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Utlåtande 
Detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 
den 4 april 2022 till och med den 27 april 2022 efter föregående annonsering i 
lokalpressen. Planen var utställd i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. 

Allmänt digitalt samrådsmöte hölls torsdagen den 10 juni 2021, klockan  
17.30- 19:00 via TEAMS efter föregående annonsering i lokalpressen och i 
informationsblad som skickades ut till fastighetsägare i området. I övrigt har 
samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga och 
kommunala instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen               2022-04-27 
 

Kommunala instanser 
Kommunala lantmäterimyndigheten 2022-04-27 

Nodra AB 2022-04-13 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2022-04-26 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2022-04-28 
 
Samhällsbyggnadskontoret, Strategi och exploatering 2022-04-25 

 
Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2022-04-04 

E.ON Energiinfrastruktur AB 2022-04-05 

Norrköping Airport 2022-04-27 

Polisen 2022-04-25 

Trafikverket 2022-04-27 

Statens Geologiska Institut 2022-04-20 

Östgötatrafiken 2022-03-31 

 
Berörda – fastighetsägare och andra 
Inga synpunkter har inkommit under granskningstiden.  
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Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
Plankartan har reviderats med redaktionella ändringar då den tekniska utredningen 
för allmän plats har föreslagit en mindre utökning av allmän plats Gata. 
Utökningen av gatuutrymmet har gjorts längs centrumanläggningens södra och 
västra fasad samt utmed den östra byggrätten som angränsar till Urbergsgatan. 
Utökningen består av 25 respektive 15 centimeter och skapar förutsättning för att 
stödremsa ska kunna uppföras intill vägkanten vid behov. Justeringen innebär 
även att gatusektionen för Urbergsgatan är densamma längs hela 
gatusträckningen. 
 
En mindre utökning på 30 centimeter har även gjorts på del av byggrätten 
innehållandes befintlig vårdcentral för att möjliggöra att utrymning via 
brandtrappa ska kunna ske.  

Plankartan har även justerat gällande planbestämmelsen f3 som inte längre var en 
lämplig bestämmelse där det fanns kvartersmark prickmark mellan allmän plats 
gata och planerad byggnation. Bestämmelsen har uppdaterats till att gälla där 
byggnad utförs i tomtgräns mot gata.  

En justering i legenden tillhörande planbestämmelse för underjordiska ledningar 
har gjorts där text inom parantes ska stå under bestämmelsen för 
gemensamhetsanläggning (g1) och inte under bestämmelsen för underjordiska 
ledningar (u).   
 
Plankartan har tillskrivits en skyddsbestämmelse (m2) som säkerställer en 
nivåskillnad mellan gata och garageramp. Nivåskillnaden ska förhindra ytvatten 
från skyfall att rinna ner i det underjordiska garaget. Ytterligare en 
skyddsbestämmelse har tillskrivits plankartan som reglerar att höjd på färdigt golv 
och entréer ska vara högre än höjden på allmän plats (m1). Bestämmelsen gäller 
för nytillkomna byggrätter.  

För att säkerställa bättre dagvattenlösningar har plankartan kompletterats med 
bestämmelse om att 20 procent genomsläpplig yta (n1) tillförs ringmarksområdet 
tillägnat markparkering inom den norra byggrätten. Aktuellt markområde 
kompletteras även med bestämmelse om marklov vid hårdgöring. Därtill påökas 
den östra byggrättens procentuella andel, från 15 procent vegetation inom 
egenskapsområdet till 20 procent inom användningsområdet (n4). Likväl tillskrivs 
området ovanför garagerampen med bestämmelse att 30 procent inom 
egenskapsområdet ska utgöras genomsläpplig yta (n2). 

Område avsett för markparkering har kompletterats med illustrationstext för 
ändamålet parkering.  
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Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
 
Planbeskrivning 
Utifrån synpunkter som har inkommit under granskningstiden har följande avsnitt 
i planbeskrivningen reviderats inför antagande. 

o Avsnitt 5.4 Gator och trafik har uppdaterats med förtydligande om att 
återvinningsstationen kommer tas bort.  

