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Detaljplan i Hjulsbro för del av Nässeldjuret 1 m.fl (Ullstämma) 

 

Om detaljplanen 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se 
ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder 
inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som 
medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och 
synpunkter. Läs mer på http://boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-
planering/detaljplanering/  

Detaljplanens handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta i storlek A1 i skala 1:1 000 
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och undersökning om 

detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning * 

Planhandlingarna finns tillgängliga på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Drottninggatan 45 och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket under 
samrådsskedet. Handlingarna finns dessutom på kommunens webbplats 
www.linkoping.se/detaljplanering. Handlingar markerade med * finns inte på 
webbplatsen på grund av PUL (Personuppgiftslagen). 

Vid frågor kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 013-20 64 00. 

Skriftliga synpunkter på detaljplanen under samrådsskedet lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämnden diarium, 581 81 Linköping eller 
samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se.  

Detaljplaneprocess och tidplan 
Beslut om att inleda planarbete togs av samhällsbyggnadsnämnden i november 2014. 
Planarbetet har dock avbrutits men startats om 2018-05-05. Detaljplanen har tagits 
fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken (MB 1998:808) 
enligt lagstiftningarnas lydelser vid planprövningens påbörjan (2018-05-05).  

Detaljplanens handläggs med standardförfarande Planen befinner sig i 
samrådskedet.  

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.  

 

 

  

Planbesked Startbeslut
Samråd 
Synpunkter 
inhämtas

Granskning
Synpunkter 
inhämtas

Antagande Laga kraft

nov 2014 nov 2014 mars 2019 
sommar 
2019

höst 2019 höst 2019
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Sammanfattning  

Detaljplanen innebär att mark intill dagens återvinningscentral och hetvattencentral 
(kvarteret Nässeldjuret) planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning. Detta 
gör det möjligt att bättre anpassa trafikföringen inom återvinningscentralen. 

Detaljplanen innebär också mindre justeringar av gränser och byggrätter i kvarteren 
Nässelsnåret och Nässlan så att detaljplanen ska överensstämma med befintliga 
förhållanden och för att underlätta byggbarheten inom området. 

Detaljplanen stämmer väl med Översiktsplan för staden Linköping från 2010. 
 

Detaljplanen är också förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Kommunen gör den 
sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap. med beaktande 
av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966)). 

 

Plankontoret 

 

Erik Adolfsson      

Planarkitekt    
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Inledning 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta detaljplanearbetet för 
kvarteren Nässeldjuret, Nässlan, Nässelsnåret och Ullstämma 5:1. Bakgrunden är att 
Tekniska Verkens återvinningscentral behöver omdisponera sina ytor för att bättre 
hantera trafikföringen genom anläggningen, då besöksfrekvensen blivit högre än vad 
anläggningen dimensionerats för. Flera av de närliggande handels- och 
verksamhetsfastigheterna har byggts ut på ett sätt som delvis avviker från gällande 
detaljplan. Därför omfattar denna detaljplan även kvarteren Nässelsnåret och 
Nässlan, norr om Värmevägen. 

Planens syfte 
 

Syftet är att pröva en expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt 
att förbättra trafikföringen inom området (Nässeldjuret 1 och 2). Vidare 
syftar planen till att bekräfta befintliga förhållanden och reglera befintliga 
verksamheters omfattning samt skydda eklandskapets värdekärnor. 
 

Planens mål 
Planen bidrar till att utvidga återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra 
trafikföringen i området. 

Detaljplanen utformas så att den överensstämmer med verkligheten föra att 
underlätta fastighetsregleringar och lovärenden. Inom planområdet finns en ännu 
inte exploaterad verksamhetstomt, som genom justering av bestämmelser blir lättare 
att ta i anspråk. 

Detaljplanen ska också säkra att omfattning av verksamheter och handel står i 
proportion till trafiknätets kapacitet och att de befintliga naturvärdena i området 
fortsatt värnas och tas tillvara. 

Plandata 
Planområdet är beläget i Ullstämma, ca 6,5 km sydost om Linköpings centrum. 
Området har god tillgänglighet till det övergripande trafiknätet då det ligger intill 
Brokindsleden. Området nås via Brokindsleden, Värmevägen och Fjärrvärmevägen. 

Planområdet är ca 7 ha stort och består av sju fastigheter: Nässeldjuret 1 och 2, 
Nässlan 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2 samt delar av Ullstämma 5:1.  
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(Ovanstående bild visar de befintliga fastigheterna som omfattas av detaljplanen.) 

Markägoförhållanden inom planområdet: 

Nässelsnåret 1 Nässelsnåret Fastighetsförvaltning AB 

Nässelsnåret 2 Palett Fastighetsförvaltning i Linköping AB 

Nässlan 1 Blomstertorget i Linköping AB 

Nässlan 2 Aa Properties Linköping 1 AB 

Nässeldjuret 1 Tekniska Verken i Linköping AB 

Nässeldjuret 2 Linköpings kommun 

Ullstämma 5:1 Linköpings kommun 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Detaljplanen har stöd i översiktsplanerna Fördjupad översiktsplan för Ullstämma, 
Möjetorp och norra Sturefors (2006) och Översiktsplan för staden Linköping 
(2010). 

I fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och Norra Sturefors 
(antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11 § 238) anges planområdet som område 
för handel och service, återvinningscentral och hetvattencentral. Värdekärnor 
ingående i eklandskapet markeras samtidigt. 

  
Utsnitt ur Översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och Norra Sturefors (t.v.) och 
Översiktsplan för staden Linköping (t.h.) 

Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för staden Linköping 2010 och är 
markerat som ”Utvecklingsområde för handel” (H3) samt ”Störande verksamheter 
eller av andra skäl olämpliga att placera centralt”. I Översiktsplanen redovisas 
markanvändningen i en liten och grov skala. 

