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BEHOVSBEDÖMNING 

 
 

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:45 M.FL.,  

ERIKSVIK, SÖDERKÖPING, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

DP XX 
  

Upprättad: 2015-07-17  
 
Standardförfarande 
 
Samrådstid: Samråd: 2015-11-17 – 2015-12-08 
Antagen av SBN: 201x-xx-xx 
Laga kraft: 201x-xx-xx 
 

I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om 

Miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en betydande 

miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner skall behovet av en miljöbedömning utredas i 

det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning.  

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att ersätta den i gällande detaljplan angivna 
byggrätten för bostadsändamål norr om kv. Åldermannen med ny föreslagen byggrätt för 
bostadsbebyggelse 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. 
Inom kv. Vimman föreslås befintlig radhusbebyggelse ersättas med flerbostadsbebyggelse som 
förstärker gaturummet utmed Viggebyvägen genom att bebyggelsen placeras närmare gatan 
samtidigt som hänsyn tas till visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. Öster om 
kv. Vimman tillskapas yta för parkeringsändamål i syfte att förbättra parkeringssituationen i 
området. I gällande detaljplan övergår västra delen av Viggebyvägen till kvartersmark avsedd 
endast för boende i angränsande bostadskvarter. I planförslaget föreslås Viggebyvägen förbli 
allmän gata i sin nuvarande sträckning. 
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PÅVERKAN 

0-alternativet: Det s.k. 0-alternativet innebär att detaljplanen inte upprättas. Befintliga 

byggrätter för bostadsändamål norr om kv Åldermannen ersätts inte av parkmark.           

Föreslagen planförändring: Planförslaget innebär att byggrätter skapas för bostadsändamål i 

anslutning till kv Vimman i syfte att skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken. 

FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN 

För området gäller översiktsplan för Söderköpings kommun, ÖP05, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-04-26 § 21 samt en fördjupad översiktsplan över staden från 1990.  
Föreslagen byggnation är belägen i anslutning till befintlig bebyggelse. Att ta i anspråk del av 
planområdet för byggnation anses därmed förenligt med hushållning av mark och de 
intentioner som anges i översiktsplanen. Översiktsplanen behandlar inte kv. Vimman, men 
generellt förespråkas en småskalig stadsutbyggnad grundad på bland annat trädgårdsstadens 
principer.  

KONSEKVENSER 

Ekologisk hållbarhet 

Ett genomförande av planförslaget förväntas inte ge några betydande ekologiska 
konsekvenser. Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. 
 
Ekonomisk hållbarhet 
Planförslaget förväntas inte ge några betydande ekonomiska konsekvenser.  
 
Kulturell hållbarhet 
Planförslaget förväntas inte ge några betydande kulturella konsekvenser.  
 
Social hållbarhet 
Planförslaget förväntas inte ge några betydande sociala konsekvenser.  
Allmänhetens tillgång till området säkras genom att kommunen är huvudman för gatu- och 
parkmark inom planområdet. Området ska vara tillgängligt även för dem med nedsatt 
rörelseförmåga. Utformningen av allmän plats (gata) ska bidra till att platsen upplevs trygg 
och välskött. Ingen betydande påverkan förväntas.  

SLUTSATSER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Planförslaget förväntas inte orsaka någon betydande miljöpåverkan. Någon 

miljökonsekvensbeskrivning, enligt 5 kap 18§ PBL behöver därför inte upprättas för 

planförslaget. Se bifogad checklista. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
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Bilaga 

CHECKLISTA 

Behovsbedömning Ja/Nej Kommentar 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 

– Gällande planer och program 

– Miljömål (nationella och lokala) 

– Riksintressen (se även 
Naturvård, Kulturmiljö och 
Friluftsliv) 

Nej  

Påverkas landskapsbild (stadsbild, 
landskapsbild)? 

– In- och utblickar 

– Historiska samband 

Ja Landskapsbilden kommer att påverkas 
av den nya bebyggelsen i den 
bemärkelsen att tidigare obebyggda ytor 
i anslutning till kv. Vimman tas i 
anspråk för byggnation. Den nya 
bebyggelsen eftersträvas placeras utmed 
gata så långt möjligt i syfte att förstärka 
gaturummet. 

