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OM DETALJPLANEN
Detaljplanens handlingar
Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:


Planbeskrivning



Plankarta med bestämmelser



Behovsbedömning



Fastighetsförteckning

Följande utredningar har tagits fram inför granskningen:


Geoteknik, WSP Sverige 2015-04-29 och Ramböll 2017-04-06



Stabilitetsvärdering, Ramböll 2019-05-27 och ÅF 2019-06-28



Dagvattenutredning, WSP 2015-05-28 och 2018-12-21



Bullerutredning, WSP Environmental 2015-05-27



Bullerutredning Finspång Dalsberg, WSP 2018-08-31



Förprojektering av gator och VA,
WSP Samhällsbyggnad 2019-01-29



Skyfallskartering, WSP 2019-11-27



Arkeologisk utredning, arkeologigruppen 2019-06-13

Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) enligt dess
lydelse efter 1 januari 2015.
Förfarande
Detaljplanen tas fram med standardförfarande. Läs mer om processen på sista sidan i detta
dokument.
Planprocess och skede
Planen befinner sig i granskningsskedet. Yttranden över planförslaget kan lämnas under
granskningstiden.
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Behovsbedömning



Fastighetsförteckning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad
bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Huvuddrag
Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot
Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas
här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och
flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen.
I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med
möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken
Planområdet omfattas av två riksintressen för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken.
Riksintressena som omfattas är;
Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom riksintressena föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas, inom
samlad bebyggelse, byggnader med mera högre än 45 meter. Inom planområdet är hösta tillåtna
nockhöjd på 15 meter därmed påverkas inte försvarsmaktens riksintressen på något olämpligt
sätt.
Området berör i övrigt inte något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Kapitel 5 i Miljöbalken – Miljökvalitetsnormer (MKN)
Genomförandet av planen bedöms inte leda till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
MKN luft

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten i Finspång är
relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i samhällsplaneringen. Förordningen med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De
ämnen som regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och
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PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium
och nickel.
Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där samverkar man med
beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. SMHI:s program Simair används för
beräkningar. Kommunens bedömning är att det inte finns någon risk att MKN för luft
överskrids för något ämne.
MKN vatten

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Lotorpsån är planområdets recipient (Lotorp-Glan, SE650984-150226) som mynnar ut i sjön
Glan. Lotorpsån och Glan är ytvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer
fastställda av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt
Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordningen baseras på EU:s ramdirektiv för
vatten (2000/60/EG).
Lotorpsåns har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Status för Glan är
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnorm för
Lotorpsån och Glan är att uppnå god ekologisk status år 2027 och att uppnå god kemisk
ytvattenstatus. Orsaken till att Lotorpsån inte uppnår god ekologisk status beror på hinder för
konnektivitet och negativ hydromorfologisk påverkan i vattendraget. Ingen
övergödningsproblematik bedöms finnas. Ekologisk status för Glan baseras på en bedömning
där växtplankton visar otillfredsställande status och bottenfauna som visar på måttlig status.
Det kan finnas en viss övergödningsproblematik
Dagvatten inom planområdet kommer att fördröjas och renas i diken och fördröjningsdammar
innan det leds vidare ut i recipienten. Enligt föroreningsberäkningen som gjorts i
dagvattenutredningen kommer föroreningsmängderna att öka med föreslagen markanvändning,
men efter rening minskar mängderna avsevärt. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms inte
förhindra att god status kan uppnås för vattenförekomsten.

Figur 1. Föroreningar före och efter rening i damm (µg/l)
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Figur 2. Föroreningar före och efter rening i damm (kg/år).

Plandata
Planen handläggs med standardförfarande
Området består till största delen av oexploaterad åkermark med åkerholmar i den centrala
delen. Inom området finns mindre grusvägar. Dels en som ansluter från Gronvägen i nordväst
och följer den norra delen av planområdet dels en som försörjer området söder ifrån och delar
området i en östlig och en västlig del. Båda dessa är i nuläget endast för gång- och cykeltrafik.
Lägesbestämning
Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster,
bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och
verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder. Planområdet är omkring 15 hektar stort (se
figur 1).

Figur 3 Planområdets placering i förhållande till befintlig bebyggelse.
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Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Finspångs kommun.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan från 2011 är inget ställningstagande gjort för det aktuella
planområdet. Däremot har området pekats ut som utvecklingsområde för bostäder i
aktualitetsprövningen av gällande översiktsplan.1 Området har arbetats fram utifrån efterfrågan
på bostäder i stråket med närhet till riksväg 51.
Detaljplanen bedöms därmed att stämma överens med gällande översiktsplan.
Detaljplaner
Den södra delen av planområdet, det vill säga den delen som utgörs av tillfarten till området, är
planlagt sedan tidigare, DP 254. Detaljplanen vann laga kraft 2011-10-28. Berört område är
planlagt som natur och plantering. Syftet med detaljplan är att möjliggöra för ett område med
småindustri, handel och kontor i ett bra transport- och exponeringsläge. Detaljplanen har
genomförandetid till och med 2021-10-28.

