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Förord
Samhällen byggs och utvecklas för och av de
människor som bor och verkar där. Det är utgångspunkten i det förslag till översiktsplan
som vi i beredningen för samhällsplanering
lägger fram. Att ett samhälle ska vara funktionellt för de som bor och verkar i det är en självklarhet i teorin som tyvärr alltför ofta blir en
vision som tenderar att krackelera i praktiken.
Ofta blir det en skevhet i planeringen som gör
att vissa grupper gynnas särskilt mycket medan andra grupper får stå tillbaka och kanske
anstränga sig lite mer för att få vardagen att
fungera. Så vill vi inte ha det i Finspång. Därför
har vi sammanvägt ett antal parametrar som
bidrar till att göra vardagen hos medborgarna

både enkel och fylld med livskvalitet. Det ska
vara gott att leva i Finspångs kommun!
Temat i förslaget till översiktsplan är hållbarhet, med en planering som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar får vi ett samhälle
för och med dem som verkar i det, medborgarna. Genom att vi tidigt i processen förde
dialog med medborgarna om inriktningen
för översiktsplanen har vi nu ett förslag som
till stor del bygger på flera av de åsikter som
framkomligt i dialogen. Till exempel har vi
betonat vikten av fler och varierande boenden
i attraktiva lägen, landsbygdsorternas egna
unika värden och utvecklingsmöjligheter samt

centrumkärnans attraktionskraft.
Under arbetets gång har beredningen kunnat
följa en positiv befolkningsutveckling under
året 2009 och även under 2010. Vi vet också att
det pågår flera positiva förändringar, som Siemens nybyggnation av kontor och omfattande
andra investeringar, stora investeringar och
utbyggnad på Sapa-området samt Kulturens
Hus i centrum. Med detta förlag till ny översiktsplan vill vi skapa goda möjligheter till en
fortsatt utveckling av Finspångs kommun.
Det är med stor optimism inför framtiden som
vi i beredningen för samhällsplanering lämnar
ifrån oss detta förslag.

Kommunfullmäktiges beredning för samhällsplanering
Stig Andersson (S), ordförande; Vakant (V), vice ordförande; Anders Bergman (S); Bill Johansson (S); Hans-Erik Svensson (S); Rune Larsson (M),
ordförande till 2011; Elisabeth Åsén (C), vice ordförande till 2011; Tommy Jacobson (FP); Bertil Widesäter (KD); Anna Bergman (MP) (insynsplats)
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Läsanvisningar
För att underlätta att hitta i översiktsplanen finns beskrivningen nedan av de olika kapitlen, med den färgsättning som respektive kapitel markerats
med.
1. Inledning och planeringsförutsättningar

2. Ett hållbart, välmående
och attraktivt samhälle

3. Fysisk hållbarhet

4. Miljö-, hälso-, och riskfaktorer

5. Riksintressen

Det inledande kapitlet,
Inledning och planeringsförutsättningar, beskriver
vad en översiktsplan är,
hur den används samt
kommunens utgångsläge
och förutsättningar för
planeringen.

Det andra kapitlet, ett
hållbart, välmående och
attraktivt samhälle, beskriver den teoretiska utgångspunkten i planeringen,
det hållbara perspektivet.
Detta perspektiv genomsyrar sedan resultatet. hur
kommunen tar ställning
till hur den fysiska miljön
skall utvecklas och bevaras.

Det tredje kapitlet, Fysisk
hållbarhet, summerar
översiktsplanens tidigare
ställningstaganden och
beskriver på ortsnivå hur
kommunens fysiska miljöer skall utvecklas.

I det fjärde kapitlet, Miljö-,
hälso- och riskfaktorer,
beskrivs de risker som
planeringen tagit hänsyn
till samt förhållningssättet
till dessa.

I det femte kapitlet, Riksintressen, beskrivs de miljöer, områden och platser
som är viktiga ur ett nationellt perspektiv.

6. Mellankommunala
intressen

7. Grunddragen i markoch vattenanvändningen

8. Genomförande

9. Konsekvenser

10. Planeringsunderlag,
referenser

I det sjätte kapitlet, beskrivs de miljöer, platser,
verksamheter mm som berör en eller flera av kringliggande kommuner.

I det sjunde kapitlet,
Grunddragen i mark- och
vattenanvändning samt bebyggelseutveckling, sammanfattas grunddragen
i planeringen och bebyggelseutvecklingen under
planperioden.

I det åttonde kapitlet,
Genomförande, beskrivs
kommunens strategi och
tillvägagångsätt för att genomföra översiktsplanens
intentioner.

