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Plan & bygg 

Martin Larsheim 

 

Detaljplan för Söderköping 3:45 m.fl. (Eriksvik), 
Söderköping, granskningsutlåtande 

Granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§ har genomförts under perioden  
2017-07-12 – 2017-08-11. 
 
Beslut 
Beslut om granskning fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 29 november 2016. Efter 
granskningsbeslut reviderades planförslaget främst vad gäller tillkommande byggrätter för 
flerbostadsbyggelse. Ett förnyat granskningsbeslut utifrån de nya planförutsättningarna 
bedömdes därför erfordras. Förnyat granskningsbeslut fattades av 
Samhällsbyggnadsnämnden den 25 april 2017. 
 
Förteckning över samrådsparter och inkomna yttranden: 

Remissinstanser   Inkom datum 

Länsstyrelsen  2017-08-17 
Lantmäteriet  2017-08-11 
Räddningstjänsten  2017-07-31 
E.on Värme  2017-07-28 
Skanova  2017-07-14 
Naturskyddsföreningen  2017-08-08 
S:t Ragnhilds Gille  2017-08-14 
   
Yttranden från sakägare           Inkom datum 
Sakägare 1  2017-07-19 
Sakägare 2  2017-08-07 
Sakägare 3  2017-08-07 
Sakägare 4  2017-08-07 
Sakägare 5  2017-08-08 
Sakägare 6  2017-08-09 
Sakägare 7  2017-08-10 
Sakägare 8  2017-08-11 
Sakägare 9  2017-08-11 
Sakägare 10  2017-08-11 
Sakägare 11  2017-08-11 
Sakägare 12  2017-08-11 
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Sakägare 13  2017-08-10 
Sakägare 14  2017-08-11 

 

Yttranden från ej sakägare  Inkom datum 
Ej sakägare 1  2017-08-07 
Ej sakägare 2  2017-08-07 
Ej sakägare 3  2017-08-07 
Ej sakägare 4  2017-08-07 
Ej sakägare 5  2017-08-07 
Ej sakägare 6  2017-08-08 
Ej sakägare 7  2017-08-08 
Ej sakägare 8  2017-08-09 
Ej sakägare 9  2017-08-09 
Ej sakägare 10  2017-08-10 
Ej sakägare 11  2017-08-10 
Ej sakägare 12  2017-08-11 
Ej sakägare 13  2017-08-11 
Ej sakägare 14  2017-08-11 
Ej sakägare 15  2017-08-11 
Ej sakägare 16  2017-08-11 
Ej sakägare 17  2017-08-14 
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Redogörelse för inkomna yttranden och kommentarer till dessa: 
 

Länsstyrelsen  
Kontroll enligt kap 11 PBL 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget med avseende på de frågor som 
Länsstyrelsen särskilt har att bevaka enligt 11 kap 10§ Plan- och bygglagen. 
 
Kommentar:                                                                                                                                                        
Synpunkten noteras. 
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planhandlingarna och har ingen erinran att framföra. 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Räddningstjänsten har ingen erinran utan tillstyrker planförslaget i nuvarande utformning. 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
E.on Värme  
Ingen erinran.  
 
Befintlig infrastruktur för fjärrvärme finns i området. E.on Värme förutsätter att de 
byggnader som skall uppföras med stöd av detaljplanen förläggs så att de skyddsavstånd 
som gäller enligt bestämmelser för grävarbeten nära fjärrvärmeledningar med 
kringutrustning respekteras. 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Naturskyddsföreningen 
Med anledning av det förnyade granskningsbeslutet SBN 2017-04-25 avseende  
Söderköping 3:45 m.fl. Eriksvik önskar Naturskyddsföreningen i Söderköping avlämna 
nedanstående yttrande. Utgångspunkt för yttrandet är publicerade handlingar  
daterade 2017-01-28. 
 
Behovet och värdet av park och grönytor i centrala staden ökar när staden växer. Den 
förtätning som kan behövas för hållbar stadsutveckling tär inte ske på bekostnad de friytor 
som är grunden för god livsmiljö i staden. Däremot kan förtätning öka stadens attraktivitet 
om den sker utanför redan täta delar och på ytor som exempelvis överstora bilytor och 
verksamhetsytor som inte längre behövs. Brunnsparkens värde som gemensam  
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rekreationsmiljö för Söderköping kan inte överskattas och kommer med ökad 
befolkningsmängd att öka i framtiden.  
 
Vi anser därför att den föreslagna exploateringen av Eriksvik 3:45 m fl av nedanstående 
anledningar inte bör genomföras. 
 

• Föreslaget område med fyravåningshus (i förskönande ordalag omnämnt som 
trevåningshus) skulle innebära en förtätning och utformning som väsentligen 
strider mot ambitionen att "anpassa bebyggelse till befintlig bebyggelse i volym och 
form" (formulering i ÖP). 

• Kommunen avser med föreslagen exploatering att häva strandskyddet. För detta 
krävs att "det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför detta område". SNF i Söderköping 
anser att det finns gott om andra områden som är tillgängliga för bebyggelse. 
Troligen är dessa bättre lämpade för bebyggelse med avseende på den instabila 
mark som är befintlig inom Eriksvik. 

• De osäkra markförhållandena inom Eriksvik 3:45 kan endast överbryggas genom 
omfattande säkerhetspålning, innebärande starkt fördyrade byggnadskostnader. 
Därmed följer högre priser som sannolikt innebär att bebyggelsen endast kommer 
att bli aktuell för höginkomsttagare. 

• Med byggnation av 90 lägenheter följer nödvändigtvis ökad biltrafik inom ett 
känsligt område, vilket innebär en icke försumbar miljöpåverkan med buller och 
föroreningar. Dessutom följer påverkan för närliggande bebyggelse i form av risk 
för sprickbildning och sättningar.  

• Den rådande globala uppvärmningen av atmosfären och haven kommer enligt 
IPCC medföra ökad förekomst av höga vattenstånd i haven. Därför bör generellt 
en bebyggelseutveckling på hotade markområden vid vattendrag och 
strandområden undvikas. Eriksvik 3:45 måste anses ligga inom ett sådant 
riskområde. 

 
Kommentar: 
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. Vidare är på plankartan infört 
planbestämmelse avseende bebyggelsens utförande som bl.a. reglerar att byggnader ska utföras med hänsyn 
till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i puts, att takmaterial ska vara plåt alt 
taktegel etc.  
 



  

 

              Granskningsutlåtande 5(49) 

                 Upprättad 2017-08-22  Dnr: SBN 2015-205 

                                                                                                                              

     

     

 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Inom planområdet finns inga hydrauliskt instängda områden som behöver beaktas särskilt vid planens 
utformning för att undvika lokala översvämningar i samband med extrem nederbörd. Längs Östergötlands 
kust beräknas havsnivån stiga med 0,5-0,6 m till år 2100 vid en global havsnivåhöjning på en meter. 
Den pågående landhöjningen kompenserar alltså delvis för den förväntade höjda havsnivån. Planområdet 
bedöms i hundraårsperspektivet inte påverkas negativt av höjda havsvattennivåer. Genom att placera 
bebyggelsen ovanför rekommenderad lägsta nivå för översvämningssäkring på +2,7 meter 
(grundläggningsnivå) kan behovet av ytterligare skyddsåtgärder minimeras.   
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S:t Ragnhilds Gille, Söderköpings stads hembygdsförening 
• Byggnaderna längs Wiggebyvägen, kallade Wimman, är i så dåligt skick att de bör 

ersättas med andra byggnader, med andra bostäder. 
• Den miljö som för närvarande finns inom området, dvs bostäder av icke 

stadskaraktär, dvs småhus, bör så långt det är möjligt bestå, för att behålla 
karaktären av brunnsmiljö, av småstad och av idyll utefter Storån. Stadskaraktär 
med större byggnader kan mycket väl skapas på annat håll i staden och dess närhet. 

 
Kommentar: 
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Yttrande från sakägare 1 
Vi är kritiska till det framlagda förslaget av flera skäl: Storleken. Sex flerbostadshus i 4 
våningar med 90 lägenheter och lika många p-platser kan inte uppfattas annat än som en 
dramatisk förändring av Eriksviksområdet med villabebyggelse av trädgårdsstadskaraktär. 
Husen är för höga. Området gränsar till Brunnsparken och delvis tas denna i anspråk. 
Detta är en svår misshushållning med den kulturellt värdefulla parken och ett av 
Söderköpings centrala och finast grönområden kommer påtagligt att förändras till det 
negativa. För att upphäva strandskyddet för Storån (100m) krävs att -aktuellt område -
"behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området". Flera alternativa byggområden finns i Söderköping och 
därför bryter förslaget mot miljöbalken. Föreslaget område är erkänt problematiskt med lös 
lera, skredrisk mm. Försiktighetsprincipen borde här råda och man avstår från stora 
byggnader. Slutligen. Söderköpings karaktär som småstad med ett starkt arv och prägel av 
närliggande medeltida stadskärna bör inte bebyggas med fyrkantiga, likformade huskroppar 
med inglasade verandor. Sådant ser man idag runt om i vårt land och passar inte i 
Söderköping. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
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Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Gällande parkmarkens iordningställande har under planarbetet framtagits ett gestaltningsprogram som 
ingående beskriver de åtgärder som planeras företas inom Brunnsparken. Exempel på föreslagna åtgärder 
är nya planteringar, nya parkentréer, fler och varierande promenadstigar, varierande lekmiljöer, utegym, 
viloplatser intill ån och även ljussättningen i parken ses över för att undvika mörklagda, otrygga miljöer. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Yttrande från sakägare 2 
Vi är kritiska till det framlagda förslaget av skäl som framgår nedan: 
Vi tycker att miljön längs Storån och intill Brunnsparken är viktig att värna. Sex 
flerbostadshus med 90 lägenheter utgör en dramatisk förändring av området. Vi tycker att 
husen är för höga och förfular och förstör omgivningens karaktär. Som vi förstått det hela 
kommer kostnaderna för markundersökningar, pålning och dylikt att bli höga och vi 
ifrågasätter om byggnationen vänder sig till rätt målgrupp. De som har störst behov av 
bostäder kommer enligt vår uppfattning inte att ha råd att bo där. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
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Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Gällande parkmarkens iordningställande har under planarbetet framtagits ett gestaltningsprogram som 
ingående beskriver de åtgärder som planeras företas inom Brunnsparken. Exempel på föreslagna åtgärder 
är nya planteringar, nya parkentréer, fler och varierande promenadstigar, varierande lekmiljöer, utegym, 
viloplatser intill ån och även ljussättningen i parken ses över för att undvika mörklagda, otrygga miljöer. 
 