Detaljplaner 
För del av Nässlan 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 gäller DP 1436 
som vann laga kraft 2 juli 2009. Allmän platsmark inom området är planlagd för 
natur, park, lokalgata samt uppsamlingsgata. Kvartersmarken är planlagd för handel, 
(ej livsmedel), icke störande industri och kontor. En liten del av kvartersmarken är 
planlagd för föreningsverksamhet (det numera bortflyttade torpet ”Lenastugan”) och 
en liten del är planlagd för transformatorstation. 

För Nässeldjuret 1 och 2 gäller DP 1303 som vann laga kraft 18 juni 2003. 
Kvartersmarken är planlagd för teknisk anläggning. Allmän platsmark är planlagd för 
natur. 
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För en mindre del av Nässeldjuret 1 gäller DP 866 som vann laga kraft 14 december 
1989. Gällande detaljplan reglerar allmän platsmark för park. 

  

Bilden visar detaljplaner som släcks ut av denna detaljplan. 

Riksintressen  

Riksintresse för naturvård 
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård, eklandskapet Linköping- 
Åtvidabergs, ett ca 4500 ha stort jord- och skogsbruksområde som är norra Europas 
största sammanhängande eklandskap. I de centrala delarna av planområdet finns 
sedan tidigare en skogsdunge som består av lövskog med inslag av ekar och växter. 

 

Ekmiljö inom planområdet som utgör en värdekärna i riksintresset Linköpings och 
Åtvidabergs eklandskap. 

En andra värdekärna för eklandskapet ingår/gränsar till området och berör åker- och 
hagmark. All vegetation inom de utpekade värdekärnorna som är väsentliga för 
bevarande av eklandskapet bör behållas. Naturvärdena i riksintresseområdet som 
helhet bedöms inte komma påverkas av föreslagen detaljplan, eftersom planen i stort 
sett inte innebär några ytterligare ingrepp i eklandskapet i jämförelse med gällande 
planer.  

DP 2013-06-18 
DP 2009-07-02 

DP 1989-12-14 
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Riksintresse för kommunikationer 
Planområdet ligger också inom influensområdet kring Saabs flygplats, vilket innebär 
att ett krav på hinderfrihet ner till en höjd av +97,4 meter över havet. Inom 
planområdet finns Tekniska Verkens hetvattencentral vars 50 m höga skorsten når en 
höjd av +122 meter över havet. Då anläggningen är uppförd i början av 1990-talet är 
den sedan tidigare känd och accepterad av flygplatsen. I övrigt medger detaljplanen 
inga objekt som överskrider kravet på hinderfrihet. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden 
I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål 
som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän synpunkt god 
hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av sådan 
anläggning. 

Planområdet ligger inom områden som är av riksintresse för naturvården och 
kommunikationer. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.  

Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3 kapitlet miljöbalken. 

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas. Planen 
berör inte något sådant område. 

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används förebygga eller 
åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och vattenkvalitet.  

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande påverkan på någon 
miljökvalitetsnorm. Genomförandet av planen, med en utvidgning av 
återvinningscentralen, bedöms leda till en viss ökad trafik men inte av sådan storlek 
att man kan anta att någon miljökvalitetsnorm överskrids.   
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Detaljplanens innebörd 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Inom fastigheten Nässeldjuret 1 finns idag en oljeeldad hetvattencentral med 
skorsten och oljecistern. Hetvattencentralen används under korta perioder vintertid 
för tillskottsvärme vid höga värmeförbrukningar och som avbrottsreserv. 
Oljecisternen är och ska vara tillgänglig med 24 meter lång lastbil. Trafiken till 
nuvarande verksamheter är ringa. 

Inom fastigheten Nässeldjuret 2 finns en återvinningscentral för hushållens 
grovavfall och miljöfarliga avfall. Befintliga byggnader för återvinningscentralen 
används för personalutrymmen samt inlämning av visst avfall. 

Hetvattencentralen och återvinningscentralen ges markanvändningen Teknisk 
anläggning, E, likt tidigare detaljplan. 

 

Tekniska verkens hetvattencentral  Återvinningscentralen i Ullstämma för 
hushållens grovavfall. 

Längs Fjärrvärmevägen ligger flera verksamheter. Området innehåller handels- och 
serviceföretag av sällanköpskaraktär som normalt inte finns i stadsdelscentrum, utan 
som istället kan finnas inom något av kommunens större handel- och 
verksamhetsområden. Exempel på verksamheter längs Fjärrvärmevägen är 
handelsträdgård, byggvarubutik, bilvårdsanläggning, bilverkstad m.m. Detaljplanen 
medför justeringar i de delar där befintliga förhållanden avviker från underliggande 
planer. Kvartersmarken för verksamheterna ges i detaljplanen markanvändningen 
Handel (dock ej livsmedel), Kontor, Verksamheter. 
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Bebyggelse med handelsträdgård i norra delen av planområdet. 

Bebyggelse i västra delen av planområdet. 

Ca 100 meter väster och ca 150 meter söder om planområdet ligger bostadsområdena 
Södra Ullstämma respektive Harvestad. Bostadsområdena innehåller främst 
enbostadshus, radhus och parhus.  Ca 150 m norr om planområdet är ett nytt 
bostadsområde planerat.  

Ny bebyggelse 
Detaljplanen medger en expansion av den befintliga återvinningscentralen österut. I 
gällande detaljplan för del av STG 4990 (Hetvattencentral i Ullstämma) från 1989 är 
marken reglerad som parkmark. För att marken där den tekniska anläggningen ligger 
ska kunna utökas behöver en ny detaljplan upprättas. Anledningen till att Tekniska 
verken vill utöka sitt område är till stor del för att man vill disponera om ytorna inom 
återvinningscentralen och därför förflytta den öppna ytan kring hetvattencentralen 
österut, så att det går att vända med 24 meter långa lastbilar inom området. 

