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1. Inledning 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att säkerställa byggrätterna på fastigheten Lämmenäs 
1:32 genom att upphäva gällande detaljplan för fastigheten. 

Planområdet 
Planområdet är ca 4300 m2 och omfattar fastigheten Lämmenäs 1:32. Fastigheten 
ägs av privatpersoner. 

 
Översiktskarta planområde 

Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Efter granskningen upprättas ett 
granskningsutlåtande där framförda synpunkter från både samråd och granskning 
redovisas och kommenteras. 
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Tidplan för planarbetet 
Samråd: Vintern 2022 

Granskning: våren 2022 

Antagande: sommaren 2022  

2. Planförslag 

Allmän plats 
Detaljplanen omfattar ingen allmän plats. 

Kvartersmark 
Område för kvartersmark för bostadsändamål föreslås upphävt. 

Konsekvenser  
Strandskyddet återinträder när detaljplanen upphävs. Detta innebär att 
strandskyddsdispens behöver sökas om byggnaderna exempelvis ska byggas till 
eller liknande. Bostadsbyggnaderna är uppförda 1909 respektive 1940, men 
bebyggelsen på platsen har anor från 1700-talet. Detta innebär att hela fastigheten 
kan bedömas lagligt ianspråktagen.  

När byggnadsplanen upprättades 1966 gavs fastigheten Lämmenäs 1:32 samma 
byggrätt som de tilltänkta fritidshusen, 110 m2. Byggnaderna på Lämmenäs 1:32 
hade vid detta tillfälle en byggnadsyta som var betydligt större. Detta har medfört 
att bygglov har nekats för tillbyggnader på fastigheten. Ett upphävande av aktuell 
del av byggnadsplanen medför att bygglov för önskade tillbyggnader bör kunna 
beviljas.  
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3. Planens genomförande 
Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga nya fastighetsbildningsåtgärder. 

Efter att planändringen får laga kraft kommer det område som avses upphävas 
vara planlöst. 

Fastigheten som berörs ägs av privatpersoner. 

Fastigheten Lämmenäs 1:32 belastas inte av något avtals- eller officialservitut och 
är inte delägande i någon gemensamhetsanläggning. Dock belastas fastigheten av 
en ledningsrätt för starkström från 1987, akt 05-FIN-3463.1. Ledningsrätten 
påverkas inte av upphävandet av del av detaljplanen. Ledningen är sedan många 
år ersatt av jordkabel längs Rejmyrevägen. 

Utfart från Lämmenäs 1:32 sker på befintlig väg belägen på Lämmetorp 1:3 och 
1:40. Rätten till utfartsväg är säkrad med ett oinskrivet avtalsservitut som 
upprättades 1973. Avtalsservitutet påverkas inte av upphävandet av del av 
detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 
Kostnaderna för planen regleras i avtal mellan kommunen och fastighetsägarna. 

4. Planeringsförutsättningar 
I planbeskrivningen redovisas en sammanställning av de planeringsunderlag och 
utredningar samt kortfattade sammanfattningar av innehållet i dessa och slutsatser 
som ligger till grund för detaljplanens omfattning och utformning. (PBL (2010:900) 
4 kap. 33 §). 

Kommunala 

Gällande planer 

Översiktsplan 

I kommunens Översiktsplan 2020 – Framtiden Finspång (ÖP2020), antagen av 
kommunfullmäktige februari 2021 som fick laga kraft i december 2021 är området 
utpekat som Landsbygd: 

Inriktning prioriterade orter och landsbygd 
Ny omfattande bebyggelse ska i första hand koncentreras till 
Hällestad Borggård samt Rejmyre för att skapa och bibehålla 
möjligheter för både offentlig och kommersiell service och kollektiv-
trafik. Finspångs struktur och förutsättningar med flera bruksorter 
och ett starkt näringsliv utanför tätorten ska i möjligaste mån 
bevaras och utvecklas. I övriga orter och på landsbygden ska de 
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lokala förutsättningarna värderas tillsammans med möjlighet till 
utveckling av befintligt näringsliv samt utveckling av verksamheter 
inom de areella näringarna samt besöksnäring och rekreation. 
Möjlighet till att bedriva verksamhet som kräver jord- och skogs-
marker ska bevaras. För att möjliggöra utveckling, nyetablering eller 
generationsskiften av verksamheter ska kompletteringar av 
byggnader för verksamhet eller bostäder i befintliga gårdsbildningar 
ses positivt. Möjligheten att bygga bostad eller verksamhet i 
enskilda lägen ska bevaras och ska prövas från fall till fall. I en 
sådan prövning prioriteras närhet till redan befintlig infrastruktur. De 
areella näringarnas intressen ska prioriteras utanför prioriterade 
orter och orter.  