Figur 4. Gällande detaljplan (DP254) för områdets tillfart

Miljöbedömning
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Inom ramen för denna

1

Översiktsplan antagen 2011-11-23 är aktualitetsprövad och beslutad vara fortsatt aktuell av kommunfullmäktige 2016-01-27,
Kf § 8.
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miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan
identifieras, beskrivs och bedöms.
Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som utförts av
samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Behovsbedömningen visar att genomförande av
detaljplanen för Dalsberg inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Någon
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.
Kommunala beslut i övrigt
Den 2 februari 2015 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta
detaljplan för nytt bostadsområde mellan Östra Hårstorp och verksamhetsområdet vid
Norralundsvägen. (Dnr 2014.0804.214)

Planförslag och konsekvenser
Huvuddragen är att detaljplanen ska tillåta en bebyggelse med villor, radhus och lägre
flerfamiljshus i en omfattning och skala som förekommer i omkringliggande bostadsområden.
Det västra kvarteret närmast Gronvägen tillåts dock 4 våningshus, vilket blir ett tillskott i
stadsbilden. Husen bidrar med att skapa variation i bostadsbebyggelsen och kompletterar till
viss del omkringliggande bostadshus.
Bebyggelse
Huvuddelen av planområdet tillåter både villor och radhus, parhus eller flerfamiljshus i två
våningar. Centralt i området tillåts endast en våning på grund av industribuller. Detaljplanens
avsikt är att vara öppen för olika typer av bostadshus och har därför inte några
utformningsbestämmelser.

Figur 4. Illustration över föreslagen bebyggelse.
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Friliggande enbostadshus (villor)

För friliggande småhus föreslås största byggnadsarea 25 procent av fastighetsarean per
fastighet inklusive komplementbyggnad, dock är största byggnadsarea 200 kvadratmeter.
Fastigheternas storlek regleras till minst 800 kvadratmeter.
Rad- eller parhus

Största totala byggnadsarea, inklusive komplementbyggnad inom område där radhus, parhus
och kedjehus byggs är 40 procent av tomtarean.
Fastigheternas storlek regleras inte i detaljplanen och flera radhus och parhus skulle därför
kunna byggas inom en stor fastighet.
Flerbostadshus

I planområdets västra del finns en byggrätt om 1500 kvadratmeter och en nockhöjd på 15
meter. Exempelvis skulle tre stycken punkthus om fyra våningar byggas här.

Figur 5. Skuggverkan från fyravåningshus

En solstudie har gjort för att undersöka den skuggverkan som skapas av de östra byggrätterna.
Bilderna ovan visar skuggverkan runt vårdagsjämning. De ny husen kommer inte att skapa
några skuggor som når de befintliga husen mellan vår och höstdagjämning.
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Under de mörkaste vintermånadernas soliga dagar genererar de nya husen viss skugga över de
befintliga husen från kl.1200 och framåt. Bilden nedan visar skuggverkan den 20 jan kl.12.00,
vilken är den tidpunkt solen träffar några av husens uteplatser.

Figur 6. Skuggverkan från fyravåningshus 20 jan kl 12.00

För att säkerställa att radhusen på Humlevägen inte utsätts för betydande olägenhet av
skuggverkan från fyravåningshusen har en bestämmelse om att marken får endast förses med
komplementbyggnad (s k plusmark) införts i den norra delen av kvartersmarken.
Flerbostadshus kan placeras på flera platser inom planområdet. I två av kvarteren anses
förutsättningarna för flerbostadshus var större. De kvarteret har därför givits en nockhöjd på 8,5
meter.
Placering av byggnadsverk

Placeringsbestämmelser har lagts in i plankartan för att styra var bebyggelsen får placeras för
att få ett gaturum som följer gatan.
Kolonilotter och stadsodling

I planområdets västra del finns ett område avsatt för kolonilotter och stadsodling. Området har
även en byggrätt om 100 kvadratmeter för att möjliggöra föreningslokal eller liknande.
Centralt i området för kolonilotter finns en yta med bestämmelsen att marken inte får förses
med byggnad (prickmark). Platsen ligger lågt och behöver kunna översvämmas vid kraftiga
skyfall.
Tekniska anläggningar