I det nionde kapitlet,
Konsekvenser, beskrivs
konskevenser ur olika perspektiv av de åtgärder som
föreslås i översiktsplanen.

I det tionde kapitlet,
Planeringsunderlag och
referenser, redovisas de
planer och andra källor
som utgjort underlag för
översiktsplanen.

2

Översiktsplan för Finspångs Kommun

1. Inledning
Varför en ny översiktsplan?

2009 var det utsänt på remiss, och under perioden inkom många synpunkter från berörda
organisationer och myndigheter.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen, PBL, ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. Syftet med
översiktsplanen är att redovisa kommunens
ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska
miljön ska utvecklas och bevaras.

De inkomna synpunkterna låg sedan till grund
för det fortsatta arbetet med att ta fram samrådsversionen av översiktsplanen. Den attitydundersökning som genomfördes för Framtiden
finns i Finspång - Inriktning för översiktsplanen
i kommunhuset ledde fram till en rad områden som medborgarna ansåg att kommunen
bör förbättra. De tydligaste områdena var att
Finspångs centrum är en oattraktiv miljö, att
det är svårt att få jobb i kommunen (speciellt
för kvinnor) och att vi inte har tillräckligt bra
kollektivtrafik. Dessa frågor behandlas i översiktsplanen.

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun
har tillsatt en särskild beredning för samhällsplanering som erhållit i uppdrag att utarbeta
förslag till ny översiktsplan.
För uppdraget har beredningen biträde av en
arbetsgrupp som består av utvecklingschef
Hans Lindberg, planarkitekt Marika Östemar,
planarkitekt Aline Eriksson, samhällsplanerare Linda Uller samt miljöstrateg Per Strannelid.

Samråd

Det nya arbetssättet har varit en utvecklande
process för både medverkande tjänstemän och
förtroendevalda.

Översiktsplanearbetet
Program

Beredningens arbete resulterade först i ett program, dokumentet Framtiden finns i Finspång
- Inriktning för översiktsplanen. Detta var den
inledande delen av arbetet med att ta fram en
ny översiktsplan för Finspångs kommun, och
arbetet baserades på den vision som antogs
av kommunfullmäktige 2006. Dokumentet
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Beredningens ordförande 2009-2010, Rune Larsson samt
Linda Uller och Hans Lindberg med ett resultat av den demokratiska dialogen med kommunens medborgare.

presenterades under 2009 för medborgarna,
bland annat under rådslag där man fick möta
kommunens tjänstemän och förtroendevalda,
och på Internet där man också kunde lämna
synpunkter. Under augusti och september
3

Efter ett omfattande arbete kunde översiktsplanen för Finspångs kommun ställas ut för
samråd under tiden 2010-07-01 till 2010-0910. Under denna tid hade medborgarna och
berörda myndigheter möjlighet att inkomma
med synpunkter. Materialet fanns tillgängligt
både på Internet och i förvaltningshuset. Det
hölls även ett Öppet Hus-möte i förvaltningshuset, där alla som ville var välkomna att diskutera samrådsförslaget med kommunens
tjänstemän och förtroendevalda.
Efter samrådet sammanställdes en samrådsredogörelse, i vilken inkomna yttranden redovisas, samt vilka förändringar av planhandlingen de föranlett. Samrådsredogörelsen ingår
Inledning och planeringsförutsättningar

som en bilaga till utställningsversionen av
översiktsplanen.

reglerna trädde ikraft.

Utställning

Tillägget behandlas under rubriken Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Utställning

Efter samrådet har följt ett betydande arbete
med att färdigställa en utställningshandling
utifrån de inkomna synpunkterna.
Den utställningsversion av översiktsplanen
som nu presenteras är ett fortsatt steg i en process för att kommunfullmäktige till sommaren
2011 ska kunna anta en ny översiktsplan för
Finspångs kommun.

Vad ska översiktsplanen innehålla?

I översiktsplanen presenteras grunddragen i
kommunens syn på användningen av markoch vattenområden. Kommunen ska förespråka en användning som i första hand beaktar
allmänna intressen och därmed inte enskilda
personers önskemål. Likaså ska det framgå
vilken användning kommunen prioriterar vid
en avvägning mellan olika allmänna intressen.
I översiktsplanen redovisas de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas i planeringen samt
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.
Det ska tydliggöras hur den byggda miljön i
kommunen ska utvecklas och bevaras. Avslutningsvis ska planens konsekvenser gå att utläsa.

Hur används översiktsplanen?