Utredningar tillhörande detaljplan 
Undersökning om betydande miljöpåverkan har uppdaterats med information om 
att planbestämmelse som reglerar utomhusbuller har tillkommit samt information 
om att dispensansökan gällande allé är beviljad.  

Den tekniska utredningen för allmän plats har reviderats med en mindre utökning 
av allmän plats Gata. Utökningen av gatuutrymmet har gjorts längs 
centrumanläggningens södra och västra fasad samt utmed den östra byggrätten 
som angränsar till Urbersgatan. Utökningen består av 25 respektive 15 centimeter 
och skapar förutsättning för att stödremsa ska kunna uppföras intill vägkanten vid 
behov.  

Sammandrag av inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens kontroll enligt kapitel 11 PBL 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planhandlingarna har i granskningsskedet uppdaterats med tydliga bedömningar 
och planbestämmelser beträffande miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvatten. 
Länsstyrelsen har inget att erinra. 

Buller 
Länsstyrelsen hade i samrådet synpunkter på att detaljplanen ska säkerställa att 
uteplatser uppfyller bullerriktvärdena. Länsstyrelsen noterar att synpunkterna har 
tillgodosetts till granskningen. 

Förorenad mark 
Länsstyrelsen efterfrågade i samrådsskedet en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning då det har funnits en kemtvätt på fastigheten. I den utredning 
som kommunen då tagit fram har det inte kunnat påvisas några spår av klorerade 
alifater i vare sig jord, grundvatten eller spillvatten. Utredningen visar också att 
det inte finns några miljö- eller hälsorisker till följd av den tidigare kemtvätten. 
Länsstyrelsen har därmed inget att erinra rörande förorenad mark. 
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Geoteknik 
Till granskningen efterfrågades geotekniska utredningar över planområdet. En 
utredning har genomförts. Av denna framgår det att marken bedöms som stabil 
och att inga skred- eller erosionsrisker finns inom området. Detta framgår även i 
planbeskrivningen. Statens geotekniska institut har getts möjlighet att yttra sig 
över föreslagen detaljplan. Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter kring att de 
geotekniska säkerhetsfrågorna har hanterats i detaljplaneskedet. 

Risk för översvämning 
Kommunen har till granskningsskedet tillgodosett Länsstyrelsens synpunkter 
gällande hantering av dagvatten och risk för översvämning på ett bra sätt. 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter. 

Övrigt 
Länsstyrelsen noterar att en biotopskyddsdispens är nödvändig för att möjliggöra 
planens genomförande. Kommunen bör därför invänta beslut i dispensärendet 
innan detaljplanen antas. 

Kommentar:  
Kommunen noterar länsstyrelsens yttranden.  

Gällande biotopskydd för de två berörda trädalléerna har kommunen ansökt om 
och fick i maj 2022 dispens för dessa inför antagandet av detaljplanen.  

Kommunala instanser 

Kommunala lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
  

Nodra AB 
Avfallshanteringen 
I samrådsredogörelsen beskrivs att återvinningsstation som är belägen i 
planområdet ska tas bort och att annan lämplig plats ska utredas. Under kapitel 
Gatunät i granskningsremissen beskriver man att återvinningsstation finns 
placerad vid Urbergsgatans vändplats och det anges inte att den kommer tas bort 
från planområdet.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har sedan granskningsutskicket kompletterats 
med förtydligas enligt ovan.  

Vatten och avlopp 
Enligt tidigare diskussioner ska prickad mark med planbestämmelse u säkerställa att 
byggnader inte placeras närmre än fyra meter från Nodras ledningar med undantag för 
kortare sträckor där två meters avstånd kan accepteras.  
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Kommentar: Synpunkten noteras, detaljplanen tillgodoser ovan resonemang.  

Dagvatten 
Enligt tidigare diskussioner ska prickad mark med planbestämmelse u säkerställa att 
byggnader inte placeras närmre än fyra meter från Nodras ledningar med undantag för 
kortare sträckor där två meters avstånd kan accepteras.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras, detaljplanen tillgodoser ovan resonemang. 

