålls skötseln på 

drygt 50 ha betesmark varav hälften av arealen med hög ersättning för biologisk 

mångfald. 
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Kommentar: 

Kommunen förtydligar i planprogrammet att jordbruksnäringen bör beaktas i kom-

mande detaljplanearbete.  
 

Rubriken Jordbruket kan med fördel ändras till Jordbruksnäringen för att återspegla 

näringslivsaspekten på verksamhetssektorn. Länsstyrelsen ser gärna att planprogram-

met 

tillförs en referens till nationella och regionala livsmedelsstrategin. För mer informat-

ion se 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och kommun/samhallsbyggnad/till-

vaxt.html 

 

 

Kommentar:  

Synpunkten noterad.  
 

 

Trafik 

Trafikverket pekar på Grebos gynnsamma läge och potential att uppnå en god till-

gänglighet med kommande vägförbättringar, samt meddelar att vägplanprocessen för 

att förbättra riksväg 35 pågår med målsättningen att uppnå trafiksäker framkomlig-

het. Trafikverket är väghållare för anslutningen mot länsväg 704. Att planprogram-

met föreslår ändrad anslutning innebär att kommunen antingen tar med anslutnings-

punkten i kommande detaljplan, eller ansöker om ny anslutningspunkt hos Trafikver-

ket. 

 

Kommentar:  

Kommunen för en dialog med Trafikverket om ett övertagande av länsväg 704.  
 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkt att det kommande gång – och cykelväg-

nätet 

behöver ägnas omsorg även utanför planområdet så att det från början byggs in ett 

attraktivt, gent och säkert sätt att ta sig till och från Grebo med andra färdmedel än 

bil. 
 

Mark- och vattenföroreningar 

Vid genomförd markmiljöutredning har något förhöjda halter av kobolt påträffats 

inom planområdet, vilket överskrider det generella riktvärdet för känslig markan-

vändning. Även halter av barium nära riktvärdet för känslig markanvändning har på-

träffats. Detta bedöms som naturlig förekomst och beror på områdets jordartsamman-

sättning och bedöms inte utgöra någon hälso- eller miljörisk. Vid en utbyggnad av 

området för tänkt markanvändning kan det enligt utredaren lämnas kvar utan åtgärd. 

Länsstyrelsen delar dessa slutsatser. 
 

Energiförsörjning 

Länsstyrelsen saknar information om hur området avses att värmeförsörjas, om det 

planeras för en värmecentral med ett lokalt nät, eller om området kommer att anslu-

tas till fjärrvärme, eller om varje fastighet får ordna sin egen värmeförsörjning får 
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gärna beskrivas mer utförligt i kommande detaljplaner. Länsstyrelsen ger rådet att ut-

förligt se över tillkommande bebyggelses placering i syfte att underlätta solenergiut-

nyttjande och skapa gott mikroklimat. 

 

Kommentar: 

Kommunen beaktar synpunkten till kommande detaljplanering. 
 

Naturvård 

Länsstyrelsen anser att handlingarna är väl utformade när det gäller presentation av 

områdets naturvärden, hur naturvärdena tas tillvara, att värdet av grön infrastruktur, 

ekosystemtjänster och helhetsvärdet av alla naturvärdesklasser i landskapet lyfts 

fram. Den gröna korridor som planeras och förstärkningen av områdets gröna värden 

är positiva exempel på hur bevarandet av goda livsmiljöer för djur- och växtliv sam-

tidigt ger avkastning till bostadsområdet i form av ekosystemtjänster som trädens för-

måga att ge skugga och dämpa buller. Handlingarna lyfter även vikten av områdets 

och intilliggande markers framtida skötsel och informerar om att påverkan på åker-

holmar kräver dispens från generella biotopskyddet. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning att en samlad MKB för samtliga detaljplaneområden bör tas fram för att 

kunna utreda den fulla effekten av exploateringen på förekommande naturvärden och 

riksintressen inom området. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att kom-

mande MKB behöver behandla påverkan på bryn och ekar i närheten av planerad ex-

ploatering och att åtgärder kan behövas för att säkerställa att träd inte skadas under 

byggskedet. 
 

Arkeologi 

Kommunen har låtit göra en arkeologisk utredning etapp 1. Utifrån fornlämningsbil-

den 

kommer en arkeologisk utredning etapp 2 behöva göras i större delen av det aktuella 

området. Det är sannolikt att flera av de kända fornlämningarna fortsätter ut i åker-

marken. Ansökan om utredning etapp 2 görs hos Länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen vill inför kommande detaljplaneläggning rikta särskild uppmärksamhet 

på 

fornborgen L2012:2491 (RAÄ Grebo 38:1), de nyfunna fornlämningarna på åkerön 

(se 

rapporten) och gravfältet L2012:1355 (RAÄ Grebo 40:1) samt boplatsområdet 

L2012:1466 (RAÄ Grebo 169:1). Det är viktigt att dessa blir tydligt avgränsade mot 

planerade tomter, för att kunna förstås i sin egen kontext och förebygga onödigt sli-

tage. Länsstyrelsen bedömer att föreslagen bebyggelse möjligen ligger alltför nära 

vissa fornlämningar/fornlämningsmiljöer som nyligen framkommit vid utredning. En 

fördjupad bedömning av detta behöver göras inför den fortsatta planeringen. 

 

Länsstyrelsen ser generellt positivt på att siktlinjer kan behållas och välkomnar att 

delar av landskapsbild och åkermark bevaras. I rapporten finns det områden inom det 

utredda området där inga fornlämningar framkommit, bland annat i skogsmarken 

vilka kanske skulle kunna nyttjas. 
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Kommentar: 

Kommunen beaktar bebyggelsens och tomtmarkens placering i förhållande till åker-

holmar samt fornlämningar i vidare planarbete.  

I detaljplaneskedet kommer vidare arkeologiska utredningar utföras vid behov. 

 

De som deltagit i beslutet 

I handläggningen av detta yttrande har förutom undertecknade även biträdande 

lantbruksdirektör Susanne Boe-Skåmedal, biträdande länsantikvarie Magnus Reuter-

dahl, miljöskyddshandläggare Göran Thunberg samt naturvårdshandläggare Theres 

Sunnergren medverkat. 

Undertecknat hos länsstyrelsen av Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör och Sofie 

Helgesson, samhällsplanerare.  

 

Kommentar:  

Kommunen tackar för Länsstyrelsens synpunkter.  

 

2. Tekniska verken (inkom 2019-05-13, ID:960) 

 

Tekniska verken poängterar vikten av att beakta de regler och gällande föreskrifter 

för Stångåns vattenskyddsområde.  

 

 

Kommentar:  

Synpunkt är noterad. 

 

3. Sveriges geologiska undersökning (inkom 2019-05-23, ID:860) 

 

Har ingen erinran. 

 

4. Linköpings kommun (inkom 2019-05-03, ID:840) 

 

Linköpings kommun ser positivt på en utveckling av bostadsutbudet i Grebo, som en 

del av hela regionens utveckling och Linköpings kommun anser att det är bra att 

Stångåns vattensystem som ytvattentäkt av mellankommunalt intresse uppmärksam-

mas i planarbetet.  

 

Kommentar:  

Synpunkt är noterad. 

 

 

5. Trafikverket (inkom 2019-05-16, ID:820) 

 

Trafikverket ser mycket positivt på att kommunen satsar på att utveckla Grebo. På-

gående vägplansprocess för att förbättra riksväg 35 med målsättning att uppnå trafik-

säker framkomlighet, Detta innebär att Grebo har ett gynnsamt läge eftersom det lig-

ger naturskönt med stora möjligheter att skapa bra boendemiljöer samt med kom-

mande vägförbättringar även med bra tillgänglighet. 
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I samband med kommande detaljplaner önskar kommunen ändra anslutning mot 

länsväg 704 vilken Trafikverket är väghållare för. Detta innebär att antingen kan 

kommunen ta med anslutningspunkten i kommande detaljplan eller så kan kommu-

nen ansöka om ny anslutningspunkt enligt väglagen 39§. Om kommunen önskar 

klargöra anslutningspunkten innan detaljplan sker ansökan enklast via Trafikverkets 

hemsida www.trafikverket.se. 

 

Det är klokt att se över hur det kommande gång – och cykelvägnätet byggs ut i sam-

band med kommande detaljplaner även utanför området då det borde gå att koppla 

området med en ny gc- väg som går gent mot Grebos centrum. Vilket skulle medföra 

att gång- och cykel blir ett ännu mer attraktivt alternativ. 

 

Kommentar: 

Den i planprogrammet föreslagna placering av gång- och cykelväg mellan utbygg-

nadsområdet och Grebo centrum är en avvägning mellan jordbrukets intressen och 

allmänhetens tillgång till den lokala offentliga servicen.    

 

6. Skogsstyrelsen (inkom 2019-05-20, ID:790) 

 

Har ingen erinran 

 

7. Lantmäteriet (inkom 2019-05-21, ID:690) 

 

Lantmäteriet har ingen erinran att framföra avseende planprogrammet. 

 

Kommunen har frågat Lantmäteriet vem som äger del i den samfällda vägen fram till  

Norrby 1:19. Samfälligheten redovisas (delvis) i registerkartan men är inte registre- 

rad i fastighetsregistret och delägarna är inte kända för Lantmäteriet. Beroende på  

omständigheterna behöver en samfällighetsutredning eller fastighetsbestämning utfö- 

ras för att fastställa vilka fastigheter som äger del i samfälligheten. Den samfällda  

vägen ser ut att korsa genom det markområde planprogrammet avser. Gemensam 

hetsanläggningen Norrby GA:2 bildades vid en förrättning enligt enskilda väglagen i  

akt 05-GRE-161. Ett antal delägande fastigheter finns registrerade i fastighetsregist- 

ret men redovisningen är inte fullständig. Under den tid enskilda väglagen gällde kan  

nybildade fastigheter inom gemensamhetsanläggningens båtnadsområde anslutas till  

gemensamhetsanläggningen utan särskilt beslut i lantmäteriförrättningen. Gemen 

samhetsanläggningen är i uppenbart behov av att omprövas. Det finns fastigheter  

som använder vägen som inte har del i gemensamhetsanläggningen. Berörda fasti- 

hetsägare eller kommunen bör söka en omprövning av gemensamhetsanläggningen  

för att ordna en fungerande förvaltning av vägen. Det är svårt att fastställa vilka fas 

tigheter som har del i gemensamhetsanläggningen i dagsläget. 

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

8. Försvarsmakten (inkom 2019-04-24, ID:560) 

 

Försvarsmakten har inget att erinra mot det föreslagna planprogrammet.  
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Försvarsmakten påtalar dock att det aktuella planområdet ligger inom stoppområde 

för höga objekt. Inom stoppområdet har Försvarsmakten en mycket restriktiv håll-

ning till objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse, respektive 45 m 

inom sammanhållen bebyggelse, eftersom dessa riskerar att medföra påtaglig skada 

på riksintresset Malmens flottiljflygplats. Med sammanhållen bebyggelse avses om-

råden som utgör tätort på Lantmäteriets översiktskarta 1:250 000. 