Översiktsplanen har flera funktioner både teoretiskt och praktiskt. På en övergripande nivå
är planen och planprocessen ett verktyg för att
främja demokrati och medborgarinflytande.
Inledning och planeringsförutsättningar

Samråd

Antagande

Beslut i kommunfullmäktige 2009-10-28 (Kf §
283)

Planprocessen
Aktualisering

Program

Intentionerna är att skapa medvetenhet om
de processer som har betydelse för samhällsutvecklingen och ge invånarna möjlighet att
påverka kommunens framtid. För detta har
översiktsplanen en viktig funktion genom att
formulera och redovisa gemensamma visioner och övergripande mål för hur kommunen
avser att utvecklas på lång sikt. Mer konkreta
användningsområden för planen är att skapa
beredskap för framtida förändringar samt att
säkerställa olika typer av bevarandevärden
inom kommunen. Likaså har planen en betydelsefull uppgift vid helhetsbedömningar eftersom den gör det möjligt att betrakta olika
typer av lokaliserings- och markanvändningsförslag och dess konsekvenser i ett större sammanhang.

Tematiskt tillägg för landsbygdsutvecklingsområden

Översiktsplanen innehåller även ett tematiskt
tillägg för landsbygdsutvecklingsområden
som en följd av att arbetet med översiktsplanen påbörjades innan de nya strandskydds4

Översiktsplanearbetet kan delas in i fem olika
skeden;
 Program
 Samråd
 Utställning
 Antagande
 Aktualitetsprövning
Programskedet är inte formellt reglerat i Planoch bygglagen, men brukar ofta inleda arbetet
med översiktsplanen genom att diskutera hur
arbetet ska bedrivas. Vilka mål har kommunen? Vilken är den huvudsakliga inriktning
som översiktsplanen ska ha?
Kommunen ska samråda med myndigheter,
intresseföreningar och enskilda under översiktsplanearbetet. Syftet med samrådet är att
informera om innehållet i översiktsplanen, för
att ge berörda möjlighet att påverka innehållet
och förbättra beslutsunderlaget. De synpunkter som inkommer under samrådet ska sammanställas i en samrådsredogörelse.
Sedan ställs översiktsplanen ut under minst
två månader. Utställningen ger berörda möjlighet att se hur synpunkter från samrådsskedet behandlats i planen, samt möjlighet för
nya synpunkter att föras fram. Synpunkter ska
lämnas skriftligen under utställningstiden. EfÖversiktsplan för Finspångs Kommun

ter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande som bifogas planhandlingarna.
Till översiktsplanen ska länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget bifogas. Här
ska länsstyrelsen bedöma hur kommunen
hanterat mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer. I yttrandet ska också framgå om länsstyrelsen inte godtagit någon del av planen.
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Planen ska, då den vunnit laga
kraft, skickas till boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av
förslaget.

tal bygglov till kommunen ökat, vilket sänder
positiva signaler. Varje år uppförs ungefär ett
tjugotal nya småhus, och många av dessa på
landsbygden.
Vid infarten från Norrköping har vi fått ett
nytt industriområde.
Riksväg 51, förbifart Svärtinge, har haft stor
betydelse för såväl näringslivets transporter
som för resor till arbete och service.
Genomfartsleden för riksväg 51 på Finspångs
västra sida har genomgått en ordentlig upp-

Inom kommunen har det även genomförts en
mängd andra projekt, som t.ex rondeller, återvinningsstationer, bredbandsutbyggnad och
upprustning och komplettering av gång och
cykelvägnätet.

Kommunens vision

Finspång är den attraktiva kommunen i en
spännande region, där vi skapar utveckling och
livskvalitet genom samverkan, öppenhet och
nytänkande.

Vår vision innehåller värdeord och kärnvärden.

Aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige varje mandatperiod ska ta ställning
till översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen
ska i samband med detta redogöra för de statliga intressena och ge sin syn på planens aktualitet.

Vi betonar den attraktiva kommunen. Det är
inte ett absolut tillstånd utan en fråga om vad
vi är kända för och hur människor värderar
kommunen. Det viktigaste är att de som bor
i kommunen är stolta över sin bygd och förmedlar en bild av en attraktiv kommun.

Vad har hänt sen föregående översiktsplan

Vi betonar regionen för att belysa vårt omvärldsberoende där främst en spännande och
attraktiv region är viktig. Vi bor och verkar i
allt större utsträckning i en region där vi har
tillgång till bra boende, arbete, kommunikation, utbildning, service och kulturella upplevelser. Våra företag måste för sin utveckling
ha tillgång till goda kommunikationer, kompetens, kompetensutveckling och samverkansparter inom en region.