Behovet av ny bebyggelse inom återvinningscentralen är begränsad. Den nya 
detaljplanen kommer inte medge någon utökad byggrätt, däremot behöver markens 
användning regleras för att möjliggöra ovanstående expansion. Dessutom planerar 
Tekniska Verken att komplettera återvinningscentralen med en hall för 
omhändertagande av varor för återbruk. En sådan hall kan uppföras utan att den 
befintliga byggrätten utökas. 
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Principskiss över återbrukshall inom befintlig anläggning (Tekniska verken).  

 

Byggbarheten för det idag obebyggda området i korsningen Värmevägen/ 
Fjärrvärmevägen underlättas med föreslagen detaljplan. Bebyggelsen som medges 
där är handel ej livsmedel, verksamheter och kontor med en totalhöjd om maximalt 
10 meter. 

Övriga mindre justeringar från gällande detaljplaner till föreslagen detaljplan medför 
ingen ny bebyggelse. 

Tillgänglighet  
Utformning av markytor och byggnader förutsätter en god tillgänglighet för personer 
med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga. Utformningen av respektive fastighets 
entréområde inklusive gångvägar, handikapparkeringsplatser, angöringsplatser, 
skyltning och belysning måste ägnas särskild omtanke. Granskning av hur 
tillgängligheten tillgodoses inom respektive fastighet och byggnad sker inte i 
planskedet utan i en senare bygglovsprövning.  

Naturmiljö 

Natur, park och rekreation 
Planområdet innehåller en värdekärna för det riksintressanta eklandskapet. 
Värdekärnan ligger inom fastigheten Ullstämma 5:1 och är planlagd som allmän plats 
(NATUR) och utgör en värdefull rekreationsmiljö inom planområdet. Tillsammans 
med övriga värdekärnor och den täta ekplantering vid återvinningscentralen inom 
fastigheten Nässeldjuret 2, bildar dessa ett sammanhängande stråk för spridning av 
arter och för rekreation. Det torp (Lenastugan) som tidigare legat i ekdungen väster 
om återvinningscentralen är numera flyttad till Landeryds hembygdspark. Platsen 
där torpet legat bedöms svårutnyttjad och marken är bäst lämpad att införlivas i 
omgivande naturmiljö. 

Inom återvinningscentralens område finns en mindre ekdunge. I underliggande 
detaljplan har dungen givits skyddsbestämmelser med syfte att bevara dungens 
naturvärden. Motsvarande bestämmelser finns i denna detaljplan, men har 
förtydligats. 



13 

Detaljplan i Hjulsbro för del av Nässeldjuret 1 m.fl (Ullstämma) 

 

I samband med planarbete år 2009 för bebyggelsen längs Fjärrvärmevägen gjorde 
naturvårdskonsulten Nardus en bedömning av hur området kunde exploateras i 
förhållande till ekmiljöerna och upprättade ett förslag till skötsel av naturmarken. 
För att gynna ekarna inom planområdet upprättades även en artanvisning av Nardus, 
vilken anger lämpliga träd och buskar som bör planteras inom kvartersmarken samt 
inom den mark som gränsar till befintliga 
ekbestånd. 

Linköpings kommun planterade i samband 
med exploateringen en rad med ekar längs 
Brokindsleden. Ekraden placerades inom 
kvartersmark och skyddades i detaljplanen. 
Flera fastighetsägare har sedan kommunen 
sålt tomterna beskurit ekarna kraftigt, vilket 
gör att träden i vissa delar är i dåligt skick. 
Plankontoret för i dagsläget en dialog med 
berörda fastighetsägare om lämplig skötsel 
av träden och i vissa fall utreds 
möjligheterna att låta kommunen överta 
den planterade grönremsan, eller göra 
andra stödplanteringar. Hur ekraden 
slutligen ska hanteras i detaljplanen utreds 
fortfarande och kommer att klargöras till 
granskningsskedet. 

Ekar planterade längs Brokindsleden, 
inom kvartersmark. 

 

Mark och geoteknik  
Geotekniska undersökningar i området har genomförts i samband med tidigare 
detaljplaneläggning samt tidigare projektering. Detaljerad grundundersökning har 
gjorts i samband med byggandet av hetvattencentral och oljecistern. Då ingen ny 
mark tas i anspråk för byggnation har plankontoret inte gjort någon ny utredning. 

Större sammanhängande lerområden förekommer huvudsakligen i denna del av 
Ullstämma. Leran är fast lagrad men en zon med halvfasta lerlager med mer än 1,0 
meter mäktighet finns i området. Den halvfasta leran överlagras av ett i allmänhet 
1,5–3,0 meter tjockt torrskorpeskikt. 

Grundvattennivån har uppmätts ligga mellan ca 1 till 1,5 m under mark. 
Fastmarkspartierna med i huvudsak friktionsjord i markytan utgör i huvudsak 
inströmningsområden för ytvatten. Utströmning av grundvatten sker mot lägre 
liggande omgivande mark. Fastmarkspartierna avgränsas i regel av grundare diken 
mot omgivande åkermark. Planområdet bedöms inte påverka angränsande 
vegetation eller naturmiljöer.  

Kulturmiljö och arkeologi 
Arkeologiska undersökningar har genomförts i samband med tidigare planarbeten i 
området. Inga fornlämningar berörs av föreslagen detaljplaneläggning. 
Fornlämningar förekommer söder och norr om planområdet. En stensträng 
registrerades i norra delen av planområdet i en arkeologisk utredning etapp 2, som 
genomfördes år 2008. Kommunen begärde då tillstånd av länsstyrelsen att gräva bort 
denna stensträng. Detaljplanen inga kulturmiljöer utöver dessa. 