Generell inriktning bebyggelseutveckling: Nya områden för bostäder 
och verksamheter bör utvecklas och byggas på befintlig infra-
struktur, det vill säga i närhet till exempelvis befintliga vägar, 
offentlig och kommersiell service samt vatten och avlopp. Finspångs 
kommun ska verka för att det blir en blandning av upplåtelseformer 
och bebyggelsetyper i samtliga orter och områden för att gynna 
allas behov av bostäder i hela Finspång. I Finspång ska bruknings-
värd jordbruksmark i möjligaste mån bevars för fortsatt brukande. 
Ny bebyggelse ska därför i första hand förläggas till redan i 
ianspråktagen mark och skogsmarker. Särskild hänsyn ska tas vid 
exploatering i känslig miljö, till exempel inom riksintresse för kultur-
miljö, i anslutning till särskilt skyddsvärd bebyggelse eller natur samt 
till landskapsbild. Bebyggelse i klimatsmarta lägen ska premieras, 
nära tillgängliga lösningar för kollektivt resande och i lägen som 
exempelvis är säkra för översvämningar, ras och skred. I 
utvecklingen av Finspång ska invånarnas närhet till natur- och 
friluftsliv samt utrymme för jord- och skogsbruk beaktas. 

Kommunens ställningstagande 
Finspångs kommun avser att utanför Finspångs tätort och de 
prioriterade orterna: Inom avgränsningen ”ort” på kartan prioriteras 
bebyggelse, service och verksamheter som bidrar till ortens 
utveckling. Skapa möjligheter för orterna att utvecklas utefter sina 
unika förutsättningar. Skapa möjligheter till utveckling av bostäder 
och verksamheter som främst sker via förhandsbesked och 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Fortsatt arbeta för goda 
möjligheter att bedriva företag Fortsatt arbeta för goda 
kommunikationer med kollektivtrafik genom minst närtrafik samt 
goda uppkopplingsmöjligheter för elektronisk kommunikation 

Detaljplan 

Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan Byggnadsplan för del av 
Lämmenäs 1:3 (D98), fastställd av Länsstyrelsen 1966. 
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Utsnitt ur gällande detaljplan med fastigheten Lämmenäs 1:32 markerad. 

För den aktuella fastigheten gäller att fritidsbebyggelse får uppföras i en våning 
med inredd vind. Byggrätten är totalt 110 m2 per tomt. Endast en huvudbyggnad 
och ett uthus får uppföras per tomt. 

Lämmenäs 1:32 var vid byggnadsplanens upprättande redan bebyggd med 
bostadshus som hade en byggrätt överstigande den som finns i gällande plan. 
Detta har medfört att inga tillbyggnader har kunnat beviljas. 

Riksintressen 

Totalförsvaret 
Fastigheten Lämmenäs 1:32 ligger inom riksintresse för totalförsvaret, MSA-
område. Kommunen bedömer att en ändring av gällande detaljplan inte påverkar 
riksintresset.  

Miljökvalitetsnormer 

Vatten 
Vattenförekomst Näfssjön (SE650972-150710). Näfssjön omfattas även av 
områdestyp Drickvattenförsörjning, Artikel 7 och omfattas av krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna. 

Näfssjön har följande miljökvalitetsnormer och statusklassningar. 

 

Näfssjön Ekologisk status Kemisk status 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus  
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Undantag – mindre stränga 
krav: 

- Bromerad 
difenyleter 

- Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Statusklassning God Uppnår ej god 
 
Kvicksilver och bromerad 
difenyleter, överstiger 
gränsvärdet i alla svenska 
vattendrag. 

Påverkanskällor Atmosfärisk deposition samt förändringar av konnektivitet 
genom dammar, barriärer och slussar. 

Luft 
Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormer för luft inte riskerar att överskridas 
inom aktuellt område. 