 

Kommentar: 

Synpunkten är noterad. 

  

Grebo utgör tätort i Lantmäteriets översiktskarta. Planområdet och föreslagen ut-

byggnad förhåller sig i anslutning till och utanför Grebo tätort. Planprogrammet fö-

reslår nu högre bebyggelse än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse.  

 

Kommunen avser att anpassa tillåten byggnadshöjd i detaljplan i enlighet med för-

svarsmaktens riktlinjer för stoppområden. 

 

   

 

 

 

9. Havs- och vatten myndigheten (inkom 2019-04-16, ID:550 ) 

 

Myndigheten avstår från att yttra sig. 

 

10. Luftfartsverket (inkom 2019-04-16, ID:520) 

 

Inget att erinra.  

 

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (inkom 2019-04-12, ID:510) 

 

Myndigheten avstår från att yttra sig.  

 

12. Naturvårdsverket (inkom 2019-04-09, ID:480) 

 

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig.  

 

13. Jordbruksverket (inkom 2019-04-09, ID:470) 

 

Jordbruksverket har inte möjlighet att yttra sig.  

 

14. AB Östgötatrafiken (inkom 2019-05-10. ID:600) 

  

AB Östgötatrafiken har beretts möjlighet att yttra sig över samrådshandling för  

Planprogram för Grebo Norrby, Åtvidabergs kommun. Kommunen önskar yttrande    

senast 2019-05-23.  
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AB Östgötatrafiken har tagit del av rubricerad remiss och bedömer att föreslaget  

planprogram inte medför någon direkt påverkan för den kollektivtrafik som trafikerar  

gatunätet i anslutning till planområdet. AB Östgötatrafiken framställer dock önskan a   

kommunen upptar dialog med RKTM/Östgötatrafiken kring framtida utveckling av  

hållplatser på väg 704 genom Grebo med anledning av utvecklingen av såväl Grebo  

centrum som bostadsområdena vid Mårsängsvägen och Norrby. 

 

AB Östgötatrafiken har i övrigt inget att erinra mot förslaget Planprogram för Grebo. 

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 

 

15. E.ON Energidistribution AB (inkom 2019-05-17, ID:830) 

 

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har  

inget att erinra i nuläget. 

 

E.ON har i nuläget inte något elnät utbyggt i området, kommande detaljplanering  

kommer att innebära utplacering av nätstationer på några platser inom kommande  

planområde, en tidig kontakt med E.ON är av godo. 

 

Samråd kring nätstations placeringar/E område kan göras med projektör. 

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 

 

 

16. Sturefors Egendom (inkom 2019-05-23, ID:930) 

 

Samråd för planprogram Grebo Norrby, Ert dnr 2017-00417, synpunkter.  

 

Allmänna synpunkter.  

Planförslaget är mycket väl genomarbetat, vad gäller den del Norrby 1:19 Kommu 

nen är ägare till, och i de flesta delar väl avvägt. Planförslaget bör med mindre men  

högst väsentliga justeringar uppfylla Kommunens målbild: lantlig karaktär, lugn,  

trygghet och attraktiva bostäder för alla.  

 

Bebyggelsemönster.  

Antalet tillåtna våningar, över fyra (4), våningar ger grund för skarp kritik från bola 

get i denna del. Grebo Norrby tappar sin lantliga karaktär om mer är fyra våningar  

tillåtes. Inga byggnader inom planområdet bör överstiga fyra våningar. Byggnader  

intill vuxen skog skall ej vara högre än den skog de har bakom sig. Vidare skall kyrk 

tornet i Grebo Kyrka som sig bör i lantlig miljö vara den höga punkt i landskapet  

som drar blickarna till sig.  

 

Bolaget rekommenderar att ansvariga för planens slutliga utformning besöker Sture 

fors utbyggnad norrut, Norrberga/Toketorp, där de västliga delarna bebyggts med bo 

städer med maximalt fyra våningar med intilliggande vuxen skog.  
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Högre bostäder än fyra våningar kan tätorterna Linköping mfl tillgodose marknaden  

med. 

  

Jag preciserar nedan fördelat på respektive delområde:  

Delområde Norr: våningstal 1-2. Bra, inga synpunkter.  

Delområde Väst: Våningstal 3-5 begränsas till 3-4.  

Delområde Sydväst: Våningstal 3-5 begränsas till 3-4.  

Delområde Syd: Våningstal 2-3: Här bör särskilt utredas huruvida de tre byggnader  

som planeras för 2-3 våningar hindrar utsikten ner mot sjön Ärlången för delar av  

område Öst. Om så är fallet begränsas delområde Syd till 1-2 våningar. 

Område Öst: Våningstal 3-9 begränsas till 3-4. 

 

Avlopps/spillvatten rening.  

Det befintliga reningsverket i Grebo har historiskt haft svårt att klara en med dagens  

krav förenlig rening av spillvattnet. Badplatsen i Grebo har haft problem med vatten 

kvaliten varvid Åtvidabergs Kommun med bolagets tillstånd vidtog åtgärden att för 

länga avloppsröret efter reningsverket längre ut i sjön Ärlången, utan att förbättra  

vattnets kvalitet.  

 

Att bygga ut Grebo från idag med ca 1100 invånare motsv 1200 personekvivalenter  

med ytterligare 800-1200 invånare där nuvarande reningsverk är dimensionerat för  

2200 personekvivalenter gör att Åtvidabergs Kommun redan nu bör i de ekonomiska  

kalkylerna för det utbyggda Grebo ta hänsyn följdinvesteringen ett nytt, modernt vat 

tenreningsverk som klarar ex sporer och medicinrester. 

 

 

Planområdets omfattning.  

Det bör för ägaren till fastigheten Norrby 1:20 vara uppseendeväckande att läsa om  

en planering över ägarens huvud där planens totala innehåll av 800-1200 invånare  

förutsätter att den privat ägda fastigheten 1:20, ca 40 % av den utbyggbara delen av  

planområdet, även denna exploateras. Planen bör därför kompletteras med siffror  

över de ytterligare, nya invånare som den av Kommunen ägda fastigheten Norrby  

1:19 medger.  

 

Fortsatt jordbruk inom planområdet.  

Här uppvisar Kommunens planerare en naiv syn på möjligheterna för någon att driva  

ett professionellt jordbruk med djurhållning redan efter Norrby 1:19 utbyggnad.  

Skulle byggnation i en framtid omfatta även Norrby 1:20 vore det uteslutet och jord 

bruk inskränkas till ren hobbykaraktär. Bebygger man åker och beten i en byggd som  

denna är den historiska hävden jordbruk för all framtid ett minne blott. Detta är en  

oundviklig konsekvens som Åtvidabergs Kommun är väl medveten om.  

 

Kommentar: 

Kommunen har noterat en  oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen  

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visualiseringar  

och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets karaktär. 
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Ärlångens status beaktas i planprogrammet. Undersökningen av betydande miljöpå 

verkan konstaterar behovet att ta särskild hänsyn till vattenskyddsområdet och på 

gående miljökonsekvensbeskrivningen tar hänsyn till detta. 

 

Reningsverket är dimensionerat för 2 200 personekvivalenter medan den maximala  

genomsnittliga veckobelastningen uppskattas till 1 200 personekvivalenter idag.  

Uppgifterna i planprogrammet tillhandahölls av Åtvidabergs vatten och Renhållning  

AB som är huvudman för ledningsnätet. Reningsverkets kapacitet ska beaktas i se 

nare detaljplanering.  

 

Kommunens uppdrag har varit att möjliggöra för upp till 1200 nya invånare inom  

planområdet. Siffran är en målsättning. Kommunen har fört en dialog med förvalta 

ren av Norrby 1:20 i samband med upprättandet av planprogrammet. 

Kommunens målsättning är att behålla möjligheten att bedriva jordbruk inom plan 

området i så lång utsträckning som möjligt. En fullständig utbyggnad kommer dock  

att begränsa möjligheterna att bedriva jordbruksnäring.  

 

 

 

Yttranden från enskilda 
 

17. Privatperson ID:940 (inkom 2019-05-15) 

 

Om vi vill bygga en villa av en specifik hustillverkare alternativt bygga en arkitekt-

ritad villa, hur går man då tillväga om man vill köpa en tomt?  

Ni berättade att ni troligtvis kommer låta hustillverkare sälja tomterna men då kom-

mer hustillverkarna såklart kräva att man väljer ett av deras hus. Mitt förslag är att ni 

istället säljer villatomterna via mäklare eller i egen regi och sen låter sälja de tomter 

som inte säljs via hustillverkare. Alternativt låter sälja samtliga flerbostadshus/rad-

hus via hustillverkare och sen låter sälja villatomter via mäklare eller i egen regi. 

 

Kommentar:  

Kommunens tomtförsäljningsstrategi hanteras inte i planprogrammet. Försäljnings-

strategin kommer att hanteras senare av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Planprogrammet och detaljplanering avser inte att reglera en exakt tomt- eller fas-

tighetsindelning. 

 

18. Privatperson ID:910 (inkom 2019-05-24) 

 

Den tänkta anslutande vägen mellan nuvarande Grebovägen och det nya området är 

i planprogrammet ritad i princip mitt på åkermarken, samtidigt som man säger att 

åkermarken också i framtiden kan vara aktuell för ett nytt centrum. Fundera kring 

om vägen i så fall ska dras mer i kanten för att möjliggöra plats för ett nytt centrum. 
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Önskemål från oss som bor i anslutning till åkermarken är såklart att vägen ska dras 

så långt ifrån de befintliga bostäderna som möjligt och att centrum får en annan pla-

cering. Har man funderat på platsen bakom busshållplatsen vid Mårsängsvägen? De 

flesta boende i Grebo passerar den platsen och den är längre ifrån t.ex. förskola. Om 

centrum och väg ändå ska vara på den tidigare nämnda åkermarken vore det önsk-

värt att ett grönområde behölls och utvecklades framför de befintliga bostäderna. 

 

Nuvarande Norrbyvägen behöver bli någon form av återvändsgränd efter fastigheten 

Ekhult för att de boende i nya området ska välja nybyggda vägen och inte nuvarande 

grusväg som inte är dimensionerad och säker för så mycket trafik. 

 

Fundera över om 9 våningshus är aktuellt i ett nytt område på en så liten ort som 

Grebo. Finns tillräckligt med intressenter för så många lägenheter? Passar det in i 

områdets "lantliga känsla"? För att minska höghusets utmärkande höjd fundera på 

att placera huset i bakre delen av området men på så låg höjd som möjligt? 