Offentlig och kommersiell service 
Området innefattar befintlig offentlig service med Ullstämma återvinningscentral för 
hushållens grovavfall, vilken med detaljplanens genomförande kan permanenta den 
utökning som gjorts österut, när hetvattencentralen får en ny vändplan. 
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Planområdet innefattar befintlig kommersiell service med bland annat 
byggvarubutik, handelsträdgård och bilvårdsservice. Detaljplanen underlättar 
byggbarheten för området mellan fastigheterna Nässelsnåret och Nässeldjuret, 
genom en justering av byggrättens form. Denna tomt är den sista kvarvarande 
verksamhetstomten i området som kommunen inte sålt. 

Sociala aspekter  
Planområdet är beläget i stadsdelen Hjulsbro, ca 6,5 km sydost om Linköpings 
centrum. Området omfattar kommersiell och offentlig service. Inom planområdet 
finns inga bostäder. Väster om Brokindsleden samt sydöst om planområdet ligger 
bostadsområden med främst enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. 

Inom planområdet finns naturmark med ekar tillhörande Linköpings eklandskap. 
Det går mindre stigar genom naturområdet, som fungerar som rekreationsområde.  

Området har god tillgänglighet till det övergripande trafiknätet då det ligger söder om 
Vårdsbergsvägen och öster om Brokindsleden. Gång- och cykelvägnätet är utbyggt 
genom och kring området.  

Jämställdhet och mångfald 
Detaljplanen innebär handel och service i anslutning till omgivande befintliga och 
planerade bostadsområden. Detta innebär ökad servicegrad och indirekt ett ökat 
underlag för kollektivtrafik med minskat bilberoende. Kommunikationsytor utförs 
överblickbara och väl upplysta. Den ligger väl utanför planområdet? 

Gator och trafik 
Gatunät och gång- och cykeltrafik 
Planområdet gränsar i väster mot Brokindsleden, väg 687. Denna är för närvarande 
hastighetsbegränsad till 70 km/h förbi planområdet.  

Kommunen utreder behov av ombyggnad av korsning mellan Värmevägen och 
Fjärrvärmevägen. Utredning ska vara klar till detaljplanens granskningsskede.  

Värmevägen ansluter Brokindsleden (väg 687) med en cirkulationsplats vilken även 
kopplar ihop bebyggelseområden öster och väster om Brokindsleden. Parallellt med 
och söder om Värmevägen har en gång- och cykelväg byggts till planområdet med en 
planskild korsning under Brokindsleden.  

Längs Fjärrvärmevägen finns en gång- och cykelbana som leder vidare norrut in mot 
Linköpings centralare stadsdelar. 

Höjdsättning av gatorna inom planområdet har säkrats som bestämmelser på 
plankartan och vändplanen i planområdets nordvästra del har justerats i plankartan 
utifrån hur den är byggd i verkligheten. 

Kollektivtrafik 
Landsortsbussar trafikerar Brokindsleden mellan Sturefors/Brokind och Linköping. 
Hållplatslägen finns söder om rondellen direkt sydväst om planområdet. 

Parkering och angöring 
All parkering ska ske inom den fastighet som alstrar parkeringsbehovet. Kommunen 
tillämpar följande parkeringstal räknat i antal parkeringsplatser per 1000 kvm 
bruttoarea: Handel 35 platser och kontor 15 platser. De verksamheter (utöver 
Tekniska Verkens anläggningar) som idag bedrivs inom planområdet faller inom 
denna kategori. 

Inom respektive fastighet ska tillräckliga ytor finnas för cykelparkering enligt 
kommunens riktlinjer. Detta innebär, per 1000 kvadratmeter bruttoarea, 22 platser 
för handel eller 13 platser för kontor. 
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Miljö- och riskfaktorer 
En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms 
medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra 
naturresurser har gjorts under rubriken Undersökning om detaljplanen antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen har resulterat i att ingen 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, men en kortare beskrivning av planens 
konsekvenser och miljöaspekter har gjorts. 

Då planens genomförande i stort sett innebär att pågående markanvändning 
bekräftas innebär dess genomförande relativt små konsekvenser. Konsekvenser av 
befintliga verksamheter har bedömts i samband med prövning av underliggande 
detaljplaner. 

Planens genomförande bedöms inte medföra några sociala konsekvenser. I samband 
med tidigare planprövning inför utbyggnaden av verksamhetsområdet bedömdes ett 
ökat handelsutbud som positivt för de närbelägna bostadsområdena. Även det 
numera utbyggda gång- och cykelvägnätet genom området bedömdes ha positiva 
sociala effekter. Dessa bedömningar är fortfarande aktuella. Handelsetableringarna 
och återvinningscentralen ger södra Linköping ett mer lokalt alternativ till 
motsvarande externt utbud norr om staden. Samtidigt innebär verksamheter och 
handel av det slag som etablerat sig att biltrafiken inom och till området blir relativt 
stor. Detta påverkar tryggheten, trafiksäkerheten och luftmiljön på ett negativt sätt på 
den lokala nivån. 

Den handel och de verksamheter som detaljplanen medger bedöms inte medföra 
några påtagliga negativa miljökonsekvenser för sin omgivning, utöver 
trafikalstringen. 

Hetvattencentralen och återvinningscentralen är redan utbyggda. 
Återvinningscentralen och hetvattencentralens omgivningspåverkan har bedömts i 
tidigare planarbeten. Återvinningscentralen medför liksom handeln en ökad biltrafik 
och ett visst buller från maskiner och containrar. Hetvattencentralen används inte 
kontinuerligt, utan främst som vid ökat behov vid kortare perioder med stark kyla 
eller driftstörningar. Den mark som tillförs hetvattencentralen ska användas som 
vändplan relativt sällan och i övrigt inte användas för någon verksamhet. 