Mycket har hänt i kommunen sedan den gällande översiktsplanen från 1990 antogs. Vid
Arena Grosvad har vi fått en stor och attraktiv
sportanläggning, med både äventyrsbad, gym,
bowling, servering mm. I Finspångs tätort har
ett populärt och omfattande bostadsområde
vuxit fram på Östra Hårstorp.
Ett mindre bostadsområde är under framväxt
vid Lugnet, och Finspångs centrum har fått en
del nya bostadsrätter. De senaste åren har anÖversiktsplan för Finspångs Kommun

rustning, och har bland annat kompletterats
med gång- och cykelbana, för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Vi betonar utveckling som viktig för att kunna
möta framtidens krav och vara konkurrens5

Inledning och planeringsförutsättningar

kraftiga.
Vi betonar livskvalitet där vi ska bjuda både
den mindre ortens kvaliteter och vad den större staden i regionen kan erbjuda. Vi vill lyfta
fram de kvaliteter vi kan erbjuda med närhet
och trygghet i boende, nära till arbete och service och nära till natur och en aktiv fritid. En
barnvänlig kommun skapar livskvalitet. Det
står även för att vi lever jämställda i ett samhälle baserat på en hållbar utveckling.
Vi vill skapa vår framtid genom det vi är bra
på, att samverka för att höja kvalitet och effektivitet.

 Skapa förutsättningar för utveckling av
näringsliv och öka antalet arbetstillfällen
genom att verka för en ökad differentiering
av arbetsmarknaden
 Vara den barnvänliga kommunen med ett
brett utbud av boende, utbildning, upplevelser och fritidsaktiviteter
 Regional samverkan för ökat samarbete
och förbättrad infrastruktur
 Använd miljö, mångfald, jämställdhet och
folkhälsa som drivkraft för hållbar utveckling

Vår kommun står för öppenhet. Vi vill öka
medborgarnas medverkan i tidiga skeden av
planeringsprocessen. Särskild omsorg vill vi
ägna formerna för hur barn och ungdom ska
komma till tals och påverka den bygd de ska
växa upp i och ta över som vuxna. Öppenhet
står även för att vi med öppen famn välkomnar de som flyttar hit från andra delar av landet och andra länder. I det öppna Finspång
lever vi integrerade oavsett social tillhörighet,
i vilket skede av livet vi befinner oss i eller vilken etnisk grupp vi tillhör.

Kommunfullmäktige har angivit vilka satsningar som ska göras inom strategiska områden. Några sådana områden av vikt för översiktplanen är:

Öppenhet och nytänkande

För visionen om det öppna Finspång är huvudstrategin att förstärka och utveckla den
lokala demokratin, både i mötet och i dialogen
med det traditionella partilivet som med de
nya grupper som växer fram i form av byalag
och andra intressegrupper. Särskild vikt måste läggas på att utveckla former och forum för
att engagera ungdom på ungdomens villkor.

Trygghet

För många människor är trygghet en viktig
del för att ha en hög upplevd livskvalitet. Vi
vill medverka till satsningar som syftar till att
öka tryggheten i kommunen. Kommunen kan
till exempel arbeta med att motverka drogmissbruk, skapa bra offentliga miljöer och att
skapa aktiviteter ute i bostadskvarteren och i
de mindre tätorterna, till exempel grannsamverkan.

Företagande och arbete

Öppenhet står även för nytänkande, en nyfikenhet på det nya, att vi vågar ompröva och
pröva nytt.

Utvecklingen av näringsliv, företagande, entreprenörskap och arbetsmarknad står i fokus
i kommunens framtida arbete. Inte minst de
ungas möjlighet att få arbete. Framtagande av
lärlingsplatser, mer fokus på entreprenörskap
i skolan, bättre resultat inom utbildningssidan och ökad samverkan med näringslivet om
ungdomars arbetstillfällen är exempel på vad
som planeras. Därtill kommer behovet av att
tillskapa mer planlagd mark för företagseta-

Strategier

Strategierna beskriver vägval för att uppnå
visionen. Följande strategier har antagits av
kommunfullmäktige:
 Fokusera på att ge en effektiv och tillgänglig service av god kvalitet
Inledning och planeringsförutsättningar

Strategiskt viktiga områden
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bleringar och företag som växer på orten.

Boende och boendemiljöer

Ett omfattande arbete pågår med att utveckla
förutsättningarna för boendet i kommunen.
Det handlar bland annat om att:
 Utöka antalet tomter för villa och radhusbebyggelse
 Underlätta flyttning för dem som vill lämna boende i villor och radhus till förmån
för hyres- och bostadsrätter
 Omvandla det äldre beståndet av hyresrätter så att de bättre stämmer med människors behov
 Nyproduktion av bostäder

mande åren bedrivs ett arbete med att utveckla Finspångs centrum med Bruksparken och
övriga miljöer för att öka attraktiviteten som
mötesplats.

lighet för att utveckla natur- och upplevelseturism och ett attraktivt fritidsboende. Här är
inriktningen att fortsätta att förverkliga det
landsbygdsprogram som fullmäktige antagit.