 

Sammanfattningsvis positivt med den planerade byggnationen och det gångstråk 

som nämns som "rekreationsstråk" och går fram till skolan. 

 

Kommentar:  

Föreslagen anslutande väg förhåller sig till möjlig omfattning av eventuellt nytt 

centrumområde. Centrumområdet kan lokaliseras på båda sidor om ny anslutande 

väg. Buffertzon mellan eventuellt nytt centrumområde och befintlig bebyggelse ska 

beaktas i kommande detaljplanering. 

 

Kommunens målsättning med Norrbyvägens östra ände är att den endast ska tillåta 

genomfart för gång- och cykeltrafik. 

 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär.   

 

19. Privatperson ID:900 (inkom 2019-05-23) 

 

Vid genomläsning av detta planprogram finner vi inledningsvis ett mycket ambitiöst 

och väl presenterat förarbete. Vår kunskap och respekt för det enastående Ekland-

skapets utlöpare längs Ärlångens östra strand, ökar alltmer ju längre vi läser. Det 

landskap som vi intuitivt älskat från första stund, visar sig rymma ytterligare kvali-

teter i form av helt unika natur- och kulturvärden. En känsla av tilltagande oro inför 

förändring och negativ miljöpåverkan, resulterar slutligen i ren bestörtning inför re-

dovisningen av tillkommande bebyggelse. Så här kan det väl ändå inte få bli! Är det 

vi eller författarna till Planprogrammet som inte förstått förutsättningar och följder? 

Har vi, i vår strävan att utvecklas, nu kommit så långt att alternativ tolkning av 

fakta, blivit gångbara även i vår lugna del av världen? Nej vi vägrar acceptera ett 

program för utveckling av vår närmiljö, som så uppenbart kan misstolkas och leda 

till stora förluster av natur-, kultur- sociala och ekonomiska värden.  
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Vår slutsats blir därför följande;  

Vi hävdar att ett fortsatt arbete med planering för exploatering av Norrby 1:19, med 

dom intentioner och efter de riktlinjer som redovisas i detta PLANPROGRAM 

GREBO NORRBY, helt saknar förutsättningar att bli framgångs-rikt. I stället för att 

nu på punkt efter punkt visa på oklarheter, fromma förhoppningar eller rena felak-

tigheter i Programmet, vill vi något belysa de förutsättningar som finns för en posi-

tiv utveckling av samhället Grebo. Ett långsiktigt klokt samhällsbyggande vilar på 

tre goda grundstenar; 

 

° ekonomisk hållbarhet  

° ekologisk hållbarhet och  

° social hållbarhet  

 

Ingen rangordning dem emellan är möjlig. Alla är lika viktiga och utgör samtidigt 

förutsättning för de andra. Vad betyder detta i fallet Utveckling av Grebo? Börja om 

planeringen med rimliga utgångspunkter i hållbarhet och hushållning med de kvali-

teter som redan finns i detta väl fungerande lilla samhälle. Förtäta och komplettera 

istället för att splittra. Vårda det vi har av odlings-, betes-, skogsmark och vatten. 

Värna lokala initiativ och verksamheter.  

 

För ett par veckor sedan presenterade FN:s panel för biologisk mångfald och eko-

systemtjänster IPBES, en rapport om tillståndet för biologisk mångfald i världen. 

Även här är tillståndet alarmerande. I en förfärande hastighet utplånar vi djur och 

växtarter från jordens yta och hav och riskerar därigenom vår egen arts överlevnad. 

Dessutom stiger temperaturen, skogarna brinner och regnet uteblir periodvis. 

 

Det är allvar nu! 

 

Släpp drömmen om ständig tillväxt och börja ta ansvar för kommande generationer 

genom att tänka efter och tänka om. Med god samhällsplanering skapar vi beredskap 

inför förändring. Framtiden börjar i Grebo! 

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

Kommunen beaktar miljö- och hållbarhetsfrågorna i planprogrammet och gör det 

vidare i pågående miljökonsekvensbeskrivning samt kommande detaljplanering.   

 

20. Privatperson ID:880 (inkom 2019-05-23) 

 

Jag bor själv sedan många år i Grebo. Jobbar i Linköping. Jag ser det som en förmån 

att av och till kunna cykla till mitt arbete. Fantastiskt under sommarhalvåret. Åker 

aldrig Åtvidabergsvägen. Turen går ofta vägen mot Sturefors. Många gånger via 

Landeryd.  
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Det finns även ett ytterligare vägalternativ. Rätt så ofta tar jag grusvägen i Norrby. 

Där vägen tar slut går det oftast att cykla 500-1000 m på ett gärde för att nå en grus-

väg som leder vidare mot Landeryd och Linköping. Väldigt naturskön och säker 

väg. 

 

Mitt förslag är att förbättra möjligheten att cykla över gärdet enl min beskrivning. 

En enkel cykelväg. Den kan mycket väl vara grusbelagd. Tom att föredra utan asfalt 

för att smälta in i miljön. 

Genom förslag ges både gamla och nya Grebobor ett mycket bra cykelalternativ till 

Linköping.  

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

Föreslagen åtgärd ligger utanför planområdet och beaktas därför inte i detta skede. 

Kommunen arbetar löpande med att förbättra gång- och cykelförbindelserna med 

Linköping.  

 

21. Privatperson ID:800 (2019-05-14) 

 

Jag står sedan länge i intresselistan för Norrbyprojektet. Jag bor idag i en villa i 

Grebo. Mitt önskemål är att kunna köpa en villatomt på minst 1200 kvm. Jag vill 

bygga ett hus på 180 kvm i hellst 2 plan men utesluter inte 1 plan. Jag är främst in-

tresserad av västra och södra området och minst intresserad av norra området i tall-

skogen. Min förhoppning är att kunna bygga ett hus så snart som möjligt t.ex med 

start redan 2021 om kommunens plan medger. 

  

Jag tycker det är bra att det finns planer för hyresrätter men anser att höghus inte alls 

passar in i grebo. Äldre personer vill dessutom ha hyreslägenhet i markplan så att de 

kan komma ut lätt.  

 

Kommentar:  

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

 

22. Privatperson ID: 780 (inkom 2019-05-20) 

 

Först och främst stort tack för ett mycket bra föredrag på samrådet den 14 maj. Som 

intressent av tomterna i Norrby upplevde jag förslaget som mycket väl genomarbetat 

och attraktivt. 

 

Mina synpunkter gällande föreslaget planprogram för Grebo Norrby: 

 

Det intima gaturummet 
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Det intima gaturummet tycker jag inte ska vara för smalt, ser gärna att det skulle få 

vara minst 5 meter mellan fasad och gata. Detta för att undvika trafik precis där man 

går ut, vilket kan medföra en säkerhetsrisk framför allt för barn och husdjur. Jag 

tycker inte heller att det upplevs särskilt lantligt att ha trafik och fotgängare precis 

utanför fönstret. 

 

Tomtstorlekar 

Ser gärna tomtstorlekar på minst 900 kvm. 

 

Försäljning och fördelning 

Jag köper gärna tomt via kommunen för att fritt kunna välja leverantör. 

Då det mig veterligen inte finns något kösystem för tomter i Åtvidabergs Kommun 

undrar jag hur tomter ska fördelas? Jag ser givetvis gärna att fördelningen blir så 

rättvis som möjligt och att det spelar in hur länge man har varit intressent av områ-

det. 

 

Kommentar:  

Planområdet omfattar flera olika typer av gaturum med olika avstånd mellan 

huskropp och bebyggelse. 

 

Kommunens tomtförsäljningsstrategi hanteras inte i planprogrammet. Försäljnings-

strategin kommer att hanteras senare av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Planprogrammet och detaljplanering avser inte att reglera tomt- eller fastighetsin-

delning. 

 

 

 

23. Privatperson ID:770 (inkom 2019-05-22) 
 

Som boende på Norrbyvägen i Grebo vill vi här framföra våra åsikter om planerna för 

exploatering av Norrby-området, av vilken vi kommer beröras i allra högsta grad. Först 

och främst vill vi visa vår uppskattning för att man väljer att satsa på Grebo och på 

kommunen i stort. Jättekul att tänka sig en framtida utveckling där fler väljer att flytta ut 

på landsbygden!  
 

När det gäller de förslag vi tagit till oss från kommunens sida har vi dock några punkter 

som vi ser som orosmoment. Först och främsta gäller det den planerade infarten till om-

rådet, som vad vi förstår är planerad att dras över fältet söder om Norrbyvägen. I och 

med att infarten dras över fältet finns det flera saker som påverkas.  

 

Dels skulle karaktären för området där fältet är placerat förändras markant, i synnerhet 

för oss boende i början på Norrbyvägen. Att dessutom planera ett centrum på fältet 

skulle vara förödande för den miljö vi valt att bo i. Utsikten från vårt hus (med flera 

andra) kommer att förändras, och vi har svårt att se att det blir till det bättre. Vi har lagt 

ganska mycket pengar på att få bo med den utsikten och i den miljö vi idag gör. Förstörs 

detta finns det risk att Grebobor (däribland vi) väljer att flytta till en annan kommun.  
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Norrbyvägen är idag en unik väg som är ett populärt promenadstråk bland många av oss 

Grebobor, där vi får en vacker och direkt anslutning till landsbygden. Genom att för-

lägga en ny väg i anslutning till Norrbyvägen anser vi att de vackra ekmiljöer som finns 

kommer att gås om miste i och med asfaltering och breddning. Vidare ser vi det som 

självklart att kommunen arbetar för att Norrbyvägen inte skall användas som genom-

fartsled in till det planerade området.  

 

Dessutom ser vi det som en logisk påföljd att trafiken på Grebovägen kommer att öka 

markant, vilket påverkar i synnerhet oss barnfamiljer som bor nära vägen.  

 

Vi hade uppskattat om infarten till Norrby INTE förläggs på fältet, utan enligt något av 

de andra förslag som kommunen tagit fram.  

 

Vidare har vi har svårt att förstå kommunens avsikter att exploatera Grebo i den enorma 

utsträckning som förslaget visar samt karaktär på höga lägenhetshus i en befintlig lant-

lig miljö. Likt 60- och 70-talets utbyggnationer på landsbygden utanför städerna har vi 

med facit i hand sett att det inte alltid blir så bra som man har tänkt sig. Den lantliga 

miljön med dess biologiska mångfald får ge vika till flera hundra hushåll vilket kan ha 

förödande konsekvenser för det unika eklandskap samt djurliv vi har här i Grebo.  

 

Vi hoppas innerligt att kommunen tar åsikter och synpunkter som dessa på största all-

var, vi är många som påverkas att detta projekt.  

 

Kommentar:  

Föreslagen anslutande väg förhåller sig till möjlig omfattning av eventuellt nytt 

centrumområde. Centrumområdet kan lokaliseras på båda sidor om ny anslutande 

väg. Centrumområdets lokalisering utgår ifrån gällande översiktsplan.  