Yttrande från sakägare 3 och sakägare 4 (gemensamt yttrande) 
Allmänt om förslaget  
Söderköpings kommun planerar med hjälp av exploatörerna Riksbyggen och byggföretaget 
ED Bygg att bygga 6-7 fyravåningshus med en höjd av 13,5 meter i Söderköpings 
brunnspark. Längden på husen blir 50 meter och bredden ungefär 20 meter. l anslutning till 
bostadsområdet skapas 90 parkeringsplatser. Kommunens motivering till projektet är enligt 
uppgift kommunens behov av tätortsutveckling, och att detta angelägna intresse endast kan 
tillgodoses i Brunnsparken: slutsatsen blir därför att strandskyddet måste upphävas. 
Parkmarken ska sedan säljas till exploatörerna. 
En stor allmänhet i hela landet har börjat uttrycka ett starkt ogillande inför att kommuner 
upplåter bygglov i parkområden. Denna hantering innebär att privata aktörer ges rätt att 
exploatera och bygga hus i värdefulla och älskade parker - som till exempel företaget 
Apples byggplaner för Kungsträdgården i Stockholm. De aktuella planerna som 
Söderköpings kommun nu driver för att förvandla stadens stadspark, Brunnsparken, till 
bostadsmark är ett sådant uttryck. Dessutom vill kommunen upphäva strandskyddet i strid 
med Länsstyrelsens riktlinjer och tillåta byggfirmor med kommersiellt vinstintresse, på 
bekostnad av allmänna behov, utnyttja parkmarken. Allmänheten förlorar därmed stora 
delar av sin stadspark. 
Planförslaget är en av flera motstridiga och inbördes oförenliga planer sedan processen tog 
sin början 2009. l starten var det angeläget med ett trygghetsboende, motiverat genom 
närhet till övriga institutioner för äldrevården och med bidrag från staten. Senare 
förändrades planerna till ett seniorboende för 55-plussare och därefter till ett ”lyxboende" i 
Riksbyggens regi, med möjlighet att fritt välja upp till 2 balkonger. Nu har förslaget alltså 
landat i 90 allmänna bostadsrätter och 90 parkeringsplatser. Gemensamt för alla förslagen 
är en enveten strävan att till varje pris få till stånd en bebyggelse i Brunnsparken. Det 
senaste förslaget går längst och innebär att parken i praktiken utraderas. 
Det aktuella planförslaget. sett i ljuset av dessa grundfakta, får sägas ha låg trovärdighet. 
Förslaget visar också en brist på respekt för stadens historia. Sakta men säkert har en 
kommersiell syn på hur mark hänsynslöst kan exploateras tillåtits dominera. De som tog 
initiativet till själva processen 2009 är nu emot den vändning som planerna har tagit. 
 
Den planerade utvecklingen från parkmark till kvartersmark anser vi vara helt förkastlig; i 
en glest bebyggd kommun med mindre än 15000 invånare finns stora, outnyttjade arealer 
på bättre platser. Planförslaget kunde med stora miljö-, kultur och hållbarhetsfördelar - 
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med stöd i lagen - förläggas till annan tomt. Projektet är ohållbart ur ett samlat 
samhällsperspektiv.  
Dessutom lämpar sig inte marken för byggen av denna dimension på grund av de stora 
sättningsriskerna. Vi återkommer till den frågan längre fram i texten.  
Länsstyrelsen kräver nu ett utökat förfarande av detta projekt. Ett utökat förfarande ska 
tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens 
granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor 
betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I detta så viktiga ärende 
med nationella intressen (Riksintresset Göta kanal och Söderköpings brunn och park), 
allmänna intressen (Söderköpingsbornas och allmänhetens rätt till en stadspark) och 
enskilda intressen (sakägarna och närboende) har man inte lyckats göra en 
intresseavvägning mellan det allmänna och det enskilda. Vi hävdar att Samhälls- och 
byggnadskontoret har tolkat lagen och frångått dess definition av allmänt och enskilt, samt 
valt ut lagtexter så att de ska passa planprojektets syften.  
Kommunens samlade bedömning av projektet är att det inte leder till betydande 
miljöpåverkan, något som för många av oss är svårt att bli övertygade om: försvagning av 
riksintresset, drastiskt minskad parkyta och ökad biltrafik talar emot påståendet. 
Huskropparnas höjd, storlek, antalet parkeringsplatser och hela omfattningen av 
planförslaget går också stick i stäv med lagens miljörekommendationer, men också 
kommunens egna riktlinjer i översiktsplanen.  
Genom att definiera kommersiellt bostadsbyggande som ''ett allmänt intresse'' av att 
utveckla bostadsbeståndet och tätortsutveckling" och hävda att detta "angelägna allmänna 
intresse” inte kan tillgodoses utanför området", försöker kommunen hitta ett skäl att 
upphäva strandrätten och reducera parken till ett fragment. Det är en tendensiös tolkning 
av lagtexten i syfte att främja en kommersiell syn på hur allmän parkmark kan exploateras.  
Kommunen har dessutom passat på att skicka ut planförslaget för bedömning under 
sommarlov och semester, en tid när många är bortresta och flera myndigheter är 
underbemannade, vilken förmodligen lett till att flera inte kunnat ta del av och bearbeta 
informationen på ett rimligt och demokratiskt sätt. Kontakten med myndigheter har 
försvårats, och den reella tiden att författa ett yttrande förkortats, PLB 5 kap 12 §.  
Hela planförslaget bör dras tillbaka. Om kommunen avser att gå vidare bör förslaget under 
alla förhållanden underkastas en fristående juridisk granskning. Det mest naturliga är annars 
att förlägga byggnationen till ett annat område inom kommunen. 
 
Vi anser sålunda att förslaget - förutom att det är olämpligt - även är behäftat med stora 
brister och vill särskilt peka på nedanstående tre områden. Dessa kommer i det följande att 
utvecklas under särskilda rubriker. 

1. Markförhållanden och risker vid byggandet. 
2. Parkmiljön och riksintresset. 
3. Strandskyddet. 

 
1. Markförhållanden och risker vid byggandet 
Statens Geotekniska Institut, SGL står för en samhällsriktig användning av mark, med 
säkerhet, miljövård och hushållning med naturresurser som riktlinjer. Enligt Institutet är 
den vanliga gången när man planerar omfattande byggnation i ett område: 
1. En geologisk undersökning 
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2. En närmare besiktning 
3. Bedömning av lämpligheten att bygga i området 
 
Institutet anser att dy, gyttja eller torv är de sämsta underlagen för byggnader; ja, man bör 
inte bygga alls. Näst sämst är lera.  
Lerjordar är särskilt utsatta eftersom de sväller eller krymper i förhållande till deras fukthalt 
och risken för skadliga sättningar kan vara mycket stor. Vid stor belastning på lera - stora 
huskroppar - ökar risken, och samma gäller om man gör en stor grundvattensänkning, som 
gjordes här i Söderköping på 70-talet. Leran klarar i allmänhet mindre hus utan problem. 
Pålade hus följer ju inte med i marksättningen, men problemen försvinner inte för det, 
enligt institutet. Skaderisken är störst under byggprocessen och upp till 50 år efteråt.  
Kommunen borde med vetskap om detta gjort en geologisk undersökning långt innan 
något planarbete påbörjats, och inte först någon månad innan detta planförslag blev  
offentligt. Kommunen har istället baserat planläggningen på en ofullständig geoteknisk 
undersökning fån 2004.  
 
Följande har inte utretts närmare: 
 

• Fällning av stora träd kan rubba markförhållandena och fuktbalansen. 
• Markvibrationer på grund av kraftiga sprängningar i närheten. 
• Tung trafik på omgivande gator, som inte har dimensionerats för en sådan trafik, 

kan orsaka skador på husgrund. 
• Sprängning nära hus. 
• Grund och markarbeten nära hus. 
• Pålning nära huset 
• Byggnad eller konstruktion har byggts på kompressibel lerjord. 
• Marken under byggnaden/konstruktionen har inte packats ordentligt under 

byggandet 
• Vattenskador har försvagat underliggande jord och grunder 
• Förflyttning av olika markstrukturer under husgrunder 
• Vibration och jordflyttning vid närliggande schaktningar 
• Vibrationer från passerande trafik 
• Ofullständig/dålig kvalitet på fundamentarbeten 
• Förändringar i miljön eller i närliggande områden 

 
Vetskapen om dessa riskfaktorer borde ha föranlett en närmare besiktning och 
riskbedömning. Utifrån dessa allmänna kriterier kan man befara en överhängande risk för 
sättningsskador under och efter arbetet i det sättningskänsliga området. Alla riskfaktorer 
finns latenta i de fysiska förutsättningarna för detta projekt och är implicita i planförslaget.  
Det är därför anmärkningsvärt att alternativa byggplatser aldrig undersökts eller ens 
diskuterats. Länsstyrelsens yttrande i samrådsredogörelsen om valet av byggplats fokuserar 
mycket riktigt också på geologiska aspekter, klimatanalys, erosions-och skredrisker. PLB 2 
kap 4-5 §§ föreskriver att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, med hänsyn till jord, berg-och 
vattenförhållanden. Det föreligger stora brister i planarbetet och en grov underskattning av 
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riskerna. Ett riskscenario om "vibrationer'' har nu plötsligt väckts av geologiska 
undersökningar, gjorda i elfte timmen, samt att spetsburna pålar bör användas "pg. av 
risken för skadliga sättningar" (Planbeskrivningen, 16-17). Att undersöka risken för skred 
och sättningar på omkringliggande fastigheter fanns med i förra planförslaget. men saknas -
utan förklaring -i det aktuella förslaget.  
Sakägarna är av lagen utsedda att komma med synpunkter på och invändningar mot 
planförslag. Till att börja med ska kommunen, innan en ny detaljplan planeras, kontakta 
berörda sakägare och boende, för att inhämta kunskap om området, (prop. 1985/86:1. sid. 
537 i "Relaterad information" och prop. 2013/14:126, sid. 84 i "Relaterad information"). I 
detta aktuella fall kunde sakägarna i ett tidigt skede bistått med upplysningar om markens 
känslighet för vibrationer, benägenhet för sättningsskador och att många äldre hus i 
området är byggda med s.k. flytande grund och följer omgivningens rörelser som 
kommunicerande kärl. Dessutom hade man kunnat få veta att alla parkens områden 
används för fiske, lek, rekreation och grill. Vid den informationsträff som ägde rum på 
Stinsen för ca 1 ½ år sedan var riktlinjerna redan klara för detta projekt: allmänheten hade 
att ta ställning till fait accompli. Ända sedan starten 2009 på de motsägande projekten för 
att bygga i Brunnsparken har ingen inledande dialog med de närboende förts. 
Samhällskontorets kommentarer till myndigheters och sakägarnas yttranden i 
samrädsbeskrivningen, beaktas enbart myndigheters yttranden om den nya detaljplanen; 
man bortser fullständigt från sakägarnas allvarliga kritik av hela projektet som sådant och 
yttrandena har avfärdats utan någon närmare motivering. I den mån kritiken har berörts 
har det i huvudsak varit med rena citat ur planbeskrivningen. Höjden och storleken på 
fastigheterna och projektets omfattning har varit en central fråga för alla berörda sakägare, 
men har bemötts med total indifferens. Enligt PLB kap 2. s I ska hänsyn tas till allmänna 
och enskilda intressen och proportionalitetsprincipen. Sakägares likställda rättighet inför 
lagen anmäler sig därför som en viktig fråga; om detaljplan antas och det fortfarande finns 
synpunkter som lämnats in skriftligen, och som inte beaktats i detaljplaneprocessen, har de 
berörda sakägarna möjligheten att överklaga detta till Länsstyrelsen eller få saken avgjord i 
domstol (ifr prop. 2009/10: sid. 160. 170).  
Det senaste planförslaget innebär en starkt förändrad miljö för de närboende: 

• Ökat buller och mera trafik 
• 90 parkeringsplatser, några i direkt anslutning 
• Försämrade siktförhållanden för samtliga sakägare 
• Ökad insyn 
• Risk för sättningsskador 
• Hotande ekonomiska konsekvenser 
• Värdeminskning på fastigheterna 

 
Vi frågar oss om de planansvariga verkligen har beräknat risken för allvarliga 
sättningsskador på de hus som ligger i stadsdelen? Våra intilliggande hus har redan 
sättningsskador från 1970 -och 80-talet. Ett 40-tal husägare i Eriksvikområdet fick 
sättningsskador i ett mycket stort område som följd av det grundvattenuttag som 
kommunen gjorde. Detta föranledde en skadeståndsprocess mellan kommunen och ett 40-
tal fastighetsägare i dåvarande Vattendomstolen (Dom DVT 27/88, TV 28/86, meddelad i 
Vattenöverdomstolen I 0/4-88). Kommunen fälldes då i Vattendomstolen för bristande 
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geologiska undersökningar och vårdslöshet i hanteringen av de besvärliga 
grundförhållandena, (Dom DVT 27/88, TV 28/86.s I 02).  
Vi påminner med eftertryck om MB 32 kap och det strikta ansvar som åvilar byggherren 
avseende skador som kan uppstå på intilliggande fastigheter. Är man återigen beredd att ta 
en kalkylerad risk och upprepa samma vågspel som på 70-talet, kanske med en stor 
rättsprocess som följd? 
 