Landsbygden

Kommunal service

Finspångs kommun har en tillgång i sin landsbygd i ett storslaget skogs- och sjölandskap.
Den är unik genom de många levande bruksorterna med framgångsrika och anrika företag
som ger underlag för att människor ska kunna
bo och verka på landsbygden med tillgång till
en grundläggande service.
Skogs- och sjölandskapet ger också en möj-

Kommunikationer

En väl fungerande kollektivtrafik blir allt viktigare i och med att allt fler pendlar både till
arbete och fritid. Nu när förbifart vid Svärtinge för riksväg 51 är klar är det viktigt att
arbeta vidare med förbifarten i Finspång tätort
och den fortsatta sträckningen till Örebro, liksom förbifart Falla.

Förskolan

Det är viktigt att vi kan bibehålla och utveckla
kvaliteten inom förskolan. Kommunen satsar på att minska barngrupperna samt att
höja kvaliteten genom att förbättra personalgruppernas planeringsmöjligheter. Förskolan
byggs också ut för att möta en ökad efterfrågan.

Skola och utbildning

Finspångs kommun ska ha en hög kvalitet på
såväl grundskolan som gymnasieskolan. Fortfarande finns det många områden som kan
förbättras, inte minst antalet elever som går ut
grundskolan med behörighet att söka in på de
nationella programmen inom gymnasieskolan.

För Sapas och Siemens industriområden bör
en ny anslutningsväg från norr studeras för
industrins utvecklingsmöjlighet samt för att
förbättra för både omfattande och tunga godstransporter.

Fritid och kultur

För övriga vägar prioriterar kommunen en
förbättrad vägstandard och att vägunderhållet förbättras.

Inom kultur- och fritidsområdet dominerar
satsningen på att förverkliga vision Grosvad
de närmaste åren.

Finspångs tätort

Kultur som tillväxtfaktor ska ägnas ökad uppmärksamhet, ett uttryck för detta är ambitionen att utveckla ett Kulturens Hus.

Finspångs tätort har en vital betydelse för
service och som mötesplats. Under de komÖversiktsplan för Finspångs Kommun

Utveckling av den kommunala servicen handlar bland annat om att utveckla kvaliteten i
tjänster, där utarbetande av tjänstegarantier är
ett sätt. Ett annat område är att systematiskt
ta hand om de synpunkter, förslag och kritik
som kommer från brukare och allmänhet.
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Finspångs kommun
Nuläge

Under 2009 ökade befolkningen i Finspångs
kommun med 144 invånare Under 2010 har
folkmängden ökade folkmängden med 14 invånare till 20 747. Utvecklingen under 2011
är svårbedömd, befolkningsutvecklingen är
svagt positiv, dock är bristen på lediga lägenFolkmängd i Finspångs kommun 1968 - 2010
26000

Folkmängd

25000
24000
23000

Efter en nedgång i den industriella sysselsättningen i början av 90-talet har sysselsättningen inom tillverkningsindustrin ökat och
är idag större än vid 90-talets början. Däremot
har sysselsättningen minskat inom såväl privat som offentlig tjänsteproduktion. För närvarande sker en kraftig tillväxt inom främst
Siemens och Sapa-företagen, med produktion
inom teknik-, energi- och miljöområdet.

Flertalet som flyttar är i åldern 20-35 år. Den
långvariga perioden med nettoutflyttning och
låga födelsetal medför att kommunens åldersstruktur blivit allt mer ofördelaktig. Befolkningspyramiden illustrerar hur antalet barn
0-20 år och personer i åldern 20-49 år minskat
i kommunen mellan 1989 och 2009 samtidigt
som antalet personer över 50 år ökat och fram
förallt antalet personer över 80 år.

22000

Under 2000-talet har balansen mellan in- och

21000

Finspångs Kommun totalt									
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

20000

Befolkning år 2010 jämfört med år 1990, Finspångs kommun
100-w
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5,0

Tidigare har dock kommunens folkmängd
minskat sedan mitten på 1970-talet med undantag för några enstaka år i 90-talets början.

utflyttning blivit allt bättre till att det i dag i
stort sett är balans mellan in- och utflyttning.
Dock har de låga födelsetalen medfört att
kommunen fortsatt att minska i folkmängd
fram till 2009. De två senaste åren har kommunen haft en positiv befolkningsutveckling.

heter och få byggbara tomter ett hinder för de
som vill flytta till kommunen.