 

Buffertzon mellan eventuellt nytt centrumområde och befintlig bebyggelse ska beak-

tas i kommande detaljplanering. 

 

Kommunens målsättning med Norrbyvägens östra ände är att den endast ska tillåta 

genomfart för gång- och cykeltrafik.  

 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

24. Privatperson ID:760 (inkom 2019-05-21) 

 

Vi vill i samband med Åtvidaberg kommuns planeringsärende för Norrby Grebo, 

lämna följande synpunkter. 

 

Jordbruksmarken är en ändlig resurs som vi bör hantera varsamt. Den är grunden för 

en hållbar utveckling och en förutsättning för att vi ska kunna förse även kommande 

generationer med livsmedel, energi och råvaror. 
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De förutsättningar som finns för jordbruk i vår del av världen med naturlig neder-

börd och liten påverkan av erosion gör att vi bör vara extra försiktiga med att explo-

atera jordbruksmark. 

 

I jämförelse med övriga europeiska länder har vi störst andel asfalterad yta per ca-

pita. Vilket innebär att möjligheterna till förtätning av befintlig bebyggelse är 

mycket stor. 

Anders Larsson på SLU Alnarp har i sina studier visat att vi inte behöver ta mer 

åkermark i anspråk. Vi har möjlighet att fördubbla befolkningen på den mark som 

redan tagits i anspråk för stadsbebyggelse. 

 

Det finns ett ganska starkt skydd för jordbruksmarken i gällande lagtexter. 

PBL 2 kap. 1 § samt i miljöbalken (MB) 3 kap 1 § står med samma lydelse: ”Mark- 

och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 

mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Före-

träde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushåll-

ning.” 

 

En god hushållning borde innebära att ju värdefullare jordbruksmarken är för livs-

medelsproduktion, desto större hänsyn borde tas för sådan användning. Men det är 

svårt att hitta någon sådan hänsyn när den bästa åkermarken exploateras. 

 

I MB 3 kap. 4 § anges att: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Bruk-

ningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 

om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk.” 

 

Det mest huvudsakliga samhällsintresset torde vara att producera livsmedel för invå-

narna. Om åkermark ska tas i anspråk krävs det en djupgående analys för att visa 

varför andra intressen skulle vara av större samhällsintresse. 

 

På vilket sätt anser ni att den åkermark som tas i anspråk i er planering inte är bruk-

ningsvärd? 

 

Vilka analyser har gjorts för att undersöka jordbrukets möjligheter att utvecklas i er 

kommun? 

 

Jordbruket är vår viktigaste basnäring och måste ha samma värde som andra nä-

ringar när kommunens framtida utveckling diskuteras. 

 

Vilka konkreta avväganden har gjorts för att hitta alternativ på annan mark? 

 

Det finns i allmänhet alternativa lokaliseringar – bara uppmärksamheten riktas åt det 

hållet. 

 

Vilka studier av möjligheter till förtätning inom befintlig bebyggelse har gjorts i pla-

neringsarbetet?  
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Kommentar:  

Kommunen är medveten om att brukningsvärd jordbruksmark kan komma att tas i 

anspråk i och med en utbyggnad i Grebo. I planprogrammet för kommunen ett reso-

nemang kring frågan om ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark i förhål-

lande till platsens övriga förutsättningar och konflikterande intressen.  

 

25. Privatperson ID:750 (inkom 2019-05-22) 

 

Vi tycker det är roligt att kommunen vill satsa på Grebo och bygga varierande typer 

av bostäder i Norrby. Men vi har några synpunkter på planprogrammet. 

Väster om Norrbyvägen bör inte byggas några hus. Därför att: 

 

 den natursköna miljö som åkermark, åkerholmar med sjön i bakgrunden 

utgör utplånas om den bebyggs 

 delar av marken väster om vägen är Norrbys bästa åkermark 

 en betydande del av området nedanför Spökarbacken utgörs av gungfly 

 avståndet från villaområdet till djurhållande verksamhet blir mindre än rikt-

linjen på 500 meter, vilket ökar risken för olägenheter i form av lukt, flugan-

samlingar och buller för de boende 

 det korta avståndet påverkar djurhållarens möjligheter att bedriva sin verk-

samhet. 

All bebyggelse bör därför placeras öster om dagens Norrbyväg. 

 

Om det kommer byggas enligt planförslaget: 

Vilken väg ska vi som bor i Norrby idag använda? Den befintliga Norrbyvägen eller 

den led som kommer gå genom det nya villaområdet? 

 

Norrbyvägen trafikeras idag av: 

 personbilar (boende, besökande) klättrare som ska till Kärringberget 

 postbil, budbilar 

 sopbil 

 jordbruksmaskiner med upp till 4,5 meters bredd (Stora Norrbys arrendator 

samt Rösten Gård) 

 gödseltransporter (koskit) med lukt och eventuellt avfallande gödsel på 

vägen vilket är oundvikligt 

 vid enstaka tillfällen tunga transporter som till exempel timmerbilar. 

 

Den norra anslutningen till den befintliga Norrbyvägen kommer inte fungera för de 

boende och de verksamheter som finns norr om det planlagda området. Vid vinter-

väglag kommer det bli stora problem att klara nivåskillnaden som är vid anslut-

ningen mellan villaområdet och dagens Norrbyväg då man pga bebyggelse och en 

tvär sväng inte kan få upp den fart som krävs. Om man bygger enligt planförslaget 

måste anslutningen till Norrbyvägen flyttas så att den ansluter till Norrbyvägen rakt 

upp efter de sista husen. 
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Således är det bästa alternativet att dra leden nedanför bebyggelsen och den ner-

grävda kraftledningen. Det reducerar risken för olyckor och olägenheter för de bo-

ende. 

 

Den sträckningen skulle också underlätta om kommunen i framtiden kommer att ex-

ploatera den mark längst upp i Norrby (gränsar till Linköpings kommun) som ingick 

i affären. I så fall måste kommunen kunna köra med tunga transporter och byggtra-

fik. 

 

Har planarkitekterna haft kunskap om att norr om planområdet finns idag 4 fastbo-

endefastigheter och 5 sommarstugefastigheter och att de fastboende bedriver verk-

samheter? Tillsammans förfogar de boende över 55 ha åkermark + bete + skog. Pla-

ceringen av leden genom villaområdet försvårar möjligheterna att leva och bedriva 

nuvarande verksamheter. 

 

Ska man även i fortsättningen kunna leva och bedriva verksamhet norr planlagt om-

råde? 

 

Kommentar:  

Synpunkterna har noterats.  

 

Kommunen ska förtydliga i planprogrammet att jordbruksnäringen bör beaktas i 

kommande detaljplanearbete. 

 

Platsens markförhållande hanteras i en geotekniks utredning som är bifogad plan-

programmet.  

 

Kommunens målsättning är att boende och verksamheter norr om planområdet fort-

satt ska kunna verka som idag. Föreslagen genomfartsväg norr ifrån är idag inte 

fastslaget och kommer att hanteras i kommande detaljplaner.  

 

 

26. Privatperson ID:740 (inkom 2019-05-20) 

 

För att begränsa framtida trafik in via nuvarande infart på Norrbyvägen önskas gång 

och cykelväg mellan den nya föreslagna anslutningsvägen och upp till skogsvägen 

vid fastighet Norrby 1:13  

 

Detta för att vara säker på att trafiken in till Norrby i framtiden kommer att ske via 

den nya anslutningsvägen när den är klar.  

 

Vi ser samtidigt att nya byggnader inte byggs högre än Grebo kyrka. 

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

Kommunens målsättning med Norrbyvägens östra ände är att den endast ska tillåta 

genomfart för gång- och cykeltrafik. 
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Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

 

27. Privatperson ID:730 (inkom 2019-05-20) 

 

Som boende i Norrby och Grebo välkomnar vi Åtvidabergs kommuns ambition att 

utveckla samhället Grebo. Boendemiljön har stora kvaliteter och ett ökat antal inne-

vånare i kommunen och Grebo bör gynna utvecklingen. Vi har dock synpunkter på 

utförandet enligt planprogrammet, vilka vi lämnar nedan. 

  

Attraktiv boendemiljö -att stå sig i konkurrens  

Den nuvarande bebyggelsen i Grebo består huvudsakligen av småhus och ett 35-tal 

lägenheter, allt i lågskalig bebyggelse i naturnära områden omgivet av höga natur-

och kulturvärden. Dessa kvaliteer bör tas om hand i betydligt högre grad än vad pla-

nen formulerar. Ska Grebo vara ett alternativ i konkurrens med städer somt.ex. Lin-

köping anser vi inte att typisk stadsbebyggelse med höghus hör till Grebo. Tvärs om 

lär nya innevånare som kan tänkas söka sig till orten efterfråga helt andra kvaliteer.  

I programmet konstateras korrekt att samhället idag består av småskalig bebyggelse 

med drygt 1070 innevånare, en från början by-bebyggelse som vuxit sedan 1970-ta-

let. Bostadsenklaver som omsluts av naturområden gör att det befintliga samhället 

har en luftig och lantlig bebyggelsestruktur.  

 

Det nya området (fastighet 1:19) består av 106 hektar åkermark, skog och sjö. Det 

lilla området planeras för att rymma hela 1200 innevånare, fler än vad som bor i hela 

Grebo idag. Till skillnad mot den tidigare luftiga bebyggelsestrukturen samlas allt 

för många bostäder på en liten yta. Det nya området ansluter inte i utformningen till 

befintligt samhälle. Det lantliga och naturnära förloras med stor täthet och en skala 

på husen som inte hör hemma på landet. De som söker sig till lantligt boende vill 

knappast bo i skuggan av höghus. "Den täta strukturen gör det lätt att träffa sina 

kompisar och grannar" är ett argument i planen som vi inte alls tror attraherar nya 

boende till Grebo.  

 

Planen med över 30 hus som har 3 till 9 våningar kan varken motiveras som attrak-

tiv eller hänsynsfull mot befintlig miljö. Tvärs om är det hänsynslöst mot natur-och 

kulturvärden liksom mot samhällsstrukturen i Grebo. I en by, idag ett litet samhälle, 

är och bör kyrkan vara den högsta byggnaden när hänsyn ska tas till kulturarvet. 

Långt över hundra bostadshus med bl.a. tillhörande garage, parkeringsplatser och 

andra nödvändiga byggnader tätt samlade är en boendemiljö som helt saknar tradit-

ion och relevans för platsen. De nya husen kommer ligga granne med en ladugård i 

drift, en fornborg och andra lantliga inslag. Även det stora innevånarantalet koncen-

trerat till en liten plats ser vi som ett problem då det kommer att slita för hårt på na-

tur-och kulturvärden, utöver att många värden försvinner genom etableringen.  
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Attrahera och konkurrera med en lantlig boendemiljö mitt bland natur-och kultur-

värden och anpassa bebyggelsens höjd och täthet utifrån det.  