I planområdet avsätt mark för tre transformatorstationer och en pumpstation.
Ytorna för transformatorstationer som ligger i direkt anslutning till kvartersmark förses med
prickmark (5 meter) för att säkerställa att skyddsavståndet mellan transformator och byggnad
uppfylls
Skolor
Inom det aktuella detaljplaneområdet kommer det inte finnas utrymme för att bygga någon ny
förskola eller skola. Befintliga skolor i närområdet bedöms kunna tillgodose behovet.
De två närmsta förskolorna är Hårstorps förskola och Kvarnens förskola. Båda ligger cirka en
kilometer från de planerade bostäderna. Befintliga grundskolor i närområdet är Storängsskolan
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(F-5) och Grosvadsskolan (6-9). Till dessa är avståndet cirka 1,5 kilometer. Gång- och
cykelvägnätet till skolorna och förskolorna är väl utbyggt.
Säkra gång- och cykelöverfarter över Gronvägen förväntas ske via Mandelblomsvägen där ett
bevakat övergångställe finns eller via övergångsstäälet vid kollektivtrafikknutpunkten vid
Bävervägen. Gång- och cykelväg finns redan mellan Mandelblomsvägen och planområdet.
Service
Kommersiell service finns i direkt anslutning till planområde, inom Vibergaområdet samt i
Finspångs centrum.
Närmsta vårdcentral finns på Finspångs lasarett.
Tillgänglighet
All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende
tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbehandlingen i området ska god tillgänglighet
till entréer säkerställas och framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy
ska tillämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet ska ske så att
lutningar inte överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska
nås utan trappsteg eller separata ramplösningar.
Utemiljö, lek och rekreation
Inom och i direkt anslutning till området finns gott om plats för lek och utevistelse. I väster
angränsar planområdet till skogsområde med höga rekreationsvärden och närhet till sjön Gron.
En dryg kilometer norrut ligger Arena Grosvad.
Gator och trafik
Tillfart till området kommer att ske via en anslutning från Norralundsvägen. Detta gör att det
inte behöver byggas ytterligare en in- och utfart på Gronvägen, som är relativt hård trafikerad
och är huvudled för kollektivtrafiken.
Korsningen Gronvägen/
Norralundsvägen har
utretts för den
tillkommande trafiken.
Korsningen behöver
byggas om för att få ett
bra trafikflöde.
Ombyggnationen
kommer att göras under
2020.

Figur 7. Förslag till ny utformning av korsningen Gronvägen – Norralundsvägen.
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Tillfart till befintliga bostadsfastigheter

De bostadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om
planområdet ges en ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Anslutning sker vid vändplatsen i
öster.
Gång och cykel

I norra delen går en grusväg mellan Gronvägen och skogsområdet i öster som idag används
som rekreationsstråk. Vid genomförandet av detaljplanen kommer denna att delvis ersättas med
ny lokalgata för att kunna utnyttja marken på ett effektivt sätt. I den östra delen av planområdet
kommer trafikslagen att blandas, när vägnätet är utbyggt. Det kommer även att byggas en gång
och cykelväg i planområdets sydvästra del för att skapa en gångväg till busshållplatser och
handelsområdet.

Figur 8. Illustration över nytt gång- och cykelnät

Ett nytt gångstråk kommer att anläggas i anslutning till det nya dagvattenstråk i den södra delen
av planområdet.
Kollektivtrafik

En större omstigningsplats finns vid Bävervägen, sydväst om planområdet. Detta är också den
hållplats som ligger närmast cirka 300-800 meter från ny bostadsbebyggelse.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkering ska ske inom respektive fastighet. Parkering för radhusen eller för besökande kan
samordnas. För friliggande hus, kedje-, par- eller radhus anordnas bilparkeringen i första hand
på egen tomt.
Parkering för kolonilotter och stadsodling sker i anslutning till verksamheten.
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Natur
Kommunens har gjort en naturvärdesbedömning för planområdet. På kartan nedan visas de
områden som inventerats. Övrig mark är idag brukad åkermark och bedöms därför inte
nödvändig att inventera.

Figur 9. Karta över de områden som inventerats i den initiala naturvärdesbedömningen.

Den samlade bedömningen är att de tre delområdena har många olika karaktärer. Kartorna
nedan visar i grova drag den indelning i olika karaktärsområden som gjorts vid inventeringen.
Vissa delar har höga naturvärden, vissa har potential för att utveckla högre naturvärden och
andra har få naturvärden.

Figur 10. Grovindelning i olika karaktärsområden, ur Initial naturvärdesbedömning 2017-04-24

Områdena 1 samt 5-7 har få naturvärden. Område 2 och 3 ingår inte i planområdet.
Område 4 har höga naturvärden. Tallar i olika ålder med inslag av gran, asp och björk. En del
av tallarna har pansarbark. Områdets naturvärde ligger främst i de äldre tallarna som med tiden
kan bli lämpliga bostäder för många vedlevande insekter. Området är delvis planlagt för
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bostäder, men till största delen naturmark. Vid en exploatering av området ska
kompensationsåtgärder vidtas.