4,0

3,0

2,0

Män %

1,0

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Kvinnor %
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4,0

5,0

Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
1823
1044
838
915
1031
1931
6025
5542
3153
989
23291

2000
1214
1148
934
849
756
1232
5185
5899
3079
1181
21477
8

2010
1 279
817
634
674
912
1 404
4 562
5 683
3 423
1 359
20 747

Förändring
1990-2010
abs
%
-544 -29,8
-227 -21,7
-204 -24,3
-241 -26,3
-119 -11,5
-527 -27,3
-1463 -24,3
141
2,5
270
8,6
370 37,4
-2544 -10,9

Prognos
2020
1 315
938
697
671
671
1 152
4 316
5 607
3 947
1 425
20 739

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
abs
%
36
2,8
1 467
121 14,8
1 017
63
9,9
739
-3 -0,4
707
-241 -26,4
707
-252 -17,9
1 269
-246 -5,4
4 793
-76 -1,3
5 829
524 15,3
4 031
66
4,9
1 441
-8
0,0
22 000

Förändring
2010-2020
abs
%
188 14,7
200 24,5
105 16,6
33
4,9
-205 -22,5
-135 -9,6
231
5,1
146
2,6
608 17,8
82
6,0
1253
6,0
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Befolkningsprognos

I kommunens befolkningsprognos, eller demografiska framskrivning, för åren 2010 –
2020 bedöms att befolkningen minskar med 8
personer under 10-årsperioden, i stort sett en
oförändrad folkmängd.
Parallellt med den demografiska framskrivDemografisk framskrivning
Flyttnetto och fördelseöverskott i Finspångs kommun 1980 - 2020
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ningen har tagits fram en målprognos med
22 000 invånare 2020, det vill säga en folkökning med 1 253 invånare. Målprognosen är
ingen bedömning av framtiden, utan ett sätt
att illustrera vad som behöver ske för att öka
folkmängden och vilka effekter det får på
kommunens befolkningsstruktur och verksamheter.
Den demografiska framskrivningen bedömer
att kommunen kommer att ha en alltmer positiv nettoinflyttning under prognosperioden.
Nettoinflyttningen räcker dock inte till för att
födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan
födda och döda, ska bli positivt. Det är därför
först i periodens slut som inflyttningen medför en ökning av folkmängden.

Den helt avgörande faktorn för att kommunen ska kunna öka sin folkmängd är att locka
nya invånare att flytta till kommunen. Antalet
inflyttare behöver ökas från en nivå på strax
över 800 till strax över 1000. De flesta som flyttar är i åldern 20-35 år. Det är den åldersgruppens värderingar och behov som kommunen
måste förstå för att vinna nya invånare. En annan lika viktig grupp för att öka folkmängden
är inflyttare från andra länder.

Även om födelsenettot bedöms vara negativt
ökar antalet barn i förskoleåldern och grund-

Ökar folkmängden ökar även antalet barn,
främst i åldern 0-5 år, som ställer krav på en

Finspångs Kommun totalbefolkning i delområden							

Förändring i folkmängden under året
Förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning
Förändring beroende på födelseöverskott

300

Delområde

1990

2000

2010

Finspång
Lotorp-Butbro
Vistinge
Regna
Ljusfallshammar
Hällestad
Grytgöl
Rejmyre-Hävla
Brenäs
Ekesjö-Byle
Restförda
Summa

15 434
1 197
334
684
716
1 685
815
1 520
484
332
90
23 291

13 959
1 221
364
608
647
1 654
794
1 316
534
347
33
21 477

13 676
1 227
374
538
624
1 540
720
1 252
475
311
10
20 747

Målprognos
Flyttnetto och fördelseöverskott i Finspångs kommun 1980 - 2020
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2020

skolan skolår F-6, på grund av inflyttning.
För grundskolan högstadium och gymnasiet
minskar dock barnunderlaget i stor omfattning. Antalet invånare 65 år och äldre kommer
att öka kraftigt, framförallt yngre pensionärer
i åldern 65-69 år.
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-1 758 -11,4
30
2,5
40 12,0
-146 -21,3
-92 -12,8
-145 -8,6
-95 -11,7
-268 -17,6
-9 -1,9
-21 -6,3
-80 -88,9
-2 544 -10,9

Prognos
2020
13 508
1 281
548
532
615
1 506
711
1 232
483
312
10
20 739

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
Abs
%
-168 -1,2
14 422
54
4,4
1 312
174 46,5
579
-6 -1,1
560
-9 -1,4
652
-34 -2,2
1 592
-9 -1,3
749
-20 -1,6
1 290
8
1,7
508
1
0,3
326
10
-8 -0,0
22 000

Förändring
2010-2020
Abs
%
746
5,5
85
6,9
205 54,8
22
4,1
28
4,5
52
3,4
29
4,0
38
3,0
33
6,9
15
4,8
1 253
6,0
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utbyggd barnomsorg. Även underlaget för
grundskolan skolår F-6 ökar. Däremot räcker
inte en folkökning till 22 000 invånare för att
motverka att underlaget för grundskolan högstadiet och gymnasiet minskar.