 

Väsentligt samhällsintresse eller ej -att bebygga brukningsvärd jordbruksmark  

Det är ett samhällsintresse med fler bostäder, samtidigt måste mark för ny bebyg-

gelse väljas med omsorg. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får bruknings-

värd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgo-

dose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från all-

män synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Med be-

greppet brukningsvärd jordbruksmark avses mark som är lämpad för jordbrukspro-

duktion (prop.1985/86:3 s. 158), dit räknas även betesmark (se Mark-och miljööver-

domstolens dom den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Behovet av att hushålla med 

jordbruks- och skogsmark ökar då landets jordbruksmark minskas årligen och 

svensklivsmedelproduktion enbart kan leverera 75 procent av landets behov. Lag-

stiftningen inom området och framförallt uttolkningen av lagen har skärpts, då ny 

jordbruksmark är svår och dyrbar att skapa. Exploateringen av jordbruksmark sker 

av olika anledningar, bebyggelse är den vanligaste, och bland Sveriges län står Ös-

tergötland för den allra största exploateringen (uppgift fr Jordbruksverket).  

Planprogrammet visar att produktiv jordbruksmark tas i anspråk, bördig jord som 

har brukats under hundratals år. Vi efterfrågar varför inga andra markområden un-

dersökts i Grebo eller kommunen i övrigt som alternativ för bebyggelse? Att ta an-

nan mark än jordbruksmark i anspråk måste alltid gå först, och tidigare bebyggda 

tomter och områden finns i kommunen. Vi anser att kommunen felaktigt tolkar vad 

som är väsentligt samhällsintresse genom att ta produktiv jordbruksmark i anspråk. 

Tolkningen av väsentligt samhällsintresse har prövats i högsta rättsliga distans, just i 

fallet när en kommun ville ta jordbruksmark i anspråk. Mark och miljödomstolens 

dom, som vunnit laga kraft, fastställer att behovet av bostäder inte är ett mer väsent-

ligt samhällsintresse än att bibehålla produktiv jordbruksmark. Ytterligare dom visar 

att inte ens jordbruksmark som inte är i bruk bedömdes kunna tas i bruk för bostäder 

trots bostadsbrist, att bibehålla jordbruksmark är ett mer väsentligt samhällsintresse.  

Även om det inte råder någon brist på jordbruksmark i området runt Grebo är syftet 

med bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken är att skapa förutsättningar 

för en långsiktig hushållning med landets samlade naturresurser (prop. 1985/86:3 s. 

53). Det strider kommunens planprogram emot, därtill har kommunen inte visat att 

annan mark som är mer lämplig att bebygga saknas.  

 

Naturvärden av riksintresse - att ta större hänsyn till  

Området ligger inom ett riksintresse för naturvård, nämligen eklandskapet med sitt i 

många stycken unika växt- och djurliv. Det är välkänt att det där finns en mycket 

stor artrikedom med såväl olika växter som djurarter, ett antal till och med rödlis-

tade. I området finns flera biotopskyddade områden, bland annat naturskog med 

högt naturvärde. Utöver det finns också ett flertal markområden med generellt bio-

topskydd som kommer påverkas eller utplånas. När naturvärden av klass 1-2 omgär-

das av hundratals hus måste slitaget på återstående naturområden beaktas i betydligt 

högre grad. Utöver att biotopskyddet måste hävas kommer de höga byggnaderna ge 

skuggeffekter som påverkar omkringliggande natur mycket negativt. Att förlägga så 

många byggnader med upp till 1200 innevånare inom ett så känsligt område är inte 

långsiktigt hållbart i skyddet av platsens biologiska mångfald.  
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Friluftsliv är en viktig del för människors uppfattning om god livskvalitet. Använ-

dandet av naturen är inte en obegränsad resurs. Ärlången med Stångåns vattensy-

stem är av riksintresse och även det påverkas negativt av så stor befolkningsökning i 

direkt anslutning till strandskyddat område. Siktlinjen från sjön är i sig unik, med 

mycket lite bebyggelse runt sjön. Planen förändrar detta fullkomligt.  

Kommunens initiala miljöutredning visar att planerad etablering kommer att få en 

betydande påverkan på den känsliga miljön, ytterligare utredning behövs. Vi efter-

frågar betydligt större hänsynstagandet till miljöutredningens resultat. 

 

Historiska värden - bevara platsens historia  

En första arkeologisk utredning är gjord, en ytlig översikt genom fältinventering och 

arkivanalys som ändå visar att 50 tidigare okända objekt samt 21 fyndplatser till-

kommit. Området består av välbevarade och sammanhållna kulturmiljöer från sten-

ålder och framåt, ett mycket fornlämningsintensivt område. Med anledning av att så 

många tidigare okända fornlämningar framkommit krävs en mer långtgående under-

sökning med utgrävning. Områdets historia handlar inte enbart om de rika lämning-

arna från förhistorisk tid. Platsen där Norrby by legat i århundraden innan skiftet är 

lämningar från historisk tid som skulle utplånas av den nya bebyggelsen. Det inne-

bär att framväxten av kulturlandskapet i Norrby skulle tappa sin kontext. Fornbor-

gen Kärringberget skulle få helt ny omgivning, med höghus som närmaste granne, 

som tar bort platsens historiska betydelse. Återigen måste vi ifrågasätta antalet 

byggnader och innevånare som är tänkt att koncentreras till en liten yta i förhållande 

till användandet ett landskap med höga kulturvärden.  

 

Vi efterlyser resultatet från en betydligt mer långtgående undersökning samt att ny 

bebyggelse planeras utifrån kulturvärdena och bevarandet av platsens historia.  

Planprogrammet tar upp att slamfärger och träfasader förespråkas till husens ytskikt, 

samt att det kan begränsas att uppföra ytterligare huskroppar som t.ex. Friggebodar 

och Attefallshus. Tyvärr är det bara en intention, putsade fasader ska också ingå. Vi 

välkomnar intentionen med att låta slamfärg och träfasader vara styrande för utform-

ningen. Nybyggnationer behöver fullt ut inordnas i kulturlandskapets och landsbyg-

dens bebyggelsetradition, varför intentionen bör omvandlas till krav på traditionella 

materialval.  

 

Platsens historia behöver bli en betydligt mer framhållen och utgöra en viktig del i 

det nya samhällsbygget, något som ökar platsens värde och attraktionsförmåga för 

nya innevånare.  

 

Ett samhälle som håller ihop  

Ett samhälle behöver hållas ihop, fysiskt och socialt. Avståndet mellan det nuva-

rande Grebo och det tilltänkta området är planen för ett delat samhälle. En planering 

behöver utgå från att integrera ny bebyggelse med tidigare, för ett samhälle som hål-

ler ihop. Se först till vilka ytterligare delar av Grebo som kan expanderas. Kan mar-

ken närmare nuvarande samhälle bytas mot den inköpta? Att etablera nya områden 

tar tid, varför det naturliga är att låta Grebo växa inifrån och ut. Planprogrammet tar 

inte heller upp i någon högre grad hur samhällsservicen behöver byggas ut då Grebo 

skulle mer än fördubblas till innevånarantalet.  
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Vikten av samråd  

Samråd är ett tillfälle för kommunen att lyssna och ta in synpunkter som underlag 

för beslut. Vi boende i Norrby/Grebo uppskattar mycket boendemiljön och de livs-

kvaliteter som området ger. Vi välkomnar att fler ges möjligheten att bo där, däre-

mot emotsätter vi oss bestämt att ett nytt område etableras som utplånar platsens 

kvaliteer. Varken höghus eller så tät bebyggelse hör hemma i ett jordbrukslandskap 

med höga natur- och kultvärden. Om ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv ligger 

bakom denna planering, som det förefaller, anser vi att det långsiktigt inte är fören-

ligt med en bra och hållbar samhällsutveckling. Att 10 procent av hela kommunens 

innevånare, mer än 100 procent av nuvarande Grebos, koncentreras till ett litet om-

råde presenterades oväntat i planprogrammet. 

 

Den positiva inställningen till en utvecklande kommun och ett växande Grebo byts 

då ut mot oro för framtiden.  

 

Ta hand om jordbrukslandskapet med höga natur-och kulturvärden och anpassa pla-

nen för en betydligt mer rimlig exploatering. 

 

 

Kommentar: 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

Kommunens målsättning är att möjliggöra för 800-1200 nya invånare inom planom-

rådet. Planområdet omfattar ett flertal fastigheter utöver Norrby 1:19. 

 

Kommunen är medveten om att brukningsvärd jordbruksmark kan komma att tas i 

anspråk i och med en utbyggnad i Grebo. I planprogrammet för kommunen ett reso-

nemang kring frågan om ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark i förhål-

lande till platsens övriga förutsättningar och konflikterande intressen.  

 

Vidare finns ett flertal klassade naturvärden i Grebo som ger andra begränsningar 

för utbyggnadsområden för bostäder. I valet av markanspråk görs bedömningen i 

gällande översiktsplan att jordbruksmark bör ianspråktas framför klassade natur-

värden m.m. Kommunen anser ianspråktagande av jordbruksmark är rimligt och 

tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

 

Kommunen har varit i kontakt med fastighetsägare angående markbyten närmare 

Grebo.  

 

Särskild hänsyn tas till områden med generellt biotopskydd och höga naturvärden. 

 

Planprogrammet tar hänsyn till områdets artrikedom och skyddsvärda naturmiljö. 

Arkeologi och historiska lämningar hanteras i planprogrammets bilaga ”Arkeolo-

gisk utredning”. I detaljplaneskedet kommer vidare arkeologiska utredningar utfö-

ras vid behov. 
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28. Privatperson ID:720 (inkom 2019-05-12) 

 

I program förslagets "generella mål och gestaltningsprinciper" (sid. 30), står föl-

jande: 

 

Målsättningen med områdets gestaltning är att bevara dess lantliga karaktär och 

knyta samman området med Grebos befintliga bebyggelsestruktur. 

 

Därefter på sid 32: 

En byggnadshöjd på omkring tre våningar ger en mänsklig skala som passar in i den 

lantliga miljön och ger området en gemytlig karaktär. Högre bebyggelse med upp 

till 9 våningar på utvalda platser placeras mot omgivande skogskanter där byggnads-

höjden inte blir lika påtaglig eller påverkar landskaps-bilden och utblickar negativt. 

 

Våra omedelbara synpunkter angående detta och relaterat är: 

1 - Vi delar INTE uppfattningen att trevåningars- eller i synnerhet niovåningarshus 

bevarar Grebos lantliga karaktär eller att det skulle ge området en gemytlig karaktär, 

oavsett placering i förhållande till den omgivande miljön. Snarare verkar det som 

om Åtvidaberg vill skapa en storstadsliknande förort, som nog lockar väldigt få 

människor, som vill bosätta sig i en naturskön miljö. Men är niovåningshus kanske 

inlagda i planen, bara för att man ska ha något som lätt kan plockas bort efter sam-

råd med Grebobor? För att folk sak känna att de haft något att säga till om? 