2. Parkmiljön och riksintresset 
Söderköping är en av Sveriges äldsta städer med ett väsentligt historiskt, politiskt, 
merkantilt arv att förvalta och en unik stadskärna av stort historiskt värde med flera 
riksintressen. Riksintressena Göta kanal och Söderköpings Brunn kan sägas vara staden 
Söderköpings själ. Dessa områden har valts utifrån ett nationellt perspektiv och utpekats 
som särskilt värdefulla. 
 

1. Kommunen motiverar exploateringen av Brunnsparken utifrån den nya 
planbeskrivningen med följande argument: 

• Söderköping behöver växa på ett långsiktigt, hållbart sätt. 
• Nya bostäder i centrala och attraktiva lägen bidrar på ett positivt sätt till 

ambitionen om en hållbar utveckling. 
• Närheten till Storån är en påtaglig kvalitet för området. 
• Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 
• Riksintressena bedöms inte påverkas negativt till följd av genomförandet av 

planförslaget. 
•  

2. Om själva bebyggelsens karaktär anför kommunen följande: 
• Den nya byggrätten blir en naturlig förlängning och komplettering av den 

befintliga bebyggelsestrukturen i området. 
• För att byggnadshöjden inte ska bli för avvikande från omgivningarna 

utformas den nya bebyggelsen med en totalhöjd av 13,5 meter som ett led i 
värnandet av områdets karaktär. 

• Ny flerbostadsbebyggelse ska möjliggöra visuella kopplingar mellan 
Viggebyvägen och Storån. 

• Nybebyggelsen placeras närmare gatan som ett led i ökad stadsmässighet. 
• Det finns goda förutsättningar att den nya bebyggelsens utformning 

upplevs som ett positivt tillskott i området. 
 
Utifrån målsättningen från den kommunala översiktsplanen från 2015 antas det finnas ett 
behov av tätortsutveckling och bostadsbyggande i centrala lägen. Detta är det avgörande 
motivet för att - oaktat markförhållandena - bygga nära riksintresse och beröva orten stora 
delar av dess stadspark. Det är svårt att inse varför kommunen vill ta riksintresset 
Söderköpings Brunn och brunnspark i anspråk för massiv bostadsbebyggelse, när man 
samtidigt har så storstilade och omfattande byggplaner på flera andra tomter inom hela 
tätorten.  
Projektet är, som visats i första avdelningen av detta yttrande, mycket riskabelt för de 
närboende, och kan utifrån ett lagperspektiv anses vara inkonsekvent av flera skäl: 
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hushållning med naturresurser, natur- och kulturvärden, upphävande av strandskydd, 
hållbar utveckling m.m. (PLB 2 kap 2-3 §). Två tredjedelar av Brunnsparken kommer att tas 
i anspråk för 90 lägenheter i 6 eller 7 (?) 4- våningshus med höjden 13,5 meter. 
Skrivningarna om "'vårdinslag" och om det rör sig om 6 eller 7 hus, har inte preciserats 
tillräckligt.  
Planförslaget innebär en för Söderköping okänd och för åområdet främmande förtätning, 
som kraftigt kommer att avvika från omgivande villabebyggelse. Påståendena att de 13,5 
meter höga byggnaderna inte skulle skilja sig från omgivningens karaktär, utan bli en 
naturlig förlängning, värnande och kompletterande områdets karaktär, är orimliga. I 
exemplet "Sektion genom Husbygatan" på sidan 9 i planförslaget är de nya husen 
obetydligt högre än de befintliga, och träden nära Storån mycket högre än de vid 
Husbygatan. Skissen är direkt missvisande och stämmer inte med de verkliga förhållandena. 
Den får husen i parken att framstå som mindre än vad de är. Påståendet att den nya 
bebyggelsen också skulle möjliggöra visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån är 
fullständigt felaktigt. Husen är enligt ritningen placerade mitt i siktlinjerna för de 
närboende. Det tillkommer 90 parkeringsplatser med ytor lika stora som huskropparna i 
denna känsliga och småskaliga miljö, vilket knappast kommer att upplevas som ”ett positivt 
tillskott i området”. Det är uppenbart för envar att planen medför en betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bör därför upprättas.  
Det är svårt att förstå att förslaget inte bedöms orsaka en betydande miljöpåverkan med 
tanke på att det dessutom berör riksintresse, stadspark och upphävande av strandskydd.  
Det är däremot glädjande att kommunen uppdaterat det nya planförslaget med ett utökat 
förfarande och att planförslaget i denna nya skrivning anses vara av betydande intresse för 
allmänheten. Tyvärr lämnar förslagen om parkens utformning mycket övrigt att önska. 
Hela resonemanget om parken, dess kulturhistoria och betydelse för Söderköping visar en 
häpnadsväckande traditionslöshet och bristande respekt för stadens historia. Att 
parkmarken till slut kommer säljas till exploatörerna är det avgörande beviset på detta. Det 
blir uppenbart att den nya definitionen av parken är dikterad av nödtvång och idélöshet, 
och bara ett sätt att ro projektet iland. Det nya parkfragmentet är en påtvingad eftergift 
utan estetisk helhetstänkande eller planering. Man kan ta den nya husbilparkeringen vid 
riksintresset Göta kanal som ett exempel på hur lätt estetiska värden kan sättas ur spel. 
Tillräckligt stor areal av parkmarken bedöms lämnas kvar'", "Tillräcklig bred fri passage 
behålls utefter Storrån[ ... ], utrymmet bedöms som tillräckligt för att säkerställa 
tillgänglighet för allmänheten och bevara goda livsvillkor för växt och djurlivet" 
(planbeskrivning, d.nr.2015-205). 
 
Termen"' tillräcklig" förekommer symptomatiskt på flera ställen i planbeskrivningen: 
'Tillräckligt bred fri passage"' gör tydligt att passagen mellan de nya husen och Storån kan 
bli för liten: en mätning av avståndet från strandlinjen till befintlig gångvägs södra gräns är 
nu 12 meter. Planförslaget medger som närmast ca 12 meter från strandlinjen. Det betyder 
att gångvägen måste flyttas en bra bit närmare strandlinjen, där flera stora träd finns i rad. 
Detta bevisar implicit att husen egentligen är för stora och att hela projektet balanserar vid 
det möjligas gräns, i ett ytterst riskabelt gränsland.  
Kommunen anser vidare att riksintressena inte bedöms påverkas negativt till följd av 
genomförandet av planförslaget. Ett riksintresse bör skyddas vid de olika ingreppen i 
området, som annars kan innebära att området förlorar de värden som motiverat 
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utpekandet till riksintresse. I ett längre perspektiv kan många små ingrepp sammantaget 
vara skadliga, eftersom det skyddsvärda intresset urholkas. "Ingreppet kan ha en bestående 
negativ inverkan på de skyddade intressena", (Prop. 1997/98:45, Del 2. s 36). 
Fragmentiseringen av Brunnsparken till 1/3, (stadens viktigaste park i engelsk 1700-talsstil), 
gör att parken kommer förlora sin attraktion som allmän park. Området kommer att 
privatiseras och få parkeringsplatser i blickfånget för parkbesökaren. l direkt anslutning till 
riksintresseområdet, väster om Böttigers väg, planeras en permanent transformatorcentral. 
Den kräver ett skyddsavstånd på 6X6 111, vilket naggar det kvarvarande parkfragmentet 
ytterligare i kanten och bidrar till den allmänna förfulningen och förminskandet av 
riksintresset och parkfragmentet. 
 
I planbeskrivningen hävdar kommunen att detaljplanens genomförande inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11 §. Vi vill 
då lägga till PBL 4 kap 34§ p 4, där det anges att betydande miljöpåverkan kan bli följden 
av ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen 
bebyggelse. Vi anser därför att hela argumentationen är ett ämne för en juridisk 
bedömning. 
 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet eftersom "'det 
aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området". Det allmänna intresset består i att främja 
bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt PBL 2 kap 3 § p5) som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. Denna tolkning av lagtexten bortser 
helt från att hänsyn ska tas till samtliga övriga punkter i samma paragraf.  
Vår slutsats är att konsekvenserna av detta planförslag, nu med utökat förfarande, har 
hamnat i en klart juridisk kontext som kräver juridisk expertis. Ärendet måste därför 
hänskjutas till högre instans. 
 

3. Strandskyddet 
 
Allmänt: 
Vid planering av olika åtgärder som kan beröra strandskyddet bör man ta hänsyn till 
följande: 
 

• Områdenas lämplighet. PLB 2 kap 2§ 
• Hushållning med mark och vattenområden MB 3-4 kap 1-8§ (lag 2014:862), PLB 2 

kap 3§. Viktigt att undersöka är jord-. berg- och vattenförhållanden, risk för 
översvämning och erosion samt bullerstörningar 

• Hur kommunen avser att tillgodose riksintressena och miljökvalitetsnormer, 
uttryckt i PBL 3 kap 5§ 

• Bedömning utifrån platsens karaktär. med hänsyn taget till natur- och kulturvärden, 
friluftsliv, riksintresse och behovet av grönområden i tätorter, MB 3 kap 1-10§ och 
PLB 2 kap 3 § 

• Hänsyn till skyddet av områdets särskilda historiska. Kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden. Ändringar och tillägg i befintlig bebyggelse ska göras 
varsamt (Lag 2014: 477. 2 kap 6§) 
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• Beaktande av det betydande allmänna intresset av kulturmiljöer och lokala 
intressen, där strandskyddet kan påverkas och allmän mark tas i anspråk. t.ex. i 
parker som används av många (prop.2013/14: 126, s. 74-75) 

 
Om intresset kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet ska dispens ej  
medges (Prop.2008/09: 119 s 106) 
 
Följande anges i MB 7 kapitlet 18 c §  
"Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen 
avser: 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

• genom en väg, järnväg. bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen. 

• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse." 
 

Lagen föreskriver restriktivitet för åtgärder som tar i anspråk ett allmänt tillgängligt område. 
Åtgärden kan påtagligt försämra allmänhetens tillträde till området. Ett angeläget intresse 
kan vara kommuners behov av tätortsutveckling, men kan också betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen. För att vara ett angeläget allmänt 
intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället.  
Mot denna bakgrund anger kommunen som huvudargument för att upplåta Brunnsparken 
för bostadsbyggande följande:  
'"Samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller att som särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
ska tillämpas att "det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området". 
 
Det allmänna intresset består i att främja bostadsbyggande och en utveckling av 
bostadsbeståndet (enligt PLB 2 kap 3§ p5) som tillgodoser kommunens behov av 
tätortsutveckling'' (samrådsredogörelse, dnr: SBN 2015-205, s. 5) 
 
Vi delar inte uppfattningen att byggnationen i Brunnsparken är  

1. "ett angeläget allmänt intresse'" 
2. att detta inte kan tillgodoses utanför området och 
3. att andra markytor inte finns tillgängliga 

 
Kommunen hänvisar till PBL 3 kap 5 § som argument för att tillgodose det långsiktiga 
behovet av bostäder. Söderköpings kommun saknar enligt uppgift bostadskö. 
Byggnationen i Brunnsparken löser inte kommunens önskan om ett ökat antal bostäder för 



  

 

              Granskningsutlåtande 16(49) 

                 Upprättad 2017-08-22  Dnr: SBN 2015-205 

                                                                                                                              

     

     

 

alla invånare, utan skärper istället bostadssegregationen och förstör en av stadens finaste 
tillgångar, dess stadspark. Byggandet bör enligt vår mening, med vinster på flera plan, 
förläggas till annan tomtmark.  
Såvitt kan bedömas finns inget som styrker att just Brunnsparken som område har en sådan 
speciell egenskap som gör att det av kommunen anförda ett allmänt angeläget intresse 
(bostadsbyggande) inte kan tillgodoses eller genomföras utanför området. Närheten till 
vatten eller parkmark kan inte betraktas som ett nödvändigt villkor för allmänt 
bostadsbyggande. För att särskilda skäl enligt MB 7 kap 18 c § första stycket 5 ska anses 
föreligga krävs emellertid också att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses 
utanför området. I sammanhanget kan hänvisas till MÖD 2016:13 där en detaljplan 
upphävdes med samma motivering.  
 