Befolkningsförändringar i delområden

Folkmängden i Finspångs kommun minskade
1990 - 2010 med 2544 invånare till 20 747 år
2010. I Vistingeområdet samt Lotorp - Butbro
med omnejd ökade folkmängden. Övriga delområden minskade i folkmängd, relativt var
minskningen kraftigast i Regnområdet samt
Rejmyre - Hävla med omnejd.
I kommunens befolkningsprognos, med en i
stort sett oförändrad folkmängd till 2020, bedöms att folkmängden ökar i stor omfattning
i Vistinge samt Lotorp - Butbro med omnejd,
i viss omfattning i Grytgölsområdet samt i
marginell omfattning i områdena Ekesjö - Byle
med omnejd och Brenäsområdet. Folkmängden minskar marginellt i övriga områden.
Kan kommunens folkmängd öka till 22 000 inKommunal styckkostnad för olika åldrar
300000

Kostnad

250000
200000
150000
100000

vånare, enligt målprognosen, bedöms att folkmängden kan öka i samtliga områden. Den
största relativa folkökningen bedöms kunna
ske i Visitingeområdet. I absoluta tal bedöms
den största folkökningen ske i Finspångsområdet.

En demografisk utmaning

Som ett underlag för prioriteringar och förändringsåtgärder har gjorts en simulering av
förändringar i kommunens kostnadsstruktur
på grund av demografiska förändringar.
Modellen för simuleringen har applicerats på
både den demografiska framskrivningen och
den målprognos som baseras på att kommunen ökar sin folkmängd till 22 000 invånare
2019.

Modellen är baserad på ett äldre utredningsmaterial vars kostnadsberäkningar är uppräknade till 2010 år prisnivå och justerade utifrån
kommunens kostnadsnivåer. Kostnaderna ska
motsvara kommunen nettokostnad för verksamheter, efter avgifter och andra ersättningar.
 Kommunal grundkostnad (Vägar, exploatering, trafik mm)
 Förskola
 Grundskola inkl förskoleklass och skolbarnomsorg
 Gymnasieskola
 Övriga barn- och ungdomskostnader
 Äldreomsorg
 Övriga äldrekostnader
Dessa nettokostnader är fördelade på olika ål-

Demografisk framskrivning
Ålder /
År
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-74
75-79
80-84
85-89
90-w
TOTALT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

83,1
75,2
58,3
51,2
89,4
369,5
32,6
54,0
61,7
59,3
934,5

85,1
76,5
57,4
49,8
81,7
370,8
32,2
53,4
62,8
61,1
930,8

85,9
77,6
59,8
46,8
77,1
370,7
32,6
52,9
64,4
61,1
929,0

86,9
78,4
58,0
49,2
68,5
370,8
33,8
52,7
64,2
61,1
923,6

88,1
79,9
57,8
48,6
66,7
370,4
33,7
52,3
63,7
63,2
924,3

87,3
82,9
57,8
50,4
63,4
369,4
34,4
51,5
66,7
61,4
925,1

86,6
84,4
58,7
48,9
66,3
367,2
36,8
50,9
66,3
62,9
929,1

86,2
85,8
60,7
48,9
65,6
365,6
38,1
51,8
66,2
64,5
933,3

85,9
87,7
60,9
48,9
67,4
362,9
40,4
53,9
66,0
64,2
938,1

85,6
86,9
62,5
49,6
66,0
361,1
44,0
53,8
65,6
64,7
939,7

85,5
86,3
64,1
51,0
65,8
358,6
46,7
55,1
65,1
66,6
944,8

Förändring
2010-2020
2,3
11,1
5,8
-0,2
-23,6
-10,9
14,1
1,1
3,4
7,3
10,3

Förändring av antal invånare 2010-2020

-8

skatteffekt kr/inv

40 000

-0,3

Summerad effekt på kommunens ekonomi

-10,6
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dersklasser enligt diagrammet nedan. Det ska
understrykas att modellen inte tar hänsyn till
marginaleffekter vare sig för att utöka eller reducera verksamhet, dessa måste givetvis också bedömas. Modellen är inget budgetfördelningsinstrument utan endast ett analys- och
underlagsmaterial för diskussion om prioriteringar och omstruktureringar.
Befolkningsförändringar har även påverkan
på kommunens intäkter, i simuleringsmodellen har den förenklats till ett antagande att en
invånare påverkar kommunens skatteintäkter med 40 000 kr/år. Effekter på skatteutjämningssystem har således inte bedömts.