 

2 - VIKTIGT: Vi förutsätter att den massiva byggtrafik, som kommer att uppstå, 

förbjuds att köras genom Grebo centrum med dess skola, affär och tät bebyggelse. 

Att den istället enbart får komma från väg 35 och norrifrån på Grebovägen. Risken 

är annars uppenbar för olyckor, och dessutom stör man väldigt många människor, 

om man kör genom centrum. 

 

3 - De senaste årtiondena har Grebo präglats av två saker: 1. Utbyggnad med tillhö-

rande ökande skatteintäkter för Åtvidabergs kommun och 2. Neddragning av kom-

munal och annan service, som flyttats till centralorten. Vi förutsätter att denna nya 

utbyggnad, som medför ytterligare stora skatteintäkter för kommunen, nu vänder 

denna tråkiga trend. Vi har tex haft distriktssköterska, barna/mödravård, bibliotek, 

ålderdomshem och betydligt tätare bussförbindelser (buss 30 går INTE i Grebo, utan 

servar Åtvidaberg). 

 

Här behövs en vårdcentralsfilial, bibliotek, tätare bussförbindelser INNE i Grebo, 

äldreboende, utökad förskola och större affär. Och vad händer med fotbolls- och 

andra idrottanläggningar? 

 

Kommentar:  

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 
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Byggtrafikens belastning på Grebovägen hanteras inte i planprogrammet utan i ett 

senare skede.  

 

Planprogrammet möjliggör för den offentliga servicen att utvecklas i Grebo.  

 

Planprogrammet utreder inte möjligheterna för nya idrottsanläggningar inom plan-

området. 

 

29. Privatperson ID:710 (inkom 2019-05-14) 

 

Vill lämna min synpunkt, inga huskroppar högre en 3 våningar. Jag anser att det inte 

ska komma hus som förstör området. 

   

Kommentar: 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

30. Privatperson ID:700 (inkom 2019-05-15) 

 
1. Vägen från Grebovägen till de fastigheter och åkrar innanför det tänkta utbyggda 

Grebo ska vad jag kunde se delvis gå igenom det nya området på dess gator/vägar. 

Detta kommer medföra att all trafik som personbilar, traktorer med jordbruksred-

skap, skogstransporter mm ska passera genom det tänkta bostadsområdet. Tror att 

denna lösning kommer skapa besvär både för de som ska åka igenom och även för 

de boende med mycket tung trafik som orsakar buller och även annat som lukt, tex 

när de stora gödseltransporterna sker till åkrar.  

 

2. Sedan är jag principiellt emot att det alltid ska byggas på produktiv åkermark, vi 

behöver i framtiden all åkermark för att klara vår livsmedelsförsörjning, som under 

många generationer av bönder hållits i ett brukbart skick genom stenröjning, täck-

dikning mm. Borde vara bättre att försöka ha bebyggelsen på mera improduktiv 

mark även om kostnaden där blir högre för iordningställande av infrastrukturen.  

 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

Kommunen är medveten om att brukningsvärd jordbruksmark kan komma att tas i 

anspråk i och med en utbyggnad i Grebo. I planprogrammet för kommunen ett reso-

nemang kring frågan om ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark i förhål-

lande till platsens övriga förutsättningar och konflikterande intressen. 

 

 

31. Privatperson ID:620 (inkom 2019-05-15) 
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1.Beteckningen Grebo-Norrby strider mot svensk sedvänja, där normalt i en konstel-

lation som denna, byns namn kommer före socknens namn. Således bör projektet gå 

under beteckning Norrby Grebo(Åtvidaberg). 

 

2. Påverkan på de miljöer som är viktiga att bevara i området är beskriven på ett 

närmast lättsinnig sätt. Om man planerar bostäder för l200 nya innevånare med en-

staka meter till fornminnen, nationellt intressanta biotoper och så vidare, kommer 

det mänskliga avtrycket, det vill säga slitaget, att bli avsevärt. Detta berörs inte, än 

mindre görs något försök att bedöma de olika delarna av de områden som ska explo-

ateras ur just denna aspekt. 

 

3. Jorden innehåller enligt planen höga halter av mineral i första hand kobolt och ba-

rium. Det framgår i handlingen att man analyserat 11 (elva) prover på jord. Det finns 

ingen bedömning av hur representativa proverna som tagits är. Jag har inte räknat ut 

hur stort område som ska exploateras, men det är åtskilliga hektar. Det är olika 

marktyper, där den högre belägna delen i skog med största sannolikhet har andra 

jordarter än åkrarna (längre västerut). Det är också väsentligt att betänka alt under 

exploateringen kommer jord från mycket djupare lager att exponeras för erosion och 

i det skedet torde inte något dagvattenskydd finnas utan Erlången kommer att ta 

emot erosionsmassorna. De djupare jordlager som grävs upp, för högspänningska-

bel, vatten, avlopp, grundkonstruktion och så vidare kommer i okänd mängd att efter 

sådana arbeten bli ytliga lager. Detta då uppgrävda massor inte alltid kommer att 

hamna där de togs. Därmed är det av stor vikt för att kunna bedöma säkerhet för 

människor och djur, att en man anlägger en helt annan ansats i bedömning av jordar-

ter. Det behöver tas prover från olika djup i jordlagren. I planhandlingen framgår att 

resultat av kobolt analyser i 3/11 fall är nära men dock under gränsvärdet. För att det 

ska vara möjligt att bedöma risken att halter av kobolt (och barium) med viss förut-

bestämd säkerhet, till exempel 95%, ligger över gränsvärdet, måste en så kallad 

stickprovsberäkning göras, utifrån de prover som nu analyserats och de resultat man 

funnit. Det finns enkla metoder för detta och man får med hjälp av dessa fram att X 

prover behöver tas och analyseras. Därefter ska det utföras en statistisk analys av om 

de uppmätta värdena och skillnaden mot det fastställda gränsvärdet. Först efter dessa 

betydligt mer omfattande analyser kan Åtvidabergs kommun uttala sig om mätning-

arna i Norrby med 95% säkerhet skiljer sig från gränsvärde  

 

4. Dragning av högspänningsledning under mark kan inte gå så nära de skyddsvärda 

holmarna i åkermarken som den tidigare presenterade utredningen föreslog. Det 

kommer att ge ordentlig påverkan på dessa skyddsvärda områden. På motsvarande 

sätt måste dragning av vatten och avlopp, liksom dagvattensystem ske med hög grad 

av förtänksamhet om skyddsvärden i den känsliga miljön. 

 

5. Planen innehåller svepande formuleringar om att vattenreningsverk respektive av-

loppsreningsverk "räcker till". Det måste självklart göras mycket tydligare att så är 

fallet. 

 

6. Hantering av erosion från uppgrävda jordmassor och avrinning (vatten) under ex-

ploateringsfasen behöver förtydligas. Ärlången måste skyddas. Sjön är känslig och 

har drabbats av övergödning under tidigare decennier främst andra hälften av 1900 
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talet och verkningarna av det syns fortfarande. Fiskbeståndet är ändrat, tex. har ålen 

som var rikligt förekommande utrotats, liksom tidigare bestånd av utter. Med de ex-

ploateringsplaner som finns måste dessa frågor särskilt vad gäller anläggningspe-

rioden kartläggas och hanteras. Det finns en tydlig risk att Ärlången åter drabbas 

med förändringar i vattenkvalitet, som kan påverka såväl "badvatten" och fiskbe-

ståndet. 

 

7. En närmare utredning måste ske av kulturvärden (fornlämning och motsvarande) 

då den som utförts nu enbart är en besiktning av ytskikt, men trots det har den visat 

ett 20-tal nya fornlämningar, vilka således inte är arkeologiskt undersökta "på dju-

pet". 

 

8. Det saknas en kartläggning av befintliga biotoper. Det bör göras en noggrann 

kartläggning av arter med skyddsvärde i hela området. 

 

9. Utredningen innehåller ingen del där den befintliga faunan har kartlagts. Detta 

område har en rikt djurliv. Det finns en stark och konstant population av rådjur, 

varav delar rör sig inom det nordligaste området som avses exploateras. Det finns en 

ständigt ökande stam av hjort, såväl dovhjort som kronhjort, vilka rör sig över större 

områden. På östra sidan Ärlången, och just i det aktuella området har vi under se-

nare år återkommande sett flockar på cirka 20 djur av kronhjort respektive dovhjort, 

medan på västra sidan Ärlången finns grupper om upp till 90 dovhjortar. Det finns 

en älgstam som dock för närvarande (som så många gånger tidigare) är begränsad. 

Älgstammen fluktuerar men har hittills alltid "återkommit". Det finns fortfarande 

rätt gott om grävling, och enstaka rävar. Det finns närmast obegränsat med vildsvin, 

främst i skogbevuxna delar av den fastigheten Norrby 1:19, som ska exploateras, 

särskilt nära det område som avses ligga på höjden (i skog) österut. Vildsvinen har 

också alltid haft ett stråk över åkrarna norr om mangårdsbyggnaden Norrby Stor-

gård, ner mot sjön, det vill säga där hundratals människor ska bo, leka, promenera, 

cykla och så vidare. Populationen av vildsvin tycks växa nästan år från år. Det finns 

(tyvärr) inte längre lodjur, vilka tidigare siktades vintertid. Fågellivet är rikt, ef-

tersom det finns många olika biotoper. Förutom sedvanliga småfåglar finns liten 

hackspett, stor hackspett, gröngöling, domherre, föga förvånande i ett område med 

få störningar. Vidare finns sedan decennier häckande ormvråk, häckande korp lik-

som av och till fiskgjuse. Gökar förgyller våren varje år. Enstaka år har näktergal 

hörts i byn. De senaste cirka 15 åren siktas tranor varje år, även trandans har före-

kommit på ett par av de åkrar som ingår i fastigheten Norrby 1: 19. Denna artrika 

fauna kommer att påverkas, men det finns inte någon genomgång av djurlivet eller 

bedömning av hur mycket påverkan eller och hur allvarlig. Dessutom kommer den 

tänkta bebyggelsen att påverkas av djuren, men inte heller det är utrett eller bedömt i 

planen. Det är svårt att tro att förortsbor med villaträdgårdar och barn som leker i ute 

lekplatser kommer uppskatta besök av vildsvin, hjort eller grävling. 

 

10. Det finns inte någon analys av hur den befintliga befolkningen i Norrby kommer 

att påverkas. 