Figur 11. Grovindelning i olika karaktärsområden, ur Initial naturvärdesbedömning 2017-04-24

I område 8 består naturvärdet främst i den stora andelen stående och liggande döda veden för
vedlevande insekter och fåglar för födosök och bohål. Planförslaget påverkar en del av område
8. Innan området exploateras ska det göras en inventering av främst insektsfauna och lavar.
I område 9 finns naturvärden i form av de större klibbalarna som absorberar stora mängder
vatten samt binder luftkväve. Området säkerställs som naturmark.
Område 10 och 11 utgörs av åkerholmar som är skyddade genom det generella biotopskyddet.
Åkerholmarna ligger inom naturområde i detaljplanen. Skötsel av dessa sker inom kommunens
ordinarie arbete med skötsel av naturmark.
Inom planområdet bedöms inte finns några skyddsvärda djurarter.
Mark- och vegetation
Marken i området består av brukad åkermark med åkerholmar samt några mindre skogspartier.
Terrängen varierar i höjd och i de lägre delarna av området finns vatten ovan befintlig markyta.
I områdets nordvästra del finns ett öppet dagvattendike där dagvatten från närområdet i norr
rinner, via ett fördröjningsmagasin, söderut längs markytan ner mitt på området. Vattnet har här
bildat ett kärr med fri vattenyta ovan mark.
Jordbruksmark

Marken som tas i anspråk för nya bostäder består till stor del av jordbruksmark. Kommunens
bedömning är att föreslagen markanvändning innebär en god hushållning med mark och vatten.
Detta motiveras genom följande frågeställningar:
Är marken jordbruksmark?

Fastigheten Hårstorp 1:1 är en så kallad ”allmän plats fastighet” där olika delar har taxerats på
olika sätt. Kommunens bedömning är att marken inom planområdet till stor del är att betrakta
som taxerad lantbruksenhet.
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Är marken brukningsvärd?

Jordbruksmarken ligger insprängt mellan ett bostadsområde och ett verksamhetsområde och
bedöms som mindre brukningsbar för att främja en sammanhållen, tät och hållbar utveckling av
Finspångs tätort. På den aktuella platsen kan befintlig infrastruktur i form av vatten, avlopp,
gator, gång- och cykelvägar samt närhet till både kommersiell och offentlig service.
Kommunen bedömer att jordbruksmarken utifrån dessa förutsättningar inte bedöms
brukningsvärd inom planområdet.
Tillgodoser den nya bebyggelsen ett väsentligt samhällsintresse?

Finspång har ett tillväxtmål om 30´000 invånare till år 2035. För att skapa förutsättningar för
denna tillväxt och samtidigt ha ett hållbarhetsperspektiv på utvecklingen är bedömningen att
Finspångs utvecklig i första hand ska bygga på befintliga strukturer. Nya markområden
behöver tas i anspråk för ortsutveckling med bostäder, kommersiell- samt offentlig service. Det
gör att jordbruksmark kan komma att tas i anspråk för att ortens utveckling kan bygga vidare på
befintlig infrastruktur i form av exempelvis vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar
samt närhet till service i form av exempelvis barnomsorg och kollektivtrafik.
Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.
Finns det annan mark som kan tas i anspråk i stället?

Platsen bedöms lämpligt utifrån samhällsbyggnadssynpunkt eftersom den bygger på befintliga
strukturer och är en god hushållning med mark- och vattenområden.
Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i aktualitetsprövningen för ÖP2011.
Området har arbetats fram utifrån efterfrågan på bostäder i stråket med närhet till riksväg 51.
Geotekniska förhållanden
Under planprocessens gång har genomförts ett antal utredningar för att säkerställa de
geotekniska förhållandena. Utredningarna visar på att området är lämpligt att bebygga under
förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får
medföra en sänkning av grundvattennivån.
Innan byggnation ska detaljerade geotekniska utredningar genomföras.
Nedan redovisas sammanfattningar av de geotekniska utredningarna.
Översiktlig geoteknisk undersökning 1989/ 2016

I samband med planläggningen av Östra Hårstorp i slutet av 1980-talet gjorde Hylanders Geobyrå AB en översiktlig geoteknisk undersökning som även täcker den del som utreds i denna
detaljplan (1989-03-31) WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun
utvärderat rapporten. Markförhållandena i området varierar där de högre delarna består av
fastmark (friktionsjord) och berg i dagen medan den lägre terrängen består av lösare jord ovan
friktionsjord.
Översiktlig geoteknisk utredning 2017

Under våren 2017 fick Ramböll i uppdrag att genomföra en översiktlig geoteknisk utredning av
området. Detta med syftet att översiktligt beskriva de geotekniska förhållandena inom området,
redovisa dimensionerande värden för jorden samt att ge rekommendationer för
grundläggningssätt beroende på de varierande geotekniska förhållandena.
14

DPXXX

Jordartförhållanden varierar inom området, från lös lera till fast friktionsjord. Området har
delats upp i tre marktyper baserat på jordens lermäktighet och jordartsförekomst.
Rekommenderad grundläggning redovisas på bilden nedan:

Figur 12. Grundläggning utifrån marktyp.

Stabilitetsvärdering 2019

En stabilitetsvärdering gjordes av ÅF 2019-06-28 för att sammanfatta resultaten i de tidigare
geotekniska undersökningarna och förtydliga kvarstående oklarheter.