Den sammantagna bedömningen ger snarare vid handen att området är mycket olämpligt 
för att genomföra bostadsbyggande och tätortsutveckling av följande skäl: 

• Hänvisning till markförhållanden och risk för påverkan av befintliga och nybyggda 
fastigheter under och efter byggprocessen (sättningsskador). PBL 2 kap 2§ 

• Berövar och minskar allmänhetens tillträde till stadspark. MB 3 kap 2-9§§ och PBL 
2 kap 3§, (Lag 2014: 477), (prop.2013/14: 126 s. 74-75) 

• Skadar Brunnsparkens speciella historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden, (Lag 2014: 477) 

• Försvagar riksintresset och lever inte upp till miljökvalitetsnormer, PBL 3 kap 5§ 
• Huskropparnas höjd, storlek, antalet parkeringsplatser och hela omfattningen av 

planförslaget innebär en "betydande miljöpåverkan", MB 3 kap 2-9§§ och PBL 2 
kap 3§ 

• Felaktiga grunder för upphävande av strandrätt, (prop.2013/14: 126 s. 74-75) 
• Avvikande estetik från stadens medeltida karaktär 
• Ökad biltrafik och ökat buller 
• Stora kostnader och höga priser 

 
I PBL 2 kap 1 § stadgas att kommunen ska beakta både allmänna och enskilda intressen -
grunden för kravet på intresseavvägningar. För att det ska vara möjligt att väga olika 
intressen mot varandra måste de utredas, analyseras och bedömas till sitt värde. Annars blir 
det inte möjligt att väga dem mot varandra. I förevarande fall finns ett intresse att uppföra 
bostäder i en mycket känslig kulturmiljö. Huruvida detta intresse är ett rent enskilt intresse 
eller om det också finns ett inslag av allmänt intresse framgår inte med önskad tydlighet. 
Frågan om att bygga vanliga bostäder istället för ett trygghetsboende har inte varit föremål 
för någon diskussion med invånarna i Söderköping, utan har bestämts utan 
intresseavvägning.  
Det allmänna intresset av den tänkta exploateringen, om det överhuvudtaget finns, måste 
alltså anses ytterligt svagt. Slutsatsen av det sagda måste därför bli att intresset av att 
uppföra bostäder i Brunnsparken i huvudsak är ett enskilt intresse.  
Mot detta enskilda exploateringsintresse står ett starkt kulturmiljöintresse -intresset att 
bevara Brunnsparken för allmänheten och dess historiska samband med riksintresset 
Söderköpings Brunn och riksintresset Göta Kanal. Vårt enskilda intresse sammanfaller med 
det allmänna intresset att bevara parken fri från byggnation. Behovet av att uppföra bygget 
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just i parken är inte behandlat, och någon utredning om möjligheterna att hitta en annan 
plats -som innebär ett mer begränsat intrång i motstående intressen -synes inte 
överhuvudtaget ha diskuterats. Vi frågar oss därför återigen varför en tidig geoteknisk 
undersökning och konsekvensanalys av Brunnsparkens förutsättningar inte genomförts och 
varför inte andra alternativ övervägts och prövats. Eftersom intresset (i lagens mening) kan 
tillgodoses utanför området ska dispens från strandskyddet ej medges. särskilt när det som i 
detta fall bevisligen gäller enskilda intressen (byggföretags rätt att exploatera och senare 
köpa allmän parkmark), och inte som kommunen hävdar; ett angeläget allmänt intresse. 
Kommunens förslag åsidosätter alltså det som i lagtext definieras som allmänt intresse med 
en egen uttolkning av begreppet allmänt intresse. Som vi förstår det handlar detta ärende 
om ett enskilt intresse, här maskerat som ett allmänt intresse för exploatörer att uppföra 
kommersiella bostadshus med borätt i stadens stadspark, mark som sedan säljs till 
exploatörerna. Frågan handlar inte i detta fall enbart om att upphäva strandskyddet och 
bygga bostäder, utan den kompliceras juridiskt av närheten till riksintresse och kolliderar 
med allmänhetens rätt till stadspark och grönområden. En ny intresseavvägning för att 
bevara den viktiga kulturmiljön måste därför göras. Mot bakgrund av de brister i 
beslutsunderlaget som vi har pekat på, hävdar vi att det inte har varit möjligt för 
kommunen att beakta allmänna och enskilda intressen på sätt som stadgas i 1 kap 5 § PBL 
inför ett antagandebeslut. En intresseprövning av diskussionen om Brunnsparken är därför 
av största vikt och bör hänskjutas till högre instans.  
 
Sammanfattning  

• Riskerna med bygget är alltför stora p.g.a. osäkra markförhållanden, risken för 
sättningsskador och platsens geotekniska historia  

• Planförslaget orsakar en betydande miljöpåverkan  
• Brunnsparken som historiskt fenomen går i graven  
• Riksintresset får påtagliga skador  
• Det ges ej godtagbara skäl att upphäva strandskyddet 
•  Planförslaget bör förläggas till annan tomt  

 
Avslutande synpunkter: 
Rekreation, fritid och skönhet är viktiga hörnpelare i en beskrivning av Söderköping, både 
historiskt och i nutid. Brunnsparken är en anrik 1700-talmiljö med riksintresse. Vårt förslag 
är att parken bör skyddas mot exploatering, får behålla sina träd och utvecklas till en 
stadspark att vara stolt över. Platsen utgör ett bestående värde av större dignitet, vida bättre 
än ogenomtänkta förslag som följt på varandra utan logik. En ovanlig och välskött 1700-
talspark med riksintresse är bättre än att utradera och privatisera parken med 90 
parkeringar och standardiserade, dyra bostadsrätter i fyra våningar. Utveckla istället hela 
parken och tilltala bofasta och besökare. Hängmattorna i parken under somrarna har varit 
en enastående idé som har fått många barn, ungdomar och vuxna att vistas i den. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
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Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34§ eller 
MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
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bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
En mindre del av planområdet, fram till Dr Böttigers väg, ingår i riksintresset för den medeltida staden. 
Ingen bebyggelse planeras inom detta område.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Strandskyddet föreslås endast att upphöra för åtgärder inom kvartersmark och allmän plats gata. 
 
En tillräckligt bred fri passage behålls utefter Storån som utgörs av det befintliga gångstråket. Utrymmet 
bedöms som tillräckligt för att säkerställa tillgänglighet för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet mellan strandlinjen och föreslagen bebyggelse. 
Inriktningen för den kvarvarande parkmarken mellan Storån och den tillkommande bebyggelsen belyses 
mer ingående i det framtagna gestaltningsprogrammet för Brunnsparken. 
 
Yttrande från sakägare 5 
De tilltänkta bostadshusen som är planerade passar inte in i den känsliga miljön som 
Brunnsparken utgör, samt stämmer inte heller in med länsstyrelsens utlåtande om varsam 
och omsorgsfull hantering av området. Och att det ska utformas på ett genomtänkt sätt 
med hänsyn till miljön.  
Bostadstrafik med så många bilar och trånga gator, gör att miljön försämras avsevärt i 
området.  
Om man gör en vandring från Hagaparken och öster ut finns det inte något hus med den 
bygghöjden de tänkta husen är planerade till, vilket beror på att de tidigare arkitekter och 
stadsplanerare har varit rädda om Söderköping och vårdat Söderköpings känsliga miljö.  
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Vid byggnation av den här storleken på bostadshus är det stor risk för att svåra sättskador 
uppstår på de hus som finns i omgivningen, då marken inte alls lämpar sig för byggnation 
av det här slaget. Samt att man även bör ta hänsyn till kommande miljöproblem.  
Beslutsfattare och ansvariga för stadens byggnation borde tänka om och ta vara på vår 
kulturella stad och försöka planera in lämpliga hus som passar in Söderköpings charmiga 
stadsbild. Och även bevara våra fina anrika Brunnspark. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34§ eller 
MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
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parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Yttrande från sakägare 6 
Anser att det är olämpligt att bygga stora 4 våningshus i en känslig del av Söderköping. Då 
många av våra Söderköpingsbor tycker om att vistas i parken och använda den som 
utflyktsmål. Samt att man bör vara rädd om våra grönområden och parker samt tänka på 
vår miljö och kommande generationer. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
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Yttrande från sakägare 7 
Vi anser att detaljplanen är en mycket fin och genomtänkt plan och tycker att nya bostäder 
behövs i Söderköping. Tycker dock inte att höjden på husen inte alls passar in i miljön. 
Anser att husen bör var högst två våningar höga. Om det byggs trevåningshus med 
vindsvåning dvs. fyra våningar kommer de nya husen bli påtagligt avvikande fån nuvarande 
bebyggelse. Av er skrivelse framgår också att kommunen avser att hävs att strandskyddet 
vilket vi också vänder oss emot. I er skrivelse på sidan 39 finns det en checklista, varför 
finns inget nämnt om risker för omkringliggande byggnader? Det kommer uppstå 
vibreringar i marken vid tunga transporter och byggnation som riskerar att skada 
omkringliggande bostäder. Skulle vilja veta hur ni tänker om kring det. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Strandskyddet föreslås endast att upphöra för åtgärder inom kvartersmark och allmän plats gata. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
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Yttrande från sakägare 8 
Våra synpunkter gäller det kompletterande vårdboendet inom planområdets östra del, som 
inte fanns med i planbeskrivningen upprättad 2015-07-17.  
Denna tilltänkta byggnad är nu enligt plankarta placerad parallellt längs hela vår tomt med 
en höjd på 7 m, till skillnad från tidigare detaljplan, där samma yta var belagd med 
gavelställda byggnader med en maxhöjd på 3 m p.g.a. bristande markstabilitet.  
Denna förändring kommer få en extremt negativ påverkan på vårt boende och drabbar vårt 
inre och yttre välbefinnande i allt för stor grad. 

• Utsikten mot Storån och Ramunderberget från balkong och samtliga fönster 
kommer inte bara försämras, utan raderas fullständigt och istället ersättas med en 
7m hög vägg längs hela tomtgränsen. 

• Intrång i vårt privatliv genom full insyn i vårt hus och poolområde. Fönster på ny 
tvåvåningsbyggnad skulle hamna mitt emot balkong och fönster till badrum/spa, 
sovrum övervåning, kök och arbetsrum. Eftersom vi även har tvåvåningslägenheter 
angränsande på andra sidan återstår då inga insynsfria rum eller uteplatser i vårt 
hem, trots vår höga häck runt huset. 

• Den natursköna vyn och avskildheten är två avgörande faktorer som gör vårt hem 
så attraktivt och som var den största anledningen till att vi köpte och har fortsatt 
investera i huset. Förändringen kommer med all säkerhet innebära en kraftig 
värdesänkning på huset vilket får ödesdigra konsekvenser för vår privatekonomi. 
Mäklares bedömning efter att ha tagit del av planbeskrivningen är att utgångspriset 
vid eventuell försäljning sänks med mellan 600.000 till 900.000 jämfört med den 
husvärdering som gjordes i våras innan nya detaljplanen var känd (mäklares 
utlåtande kan mejlas vid förfrågan). 

• Oro för att byggnation så nära kommer orsaka än mer lutning och sättningsskador i 
husgrunden p.g.a. rörelser i den underminerade marken i området. Halva huset har 
redan rätats upp en gång tidigare så hur kan det garanteras att marken runt vårt hus 
återigen inte blir underminerad vid byggnation? 