 

11. Norrby är en utskiftad by, det vill säga gårdarna är i allmänhet cirka 150 år 

gamla på de platser de nu har. Jorden har brukats betydligt längre, säkerligen många 
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hundra år. Laga skiftet under 1800 talets andra hälft slog samman små åker- och 

skogsskiften till större enheter, så att varje ägare kanske skulle ha två bitar skog och 

4 bitar åker, mot att tidigare på grund av arvskiften ha haft 10 tals små åkertegar etc. 

Det finns en karta över Norrby från 1840, där också den gamla bybebyggelsen 

(Norrby) kan anas, liggande mellan kyrkan och Norrby storgård. I samband med 

laga skiftet flyttade bönderna ut sina "gårdar" det vill säga husen till respektive sam-

lade ägor. Jag känner inte till någon annan del av Grebo socken där man skiftade ut 

gårdarna till en så typisk utskiftad, långstäckt "by". Det finns ingen beskrivning av 

detta historiskt intressanta och för tiden mycket viktiga samhällsfenomen i planen. 

Det finns inte berört, att lika väl som det finns behov av att spara "fornlämningar'' 

föreligger behov av att skydda denna miljö, som i sinom tid blir kommande generat-

ioners "fornlämning". Detta behöver utredas, förutom att det mänskliga avtrycket på 

befintlig bebyggelse (Norrby) och boende behöver utredas. 

 

12. Det är intressant att notera att "samråd" först sker med Åtvidaberg som helhet (i 

Åtvidabergs tätort), därefter i Grebo, medan något samråd i ordets verkliga mening 

fortfarande inte har skett med de åtta (8) fastighetsägarna tillika boende i Norrby by. 

 

13. Det är anmärkningsvärt att planen i flera delar så tydligt tar ställning för att den 

nya 

"förstaden" ska bilpendla till arbete, företrädesvis i Linköping med omnejd. Det 

känns så omodernt och så miljövänligt - året är dock 2019! Bebyggelsen borde plan-

eras som en ny, modern förort med smidiga och separerade stråk för promenad-, cy-

kel- och elcykel respektive elgolfbil (och vad som kommer härnäst) till pendelknut-

punkter där bussar tar invånarna vidare till arbete, skola och shopping. Därmed bör 

planen utgå från begränsad biltrafik och biluppställning företrädesvis i kanterna 

närmast större väg (mindre påverkan i alla bemärkelser). Även om man tänker sig 

att det 2030 kanske finns 50% elbilar, så bör framtidens förorter av detta slag plane-

ras för helt andra förutsättningar än vad som hittills varit normen, för att vara "håll-

bara". Den nuvarande planen följer helt det icke hållbara mönster, som tydligt bidra-

git till den nuvarande klimatkrisen. 

 

14. Det finns inte tydliggjort i handlingen, så att läsaren har en rimlig möjlighet att 

förstå, att planen innehåller höghus förutom en stor mäng flervåningshus. Det är för-

hoppningsvis ett rent förbiseende, men tyvärr infinner sig en fundering om detta är 

avsiktligt. Det ska vara tydligt hur bebyggelsen kommer att te sig. Med så kraftig 

avvikelse från såväl nuvarande samhälle (som högst I ½ plan, förutom skolan) som 

från vad som intuitivt vore rimligt i detta område fyllt av känsliga och skyddsvärda 

objekt, måste motiveringen till en planering för niovåningshus och stor mängd trevå-

ningshus vara tydlig. 

 

15. Det finns inte någon tydlighet i planhandlingen vad avser "centrum" i Grebo. 

Med 1200 nya innevånare behövs en noggrann genomgång av vilken samhällsser-

vice som då behövs. Med cirka 2000 innevånare krävs rimligen en läkarmottagning 

(dagens måltal brukar vara 1500 innevånare), kanske ett apotek, större och mer väl-

utrustad mataffär för att undvika shoppingpendling per bil, större förskola, större 

skola. Även om kommunen begränsar den okänsliga nuvarande exploateringen till 

en nivå som området kan tåla, så behöver det tydliggöras hur planen för "centrum" 
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ser ut. Genom att ägaren av Norrby 1:20, det vill säga marken närmast skola, han-

delsbod, förkola valde att inte sälja sin del av forna Norrby Storgård, blir ju markfrå-

gan för ett utbyggt centrum verkligen av intresse för såväl nuvarande innevånare 

som för tillkommande. Var ska centrum ligga i utbyggt skick? 

 

16. Det talas på flera ställen i dokumentet cm RV 35 och den nya dragningen. Det 

verkar kortsiktigt att inte ta med de detaljer kring ändrad dragning, som uppenbarli-

gen kommer att tas fram inom kort. Dessa kan ju påverka hur man planerar vägdrag-

ning till det område som ska exploateras. Kanske ska de tänkta exploaterade områ-

dena ha direktförbindelse med RV 35 och de busslinjer som kommer gå där? 

 

17. Sammantaget anser jag att planen kraftigt överskattar vad detta känsliga område 

i Östergötlands odlings- och eklandskap kan tåla i form av ny bebyggelse. Om man 

menar allvar med honnörsord om att skydda de olika biotoperna krävs mycket bre-

dare skyddszoner mot skyddsvärda objekt inklusive fornlämningar. Min bedömning 

är att 400-600 nya invånare är absolut maximalt vad som kan vara möjligt, med be-

varande av de skyddsobjekt som finns i området. 

 

 

Kommentar:  

Kommunen beaktar bebyggelsens och tomtmarkens placering i förhållande till åker-

holmar samt fornlämningar i vidare planarbete.  

 

Mark- och miljötekniskutredning för området har utförts och påvisar att inga bety-

dande hälsorisker föreligger. 

 

Reningsverket är dimensionerat för 2 200 personekvivalenter medan den maximala 

genomsnittliga veckobelastningen uppskattas till 1 200 personekvivalenter idag. 

Uppgifterna i planprogrammet tillhandahölls av Åtvidabergs vatten och Renhåll-

ning AB som är huvudman för ledningsnätet. Reningsverkets kapacitet ska beaktas i 

senare detaljplanering.  

 

Ärlångens status beaktas i planprogrammet. Undersökningen av betydande miljöpå-

verkan konstaterar behovet att ta särskild hänsyn till vattenskyddsområdet och på-

gående miljökonsekvensbeskrivningen tar hänsyn till detta. 

 

Planprogrammet tar hänsyn till de biotoper som finns redovisade i kommunens na-

turvårdsprogram. Vidare planarbete ska fortsatt ta hänsyn till skyddsvärd natur och 

biotoper.  

 

Planprogrammet tar hänsyn till områdets artrikedom och skyddsvärda naturmiljö. 

Arkeologi och historiska lämningar hanteras i planprogrammets bilaga ”Arkeolo-

gisk utredning”. I detaljplaneskedet kommer vidare arkeologiska utredningar utfö-

ras vid behov. 

 

Samråd för allmänheten skedde 14 maj 2019 i matsalen till Grebo skola. Samråd 

med närmast berörda grannar inom och i anslutning till planområdet den 15 april 

2019 i Åtvidaberg. 
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Kommunens målsättning är att skapa en tillgänglig miljö för alla trafikslag med för-

del för gång- och cykel. 

 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

Centrumområdets lokalisering utgår ifrån gällande översiktsplan. 

 

En översiktlig utredning av alternativa angöringsvägar har genomförts. Planpro-

grammet föreslår det alternativ som i dagsläget framstår som lämpligast. 

 

Kommunen beaktar bebyggelsens och tomtmarkens placering i förhållande till åker-

holmar samt fornlämningar i vidare planarbete. 

 

32. Privatperson ID:610 (inkom 2019-05-14) 
 

Vi protesterar mot högre byggnader än 2 våningar! 

 

Se på Sturefors som är en liknande by som ej har högre hus. Vi motsätter oss bygg-

nationer överhuvudtaget pga det höga kultur- och naturvärdet. Om det blir av vill vi 

ha kvar vår bilväg Norrbyvägen. Ej köra bland husen. Vi har ej fått vara med i plan-

processen, detta är vårt närboende miljö som påverkar oss mycket för all framtid.  

 

Kommentar: 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

Kommunens målsättning är att boende och verksamheter norr om planområdet fort-

satt ska kunna verka som idag. Föreslagen genomfartsväg norr ifrån är idag inte 

fastslaget och kommer hanteras i kommande detaljplaner.  

 

I detaljplaneskedet kommer vidare arkeologiska utredningar utföras vid behov.  

 

 

33. Privatperson ID:930 (inkom 2019-05-23) 

 

Samråd för planprogram Grebo Norrby, Ert dnr 2017-00417, synpunkter.  

 

Allmänna synpunkter.  

Planförslaget är mycket väl genomarbetat, vad gäller den del Norrby 1:19 Kommu-

nen är ägare till, och i de flesta delar väl avvägt. Planförslaget bör med mindre men 

högst väsentliga justeringar uppfylla Kommunens målbild: lantlig karaktär, lugn, 



 

 

www.atvidaberg.se  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Sida 36(42) 

trygghet och attraktiva bostäder för alla.  

 

Bebyggelsemönster.  

Antalet tillåtna våningar, över fyra (4), våningar ger grund för skarp kritik från bola-

get i denna del. Grebo Norrby tappar sin lantliga karaktär om mer är fyra våningar 

tillåtes. Inga byggnader inom planområdet bör överstiga fyra våningar. Byggnader 

intill vuxen skog skall ej vara högre än den skog de har bakom sig. Vidare skall 

kyrktornet i Grebo Kyrka som sig bör i lantlig miljö vara den höga punkt i land-

skapet som drar blickarna till sig.  

 

Bolaget rekommenderar att ansvariga för planens slutliga utformning besöker Sture-

fors utbyggnad norrut, Norrberga/Toketorp, där de västliga delarna bebyggts med 

bostäder med maximalt fyra våningar med intilliggande vuxen skog.  

 

Högre bostäder än fyra våningar kan tätorterna Linköping mfl tillgodose marknaden 

med. 

  

Jag preciserar nedan fördelat på respektive delområde:  

Delområde Norr: våningstal 1-2. Bra, inga synpunkter.  

Delområde Väst: Våningstal 3-5 begränsas till 3-4.  

Delområde Sydväst: Våningstal 3-5 begränsas till 3-4.  

Delområde Syd: Våningstal 2-3: Här bör särskilt utredas huruvida de tre byggnader 

som planeras för 2-3 våningar hindrar utsikten ner mot sjön Ärlången för delar av 

område Öst. Om så är fallet begränsas delområde Syd till 1-2 våningar. 

Område Öst: Våningstal 3-9 begränsas till 3-4. 

 

Avlopps/spillvatten rening.  

Det befintliga reningsverket i Grebo har historiskt haft svårt att klara en med dagens 

krav förenlig rening av spillvattnet. Badplatsen i Grebo har haft problem med vat-

tenkvaliten varvid Åtvidabergs Kommun med bolagets tillstånd vidtog åtgärden att 

förlänga avloppsröret efter reningsverket längre ut i sjön Ärlången, utan att förbättra 

vattnets kvalitet.  