Bredband 
Nodras fiber finns inom planområdet.  

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Planbestämmelse f3 anger att utkragande balkonger och burspråk får skjuta ut 1,5 
meter över allmän platsmark. Denna bestämmelse är tillämpningsbar i de fall 
byggnaden ligger i eller väldigt nära fastighetsgräns/kvartersgräns mot gata eller 
torg, men inte där byggnaden är indragen på grund av att det löper prickmark eller 
ringmark längs kvartersgränsen.  

För sydöstra delen (nuvarande parkering) innebär det att balkonger kan byggas 
över park också, eftersom park är allmän plats. Man bör precisera om det ska gälla 
enbart för gata och torg.  

Inom B1CK(P1) finns beteckning (g1) endast i mittersta delen av kvarteret, d.v.s. 
inom en egenskapsgräns. Om parkering och gemensamhetsanläggning ska vara 
under hela kvarteret behöver beteckningen vara med inom alla 
egenskapsområden.  

Kommentar:  
Planbestämmelsen gällande utkragande balkonger och burspråk (f3) har justerats 
för att bättre motsvara det syfte bestämmelsen avser fylla.  

Planbestämmelse för gemensamhetsanläggningen (g1) är en administrativ 
bestämmelse och avgränsas således av omkringliggande användningsgräns. 
Någon ytterligare reglering av gemensamhetsanläggning anses därför inte 
nödvändig. 

 
Samhällsbyggnadskontoret, Miljö och hälsa  
Miljö och hälsa har inga synpunkter på granskningshandlingarna av  
DP Beryllen 1.   

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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Samhällsbyggnadskontoret, Strategi och exploatering 

Synpunkt har framförts att planbestämmelse f8, "Minst 15 procent inom 
egenskapsområdet ska utgöras av vegetationsyta" bör justeras från att gälla inom 
egenskapsområde för kvartersgården till att gälla inom användningsområde på 
kvartersnivå. Därtill anses bestämmelsen behöva kompletteras med ytterligare en 
bestämmelse som innebär att marklov krävs vid hårdgöring.  
 
Kommentar: Bestämmelsen kvarstår inom det norra och södra kvarteret då 
föreslagen justering skulle innebära en ogenomförbar åtgärd inom respektive 
användningsområde. Ogenomförbart i bemärkelse att andelen vegetation (15 
procent inom användningsområdet) skulle resultera i för stor vegetationsyta mot 
vad det finns utrymme till.  

Däremot kompletteras plankartan med bestämmelse om att 20 procent 
genomsläpplig yta (n1) tillförs ringmarksområdet som är avsett för markparkering 
inom det norra användningsområdet. Aktuellt markområde för parkering 
kompletteras även enligt önskemål gällande bestämmelse om marklov. Att reglera 
detaljplanens bostadsgårdar med samma bestämmelse gällande marklov bedöms 
inte praktiskt genomförbart eller nödvändigt då det redan finns bestämmelse om 
procentuell andel vegetationsyta. Likväl tillskrivs området ovanför garagerampen 
med bestämmelse att 30 procent inom egenskapsområdet ska utgöras av 
genomsläpplig yta (n2). 

Därtill påökas den östra byggrätten procentuella andel, från 15 procent 
vegetation inom egenskapsområdet till 20 procent inom användningsområdet.   

Synpunkt har framförts att plankartan bör tillskrivas med rinnpilar för att inte 
riskera att orsaka större översvämning inom planområdet eller mot 
omkringliggande bebyggelse. Likväl att planbestämmelser behöver tillskrivas 
kvartersmarken utifrån de lösningar som föreslås i framtagen dagvattenutredning.  
 