Bebyggelse 
Fastigheten är bebyggd med bostadshus och komplementbyggnader.  

Service 
Kommersiell och offentlig service finns i Rejmyre, Finspång eller Norrköping 

Natur 

Naturvård 
Vistingebäcken är utpekat som område med höga naturvärden (Klass 2 Regionalt 
intresse). 
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Avgränsning av naturvårdsobjekt Vistingebäcken. 

Vistingebäcken är kraftigt fysiskt påverkar, men utgör trots detta en värdefull 
naturmiljö. Särskilt värdefulla delar finns inom två potentiella limniska 
nyckelbiotoper. Dessa områden utgörs av variationsrika och förhållandevis 
naturliga strömvattenmiljöer. Värden stärks av att bäcken mynnar i den artrika 
Glan. 

Kommunen bedömer att ett upphävande av detaljplanen för fastigheten Lämmenäs 
1:32 inte påverkar naturvärdena negativt. 

Strandskydd 
Generellt strandskydd om 100 meter råder längs Näfssjön och Vistingebäcken. 
Strandskyddet återinträder vid upphävande eller upprättande av ny detaljplan. 
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Generellt strandskydd 100 meter 

Befintliga bostadshus är uppförda 1909 resp 1940. Vilket gör att hela fastigheten 
kan betraktas som tomtplats och den är inte allemansrättslig tillgänglig. 
Bebyggelsen har anor från 1700-talet. Hela fastigheten bör bedömas lagligen 
ianspråktagen. 

Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden 
Söder om den aktuella fastigheten har det förekommit betning av säd (EBH_ID: 
184709). 

 

Kommunen bedömer att detta inte är något som påverkar fastigheten Lämmenäs 
1:32. 
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Geoteknik samt risk för ras och skred 
Enligt SGU’s jordartskarta består området av urberg och glacial lera. 

Det finns risk för ras och skred i området, framför allt på Lämmenäs 1:31.  

Denna fråga behöver hanteras i samband med framtida bygglovgivning. 

 
Utdrag ur SGUs karta ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Skrafferade 
områden är strandnära och fyllda områden har det gjorts en lutningsanalys. 

Skyddsområde för vattentäkt 
Delar av området berörs av vattenskyddsområde för Näfssjön. 

 
Vattenskyddsområde för Näfssjön – blå skrafferad yta. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Fastigheten har en privat vatten- och avloppslösning. Det finns inte ett kommunalt 
ansvar för VA i aktuellt område.  

Enligt kommunens miljöfunktion bedöms den befintliga avloppsanläggningen vara 
godtagbar utifrån nuvarande belastning. Vid en väsentlig ändring av belastningen 
behöver ny bedömning göras.  

Enligt kommunens VA-plan (antagen av KF 2017) har bebyggelsegruppen 
Lämmenäs bedömts som prio 3 på en sjugradig skala. Frågan ska utredas vidare 
av kommunens VA-grupp. Utredningen ska leda fram till om området ska ingå i ett 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp eller om VA-rådgivning eller 
tillsyn ska bedrivas. 

 
Bebyggelsegrupp Lämmenäs enligt kommunens VA-plan (2017) 

Dagvatten 
Enligt SGU’s jordartskarta består området av urberg och glacial lera. Dagvattnet 
från behöver tas omhand inom fastigheten. Eventuellt kan det behövas någon form 
av fördröjning av dagvattnet behövas på fastigheten. Denna fråga måste hanteras 
inom ramen för bygglovhanteringen. 

Avfall 
Finspångs Tekniska Verk utför renhållningen i området på uppdrag av Finspångs 
kommun. 

Kulturmiljö 
Det finns inga kända fornlämningar i området. 

Bebyggelsen på de aktuella fastigheterna har sitt ursprung i 1700-talet, men de har 
inte pekats ut som viktiga kulturmiljöer i kommunens kulturmiljöprogram.  
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Gator och trafik 

Gatunät 
En enskild väg är idag tillfart till de aktuella fastigheterna. Det finns inga uppgifter 
om samfälligheter etc. 

Kollektivtrafik 
Länsväg 1173 trafikeras av Östgötatrafiken. Hållplatslägen finns i finns vid 
Lämmenäs fritidshusområde, söder om de aktuella fastigheterna. 

Parkering 
Parkering sker på den egna bostadsfastigheten. 