Påverkan på eklandskapet och dess värden  
I samband med tidigare planarbete har en naturvärdesinventering och 
konsekvensanalys gjorts (Nardus 2008) samt en skötselplan för vegetation inom 
kvartersmark (Nardus 2009). Ekdungarna kring Västra Möjetorp ligger tillräckligt 
nära varandra för att fungera som ett sammanhängande ekområde. Kontakten mellan 
dem har dock varit i behov av förstärkning. Därför har mark avsatts för 
stödplantering av ek väster om återvinningscentralen, strax norr om Värmevägen. Ek 
har planterats på en del av detta område, och kommunen har för avsikt att sköta 
området för att fortsätta stärka kopplingen. För att naturvärdena i eklandskapet ska 
bevaras utför kommunen regelbunden skötsel och röjning.  

I Nardus analys har den utbyggnad, som nu är i princip helt genomförd, bedömts 
förenlig med naturvårdsintressena. Skötsel och kompletterande plantering har varit 
viktiga förutsättningar för bedömningen. Denna detaljplan ger samma 
förutsättningar att sköta de berörda naturområdena och fortsätta att stärka de 
biologiska värdena. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 
Detaljplanen bedöms förenlig med Översiktsplan för staden Linköping (antagen 
2010) samt fördjupad översiktsplan för Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors 
(antagen 2006). Ianspråktagande av marken enligt detaljplanen anses lämplig med 
hänsyn till stadens långsiktiga utveckling och bedöms inte strida mot 3 kap. 
miljöbalken.  
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Teknisk försörjning 
Allmänna ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme el och optisk fiber finns utbyggt 
i hela planområdet sedan tidigare och bebyggelsen är ansluten till dessa nät. 
Detaljplanen innebär inga nya utbyggnadsbehov utöver eventuella nya serviser om 
nya byggnader tillkommer. 

De ledningar som ligger i en ost-västlig sträckning genom planområdets södra del får 
i och med detaljplanen ett justerat ledningsreservat (u-område) som stämmer 
överens med ledningarnas läge och ledningsrätter. 

De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade för ett 2-års regn med tio 
minuters varaktighet. Med ett 2-års regn avses ett regn som i ett genomsnitt 
återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än nu angivna 
belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter att få vattenskador när dagvatten 
stiger upp i dräneringssystemet. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom 
återvinningscentralen och hetvattencentralen omhändertas lokalt och fördröjs inom 
kvartersmark innan breddning till dagvattenledning i Värmevägen. Anläggningarna 
är försedda med anordning för oljeavskiljning. 
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Uppe till vänster: Allmänna ledningar för vatten
 (ledningar för spill- och dagvatten finns 
 samförlagda i samma sträckning) 

Uppe till höger: Tekniska Verken (Utsikt) har ledningar 
 för el (gul) samt ledningsstråk för 
 optisk fiber+el (blå). 

Nere till vänster: Allmänna ledningar för fjärrvärme. 
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Genomförande av detaljplanen 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planprocessen beräknas i 
huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.  

Samråd februari - mars 2019 

Granskning juni 2019 

Antagande september 2019 

Laga kraft, tidigast oktober 2019 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän plats 
Linköpings kommun är huvudman för den allmänna platsmarken i planområdet 
(NATUR, PARK och GATA). Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
skötsel av dessa områden. 

Kommunen utreder behov av ombyggnad av korsning mellan Värmevägen och 
Fjärrvärmevägen. Utredning ska vara klar till detaljplanens granskningsskede.  

Linköpings kommuns driftansvar minskar då kommunen säljer mark till Tekniska 
verken. 

Kvartersmark 
Befintliga fastighetsägare inom området samt framtida fastighetsägare ansvarar för 
utbyggnad och skötsel av den egna fastigheten. Fastighetsägarna ansvarar också för 
utbyggnad av det sekundära ledningsnätet inom den egna fastigheten.  

Teknisk försörjning 
Respektive ledningsägare är huvudman för allmänna ledningar inom planområdet 
fram till fastighetsgräns och ansvarar därmed för utbyggnad och skötsel av de 
allmänna ledningar som finns inom planområdet. 
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Avtal  
Ett ramavtal som reglerar kostnadsfördelning för detaljplanearbetet har tecknats 
mellan Linköpings kommun och Tekniska verken i Linköping AB. Kommunen 
kommer tillsammans med Tekniska verken i Linköpings AB teckna de erforderliga 
avtal som behövs för detaljplanens genomförande.  

Överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan Linköpings kommun 
och fastighetsägare/exploatör om villkor och ansvar för detaljplanens genomförande. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsägare 
Inom planområdet återfinns sju fastigheter vilka redovisas i tabellen nedan: 

fastighet ägare 

Nässeldjuret 1  Tekniska Verken i Linköping AB 

Nässeldjuret 2  Linköpings kommun 

Nässlan 1  Blomstertorget i Linköping AB 

Nässlan 2 Aa Properties Linköping 1 AB 

Nässelsnåret 1 Nässelsnåret Fastighetsförvaltning AB 

Nässelsnåret 2 Palett Fastighetsförvaltning i Linköping AB 

Ullstämma 5:1 Linköpings kommun 

Fastighetsregleringar 
Detaljplanens genomförande innebär justeringar av fastighetsgränser för att bekräfta 
avvikelser i markanvändningen i tidigare detaljplaner. Dessutom ska Tekniska 
Verken förvärva ett markområde som tidigare planlagts för parkändamål i syfte att 
bygga ut en vändplan för transportfordon. Nedan redovisas regleringar som följer av 
planens genomförande.  

 areal från till  

A 1650 m² Ullstämma 5:1 Nässeldjuret 1 Mark som planläggs som kvartersmark i 
syfte att ge plats åt vändplats och 
containeruppställning. 