Figur 13. Situationsplan. På området ska olika typer av byggnader anläggas. Det blå markerade området visar var 5våningshus ska byggas. Det rödmarkerade området visar var 1- eller 2-våningshus ska byggas. Det gulmarkerade området
visar var radhus ska byggas.

Markstabilitet

I området där en- eller tvåvåningsbyggnader planeras består av två meter mäktig lera.
Markstabiliteten är tillräcklig.
Området där fyravåningshus planeras, består av lera. Den översta delen består av torrskorpelera
som är cirka 1 meter tjock. Lerjorden överlagrar en fast lagrad morän. Marken är stabil.
Det område där radhus planeras, består av lös lerjord med tjocklek mellan ca 5-7 meter.
Området i sig, är stabilt om det byggs en eller två våningar på grund av att topografin är flack. I
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händelse att omfattande utfyllnader kommer att göras, måste kompletterande
stabilitetsberäkningar utföras.
Område för öppet dagvattendike. Marken söder om det planerade höghus-området och vid
radhusområdet i öster består av siltig lera. För att undvika skred ska planerad slänt vara 1:2
eller flackare. För att ytterligare säkra stabiliteten ska mindre buskar anläggas på slänterna och
släntkrönen.
Marksättningar

Det område där höghus samt ett- eller två-våningshus planeras, är förväntade sättningar små.
Det område där radhus planeras kan förhållandevis stora sättningar förväntas. Med
utgångspunkt från Översiktlig geoteknisk undersökning från 1989, har en handberäkning utförts
på förväntade sättningar. Beräkningarna visar att sättningarna kan bli cirka 30 cm om 1 meter
fyllning anläggs. I Översiktlig geoteknisk undersökning från 2017 rekommenderas
pålgrundläggning.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Arkeologiska utredningar har gjorts för att undersöka tre objekt i planområdets sydöstra del.
Utredningen föreslår att ett utav objekten, lämnas orörd i planförslaget. Den föreslagna ytan
planläggs som Natur med bestämmelsen fornlämning.

Figur 14. Arkeologisk utredning etapp 2

Störningar och riskfrågor
Planområdet ligger i direkt anslutning till ett område detaljplanerat för verksamheter med ett
maximalt skyddsavstånd på 50 meter. Gränserna i denna detaljplan är anpassade till detta
skyddsavstånd.
Buller
WSP akustik har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en bullerutredning 2018 för
planområdet. Utredningen omfattar både trafik- och industribuller. Eftersom bullret från trafik
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och industri har så olika karaktär måste bullerpåverkan på planområdets redovisas på separata
kartor.
Trafikbuller

För bedömning av trafikbuller i anslutning till ny bostadsbebyggelse har
Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) använts.
I situationerna för 2015 och 2035 beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik
vid fasad klaras. Även riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå från trafik
för uteplats förväntas klaras för både 2015 och 2035.
Nedan redovisas ekvivalent respektive maximal ljudnivå för 2015 och 2035.

Figur 15. 2015. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

Figur 16. 2015. Ljudutbredningskarta avser maximal A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

17

DPXXX

Figur 17. 2035. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

Figur 18. 2035. Ljudutbredningskarta avser maximal A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

Kommunen bedömer att det inte behöver fastställas bullerskyddsåtgärder för trafikbuller i
detaljplanen.
Industribuller

För bedömning av industribuller har Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning
använts.
I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts eftersom det vid
utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer byggas på de då tomma
tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till beräknad ljudnivå från
verksamhetsområdet vid placering och utformning av bostäder inom planområdet för att klara
Boverkets riktvärden. Detta då framförallt högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA.
Dessa behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB.
18

DPXXX

Figur 19. Industri. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från industri

I planförslaget har tillåten högsta nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från
verksamhetsområdet.
I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts småindustri, handel och
kontor som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i
planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller liknande för att
få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya bostadsområdet.
Ljusstörningar
För att minska de eventuella ljusstörningar som kan uppkomma från verksamhetsområdet på
Norralundsvägen avser kommunen anlägga en vegetationsridå mellan områdena.
Förorenad mark
Marken inom planområdet har varit brukad jordbruksmark fram till 2019 och det är orimligt att
anta att det finns förorenade fyllnadsmassor eller andra föroreningar inom aktuellt område.
Radon
All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert.
Ras- och skred
Se rubriken Geotekniska förhållanden.
Skyfall
En skyfallskartering har genomförts av WSP 2019-11-27. Planområdet är en dalgång och
riskerar att få höga vattenflöden vid kraftiga skyfall. Planförslaget har anpassats efter detta. Två
öppna dagvattendammar finns inom planområdet. Båda är utformade för att klara ett 100årsregn och kan översvämmas utan att skada människor eller egendom.
Genom området ska vattnet avledas ytligt med ett dike och två dammar. Diket ska vara ett tvåstegsdike där mittenfåran ska vara 1 m bred och 0,5 m hög samt att terrassen ska vara 1 m bred
på respektive sida innan slänten går upp och möter släntkrön i marknivå.
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Figur 20. Förslag på sektion tvåstegsdike

För dammarnas volym har de som beräknats i dagvattenutredningen som gjordes av WSP
2018-12-21 använts. På fyra ställen passerar diket vägar (enligt den detaljplanen som legat som
underlag) där det kommer att vara trummor/kulvertar. I modellen har det testats med två olika
dimensioner 500 och 1000.