 
Då huvudsyftet med hela planförslaget är att skapa nya attraktiva bostäder p.g.a. 
bostadsbristen, känns det fruktansvärt onödigt och orättvist att en komplementbyggnad till 
bostadsändamålet kommer orsaka så allvarliga konsekvenser för en familj, då vi i övrigt inte 
har några större invändningar på förslaget. Vi ber er därför att verkligen försöka hitta andra 
alternativ för hur denna känsliga markyta bäst ska nyttjas. Med placering av byggnaden 
enligt plankarta skulle ett 2-våningshus ställa till lika mycket skada för vår del som ett 4-
våningshus, medan alla konstruktioner av enplansbyggnader förmodligen skulle utelämna 
en överklagan från oss. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Under planarbetet prövas tillkommande byggrätt för vårdboende alternativt bostadshus inom planområdets 
östra del. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna byggrätten med en högsta byggnadshöjd 
på 7,0 meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär inom berörd del av planområdet som en 
naturlig förlängning av kv. Forellen norrut mot Storån.  
 
Vid sidan om ambitionen att förlänga kvarteret Forellen norrut mot Storån har markbeskaffenheten i 
området föranlett att denna byggrätt förlagts med långsidan utmed Viggebyvägen, till skillnad mot övrig 
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planerad bebyggelse inom planområdet som gavelställts mot Viggebyvägen för att värna om siktlinjer mot 
Storån. I gengäld föreslås en lägre byggnadshöjd hos denna byggrätt jämfört med övrig planerad bebyggelse. 
 
Hänsyn till siktlinjer har tagits genom att siktlinje i Varvsgatans förlängning mot Storån behålls intakt, 
då denna yta i planförslaget utgörs av parkeringsyta och allmän gångväg. Sakägaren bedöms, trots ett 
genomförande av planförslaget, erhålla siktlinjer mot Storån, såväl väster som öster om den planerade 
byggrätten. 
 
För att värna om det estetiska uttrycket och karaktären avseende den tillkommande byggnaden införs en 
utformningsbestämmelse (f1) på plankartan som reglerar att fasader utförs i puts, fasadmaterial ska vara 
plåt alt taktegel samt att byggnaden ska färgsättas med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär. 
Därutöver får källare inte anordnas. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
byggnaden. Grundläggning rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys med avseende på 
vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Bedömning avseende eventuell värdeminskning på till planområdet angränsande fastigheter behandlas inte 
inom ramen för föreliggande planförslag. 
 
Yttrande från sakägare 9 
Angående detaljplanen och förslaget för byggnation av de 90 lägenheterna i 
Eriksviksområdet vill jag här överlämna mina synpunkter. Detaljplanen i sig känns som en 
mycket fin plan med väl genomtänkta förslag som strukturmässigt kommer ersätta 
nuvarande "vimman" på ett mycket positivt sätt. Däremot så är höjden på husen någonting 
som är extremt negativt för oss som bor på andra sidan Viggebyvägen. Skulle husen byggas 
enligt det förslag som nu ligger så kommer allt vad som heter privatliv raderas och 
personlig integritet att kränkas för de flesta av oss sakägare. Mitt hus är i grunden ett 
mindre hus som byggts ut mycket genom åren. Samtliga ansökningar om bygglov nekades 
till en början med hänvisning till att de inte ansågs passa in i området, bland annat pga 
prickad mark. Detta medförde att vi byggde om hela huset med en ny stor tillhörande 
uteplats på ett sätt som vi i grunden inte ville ha utformad så som det är idag, men med 
detaljplanen som grund så hade vi inget annat val än att bygga på det viset. I det förslag 
som nu ligger till grund för nya detaljplanen har samtliga av de tidigare restriktionerna, som 
vi varit tvungna att ta hänsyn till, tagits bort och betydligt större byggnader med en ännu 
mer icke homogen design (för området) istället föreslås att byggas. I förslaget för nya 
detaljplanen kommer det ligga ett bostadshus med 3 våningar plus vindsvåning ett 15-tal 
meter från vår tomtgräns, med full insyn rakt framifrån och uppifrån mot den uteplats vi 
har med soldäck, swimmingpool och vårt "yttre vardagsrum". Vår personliga integritet 
skulle fullt ut raderas om förslaget och detaljplanen skulle gå igenom. Att sälja ett hus med 
en uteplats och badplats som blivit till allmän beskådan för de rakt över gatan kommer 
kraftigt att reducera antalet spekulanter den dagen vi skulle välja att sälja huset, och med 
färre intressenter stannar budgivningarna snabbare vilket såklart påverkar priset negativt 
som i sin tur påverkar vår privatekonomi enormt mycket. Att anlägga 3-våningshus i ett 
villaområde där det inte finns högre byggnader än max 2 våningar är inte bara estetiskt 
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tvivelaktigt, det påverkar även befintliga bostäders vyer mycket negativt, och man måste ta i 
beaktande att de flesta av oss som köpt hus längs Viggebyvägen faktiskt har gjort det (och 
betalat extra för det) för att få en naturskön vy mot parken och Storån, och för att få 
avskildhet åtminstone från ett väderstreck. Detta skulle helt bortraderas med så höga hus 
som förslaget anger. På informationsmötet den 25/11 nämnde ni att det inte är ekonomiskt 
hållbart att bygga hus med färre än 3 våningar. Detta är så klart inte sant, då det dagligen 
byggs 2-våningshus i hela landet. Undertecknad arbetar dessutom i byggbranschen och ser 
att det byggs väldigt många hus med både 1 och 2 våningar. För att ta ett par exempel i 
Söderköping så har vi relativt nybyggda områden med 2- våningshus; Bo Klok i Eriksvik 
och radhusen norr om Stinsen bredvid E22. Vi har till och med 1- planshus, på övre Husby 
backe, som säkerligen är ekonomiskt hållbart eftersom de annars inte skulle ha byggts. Så 
visst måste det vara ekonomiskt försvarbart att bygga lägre byggnader än 3 våningar även i 
Eriksvik.  
Det finns två alternativ som enligt mig skulle lämpa sig betydligt bättre än det nuvarande 
förslaget: 

1. De 6 husen minskas från 3 till 2 våningar för att de ska smälta in i området. 
Resultatet blir 60 lägenheter istället för 90 lägenheter. 

2. De 6 husen minskas från 3 till 2 våningar för att de ska smälta in i området. 
Förlusten av antalet lägenheter på det 3:e planet skulle kunna ersättas av ytterligare 
2 byggnader a 2 våningar syd/sydost om Dr. Böttigers väg där det enligt förslaget 
idag ligger grönområde. Grönområdet norr om Dr.Böttigers väg (närmast 
Söderköpings brunn) skulle ändå fortfarande vara helt orört, likaså hela 
grönområdet på andra sidan Storån skulle också vara helt orört. Resultatet blir 90 
nya bostäder. 

 
Detta skulle inte bara få ned höjden på varje byggnad, den nya höjden skulle vara betydligt 
mer estetiskt tilltalande för området i sin helhet och smälta in betydligt bättre i den 
nuvarande bebyggelsen. Så för oss som har satsat stora pengar och mycket arbete genom 
åren på att bygga upp de hem vi har idag, efter konstens alla regler (detaljplaner och 
bygglov som nekats eller godkänts) genom åren, ber jag er att tänka om en gång till, 3 
våningar på de nya byggnaderna kommer förstöra området Eriksvik, främst för oss 
sakägare, 2 våningar kommer istället att höja både områdets attraktivitet och estetik! 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
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förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Yttrande från sakägare 10 
Ert planförslag på att bygga sex flerbostadshus för ca 90 lgh är helt fel med tanke på 
miljöaspekten och trafiksituationen som råder i området. Att upphäva strandrätten samt att 
ta bort de sista grönområdena i området är helt fel. Vi tycker att man ska bygga likvärdiga 
byggnader som finns idag och inget annat. Det finns bättre tomter att bygga dessa typer av 
bostadshus på; vårt förslag är mellan Margaretagatan och E22 hela vägen från 
Östrarydsvägen och förbi Husby backe. När E22 försvinner som genomfart genom vår 
vackra stad blir dessa tomter perfekta som bostadstomter istället för som idag tråkiga 
industritomter. Om kommunen skött sina kort på ett förståndigare sätt hade dessa 
industritomter för länge sedan flyttat upp till det nya området som planerats norr om 
Söderköping. Vi som inte kommer från Söderköping flyttade hit pga att det var en sådan 
vacker stad och nu undrar man hur ni tänker. Ska vår vackra stad ändras till det sämre? Vi 
inser såklart att det behöver byggas bostäder, men då behöver man titta på hur det ser ut 
runt omkring och bygga bostäder som flyter in i befintlig byggnation. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
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parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
Yttrande från sakägare 11 
Vi anser att de sex föreslagna huskroppama avviker för mycket från den befintliga 
bebyggelsen. Markförhållandena där är ogynnsamma. Det gör det svårt att garantera att inte 
skador uppstår på omgivande bebyggelse. Vi föreslår att ett nytt förslag för 
Eriksviksområdet tas fram som mer är anpassat till omgivande bebyggelse. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Yttrande från sakägare 12 
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Stadsbild/landskapsbild/utformning/utförande 
Söderköpings innerstad är på många vis unik. Därtill en fornlämning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att bebyggelsen i den föreslagna detaljplanen 
förlänger innerstaden och tillför en stadsmässig karaktär längs Viggebyvägen och Storån. Vi 
finner ingen anledning till att innerstaden behöver förlängas - i synnerhet inte med 
föreslagen bebyggelse i stadens anrika Brunnspark.  
Vi finner alltså ingen rimlighet i påståendet. Att därtill påstå att sex stycken huskroppar 
med en höjd på 13,5 meter vardera även blir en "naturlig förlängning av den befintliga 
bebyggelsestrukturen i området" är en skrivbordskonstruktion. Befintlig bebyggelse är av 
helt annan karaktär med småhus/villor, tvåfamiljshus och en del flerbostadshus, lägre än de 
planerade. I nästa steg menar förvaltningen att "det bedöms dock som angeläget att 
byggnadshöjden inte blir alltför avvikande från omgivningarna ... "Det råder en viss 
förvirring när man samtidigt anger att totalhöjden kommer att bli högst 13,5 meter som ett 
led i värnandet av områdets karaktär. Parallellt visar man i förslaget en perspektivskiss med 
exempel på bebyggelseutformning och understryker att "gestaltningen av den nya 
bostadsbebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande bebyggelsens arkitektur". Den 
föreslagna utformningen av huskroppama är så långt ifrån omgivningens arkitektur man 
kan komma. Vi finner hela resonemanget om utformning orimligt, motsägelsefullt och 
otydligt.  
 
Strandskydd  
Tvärtemot Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering om strandskyddets upphävande (7 
kap I 8 c § p5 miljöbalken) anser vi att "ett angeläget allmänt intresse att främja 
bostadsbyggande som inte kan tillgodoses utanför området" inte föreligger. Behovet kan 
mycket väl tillgodoses i andra områden. På vad sätt värnar här Söderköpings kommun det 
blå stråket Storån och dess omgivande gröna stråk, Brunnsparken, som i andra 
sammanhang så omsorgsfullt beskrivs som värdefulla, när man avser att upphäva 
strandskyddet? Åstränderna i det aktuella området är väl, så vitt vi vet, de enda orörda i hela 
staden! Det är inte på något sätt hållbart motiverat att strandskyddet skall hävas.  
Hur definierar Samhällsbyggnadsförvaltningen en parkmiljö? "Åpromenaden och 
Brunnsparken kommer att fortsätta vara parkmiljöer." "Planförslaget säkerställer att 
utrymme skapas för en tillräckligt bred fri passage mellan nybebyggelsen och Storån för 
allmänhetens tillgänglighet." Denna tillräckligt breda, fria passage är lika med det befintliga 
gångstråket. Vi anser att detta är en förolämpning mot alla dem som redan använder den 
här delen av parken till rekreation och motion, reflektion, fiske osv.  
 