Kommentar:  
I framtagen förprojektering tillhörande planhandlingarna finns rekommenderad 
höjdsättning av allmän plats. Höjdsättningen ligger till grund för att tillgodose 
tillgänglighetskrav och säkra en ändamålsenlig avledning av vatten vid regn och 
skyfall. Då det inom planområdet finns befintliga byggnader med givna 
förutsättningar har den tekniska utredningen anpassats utifrån byggnadernas lägsta 
golvnivå för att höjdsättning av gata och avledning av vatten ska fungera på ett 
lämpligt sätt. Skyfallskarteringar och beräkningar har modellerats som påvisar att 
mötet mellan kvartersmark och allmänplats tillgodoser de risker som kan uppstå vid 
extrema regn. Plankartan har tillskrivits bestämmelser om höjd på GATA och TORG 
och att reglera detta ytterligare med rinnpilar anses inte nödvändigt. Vid planens 
genomförande kommer det även projekteras markritningar likväl som upprättas 
bygghandlingar som bland annat styrs av de krav som pekas ut i BBR 6:5321 om 
markavvattning. Att tillskriva en höjdsättning på kvartersmark kan vara olyckligt ifall 
andra anordningar för uppsamling och avledning av dagvatten är mer 
ändamålsenliga än en markhöjdsättning. 
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Synpunkt har framförts att bestämmelse behöver tillskrivas plankartan som ska 
säkra att det inte blir översvämning vid garagerampen. Lågpunkten vid 
garagerampen ner till det underjordiska garaget föreslås lösas genom en 
förhöjning mellan ramp och gata vilket förhindrar ytvatten att rinna ner i garaget 
och vattnet leds istället vidare längs Urbergsgatan ner mot Vilbergsparken. 

Kommentar: Plankartan har tillskrivits en skyddsbestämmelse (m) som 
säkerställer en nivåskillnad mellan gata och garageramp. Nivåskillnaden ska 
förhindra ytvatten från skyfall att rinna ner i det underjordiska garaget. 

Geofrågor  
Ingen erinran.  

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 
Trafik  
På Urbergsgatans östra sida har avgränsningen mot kvartersmark blivit förskjuten 
i sidled i förhållande till parkmarken. Urbergsgatan sektion måste vara densamma 
längs hela gatusträckningen och således behöver ytan för gatumark öka förbi 
kvarteret. 

Kommentar: Plankartan är justerad enligt synpunkt.  

 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har 
följande synpunkt. Angående lednings flytt så är E.ON mycket nöjd med 
granskningsskedets förtydligande. I övrigt inget att erinra. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 

E.ON Energiinfrastruktur AB 
E.ON Energiinfrastruktur hänvisar till sitt tidigare svar i ärendet från 2021-06-01. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Kommunen och berörd fastighetsägare har 
efter samrådet haft dialog med E.ON Energilösningar AB om förutsättningar för att 
ansluta aktuella byggrätter till fjärrvärmenätet. Detaljplanen möjliggör för 
framdragning och anslutning till fjärrvärme för samtliga byggrätter. Vid ett 
genomförande av detaljplanen ska markavtal och skyddsavstånd vidmakthållas. 
Avtalsfrågor mellan berörd fastighetsägare och E.ON om eventuell anslutning till 
fjärrvärmenätet där kommunen inte utgör en avtalspart hanteras inte inom ramen för 
planprocessen. 
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Norrköping Airport 
Norrköping Airport har tagit del av detaljplan för fastigheten Beryllen 1, SPN 
2019/0314 214. Norrköping Airport hänvisar till förgående yttrande, daterat 2022-
02-01. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Kommunen har sedan start av planarbetet haft en dialog 
med Norrköping Airport om projektets påverkan på rådande flyghinderhöjd som 
mäter +54,7 meter över havet inom planområdet. Norrköping Airport har i ett 
yttrande från 2022-02-01 beviljat ett avsteg och godkänner den planerade 
byggnationen av Beryllen 1, med en maximal höjd av 56,0 meter över havet. 
Plankartans totalhöjd medger således +56,0 meter över havet. 