Gestaltningen av den nya 
bostadsbebyggelsen ska förhålla sig till 
den omgivande bebyggelsens arkitektur.  
 
Bebyggelse med våningsantal i tre plan 
kan tillföra en stadsmässighet till 
området och på så vis en förlängning av 
innerstaden längs Viggebyvägen och 
Storån. Ny bebyggelse norr om Eriksvik 
blir en naturlig förlängning av den 
befintliga bebyggelsestrukturen i 
området. 
Det bedöms dock som angeläget att 
byggnadshöjden inte blir alltför 
avvikande från omgivningarna samt att 
visuella kopplingar mellan 
Viggebyvägen och Storån behålls och 
förstärks. Den nya bebyggelsen ska 
utformas med ett högsta våningsantal 
på tre våningar som ett led i värnandet 
av områdets karaktär. Våningsantal och 
totalhöjd på nybebyggelsen regleras 
med utformningsbestämmelser på 
plankartan. I samband med att befintlig 
radhusbebyggelse inom kv. Vimman 
ersätts med ny bebyggelse skapas 
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förutsättningar att förstärka gaturummet 
utmed Viggebyvägen genom att 
nybebyggelsen kan placeras närmare 
gatan. 

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl 
biologisk mångfald)? 

– Riksintresse för naturvård 

– Natura 2000-område 

– Naturreservat/Naturskydd 

– Strandskydd 

– Rödlistade arter 

– Annan värdefull natur 

Ja Strandskyddsförordnande gäller för 
Storån 100 meter. I samband med 
planläggning ska strandskyddsfrågan 
prövas på nytt. Söderköpings kommun 
avser att i planbestämmelse upphäva 
strandskyddet för den del av 
planområdet som utgörs av 
kvartersmark, parkmark samt WB-
område. Som särskilda skäl för 
upphävande av strandskyddet tillämpas 
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”. 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.  
 
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. Som närmast 
placeras de nya byggrätterna ca 16 meter 
från strandlinjen. 
 

Påverkas rekreation och friluftsliv? 

– Riksintresse för friluftsliv 

– Befolkning 

– Grönstruktur 

Nej Befintliga byggrätter för 

bostadsändamål norr om kv 

Åldermannen föreslås ersättas av 

parkmark. Planförslaget innebär istället 

att byggrätter skapas för 

bostadsändamål i anslutning till kv 

Vimman i syfte att skapa ett mer 

sammanhållet parkrum i Brunnsparken. 
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Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för kulturmiljö 

– Kulturreservat 

– Fornminne 

– Byggnadsminne 

– Kulturminnesvård 

– Annan värdefull kulturmiljö 

OBS! Om Natura 2000-område påverkas, eller 
risk finns för påtaglig skada eller påverkan på 
skyddad natur t ex riksintresse för naturvård 
eller strandskydd, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 

OBS! Om planområdet tas i anspråk för 
verksamhet som ska tillståndsbedömas enligt 
miljöbalken, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 

Nej  

Påverkas omgivande miljö? 

– Mark 

– Luft 

– Vatten 

– Klimat 

 

Nej  

Motverkar planen hushållning av 
naturresurser och andra resurser? 

– Mark, vatten, materiella resurser 
m m 

– Transporter, kommunikationer, 
energi m m 

Nej  

Finns risker för hälsa och säkerhet, 
uppstår störningar från omgivningen 
eller ger planen upphov till störningar? 

– Buller/vibrationer 

– Föroreningar (mark, luft, 
vatten) 

– Överskrids 
miljökvalitetsnormer? 

 

Nej Området är i dagsläget inte stört av 
några olägenheter. Trafikbuller kan öka 
i samband med fler bostäder och 
aktiviteter i området. Hastigheten för 
lokalgatan genom området ska regleras 
till max 30 km/h för att minska 
bullernivåer och olycksrisker.  

Trafiken som kommer att alstras genom 
den nya bebyggelsen är, tillsammans 
med nuvarande trafikmängder i 
Eriksvik, så låg att 
luftföroreningsnivåerna inte bedöms 
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överskrida miljökvalitetsnormerna. 

Finns det risker för…? 

– Översvämning 

– Erosion 

 

Nej  

Samlad bedömning: 

Kommer planen att leda till betydande 
miljöpåverkan? 

 

Nej  

 
 
 

 
 
Orienteringskarta över planområdet. 