Skaderisk på omgivande fastigheter  
På grund av att markförhållandena är så ogynnsamma för byggnation finns också en 
betydande skaderisk på fastigheter i närområdet. Vid grävningsarbeten för några år sedan 
(utbyte av avloppsrör) på Storåns södra sida, uppstod sådana skakningar i fastigheter på 
norra åsidan att föremål inuti bostadshus föll i golvet. Detta var ett enkelt grävarbete, långt 
ifrån de skakningar och vibrationer och därmed skaderisker på hus, som t ex pålning skulle 
medföra. Uppkomna skador på fastigheter orsakade av byggarbeten kan därför bli mycket 
kostsamma för den som döms som ersättningsskyldig. Därtill kommer de problem som 
drabbade fastighetsägare får uppleva, helt utan egen förskyllan.  
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Miljöaspekter  
Förslaget att bygga ca 90 lägenheter innebär också, som framgår av skrivningen, att ett 90-
tal parkeringsplatser måste byggas i anslutning till fastigheterna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att det skulle medföra en "mindre" ökning av 
fordonstrafik och nämner siffran 360-450 fordonsrörelser per dygn i området. Att öka 
trafiken med 360-450 fordon per dygn anser vi vara en väsentlig ökning. Att kalla det för 
en mindre ökning är förvånansvärt. Siffran 100-125 fordonsrörelser per dygn som idag rör 
sig till och från Vimman verkar osannolik. Har det gjorts någon trafikräkning? Att försöka 
leda bort trafiken från innerstaden vore det mest optimala ur miljöhänsyn men förslaget 
innebär att man leder in ännu mer trafik i innerstaden och som 
samhällsbyggnadsförvaltningen vill kalla det innerstadens förlängning. Detta är tvärt emot 
allt sunt miljötänkande. Att öka trafikmängden där det finns äldreboenden är dessutom helt 
ogenomtänkt. Har det gjorts någon flödesberäkning på hur den ökade trafiken ansluter till 
Viggebyvägen? Risken finns ju att den ökande trafiken hamnar på Skönbergagatan i stället 
för andra stråk.  
 
Gestaltningsförslaget  
I planförslaget finns ett gestaltningsprogram framtaget för den södra delen av 
Brunnsparken. Brunnsparkens styrka är just dess storslagenhet med orörda ytor med 
utrymme för reflektion, rekreation, egen kreativitet och aktivitet. Här råder en förunderlig 
ro under trädkronorna och utmed vattnet. Oavsett om man befinner sig i den södra eller 
norra delen bjuds man stillhet utmed Storån. Det märks att människan mår väl här: Otaliga 
är flanörerna, morgonmotionärerna, cyklisterna, hundpromenerarna, kvällsjoggarna och de 
som njuter bakom ett fiskespö eller bakom ett tennisracket. Några "bara" sitter på en bänk 
och reflekterar eller i en båt och småpratar.  
Det överambitiösa gestaltningsprogrammet med en mängd tillrättalagda och förutbestämda 
aktiviteter hör inte hemma i Brunnsparken! Försköna och förbättra gärna med planteringar, 
förstärk trädbeståndet med arter som är relevanta och öka tryggheten med belysning men 
plottra inte sönder. Återta den forna Brunnsparkens storslagenhet i sin helhet så 
Söderköping får sin välbehövliga stadspark på riktigt! Och behåll naturligtvis den väl 
utnyttjade tennisbanan i denna unika miljö. Förbättringar i park och utmed åpromenader 
torde gå att genomföra utan den föreslagna bebyggelsen med tillhörande parkeringsytor.  
 
Försäljning av kommunal parkmark  
Vi motsätter oss all försäljning av kommunal parkmark i området till privata exploatörer.  
 
Sammanfattningsvis  
Efter att ha granskat detaljplaneförslaget för Söderköping 3:45 m fl Eriksvik, framför vi 
följande synpunkter: Det framtagna förslaget skrotas i sin helhet. Ett nytt förslag för 
Eriksvik tas fram, där tänkt byggnation anpassas efter omgivande bebyggelse och 
Brunnsparkens vackra miljö. Den ursprungliga tanken med ett trygghetsboende som 
anpassas efter omgivande bebyggelse i området bör förverkligas, då gärna där Vimman nu 
är belägen. I övrigt lämnas all parkmark orörd och strandskyddet förblir intakt.  
Utmana fortätningshysterin som råder, med att bevara Söderköpings stadspark. 
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Kommentar:                                                                                                                       
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Strandskyddet föreslås endast att upphöra för åtgärder inom kvartersmark och allmän plats gata. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
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Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Yttrande från sakägare 13 
Strandskydd 
Skäl för att upphäva strandskyddet; ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. 
Stämmer inte, det finns andra ytor, t.ex. området vid Länsmansgatan – E22, mellan kanalen 
och Skepparevägen istället för ängar med ogräs och istället för Reningsverket. Korsningen 
E22 och 210:an, där finns fula högar med grus, det första man ser när man kommer till 
staden norrifrån. Kring Telegatan finns områden med ogräs som ingen använder. 
 
Parkmark 
En stad bör vara rädd om sina parker. Allt fler kommuner inser att förtätningen gått för 
långt och att man måste tillgodose invånarna i staden med stadsnära miljöer för rekreation 
och motion, hälsa och livskvalitet. Brunnsparken är dessutom en vacker och kulturhistorisk 
miljö som vi ska vara stolta över och bevara och inte ”nagga i kanten.” 
 
Beskrivning av planförslaget sid 37; ”… ny bebyggelse norr om Eriksvik blir en naturlig 
förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området.” Då borde här byggas villor 
och småhus! 
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Buller 
Naturligtvis blir det buller under själva byggperioden, när man måste påla, för de som 
jobbar hemifrån och för gamlingarna på Birkagården. Sen tillkommer trafik av 90 bilar på 
Viggebyvägen. 
 
Teknisk försörjning 
Fungerande avloppsledningar finns inte för nuvarande boende i Vimman. Det blir stopp i 
ledningar och översvämning i tvättstugan ungefär en gång i månaden. Så har det varit ett 
drygt år nu. En fördyrande omständighet för byggherren. 
 
Fördyrande omständigheter 
Mjuk lerjord, pålning, åtgärder för att motverka erosion, ta hand om dagvatten, befarade 
sättningar och sprickbildningar i villorna på andra sidan Viggebyvägen. Vem betalar? 
Byggherren? 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Strandskyddet föreslås endast att upphöra för åtgärder inom kvartersmark och allmän plats gata. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
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Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Yttrande från sakägare 14 
Sakägare 14 har vid granskning av detaljplanen konstaterat att med denna plan så 
försvinner förutsättningarna för en tennisverksamhet för barn, unga och vuxna i 
Söderköping. Detta är mycket olyckligt och skulle planen förverkligas så krävs en 
dokumentation av hur och var nya planer skall anläggas.  
Sakägare 14 vill dock förorda att tennisbanan och parken inte exploateras för bostäder då 
det skulle minska Söderköpings attraktionskraft. Vi har en unikt vacker miljö för 
Söderköpings tennisbana och den är värd att bevara. Minst en tennisbana som är tillgänglig 
för allmänheten är av största vikt för staden. 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Den befintliga tennisplanen ges till följd av ett genomförande av planförslaget en ny placering utanför 
planområdet. 
 
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
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skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
Yttrande från ej sakägare 1 
Som invånare i Söderköpings kommun, protesterar jag mot planerna på byggnation i 
Brunnsparken. Låt parken förbli park och låt inte Söderköpings unika småstadsidyll gå till 
spillo. Bygg gärna bostäder, men på andra mindre känsliga platser utanför stadens 
historiska delar! 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
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Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Yttrande från ej sakägare 2 
Till min förtvivlan ser jag att det finns planer på att bygga ett flertal fyravåningshus i 
Brunnsparken i Söderköping. Jag blir så bestört med tanke på att Söderköping fortfarande 
är ett av de sista exemplen på en svensk småstad med bevarad småstadskaraktär och tillika 
charm. Söderköping, Hjo och Eksjö och några städer till lockar turister och inflyttare till sig 
just på grund av att de charmiga miljöerna är bevarade. Innan ni fattar beslut, gör en 
studieresa till Flen, Valdemarsvik, Katrineholm, Bollnäs, Strömsund eller vilken annan 
svensk småstad som helst. Där har man gått fram hänsynslöst och resultatet är bedövande 
sorgligt. Låt inte detta ske i Söderköping, snälla. Söderköping har något som få andra städer 
har, förstör det inte. Varje stad behöver en rejäl park. Botaniska trädgården i Linköping, 
eller varför inte Hyde Park i London och Central Park i New York kommer knappast att bli 
bostadsområden. Jag behöver inte förklara varför hoppas jag. Det finns andra platser till 
och med inne i stan. Husbilsparkeringen eller marken intill den längs kanalen skulle vara 
mindre förödande val av byggplatser. Eller varför inte på andra sidan nuvarande E22, där 
finns plats som inte kolliderar med Söderköpings attraktiva charm. Att sälja ut stadsbornas 
park till byggherrar luktar tyvärr skumt. Jag hoppas att jag har fel. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
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samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Yttrande från ej sakägare 3 
Vår åsikt är att området vid Brunnsparken i Söderköping ska förbli obebyggt för att även i 
fortsättningen användas för fritid och rekreation. Områdets läge vi Söderköpings Brunn 
och Storån är unikt och måste bevaras för framtiden. Dåliga grundförhållanden på Eriksvik 
och Husbyområdet visar att det inte är lämpligt för ytterligare byggnation, och absolut inte i 
anslutning till Storån. Kommunen har tidigare haft stora kostnader för spruckna villor på  
Husbyområdet och rivning av hyresfastigheter på Eriksvik. Dessa erfarenheter bör inte 
glömmas bort. En ytterligare synpunkt - hur är det tänkt med P-platser för uthyrda 
båtplatser i Storån samt gästhamnen? 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
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placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Anordnande av parkeringsytor avseende båtplatser i Storån och gästhamnen hanteras inte inom ramen för 
föreliggande planarbete. 
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Yttrande från ej sakägare 4 
Jag protesterar mot att Brunnsparken ersätts av höghus. Låt den vara! 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Synpunkten noteras. 
 
Yttrande från ej sakägare 5 
Jag vill protestera mot det sätt våra valda ledamöter planerar att våldföra sig på vår lilla  
stad. Brunnsparken är inte bara våra lungor utan även vår största skönhet. Ända ifrån  
Slätbaken kan man genom Storån ta sig fram till parken, lägga till där och gå och handla 
och sen fara ut till sommarvistet igen, eller ta bilen och parkera vid de stora affärerna eller 
vid biblioteket. Och för oss andra som bor här i idyllen. Vi älskar den, vår Brunnspark, vår 
Åpromenad som är så oförstörd, så underbart vacker. Det där vill kommunfullmäktige ta 
ifrån oss för lite sketna pengar. Och när dom är slut, vad gör ni då? Tänk efter!  
Jag förstår inte hur ni resonerar, staden är liten och idyllisk, hit vill folk flytta. De skall få de 
bästa tomterna bara vi får pengar.  
Men sen, tänker ni någon fortsättning? Nog begriper väl några av er att staden inte blir sig 
lik därefter? Jag kan tänka mig att ni sitter och grunnar på vad ni kan göra för att hålla oss 
som protesterar mot denna våldtäkt lite lugna och kommer på ,kanske en liten fontän eller 
annat lustigt. Men, vi är inte intresserade av vare sig det ena eller andra bara vår lilla stad. 
 