Figur 21. Vattendjup D1000 på kulvert

Figur 22. Rinnvägar D1000 på kulvert
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Utsikt
Längs med Norralundsvägen finns en lagakraftvunnen detaljplanplan som tillåter byggnation i
upp till 12 meter byggnadshöjd. Området ligger på en högre nivå än planområdet och kommer
inom de närmaste åren att byggas ut med fler verksamheter. Detta innebär att delar av utsikten
redan inskränkts.
Utsikt över landskap eller grönytor är ett mervärde i en bostad vilket innebär en kvalitativ
förlust om den försvinner. Förlust av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka
betydande olägenhet så skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av
stadsmiljöer.
Kommunen bedömer att viss förlust av utsikt inte bedöms orsaka en betydande olägenhet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Beslut kommer att tas i
kommunfullmäktige om att utvidga verksamhetsområdet. Inga ledningar för vatten och avlopp
finns således i området. Utrymme för utbyggnad av ledningsnätet säkerställs i planen inom
allmän platsmark. En förprojektering av vatten- och avloppssystemet samt vägnäten har gjorts
av WSP 2019-01-25 för att säkerställa genomförbarheten.
Dagvatten
En dagvattenutredning har gjort av WSP i två steg, steg 1 2015-05-28 och steg två 2018-12-21
på uppdrag av Finspångs kommun. Utredningarna visar att lokalhantering av dagvatten genom
infiltration inte är möjlig då marken till stora delar består av lera och berg. Dagvatten bör
avledas ytligt så långt som möjligt. Gator förses med diken för att få fördröjning och rening av
upp kommet dagvatten nära källan. Bebyggelse och gator ska planeras på så sätt att den ytliga
avrinningen ska följa de naturliga vattenvägarna. Öppna dagvattenmagasin så som dammar
anläggs i lokala lågpunkter. Dagvatten avleds senare till befintligt utlopp öster om planområdet.
Skissen visar ungefärliga föreslagna placeringar av framtida dammar i områdets västra
respektive östra del. Dagvatten från västra området samlas i ny damm och leds vidare till
områdets östra del via en ledning med utlopp i befintligt dike alternativt eller strax öster om
befintligt dike. Dagvatten avleds sedan ytligt till andra dammen i östra området. I mitten av
områdets östra del finns en mindre höjdrygg som delar områdets lokala lågpunkt. Denna är en
mindre höjdrygg som kan byggas bort vid höjdsättning av området. Dagvatten från befintliga
fastigheter norr om utredningsområdet avleds via ett dikessystem till en befintlig
fördröjningsdamm i planens nordvästra del. Detaljplanen bör ta hänsyn till detta system och
dagvatten från befintlig damm bör avledas tillsammans med dagvatten från området vidare från
utredningsområdet och vidare bort via utloppet öster om detaljplanen. Genom området och norr
om fastigheten Hårdtorp 1:80 går en befintlig dagvattenledning. Om möjligt bör även det
dagvattnet lyftas upp och hanteras ytligt.
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Figur 23. Dagvattendammarnas placering och det öppna diket, samt flödesriktningar.

Värme
Fjärrvärmenätet finns utbyggt i området Östra Hårstorp norr om planområdet. För att Finspångs
tekniska verk ska kunna ansluta området till fjärrvärmenätet är en hög anslutningsgrad en
förutsättning.
El
I anslutning till befintlig bebyggelse i norr finns en elnätsstation. Elnätet kommer att behöva
byggas ut i samband med exploateringen.
Avfall
Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för avfallshanteringen
inom planområdet.
Elektronisk kommunikation
Längs med befintlig gång- och cykelväg i norra delen av planområdet finns fiberledningar
dragna vilket gör det möjligt att på ett förhållandevis enkelt sätt koppla på ny bebyggelse.
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Genomförandebeskrivning
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska
åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt
samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan fungerar som
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna.
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, vatten- och
avloppsanläggningar, vägar med mera regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
Kommunen använder sig av fördröjd genomförandetid för den del av detaljplanen som berör
DP254. Genomförandetiden för denna del av planen är 5 år och startar 2021-10-29.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning.
Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation
Huvudmannaskap för allmän plats

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats (gator, gång-/cykelvägar och naturmark).
Kommunen ansvarar därmed för att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på
annat sätt iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar också för
drift och underhåll.
Huvudmannaskap vatten och avlopp