Östgötatrafiken 
AB Östgötatrafiken har mottagit granskningsremiss avseende detaljplan för 
fastigheten Beryllen 1 (Vilbergens centrum) Vilbergen i Norrköping. Norrköpings 
kommun önskar yttrande senast till den 27 april 2022.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett mer utåtriktat, tryggt och tillgängligt 
stadsdelscentrum där ny allmän plats förstärks som länk mellan framtida 
kollektivtrafikstråk och befintlig grönstruktur. Planförslaget syftar även till att 
förtäta och komplettera Vilbergens centrum med ny bebyggelse för bostäder, 
centrumverksamhet, kontor och vård.  

Östgötatrafiken har tagit del av rubricerad remiss och tackar för möjligheten att 
lämna yttrande. Östgötatrafiken lämnade yttrande under samrådet. Vi ser mycket 
positivt på att detaljplanen sedan samrådsutskicket har kompletterats med 
planbestämmelse i enighet med översiktsplanens utpekade spårtrafiksreservat. Vi 
ser också fram emot en dialog gällande möjliga hållplatslägen kopplat till både 
Vilbergens centrum och dess norra dels utveckling. Inga kvarstående synpunkter 
återstår. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

Polisen 
Polismyndigheten har tagit del av de handlingar som gäller för fastigheten 
Beryllen 1 med närområde inom Vilbergen i Norrköping. Polismyndigheten har 
ingen erinran gällande Detaljplanen. Med anledning av de bekymmer som varit 
och är i vissa centrumbyggnader, ordningsmässigt, önskar Polismyndigheten 
skicka med följande åsikter/förslag: 

Finns någon plan för verksamhet på torget då det är positivt med tillgänglighet för 
goda krafter.  

Kan/är byggnaden anpassad för ev. kameraanslutning? Polismyndigheten har en 
uttalad ambition att öka sina kamerapunkter i lokalsamhällena och då är det 
viktigt att där vi har möjlighet kunna påverka och förenkla för ev. detta. 
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Belysning bör lysa upp så att mörka sektorer undviks, detta gäller såväl torget som 
utanför. 

Ovan punkter är tänkta som trygghet och brottsförebyggande åtgärder. 

Kommentar: 
Intill det allmänna torget kommer verksamhetsetableringar lokaliseras för att 
förstärka torget som en aktiv och trygg plats. Detta har även säkerställts med 
planbestämmelse på plankartan då entréer ska anordnas ut mot torget. Syftet med 
bestämmelsen är att entréer placeras så att närliggande allmän plats och stråk 
aktiveras och ges goda förutsättningar för levande och tryggt stadsliv. 

Gällande kameraanslutningar och belysning utanför allmän plats lämnas 
synpunkt och önskemål vidare till fastighetsägare och exploatör. Gällande 
belysning för allmän plats kommer kommunen beakta synpunkten vid kommande 
projektering.  

Statens Geologiska Institut 
Sammanfattning: Till granskningsskedet har en geoteknisk utredning utförts. Av 
denna framgår att marken bedöms som stabil och att inga skred- eller 
erosionsrisker finns inom området. Detta framgår även av planbeskrivningen. 
Statens Geologiska Institut är därmed nöjda med hanteringen av de geotekniska 
säkerhetsfrågorna i detaljplaneskedet. 

Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 

Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
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Sakägare och övriga berörda med kvarstående 
synpunkter  
Med rätt att överklaga. De berörda vars yttranden helt eller delvis inte har 
tillgodosetts är följande: 

(Numrering av de berörda följer numrering i bilagan till samrådsredogörelsen.) 

Berörd part (fastighet) Skedet då synpunkter lämnades 
1. Synpunktsförfattare 01 
2. Synpunktsförfattare 03 

Samråd 
Samråd 

Övriga med kvarstående synpunkter  
Ingen rätt att överklaga: 

(Numrering av synpunktsförfattare följer numrering i bilagan 
samrådsredogörelsen.) 

Part Skedet då synpunkter lämnades 

1. Synpunktsförfattare 02 Samråd 

 

Ställningstagande 
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, föreslår att detaljplanen antas av 
samhällsplaneringsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson  Johan Nordström 
enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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