Jag vill protestera mot att någon förändring görs i Söderköpings vackraste och ömtåligaste 
område. Ni borde begripa att just dessa två, parken och promenaden är det underbaraste 
med vår lilla stad, var inte klåfingriga när det gäller just dessa två områden, det är ju dem vi 
visar upp för våra gäster och det är dem vi först sluter till våra hjärtan. Hade vi inte vår 
innerstad, vad hade vi då? Venedig är underbar men det är även Söderköping, försök förstå 
det! Jag protesterar mot allt byggande i dessa områden jag nämnt. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Synpunkten noteras. 

Yttrande från ej sakägare 6 
Jag har tagit del av ovanstående detaljplan och vill i min egenskap av kommuninvånare 
yttra mig i ärendet. Jag vill först och främst tacka för att ni för en dialog där vi som bor i 
stan för komma till tals.  
Jag har bott och betalat skatt i Söderköping i snart 15 år och under hela den tiden har jag 
arbetat i Norrköping. Jag har valt att leva med en under sommarhalvåret helt hysterisk 
resväg med timslånga köer samt det mindre utbudet av samhällstjänster. Jag har gjort det 
för att jag tycker att Söderköping är en unik och underbart vacker stad där barnen mår bra 
och där miljön runt kanalen och ån är en fantastisk tillgång för alla som bor här och som 
besöker oss.  
Jag har full förståelse för att fler bostäder behövs men genom att bygga bort de ytor som 
gör staden unik och härlig att leva i bygger ni också bort själva anledningen till att man 
väljer att bo och betala skatt här trots att man arbetar i en annan kommun. Jag anser därför 
att ni bör vara mycket försiktiga med vart ni lägger nya bostäder och i den detaljplan jag nu 
tittat på anser jag att man förstör en unik miljö som kommer alla till del för att möjligen 
attrahera ett litet antal nya kommuninvånare.  
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Jag röstar i kommunalvalet och jag kommer att hålla noggrann koll på hur de olika 
partierna ställer sig i denna fråga.  
En annan fråga som bekymrat mig över åren men där jag inte sett någon möjlighet att yttra 
sig är den rörande Bergaskolan som man verkar ha bestämt sig för att riva och istället bygga 
bostäder. En småstad ska ha en centralt belägen skola och jag noterar att Bergaskolan är 
den enda lokal som står till buds då de skolor som byggdes senare saneras för mögel och 
andra miljöproblem till miljonbelopp. Att renovera Bergaskolan kan knappast vara dyrare 
än den ständiga flyttkarusell från andra felbyggda skolor som bland annat min dotter 
utsattes för under sin mellanstadietid. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Synpunkten noteras. 

Yttrande från ej sakägare 7 
Några funderingar rörande byggnationen i Brunnsparken. Ta bort det första huset och 
börja det nya området vid tennisplanen, minska till två våningar eller 2,5 våningar (om den 
halva är för hissen) Snygga till i parken med ansade gångar men låt gräsytorna och träden 
vara kvar. Det behövs nya bostäder, men var rädda om småstadskaraktären, och förstör 
inte Brunnsparken. Det planerade området är för stort. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Yttrande från ej sakägare 8 
Vi protesterar mot detaljplanens förslag att i småhusområdet på Eriksvik bygga hus som 
avsevärt avviker från omgivande bebyggelse. Huskroppar med en höjd av 13,5 meter 
kommer inte att "förhålla sig till den omgivande bebyggelsens arkitektur". 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna bebyggelsen med en högsta totalhöjd på 13,5 
meter är en lämplig anpassning till områdets karaktär. I samband med att den nya bebyggelsen gavelställs 
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mot Viggebyvägen erhålls siktlinjer mot Storån jämfört med den befintliga radhusbebyggelsen inom kv. 
Vimman vars långsida vetter mot Viggebyvägen och skapar visuella barriärer mot Storån och 
Brunnsparken. De tillkommande byggrätterna har placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den 
befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån.  
Avseende utformning av den nya bebyggelsen är på plankartan infört planbestämmelse som bl.a. reglerar 
att nya byggnader ska utföras med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär, att fasader ska utföras i 
puts, att takmaterial ska vara plåt alt taktegel etc. 
 
Yttrande från ej sakägare 9 
Vi protesterar kraftigt emot denna detaljplan, vars genomförande kommer att få negativa 
konsekvenser och fördärva mycket av skönhetsvärdet av denna unika parkmiljö. 
Söderköpings miljö och miljövärden är något unikt och som vi måste vara rädda om. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Synpunkten noteras. 

Yttrande från ej sakägare 10 
Som yttrande över planförslaget för området mellan Eriksvik och Storån ber jag få bifoga 
en insändare i NT, sedan den var inne har jag fått instämmanden från många 
Söderköpingsbor. Hela det berörda området med omgivning ingår i den del, det 
parklandskap, som utgör Söderköpings idyll. Vill vi att det ska se ut som vid 
Margaretagatan? Visst finns här grönytor, men är det nödvändigt att sätta hus på dem? Har 
vi råd att bygga sönder det som bildar en del av Söderköpings karaktär? Vore det inte 
klokare se över den totala planeringen i staden och vara mycket rädd om de äldre delarna? 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Synpunkten noteras. 

Yttrande från ej sakägare 11 
Ser med glädje och stor förhoppning till att byggandet startar i området. Hiss bör ingå som 
standard då nybyggnation bör kunna vara tillgänglig för alla medborgare. Bostäder behövs i 
centralare delar av Söderköping. Historiskt har det tidigare funnits flervåningshus i detta 
område. Välbehövlig renovering eller rivning med ny uppbyggnad av de undermåliga 
radhusen på Vigge byvägen hoppas jag också innefattas. Det är trevligt att husbilar och 
husvagnar har kunnat ha möjlighet till ställplats på anlagd parkering i en liten del av 
området. Permanent boende i området giver naturligtvis möjlighet för inflyttning av 
människor som då vistas i vår kommun och är skattebetalare året om. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Synpunkten noteras. 

Yttrande från ej sakägare 12 
Byggplanerna i Brunnsparken. För höga hus och för många. Många undersökningar har 
visat att stora grönområden leder till bättre hälsa för innevånare i dessa områden. Man 
borde därför satsa på en utveckling av parken med vackra planteringar som skulle leda till 
bättre hälsa hos kommuninvånarna samt locka turister att besöka denna park. Ingen 
kommer för att titta på 4-våningshus. Domen kommer att falla hårt över beslutsfattarna om 
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dessa hus kommer att byggas. En park kan inte återställas. Se på staden Nice som utökar 
sina parker centralt. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
Yttrande från ej sakägare 13 
Våra synpunkter följer Länsmuseets syn på området; att det är olämpligt med bebyggelse i 
stadens enda stadsnära rekreationsområde som dessutom är del i ett riksintresse och en 
unik miljö. Tillräcklig hänsyn har inte tagits till att ett bevarande av miljön är nödvändigt 
för att behålla stadens attraktionskraft som besöksmål.  
 
Kulturhistoriskt  
Vid revidering av riksintresseområdena diskuterades att utöka riksintresset Brunnsområdet 
till att omfatta hela parken, även den del som är föremål för planen. Vi har inte sett den 
färdiga revideringen, men bara att Riksantikvarieämbetet övervägde detta visar att miljön är 
unik och viktig att bevara. Att i den miljön göra en detaljplan som innehåller byggnadsrätt 
till 7 hus i fyra våningar är märkligt. Den historiska staden, som Brunnsmiljön är en del av, 
är en av Söderköpings största tillgångar som besöksmål. Även om riksintresset inte sträcker 
sig över planområdet så gränsar planområdet till ett riksintresse och bör då underordna sig 
detta. Det innebär i detta fall småskalig bebyggelse och att i möjligaste mån bevara  
parkmiljön. Tillägget bör underordna sig miljön och inte dominera den. Den del av 
bebyggelsen inom Eriksvik som byggdes som egnahemsområde är kulturhistoriskt 
intressant enligt kommunens kulturmiljöplan. Det är en småskalig bebyggelse, husen är 
generellt mycket små och låga. De flerbostadshus som uppförts är också relativt små, 
betydligt mindre än dem i planförslaget. Att uppföra en kompakt samling hus i fyra 
våningar skulle vara anmärkningsvärt var som helst i Söderköping. Att uppföra dem precis 
invid ån i, i en park, i/intill riksintresset Brunnsmiljön är mer än anmärkningsvärt. (90 
lägenheter blir som att förlägga dryga hälften av lägenheterna i Kullborg till den lilla ytan 
vid ån.) Besöksmålet Söderköping riskerar att förvandlas till vilken småstad som helst, då 
kultur-och naturvärdena byggts bort. Staden kan bli ointressant både för besök och som 
bostadsort om dess unika värden inte tillvaratas.  
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Naturvärden -rekreation  
Här citerar vi Länsmuseet: "Upplevelsevärdet som park/grönområde ska inte  
underskattas". "len långsiktig stadsplanering skulle man önska att parkmiljön skulle 
tillvaratas och utvecklas som strövområde och besöksmål snarare än att exploateras för 
storskalig bebyggelse upp till fyra våningar". Även om delar av parken lämnas obebyggda så 
blir den lugna brunnsmiljön helt förändrad med lekplats, utegym, sju höga hus, diverse 
parkeringar, uteplatser, soprum mm. De blå-gröna stråken kommunen brukar vilja värna 
om kommer här att uppfattas som privat när det ligger vid ett så stort byggnadskomplex -
till nackdel både för turismen och stadens invånare. 
 
Grundförhållandena  
När Bo-klok-husen i Eriksvik byggdes 2004/5 anlades tvåvåningshusen på markplatta där 
man grävt bort motsvarande husens vikt. Husen satte sig ändå så pass att man tvingades 
lyfta dem med domkrafter för något år sedan. Under byggnationen fick de omgivande 
småhusen sättningsskador. Vi oroas av hur småhusen och flerbostadshusen kommer att 
påverkas vid pålning ner till 25 meter. Marken kommer att vibrera kraftigt med risk för 
ytterligare sättningsskador i det kulturhistoriskt intressanta egnahemsområdet.  
 
Trafik  
Med 90 lägenheter ökar trafiken avsevärt på både Viggebyvägen och dess tvärgator. 
Bebyggs även området på andra sidan Storån, öster om reningsverket kommer belastningen 
att bli påtaglig. Det är redan otroligt smutsigt och förorenat i området med E22 intill och 
tung trafik till fabriken och långtradarparkering utmed Industrigatan. Trafiken är ändå ett 
marginellt problem -det stora problemet är exploateringen av den kulturhistoriska miljön.  
 
Slutligen  
Det måste finnas bättre ytor att bebygga än parkmark, alldeles intill ån, i en historisk 
Brunnsmiljö! Vi vet att Söderköping behöver bostäder, men vi tror att kommunen gör sig 
själv en otjänst genom att förstöra det som gör Söderköping intressant och unikt som 
besöksmål och som bostadsort. Många andra lämpligare områden är ju också på gång som 
Alboga och för några år sedan diskuterades området söder om "Fläkten" invid Husby 
backe. Om kommunen ändå beslutar att förstöra den enda större stadsnära parken,  
besöksmålet, riksintresset och det blågröna stråket så bör det bli färre hus, lägre hus, färre 
hårdgjorda ytor och ytan mellan Storån, husen bör vara ännu bredare än i planen och så 
mycket som möjligt av parken bör bevaras. Trafiken bör regleras. Avslutar med ett citat 
från Länsmuseet: "Byggnader med fyra våningar är under alla omständigheter olämpliga 
och även trevåningshus kommer troligen att dominera miljön alltför mycket..." 
 