B ca 20 m² Nässelsnåret 2 Ullstämma 5:1 Del av refug som justeras från kvartersmark 
till allmän plats, gata. 

C ca 50 m² Ullstämma 5:1 Nässelsnåret 2 Del av gräsyta mot Brokindsleden som 
justeras till från allmän plats kvartersmark. 

D ca 200 m² Ullstämma 5:1 Nässlan 1 Markyta som tidigare bebyggts för 
handelsändamål justeras från allmän plats 
till kvartersmark. 

E ca 480 m² Ullstämma 5:1 Nässlan 2 Markyta som tagits i anspråk för 
handelsändamål som överförs från allmän 
plats till kvartersmark 
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Kartbild som visar områden som avses överföras genom fastighetsregleringar 
enligt tabellen ovan. 

Utöver ovan redovisade regleringar medger detaljplanen likt äldre planer en 
exploatering för handel/kontor/icke störande industri nordväst om korsningen 
Värmevägen/Fjärrvärmevägen. En framtida försäljning och exploatering av tomten 
kommer att genomföras genom en fastighetsbildning. 

Arrenden m.m. 
Kommunen har tecknat nyttjandeavtal med AA Properties Linköping 1 AB 2014-12-
03. Det gäller ca 480 m2 naturmark (inom Ullstämma 5:1) som används som 
kvartersmark. Avsikten är att området ska förvärvas genom fastighetsreglering (till 
Nässlan 2) när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kostnaderna för detaljplanen ska delas mellan Linköpings kommun och Tekniska 
Verken AB enligt ramavtal. 

Åtgärder på allmän plats 
Eventuell ombyggnad av korsning Värmevägen/Fjärrvärmevägen på allmän 
platsmark kommer att bekostas av Linköpings kommun.  

1 

 

Nässlan 

 

 

                        2 

Nässeldjuret 

1 

 

 

       2 

Nässelsnåret 

1 

Ullstämma     

     5:1 

 

5:1 

5:1 

D 

C 

B 

E 

A 

2 
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Fastighetsbildning 
Förrättningskostnader kommer att regleras i de överenskommelser om 
fastighetsregleringar som ska upprättas för genomförandet av detaljplanen. 

Anslutningsavgifter 
Respektive fastighetsägare/exploatör ska underrätta ledningsägarna då anslutning 
till de allmänna ledningarna är aktuella. Anslutningsavgifter kommer att tas ut enligt 
gällande taxa. 

Tekniska frågor 
Kvartersmark 
Kommunen har uppfört ett cirka 1,8 meter högt nätstängsel och planterat ekar inom 
kvartersmarken utmed väg 687 (Brokindsleden). I samband med förvärven av 
fastigheterna utmed väg 687 överläts underhållsansvaret till respektive köpare.  

Parkering 

Parkeringsnorm 
Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom respektive fastighet enligt Linköpings 
kommuns parkeringsnorm. Parkeringar finns utbyggda inom de fastigheter där 
handel och verksamheter är etablerade sedan tidigare. Vid förändringar eller 
nyexploatering enligt detaljplanen prövas behovet på nytt inom ramen för 
bygglovsprövningen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Tekniska verken är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet 
både inom detaljplanen och i omgivande områden. Tekniska verkan svarar därmed 
för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.  

Dagvatten 
Tekniska verken ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. 

Fjärrvärme 
Tekniska verken är huvudman för det allmänna fjärrvärmenätet och svarar för drift 
fram till anvisad anslutningspunkt.   

El 
Tekniska verken är huvudman för det allmänna elnätet och svarar för drift fram till 
anvisad anslutningspunkt.  
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Undersökning om detaljplanen 
antas medföra betydande 
miljöpåverkan 

Vad innebär betydande miljöpåverkan? 
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms 
medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med 
mark vatten och andra resurser även genomföras en strategisk miljöbedömning 
genom att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För varje detaljplan ska 
det därför göras en undersökning för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen 
kan antas påverka så pass mycket att en strategisk miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt PBL 4 kap 34 §).  

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker 
redovisningen av konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och Miljö- 
och riskfaktorer. Vad som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan eller 
inte styrs dels av lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och 
Miljöbalkens 6 kap) och är dels en avvägning av de sammantagna inverkande 
faktorerna samt lokala förutsättningar.  

Denna detaljplans Undersökning redovisas nedan under rubrik Slutsats och 
ställningstagande som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att 
bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs 
detaljplanen.  

Slutsats och ställningstagande 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte 
bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i 
Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till 
ställningstagandet grundas på den analys som redovisas i miljöchecklistan samt 
aktuellt underlagsmaterial, se rubrik Referenser. En miljökonsekvensbeskrivning, 
enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför inte upprättas. 

Miljöchecklista  
Miljöchecklistan nedan utgör en grunden i undersökningen om genomförandet av 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett 
underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande 
bedömd medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2§) menas 
exempelvis effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt och djurarter, 
biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö, 
hushållning med mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi. 
Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i 
omgivningen. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva 
omvärderas om ny kunskap tillförs detaljplanen. 

Orientering 
Planområdet är beläget i stadsdelen Hjulsbro, ca 6,5 km sydost om Linköpings 
centrum. Planområdet är ca 7 ha stort. 
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Syftet med detaljplanen är att pröva en expansion av återvinningscentralen i 
Ullstämma. Vidare syftar planen till att bekräfta befintliga förhållande, reglera 
befintliga verksamheters omfattning samt skydda eklandskapets värdekärnor. 
 

Parameter 
 

Här redovisas alla 
intressen som är 
berörda enligt bilaga 2 
och 4 i MKB-
förordningen 

Platsen 
 

Här beskrivs parameterns 
värden/ och eller brister, 
miljöpåverkan på platsen i 
dag. Omgivningens betydelse 
och sårbarhet. 