 

Att bygga ut Grebo från idag med ca 1100 invånare motsv 1200 personekvivalenter 

med ytterligare 800-1200 invånare där nuvarande reningsverk är dimensionerat för 

2200 personekvivalenter gör att Åtvidabergs Kommun redan nu bör i de ekono-

miska kalkylerna för det utbyggda Grebo ta hänsyn följdinvesteringen ett nytt, mo-

dernt vattenreningsverk som klarar ex sporer och medicinrester. 

 

 

Planområdets omfattning.  

Det bör för ägaren till fastigheten Norrby 1:20 vara uppseendeväckande att läsa om 

en planering över ägarens huvud där planens totala innehåll av 800-1200 invånare 

förutsätter att den privat ägda fastigheten 1:20, ca 40 % av den utbyggbara delen av 

planområdet, även denna exploateras. Planen bör därför kompletteras med siffror 

över de ytterligare, nya invånare som den av Kommunen ägda fastigheten Norrby 

1:19 medger.  
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Fortsatt jordbruk inom planområdet.  

Här uppvisar Kommunens planerare en naiv syn på möjligheterna för någon att 

driva ett  

professionellt jordbruk med djurhållning redan efter Norrby 1:19 utbyggnad. Skulle 

byggnation i en framtid omfatta även Norrby 1:20 vore det uteslutet och jordbruk in-

skränkas till ren hobbykaraktär. Bebygger man åker och beten i en byggd som denna 

är den historiska hävden jordbruk för all framtid ett minne blott. Detta är en ound-

viklig konsekvens som Åtvidabergs Kommun är väl medveten om.  

 

Kommentar: 

Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

Ärlångens status beaktas i planprogrammet. Undersökningen av betydande miljöpå-

verkan konstaterar behovet att ta särskild hänsyn till vattenskyddsområdet och på-

gående miljökonsekvensbeskrivningen tar hänsyn till detta. 

 

Reningsverket är dimensionerat för 2 200 personekvivalenter medan den maximala 

genomsnittliga veckobelastningen uppskattas till 1 200 personekvivalenter idag. 

Uppgifterna i planprogrammet tillhandahölls av Åtvidabergs vatten och Renhåll-

ning AB som är huvudman för ledningsnätet. Reningsverkets kapacitet ska beaktas i 

senare detaljplanering.  

 

Kommunens uppdrag har varit att möjliggöra för upp till 1200 nya invånare inom 

planområdet. Siffran är en målsättning. Kommunen har fört en dialog med förvalta-

ren av Norrby 1:20 i samband med upprättandet av planprogrammet. 

Kommunens målsättning är att behålla möjligheten att bedriva jordbruk inom plan-

området i så lång utsträckning som möjligt. En fullständig utbyggnad kommer dock 

att begränsa möjligheterna avsevärt.  

 

34. Privatperson ID:660 (inkom 2019-05-21) 

 

1. Det är ytterst olämpligt att anlägga hus över tre våningar i den vackra natur och 

kulturmiljö. De höga husen tar helt bort karaktären av samhället Grebo och förstör 

den unika kultur och lantmiljön genom att dominera området på ett oacceptabelt 

sätt. E ett samhälle som Grebo är kyrkan centralpunkten. Med nuvarande förslag blir 

det en helt annan balans i samhället. En erfaren och klok arkitekt har även förvånats 

och avrått från planerna att anlägga höga flervåningshus i anslutning till Grebo. Vid 

köpet av marken informerade kommunen säljaren att området skulle bebyggas med 

villor och servicehus max tre våningar. Då skall man stå vid sitt ord!  

 

Ta bort alla hus över tre våningar och ersätt dom med max trevåningshus.  

 

2. För att behålla den vackra karaktären på vägen bör den breddade utfartsvägen 

följa nuvarande väg där det är möjligt och läggas i anslutning söder om nuvarande 
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allé.  

 

3. Jordbruksarrendatorn bör ha en obegränsad rätt att nyttja transporter till och från 

fälten med maskiner, utsäde och gödsel.  

 

4. Med ovanstående förändringar är planen acceptabel. 

 

Kommentar:  
Kommunen har noterat en oro för hur höga hus ter sig i en lantlig miljö. Kommunen 

ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram ytterligare visuali-

seringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsättningar och landskapets ka-

raktär. 

 

Kommunens målsättning med Norrbyvägens östra ände är att den endast ska tillåta 

genomfart för gång- och cykeltrafik.  

 

Kommunens målsättning är att boende och verksamheter norr om planområdet fort-

satt ska kunna verka som idag. Föreslagen genomfartsväg norr ifrån är idag inte 

fastslaget och kommer att hanteras i kommande detaljplaner.  

 

Kommunens målsättning är att behålla möjligheten att bedriva jordbruk inom plan-

området i så lång utsträckning som möjligt. En fullständig utbyggnad kommer dock 

att begränsa möjligheterna avsevärt.  
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ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Synpunkter och svar från samrådsmötet den 14 maj 2019 

 

 Hur stora tomter planerar ni för? 

 

Kommentar: Storleken på byggrätter kommer att regleras i detaljplan. 

 

 Hur är efterfrågan? 

 

Kommentar: I dagsläget har kommunen fått ca 90 st. intresseanmälningar.  

 

 Hur har ni tänkt med landsbygdsmiljö och inspiration från Söderköping samti-

digt som ritar 9 våningar? 

 

Kommentar: Höjderna motiveras bl.a. av byggherreintresset, vilket delvis styr 

kommunens möjligheter att möjliggöra för varierade bostäder och upplåtelse-

former.  Kommunen ska studera höjd och placering mer ingående samt ta fram 

ytterligare visualiseringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förutsätt-

ningar och landskapets karaktär. 

 

 När står första huset klart? 

 

Kommentar: Kommunen räknar med byggstart 2021.  

 

 Planerar ni även hus för äldre? 

Kommentar: Kommunen reserverar mark för olika typer av offentlig service i 

planprogrammet.  

 Kan ni modellera utifrån olika perspektiv på byggnadshöjden? 

Kommentar: Kommunen ska studera höjd och placering mer ingående samt ta 

fram ytterligare visualiseringar och anpassa tillåten höjd efter platsens förut-

sättningar och landskapets karaktär. 

 

 Mycket samhällsservice har försvunnit från Grebo. Det är synd när Grebo växer 

att man måste åka iväg. 

Kommentar: Kommunen reserverar mark för olika typer av offentlig service i 

planprogrammet.  

 Grebo har en särart i natur och kultur och där kyrkan är högsta byggnaden. 

Nyttja i första hand områdets förutsättningar. 

Kommentar: Kommunen tar hänsyn till platsens förutsättningar i planprogram-

met.  

 Planerar ni flera höghus i befintliga Grebo? 
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Kommentar: Nej.  

 

 Har kommunen utrett markbyte ordentligt. 

Kommentar: Det är en fråga som diskuteras.  

 

 Har arkeologin utretts ordentligt? 

 

Kommentar: En arkeologisk utredning fas 1 har genomförts. Fas 2 kommer bli 

aktuellt inför vidare detaljplaneläggningen.  

 

 Tänker ni på den miljöpåverkan som bebyggelsens får på naturen? 

 

Kommentar: Ja. Planförslagets miljöpåverkan hanteras i planprogrammets bi-

laga: Undersökning av betydande miljöpåverkan och ska utredas på djupet i en 

Miljökonsekvensbeskrivning.  

 

 Ni pratar om en utbyggnad med 1200 personer, är det bara mot 1:20 eller kan det 

även ske på andra håll i planområdet/anslutning till planområdet. 

Kommentar: Kommunens målsättning att möjliggöra för 1200 nya invånare om-

fattar planprogrammets planområde.  

 Hur planeras ekonomin i projektet? Vi kan börja med fastighetskostnaden? 

Kommentar: Fastighetsköpet kostade 11,5 mkr och därtill förvärvskostnader.  

 Tänker ni börja med utbyggnaden i norra delarna för att möjliggöra fortsatt jord-

bruk? 

Kommentar: Jordbruket kommer att påverkas oberoende av var utbyggnaden 

börjar. 

 Hur är prisbilden? 

 

Kommentar: I dagsläget har vi ingen konkret uppfattning om prisbilden för en-

skilda bostäder. 

 

 Vem ska bekosta utbyggnaden av avlopp och vatten? 

 

Kommentar: VA-kollektivet kommer inte att belastas av en utbyggnad. Det kom-

mer belastats av ett nytt verksamhetsområde.  

 

 Är det rimligt att ta jordbruksmark i anspråk? 

 

Kommentar: Kommunen har utrett möjliga alternativ i närområdet och tar sär-

skild hänsyn till natur- och kulturvärden i området.  

 

 Hur planeras cykelförbindelsen till Grebo? 
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Kommentar: I planprogrammet föreslås en gång- och cykelförbindelse i södra 

delarna av planområdet.  

 

KOMMUNENS SAMLADE STÄLLNINGSTAGANDE OCH 

PLANFÖRÄNDRINGAR 
Kommunen har hörsammat ett flertal av de synpunkter som lämnats och avser att göra 

följande förändringar till antagandehandlingarna: 

 

 Kommunen ska i planprogrammet förtydliga bebyggelsens och tomtmarkens 

placering i förhållande till åkerholmar samt fornlämningar.  

 

 Kommunen beaktar synpunkter gällande kollektivtrafik och laddningsstationer 

och ska inarbeta detta i planprogrammet.  

 

 Kommunen ska förtydliga i planprogrammet att jordbruksnäringen bör beaktas i 

kommande detaljplanearbete. 

 

 Kommunen ska ändra rubriken Jordbruket till Jordbruksnäring för att återspegla 

näringslivsaspekten på verksamhetssektorn.  

 

 Kommunen ska tillföra information angående energiförsörjning i planprogram-

met. 

 

 Kommunen ska studera föreslagen bebyggelses höjd och placering mer ingående 

samt ta fram ytterligare visualiseringar och anpassa tillåten höjd efter platsens 

förutsättningar och landskapets karaktär.   

 

 Kommunen avser att anpassa tillåten byggnadshöjd i detaljplan i enlighet med 

försvarsmaktens riktlinjer för stoppområden. 
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SAMMANFATTNING 
Samtliga inkomna yttranden har besvarats av kommunen i den grad de bedöms beröra 

planprogrammets huvudsakliga innehåll och syfte. Synpunkter utanför ramarna för plan-

programmet innehåll och syfte beaktas men är ej avgörande för utformningen och fram-

tagandet av planprogrammet.  

 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, Åtvidabergs 

kommun genom Emil Karlborg och Ante Lundgren, handläggare på samhällsplanering 

och genom projektgruppen för Grebo Norrby. 