Kommentar:                                                                                                                            
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
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bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Yttrande från ej sakägare 14 
Söderköping behöver växa och möjligheten för nya bostäder bör vara ett prioriterat 
område för kommunen. Men för att staden skall behålla sin attraktivitet och dragningskraft, 
vilket är nummer ett för att bostäderna skall efterfrågas, så måste man göra en grundlig 
inventering av vad som skapar idyllen Söderköping. Jag kan räkna upp en mängd saker men 
det som är relevant i det här fallet är Brunnsparken och den vackra promenaden utmed 
Storån. Det är ett stort misstag att förtäta staden på bekostnad av en vacker och anrik 
rekreationsplats. I mina synpunkter är kvarteret Vimman exkluderat då detta är ett utmärkt 
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kvarter för att bygga och utveckla bostäder i flera plan. Men resten av parken och 
tennisbanan har ett allt för stort värde för stadens varumärke för att exploateras. Epitetet 
småstadsidyll används ofta för Söderköping och det är värt att värna detta fina arv.  
Mitt förslag är att ovanstående detaljplan avslås och att kommunen istället utreder 
möjligheten att planerna för ny bebyggelse i området utmed kanalen och bort mot 
Tegelbrukets sluss. Där det finns mark med en stor potential för att göra både kanalen och 
Söderköping attraktivare. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Yttrande från ej sakägare 15 
Varför skall det alltid byggas där det redan är så tättbebyggt? Det måste väl finnas mycket 
mer plats runt Skönberga och andra områden. Dessutom har någon tänkt på att det är 
sjömark där det förmodligen måste pålas. Vi som bor i Boklok husen fick ju ta in hjälp för 
att lyfta husen för inte så längesen. Så det handlar inte bara om försämrad utsikt. Jag är 
kritisk till hela förslaget. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
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Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Yttrande från ej sakägare 16 
Stadsbild/landskapsbild/utformning/utförande 
Söderköpings innerstad är på många vis unik. Därtill en fornlämning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att bebyggelsen i den föreslagna detaljplanen 
förlänger innerstaden och tillför en stadsmässig karaktär längs Viggebyvägen och Storån. Vi 
finner ingen anledning till att innerstaden behöver förlängas - i synnerhet inte med 
föreslagen bebyggelse i stadens anrika Brunnspark.  
Vi finner alltså ingen rimlighet i påståendet. Att därtill påstå att sex stycken huskroppar 
med en höjd på 13,5 meter vardera även blir en "naturlig förlängning av den befintliga 
bebyggelsestrukturen i området" är en skrivbordskonstruktion. Befintlig bebyggelse är av 
helt annan karaktär med småhus/villor, tvåfamiljshus och en del flerbostadshus, lägre än de 
planerade. I nästa steg menar förvaltningen att "det bedöms dock som angeläget att 
byggnadshöjden inte blir alltför avvikande från omgivningarna ... "Det råder en viss 
förvirring när man samtidigt anger att totalhöjden kommer att bli högst 13,5 meter som ett 
led i värnandet av områdets karaktär. Parallellt visar man i förslaget en perspektivskiss med 
exempel på bebyggelseutformning och understryker att "gestaltningen av den nya 
bostadsbebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande bebyggelsens arkitektur". Den 
föreslagna utformningen av huskroppama är så långt ifrån omgivningens arkitektur man 
kan komma. Vi finner hela resonemanget om utformning orimligt, motsägelsefullt och 
otydligt.  
 
Strandskydd  
Tvärtemot Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering om strandskyddets upphävande (7 
kap I 8 c § p5 miljöbalken) anser vi att "ett angeläget allmänt intresse att främja 
bostadsbyggande som inte kan tillgodoses utanför området" inte föreligger. Behovet kan 
mycket väl tillgodoses i andra områden. På vad sätt värnar här Söderköpings kommun det 
blå stråket Storån och dess omgivande gröna stråk, Brunnsparken, som i andra 
sammanhang så omsorgsfullt beskrivs som värdefulla, när man avser att upphäva 
strandskyddet? Åstränderna i det aktuella området är väl, så vitt vi vet, de enda orörda i hela 
staden! Det är inte på något sätt hållbart motiverat att strandskyddet skall hävas.  
Hur definierar Samhällsbyggnadsförvaltningen en parkmiljö? "Åpromenaden och 
Brunnsparken kommer att fortsätta vara parkmiljöer." "Planförslaget säkerställer att 
utrymme skapas för en tillräckligt bred fri passage mellan nybebyggelsen och Storån för 
allmänhetens tillgänglighet." Denna tillräckligt breda, fria passage är lika med det befintliga 
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gångstråket. Vi anser att detta är en förolämpning mot alla dem som redan använder den 
här delen av parken till rekreation och motion, reflektion, fiske osv.  
 
Skaderisk på omgivande fastigheter  
På grund av att markförhållandena är så ogynnsamma för byggnation finns också en 
betydande skaderisk på fastigheter i närområdet. Vid grävningsarbeten för några år sedan 
(utbyte av avloppsrör) på Storåns södra sida, uppstod sådana skakningar i fastigheter på 
norra åsidan att föremål inuti bostadshus föll i golvet. Detta var ett enkelt grävarbete, långt 
ifrån de skakningar och vibrationer och därmed skaderisker på hus, som t ex pålning skulle 
medföra. Uppkomna skador på fastigheter orsakade av byggarbeten kan därför bli mycket 
kostsamma för den som döms som ersättningsskyldig. Därtill kommer de problem som 
drabbade fastighetsägare får uppleva, helt utan egen förskyllan.  
 
Miljöaspekter  
Förslaget att bygga ca 90 lägenheter innebär också, som framgår av skrivningen, att ett 90-
tal parkeringsplatser måste byggas i anslutning till fastigheterna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att det skulle medföra en "mindre" ökning av 
fordonstrafik och nämner siffran 360-450 fordonsrörelser per dygn i området. Att öka 
trafiken med 360-450 fordon per dygn anser vi vara en väsentlig ökning. Att kalla det för 
en mindre ökning är förvånansvärt. Siffran 100-125 fordonsrörelser per dygn som idag rör 
sig till och från Vimman verkar osannolik. Har det gjorts någon trafikräkning? Att försöka 
leda bort trafiken från innerstaden vore det mest optimala ur miljöhänsyn men förslaget 
innebär att man leder in ännu mer trafik i innerstaden och som 
samhällsbyggnadsförvaltningen vill kalla det innerstadens förlängning. Detta är tvärt emot 
allt sunt miljötänkande. Att öka trafikmängden där det finns äldreboenden är dessutom helt 
ogenomtänkt. Har det gjorts någon flödesberäkning på hur den ökade trafiken ansluter till 
Viggebyvägen? Risken finns ju att den ökande trafiken hamnar på Skönbergagatan i stället 
för andra stråk.  
 
Gestaltningsförslaget  
I planförslaget finns ett gestaltningsprogram framtaget för den södra delen av 
Brunnsparken. Brunnsparkens styrka är just dess storslagenhet med orörda ytor med 
utrymme för reflektion, rekreation, egen kreativitet och aktivitet. Här råder en förunderlig 
ro under trädkronorna och utmed vattnet. Oavsett om man befinner sig i den södra eller 
norra delen bjuds man stillhet utmed Storån. Det märks att människan mår väl här: Otaliga 
är flanörerna, morgonmotionärerna, cyklisterna, hundpromenerarna, kvällsjoggarna och de 
som njuter bakom ett fiskespö eller bakom ett tennisracket. Några "bara" sitter på en bänk 
och reflekterar eller i en båt och småpratar.  
Det överambitiösa gestaltningsprogrammet med en mängd tillrättalagda och förutbestämda 
aktiviteter hör inte hemma i Brunnsparken! Försköna och förbättra gärna med planteringar, 
förstärk trädbeståndet med arter som är relevanta och öka tryggheten med belysning men 
plottra inte sönder. Återta den forna Brunnsparkens storslagenhet i sin helhet så 
Söderköping får sin välbehövliga stadspark på riktigt! Och behåll naturligtvis den väl 
utnyttjade tennisbanan i denna unika miljö. Förbättringar i park och utmed åpromenader 
torde gå att genomföra utan den föreslagna bebyggelsen med tillhörande parkeringsytor.  
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Försäljning av kommunal parkmark  
Vi motsätter oss all försäljning av kommunal parkmark i området till privata exploatörer.  
 
Sammanfattningsvis  
Efter att ha granskat detaljplaneförslaget för Söderköping 3:45 m fl Eriksvik, framför vi 
följande synpunkter: Det framtagna förslaget skrotas i sin helhet. Ett nytt förslag för 
Eriksvik tas fram, där tänkt byggnation anpassas efter omgivande bebyggelse och 
Brunnsparkens vackra miljö. Den ursprungliga tanken med ett trygghetsboende som 
anpassas efter omgivande bebyggelse i området bör förverkligas, då gärna där Vimman nu 
är belägen. I övrigt lämnas all parkmark orörd och strandskyddet förblir intakt.  
Utmana fortätningshysterin som råder, med att bevara Söderköpings stadspark. 
 
Kommentar:                                                                                                                            
Vid framtagandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till att den tillkommande bebyggelsen ska 
anpassas till skala och utformning till platsens specifika förutsättningar. De tillkommande byggrätterna 
har anpassats till befintlig bebyggelse avseende ett för området lämplig högsta totalhöjd. Byggrätterna har 
placerats så att de utgör en naturlig förlängning av den befintliga kvartersstrukturen norrut mot Storån. 
Till skillnad mot den befintliga bebyggelsen inom kv. Vimman som är placerad med långsidan mot 
Viggebyvägen så gavelställs den tillkommande bebyggelsen utmed Viggebyvägen för att värna om siktlinjer 
mot Storån och parkrummet. Angöringsytorna till parkeringsplatserna har förlagts i det befintliga 
gatunätets förlängning så att Storån bildar en naturlig fond. Utmed Storån sparas en tillräckligt bred 
passage i syfte att värna om allmänhetens tillgång till strandområdet. Det är således 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planförslaget möjliggör en bebyggelse vars placering och 
utformning är lämplig och anpassad utifrån områdets förutsättningar. 
 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål norr om kv. 
Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) och ersättas med byggrätt för 
bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att 
skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir 
en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort sikt      (1-5 år). 
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors 
hälsa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 c § p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, är tillämpligt. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 Plan- och 
bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Strandskyddet föreslås endast att upphöra för åtgärder inom kvartersmark och allmän plats gata. 
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Under planarbetet har framtagits en detaljerad geoteknisk utredning som ingående redogör för 
markbeskaffenheten inom planområdet och föreslår en lämplig grundläggningsmetod för den tillkommande 
bebyggelsen. Grundläggning av byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar. En riskanalys 
med avseende på vibrationer tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boendekategori och 
boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas 
alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik 
och centrumfunktioner, som daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och cykelvägar. Till 
närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av fordonen ska ha 
parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte behöver ta sig inom övriga 
bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell påverkan för omkringliggande befintliga 
bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området 
innehållandes 25 lägenheter som genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa 
fordonsrörelser så innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa attraktiva 
mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen rusta upp den 
södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka tryggheten i parken. 
 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre kulturhistoriskt värde än 
den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de äldre delarna av parken söder om Storån 
att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta behålls. 
Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen.  
Planförslaget bedöms upprättat i enlighet med intentionerna i den kulturhistoriska utredningen av 
Brunnsparken. 
 
Yttrande från ej sakägare 17 
Vem bygger bostadshus på Eriksviks-området? 
 
Kommentar:                                                                                                                       
Frågor kring byggherre regleras närmare i exploateringsavtalet kopplat till detaljplanen. 
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Ändringar av planförslaget 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort följande ändringar i till följd av 
inkomna yttranden: 

• Inga ändringar av planförslaget är aktuella. 
 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige  

 att godkänna granskningsutlåtandet. 

att godkänna upphävande av strandskydd inom kvartersmark och allmän 

plats gata inom planområdet. 

 att anta detaljplanen. 

 
 
 
 
-------------------------------  ----------------------------- 
Martin Larsheim  Linda Gustafsson 
Planarkitekt    Plan- och bygglovschef 
 

 