Påverkan 
 

Hur påverkas respektive 
parameter av att planens 
genomförs? 

+     0     – 
 

Här antyds om 
påverkan är 

positiv, 
obetydlig eller 

negativ för 
aktuell aspekt 

BMP 
 

Vid 
risk/möjlig 
betydande 

miljöpåverkan 
kryssas denna 

ruta 

 

1. Markanvändning och markförhållanden 

 

Markanvändning 

I dagsläget är stora delar av 
planområdet ianspråktaget av 
verksamheter för handel med 
mycket hårdgjorda ytor. I öster 
finns en hetvattencentral och 
återvinningscentral, även där 
med mycket hårdgjorda ytor. I 
mitten av planområdet samt i 
anslutning till planområdet i 
norr finns värdefull natur och 
riksintresse för eklandskapet.  

 

Planområdet utökas öster om 
fastigheten Nässeldjuret 1 som 
enligt gällande detaljplan är 
planlagd som park. Inom detta 
område utökas hetvattencentralen 
med en vändplan och en yta som 
redan ianspråktagits för 
förpackningsinsamling 
permanentas för ändamålet. 
Marken som idag består av 
asfalterade och gräsbevuxna ytor 
kommer att hårdgöras och 
parkmarken försvinna. Detta 
bedöms inte påverka riksintresset 
för eklandskapet . Den värdefulla 
naturmarken i mitten av 
planområdet bedöms inte heller 
påverkas negativt.  

 0   

 

Geologi 

Större sammanhängande 
lerområden förekommer 
huvudsakligen i denna del av 
Hjulsbro.  

Planområdets västra delar 
består av lerig mulljord, 
torrskorpelera, skiktad lera 
och silt/sand på morän. 

Ingen påverkan.  0   

 

Förorenad mark 

Marken är i dagsläget inte 
förorenad. 

Marken kommer inte att förorenas 
efter detaljplanens genomförande.  

 0   

 

2. Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten 

 

Yt- och 
grundvatten 

Planområdet ligger inom den 
sekundära skyddszonen kring 
vattenskyddsområdet Råberga 
som är en av Linköpings stads 
ytvattentäkter. 

Avståndet mellan planområdet och 
Stångån är ca 1 km. Detaljplanen 

bedöms inte ha någon påverkan på 
Råbergs vattenskyddsområde. 

 0   

 

Dagvatten 

Hårdgjorda ytor inom 
planområdet utgörs av tak och 
parkeringsplatser inom 
planområdet. Dagvatten 
bedöms inte kunna infiltreras 
inom planområdet på grund av 
förekommande jordarter.  

I den östra delen av 
planområdet omhändertas 

Dagvattnet inom ytan där 
hetvattencentralen utökas ska 
hanteras på samma sätt som för 
fastigheten Nässeldjuret 1 och 2 
idag. Detta innebär fördröjning 
inom fastigheten innan vattnet 
leds via befintliga serviser till det 
allmänna nätet. 

 0   
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dagvatten lokalt och fördröjas i 
magasin inom 
återvinningscentralens 
fastighet. 

Detaljplanen innebär i övrigt inte 
någon förändring av 
dagvattenmängder. 

 

3. Luft och miljökvalitetsnorm för luft 

 

Luft 

- Biltrafiken och 
lastbilstransporterna till 
verksamheterna inom 
planområdet ger upphov till 
utsläpp. Detaljplanens 
genomförande innebär dock ingen 
försämring eftersom 
verksamheterna inte utökas, med 
undantag för hetvattencentralens 
vändplan. 

 0   

 

4. Skyddade områden och arter 

 

Riksintressen  

Skogsdungen tillika 
värdekärnorna norr och väster 
om Nässeldjuret 1, 2 och del av 
Ullstämma 5:1 ingår i 
Linköpings eklandskap, ett ca 
4500 ha stort jord- och 
skogsbruksområde vilket utgör 
riksintresse för naturvården.  
Inom dessa områden finns 
även inslag av lövskog och 
hagmark.  

Eftersom det endast är en liten del 
inom planområdet i öster som 
byggs ut blir det ingen påverkan på 
riksintresset eller naturvärdena. 

 0   

 

Områdesskydd 
vatten, natur och 
arter 

I dagsläget finns inget skydd 
för natur och arter inom 
planområdet.  

-  0   

 

Områdesskydd 
kultur 

Inom hagmarken och 
skogsområdet norr och 
nordväst om den gällande 
detaljplanen (DP 1303) finns 
mindre områden med 
fornlämningar. De påverkas 
inte av aktuell planläggningen. 
I övrigt finns inga 
fornlämningar inom 
planområdet. 

-  0   

 

5. Naturvärden och biologisk mångfald 

 

Naturmiljö 

Grönområdena inom och i 
anslutning till planområdet 
ligger tillräckligt nära 
varandra för att fungera som 
ett sammanhängande 
ekområde. Kontakten mellan 
dem kan dock behöva 
förstärkas genom nya 
ekplanteringar, vilket 
planförslaget lämnar 
förutsättningar för.   

Genom att i samband med 
exploateringen utföra vissa 
röjningsåtgärder samt så som 
anvisas i planen plantera nya träd, 
med ekar och andra i eklandskapet 
förekommande arter, bedöms de 
biologiska värdena kunna 
förstärkas.  

Planteringar kommer att utföras i 
planområdets södra del för att 
avskärma återvinningscentralen 
från omgivningen och underlätta 

 0   
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anläggningens anpassning till 
miljön i övrigt.  

 

Grönstruktur, 
rekreation och 
friluftsliv 

Planområdet omges delvis av 
grönska i dagsläget.  

Ingen större påverkan kommer att 
ske efter planens genomförande. 
Ingen märkbar förändring på 
grönstrukturen i området.  