Finpångs Tekniska Verk AB är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten och ansvarar
därmed för att anläggningar för vatten, avlopp och dagvatten byggs ut inom planområdet samt
ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Planområdet ingår i dagsläget inte i verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten.
Verksamhetsområdet kommer att utökas när detaljplanen vinner laga kraft och VAanläggningen är utbyggd.
El, tele, elektrisk kommunikation och värme

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet. TeliaSonera Access AB är huvudman för
telenätet.
Finet AB är huvudman för fibernätet.
Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för
anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och
underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet.
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Kvartersmark

Varje exploatör och/eller fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin
kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt detaljplanen.
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark
som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.
Fastighetsägaren/exploatören ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och
avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell.
Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av
samhällsplaneringsenheten.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet.
Bygglov/anmälan/övriga tillstånd

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs kommun, Bygg- och
miljöenheten.
Till Bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras.
Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten.
Genomförande och samordning vid utbyggnad av allmän plats

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kommun, som även
ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och allmänna ledningar.
Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska kontrollen av VA- ledningar och
dagvattenledningar inom allmän platsmark.
Projektering och utbyggnad/ombyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän platsmark
ska samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Samordning vid projektering och utbyggnad ska även ske med övriga ledningshavare (el, tele,
fiber etcetera).
Genomförande inom kvartersmark

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked tagits.
Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad.
Preliminär tidplan

Planering:
Samråd om detaljplan

Oktober/november 2017

Granskning av detaljplan

Mars/April 2020

Antagande av detaljplan *

Q2 2020

Genomförande kvartersmark och allmän
plats:

Byggnation påbörjas när detaljplanen vunnit laga
kraft.
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*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte
överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i tiden, vilket
medför motsvarande förskjutning av genomförandet.

Tekniska frågor
Elledningar

Elledningen i den norra delen av planområdet behöver flyttas vid en exploatering av området.
Den ska placeras inom allmän platsmark NATUR.
Dagvatten

När området exploateras måste det anläggas ett avskärande dike mellan Fjärilsvägen och de nya
bostäderna i den norra delen av planområdet för att ta hand om det vattnet vid ett skyfall.

Figur 24. Placering av avskärande dike.

Kompensationsåtgärder natur

Kompensationsåtgärder i enlighet ned naturinventeringen ska göras för att miljökompensera för
de naturområden som tas i anspråk för bebyggelse.
I område 8 består naturvärdet främst i den stora
andelen stående och liggande döda veden för
vedlevande insekter och fåglar för födosök och bohål.
Planförslaget påverkar en del av område 8. Innan
området exploateras ska det göras en inventering av
främst insektsfauna och lavar.

Ljusstörningar

För att minska de eventuella ljusstörningar som kan uppkomma från verksamhetsområdet på
Norralundsvägen avser kommunen anlägga en vegetationsridå mellan områdena.
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Tillfart, post- och avfallshantering för befintliga bostadsfastigheter

Tillfart till de befintliga bostadsfastigheterna öster om planområdet ska ske genom
Dalsbergsområdet. Anslutning ska ske vid vändplanen i öster.
I anslutning till vändplatsen behöver även anordnas utrymme för postlådor och soptunnor för
dessa fastigheter.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planområdet berör följande fastigheter.
Fastighet:

Ägare:

Hårstorp 1:1

Finspångs kommun

Kvartersmark

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder
som enbart berör en enskild fastighet, till exempel avstyckning, kan endast sökas av den
fastighetsägaren.
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel fastighetsreglering, kan sökas av
någon av de berörda fastighetsägarna med en överenskommelse mellan parterna som grund för
ansökan.
All kvartersmark inom planområdet tillhör i dagsläget den kommunägda fastigheten Hårstorp
1:1.
Kvartersmark för bostäder

Kommunen kommer att sälja kvartersmark för bostadsbebyggelse. Det kan ske både direkt till
privatpersoner genom den kommunala tomtkön och till byggherrar genom markanvisning.
I samband med försäljning ska nya fastigheter bildas. Antalet fastigheter inom kvarteren kan
komma att variera beroende på upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt).
Kvartersmark för koloniområde

Kommunen kommer iordningställa kvartersmark för koloniområde och därefter upplåta marken
till Grostorps kolonilottsförening.
Utformningen av koloniområdet kommer att arbetas av kommunen fram parallellt med
projektering av allmän plats.
Allmän platsmark

Allmän platsmark kommer att fortsätta tillhöra den kommunägda fastigheten Hårstorp 1:1.
Fastigheten Hårstorp 1:1 är idag cirka 173 hektar och innehåller till största delen allmän
platsmark inom östra delen av Finspångs tätort.
Gemensamhetsanläggningar, servitut