 0   

 

6. Kulturvärden och arkeologi 

 

Historiskt och 
kulturellt 
betydelsefulla 
områden eller 
byggnader 

Ingen påverkan -  0   

 

Fornlämningar 

Inom hagmarken och 
skogsområdet norr och 
nordväst om den gällande 
detaljplanen (DP 1303) finns 
mindre områden med 
fornlämningar. De påverkas 
inte av planläggningen. 

-  0   

 

 

7. Klimat och naturresurser 

 

Klimat och 
klimat-
förändringar 

Ej aktuellt -  0   

 

Naturresurser 

Ej aktuellt -  0   

 

Energi, 
transporter och 
avfall 

- De föreslagna verksamheterna 
inom planområdet och dess 
trafikalstring innebär en påverkan 
lokalt.  

 

  -  

 

8. Risker och störningar för människa och miljö 

 

Buller 

- Då det endast är 
återvinningscentralen som utökas 
något bedöms påverkan av buller 
som marginell.  

Ett skyddsavstånd på 100 meter 
gäller för hetvattencentralen till 
omkringliggande 
bostadsbebyggelse för att 
bullerstörningar inte ska uppstå.  

Avståndet mellan 
återvinningscentralen och befintlig 
och planerad bostadsbebyggelse är 
ca 150 meter. När de stora 
containrarna med avfall då och då 
byts ut uppstår buller. 
Bullerstörningarna från trafiken 

 0   



26 

Detaljplan i Hjulsbro för del av Nässeldjuret 1 m.fl (Ullstämma) 

 

och inifrån anläggningen är 
måttliga och bedöms inte störa 
boende i Ullstämma.  

 

Transport av 
farligt gods på 
väg och järnväg  

- -  0   

 

Risk från 
verksamhet och 
flyg för 
människor och 
miljö 

Återvinningscentralen avser 
en anläggning för 
mellanlagring av avfall och 
mellanlagring av farligt 
hushållsavfall (färgrester, 
bilbatterier mm). 
Anläggningen är 
anmälningspliktig (ej 
tillståndspliktig) enligt 
Miljöbalken, förutsatt att vissa 
begränsningar finns avseende 
de kvantiteter som ska 
hanteras.  

Farligt avfall kommer att mottas i 
en separat container med 
invallning. Ingen omförpackning 
av flytande farligt avfall kommer 
att ske, allt farligt avfall som 
mottas är förpackade och 
mellanlagras endast vid 
återvinningscentralen.  

 0   

 

Övriga risker 
störningar för 
människa och 
miljö 

- Hetvattencentralen innebär inga 
påtagliga negativa konsekvenser 
för planområdet.  

 0   

 

9. Planen 

Planen Ja/Nej Kommentar 
 

Medger planen förutsättningar 
för verksamheter och åtgärder 
med tillstånd eller liknande? 

 

Nej 

 

 

Har planen betydelse för andra 
planers och programs 
miljöpåverkan? 

Nej   

 

Har planen betydelse för att 
främja hållbar utveckling, 
integrering av miljöaspekter, 
miljömål och hållbar utveckling?  

 

Nej 

 

 

Innebär miljöproblem som är 
relevanta för planen själv? 

 

Nej 

 

 

Påverkans gränsöverskridande 
art? 

 

Nej 

 

 

10. Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan 
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Planen Kommentar 
 

Påverkans omfattning och 
fysiska omfattning? 

Planen bedöms inte påverka området mer jämfört med dagsläget. En trafikökning 
kan förväntas som resultat av utbyggnaden av återvinningscentralen men den 
bedöms dock som marginell.  

 

Påverkans sannolikhet, 
frekvens, varaktighet och 
avhjälpbarhet?  

Sannolikheten att besökande till de olika verksamheterna inom planområdet 
kommer ta bilen är stor eftersom det till viss del är externhandel. Befintliga gc-vägar 
finns i området vilket innebär att det finns fler alternativ att ta sig till och från 
området. Det finns även möjlighet att använda kollektivtrafiken.  

 

Påverkans totaleffekt, betydelse 
och komplexitet? 

Den totala effekten av planens påverkan bedöms inte mycket större jämfört med i 
dagsläget. 

Påverkar planen möjligheten att 
fullfölja miljölagstiftningen?  
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Övrigt 

Referenser 

Utredningar för detaljplan 
Naturvärdesinventering i Västra Möjetorp, Linköping, Nardus Ekologisk konsult 
daterad 2008-08-27  

Skötselplan i Västra Möjetorp, Linköping, Nardus Ekologisk konsult daterad 2009-
01-29 

Artlista för plantering på kvartersmarkens kantzoner i Västra Möjetorp, Linköping, 
Nardus Ekologisk konsult daterad 2009-01-23 

Kommunala handlingar och riktlinjer 
Översiktsplan för staden Linköping (antagen 2010) 

Medverkande tjänstemän 
Erik Adolfsson, planarkitekt: Projektledare för planprocessen, Plankontoret. 

Sofia Lilja, mark- och exploateringsingenjör, Plankontoret. 

 

Planhandlingarna har granskats av Lisa Setterdahl, planarkitekt, Plankontoret. 

Planförfattare m.m. 
Ida Hellman, planarkitekt och Kajsa Rieden, planarkitekt (Metria AB) har varit 
kommunens konsult i planarbetet. 
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Plankarta 
 

  



30 

Detaljplan i Hjulsbro för del av Nässeldjuret 1 m.fl (Ullstämma) 

 

Planbestämmelser 
 

 

 





Linköpings kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plankontoret 
linkoping.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
Adress: Linköpings kommun, Plankontoret, 581 81 Linköping  
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se 
Telefon: 013-20 64 00 
Hemsida: www.linkoping.se/detaljplanering 
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