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet.
Det finns ett befintligt servitut inom planområdet. Det avser ett servitut för brunn och
vattenledning till förmån för fastigheten Hårstorp 2:88 (akt-nr 05-FIN-3086.1). Servitutet är
beläget inom kvartersmark för bostäder i östra delen av planområdet.
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Kommunen kommer i samband med genomförandet av detaljplanen att säkerställa att
fastigheten fortsättningsvis kommer att få tillgång till vatten, antingen genom att servitutet
finns kvar, eller omlokaliseras, eller genom en annan VA-lösning.
Nya gemensamhetsanläggningar och/eller servitut kan komma att bildas om det uppkommer
behov av samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar inom
kvartersmark.
Ledningsrätt

I planområdets södra del finns en ledningsrätt, aktnummer 05-FIN-3463. Ledningsrätten ligger
till förmån för Finspångs Elverk (bör ligga hos Vattenfall idag). Ledningsrätten ligger inom
allmän plats och bedöms inte påverkas av planläggningen.

Figur 25 Ledningsdragningens sträckning.

Avtal

Följande avtal kan behöva tecknas/ändras för att genomföra detaljplanen:
Arrendeavtal
Jordbruksarrende

Åkermarken inom planområdet är utarrenderad. Befintliga arrendeavtal är uppsagda. Nya
arrendeavtal som reglerar brukande fram till dess att byggnation påbörjas kan komma att
tecknas.
Lägenhetsarrende

Inriktningen är att ett nytt arrendeavtal ska tecknas mellan kommunen och Grostorps
kolonilottsförening avseende upplåtelse av mark för kolonilottsverksamhet.
Markanvisningsavtal

I det fall kommunen väljer att låta byggherrar/exploatörer bygga flera hus inom ett eller flera
kvarter ska markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och byggherre/exploatör.
Markanvisningsavtal kan komma att tecknas innan detaljplanen antas.
Markanvisningsavtal som leder till att byggherre/exploatör köper mark fullföljs genom
marköverlåtelseavtal.
Markanvisning ska ske enligt kommunens riktlinjer för markanvisningar (antagna av
kommunfullmäktige 2016-10-05).
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Köpeavtal

Köpeavtal tecknas mellan kommunen och privatpersoner för fastigheter (småhustomter) som
säljs via den kommunala tomtkön.
Köpeavtal för småhustomter tecknas först när detaljplanen vunnit laga kraft, avstyckning av
fastigheter är klar, och gator är utbyggda.
Markavvattningsföretag

Det markavvattningsföretag (aktnummer E 2*0797)som tidigare fanns inom planområdet har
upphävts av mark- och miljödomstolen (M 1318-19, 2019-12-20).

Figur 26 Karta över Ölstad dikningsföretag. Kartan hämtad från Länsstyrelsens
WebbGIS http://ext- webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/ 2017-09-26

Ekonomiska frågor
Intäkter och kostnader (kvartersmark och allmän plats)

All kvartersmark inom planområdet ägs i dagsläget av kommunen. Kommunens intäkt består
av försäljning av kvartersmark inom planområdet.
Försäljning av kvartersmark kan komma att ske både till privatpersoner (småhustomter till
tomtkön) och till byggherrar/exploatörer.
Respektive fastighetsägare svarar (utför och bekostar) för utbyggnadskostnader inom sin
kvartersmark.
Kommunen svarar för (utför och bekostar) utbyggnad av allmän plats.
Kommunen har inför detaljplanens granskningsskede tagit fram en exploateringskalkyl. Den
visar att intäkterna av markförsäljning över tid beräknas täcka kostnaderna för utbyggnad av
allmän plats och andra genomförandekostnader.
Storleken på de uppskattade intäkterna är osäkra och det kan ta lång tid innan ett noll-resultat
kan nås. Intäkterna beror på flera faktorer, så som intresset från marknaden att bygga olika
bostadstyper som är ”nya” för Finspång, och den allmänna prisutvecklingen på
fastighetsmarknaden.
Driftskostnader

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, parker med mera) inom
detaljplanen bekostas med skattemedel.
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Vatten/avlopp, el/energi, tele med mera

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ändamål av ledningsägare
och operatörer.
Fastighetsbildning, ersättning

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter.
I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.
Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt överenskommelse
eller enligt förrättningsbeslut.
Bygglov, anmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
Planavgifter tas ut enligt gällande taxa.

Deltagande i planarbetet
Tjänstemän
Marika Sjödin Naturvårdssamordnare, Samhällsplaneringsenheten
Konsulter
Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter

Samhällsplaneringsenheten

Magnus Pirholt
Enhetschef

Marika Östemar
Planarkitekt
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Vad är en detaljplan2
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat
bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska
förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden och gränserna för dessa.
Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra
kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen
miljöbalken. Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna
intressen tas upp i bygglovsprövningen.
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven
genomförandetid, om är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter
planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras
eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.
Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället
utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.
Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att
kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller
samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen
är huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd
för allmänna platser. Kommunalt huvudmannaskap medför en skyldighet att ställa i ordning
och underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk.

2 Texten hämtad från Boverkets PBL-kunskapsbank

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar- detaljplan1/
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