Demografisk framskrivning

Tillämpas simuleringsmodellen på den demografiska framskrivningen så indikeras att

kommunens nettokostnader, även vid en i
stort sett oförändrad befolkning, kommer att
öka med 10 miljoner kr samtidigt som skatteintäkterna minskar med 0,3 miljoner kronor,
totalt en ekonomisk försämring med 10,6 miljoner kronor. Kostnader för äldre kommer att
öka kraftigt med i storleksordningen 25 miljoner kr. Kostnader som i huvudsak är oundvikliga och som möjligen kan reduceras i viss
mån med en ökad avgiftsfinansiering.
Utvecklingen ställer ökade anspråk från gruppen äldre på olika stöd- och serviceinsatser,
anpassningar i den fysiska miljön, anpassade
boendeformer, kollektiva färdmedel men även
utbyggnad av olika former av vårdboende.
Anpassade boendeformer för äldre bör främst
lokaliseras till centrala lägen med närhet till
service eller där bra kollektiva färdmöjligheter

Målprognos
Ålder /
År
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-74
75-79
80-84
85-89
90-w
TOTALT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

83,1
75,2
58,3
51,2
89,4
369,5
32,6
54,0
61,7
59,3
934,5

86,0
76,9
57,8
50,1
82,3
373,7
32,2
53,5
62,8
61,1
936,4

87,9
78,7
60,4
47,4
78,3
376,4
32,7
53,0
64,5
61,4
940,7

90,0
79,9
58,9
50,2
70,0
379,4
33,9
52,9
64,5
61,4
941,1

92,4
82,2
59,1
49,7
68,7
381,6
33,9
52,5
63,8
63,4
947,3

92,8
85,8
59,4
51,8
65,6
383,0
34,7
51,8
67,0
61,6
953,4

93,2
88,0
60,7
50,6
68,9
382,9
37,2
51,3
66,7
63,4
963,1

93,8
90,3
63,1
50,8
68,4
383,4
38,5
52,2
66,6
65,0
972,1

94,4
93,1
63,8
50,9
70,6
382,4
40,9
54,4
66,6
64,7
981,8

94,8
93,3
65,9
51,9
69,2
382,4
44,5
54,4
66,3
65,5
988,2

95,4
93,6
68,0
53,7
69,3
381,6
47,4
55,8
65,9
67,3
997,8

Förändring
2010-2020
12,2
18,4
9,7
2,5
-20,1
12,0
14,7
1,7
4,1
8,1
63,4

Förändring av antal invånare 2010-2020

1 253

skatteffekt kr/inv

40 000

50,1

Summerad effekt på kommunens ekonomi

-13,3
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finns.
Även om födelsenettot är negativt hela perioden så medför inflyttning i kommunen att
antalet barn ökar. En viss utbyggnad av förskolan kommer att krävas, med den inriktning
av utbyggnadsområden som föreslår bör den
ske inom Nyhemsområdet i Finspång. Fler
barn inom grundskolans skolår F-6 bör kunna
klaras med en marginell kostnadsökning till
följd av ett lågt kapacitetsutnyttjande i befintlig verksamhet.
Nedgången i barnunderlag för grundskolans
högstadium och gymnasiet tillsammans med
en ökad konkurrens från friskolor kräver en
kraftfull omstrukturering av verksamheten.
Troligen krävs på sikt endast en högstadieskola och/eller en samordnad lokallösning för
gymnasiet, högstadiet och annan utbildningsverksamhet.
Kommunen bör se över den samlade skolstrukturen om det ska vara möjligt att reducera kostnader som måste omfördelas till andra
grupper.

Målprognos

En ökad folkmängd till 22 000 invånare medför att kommunens intäkter ökar men inte i
tillräcklig omfattning för att täcka kostnadsökningar.
Behoven och kostnadsutvecklingen för äldregruppen är i stort sett samma som vid en oförändrad folkmängd.
Däremot ställer en ökad inflyttning och folkmängd krav på att samhället byggs ut med
nya bostadsområden, utveckling av kollektivInledning och planeringsförutsättningar

trafik och annan service som ingår i en kommunal grundkostnad. Det ställer även krav
på en stor utbyggnad av förskolan som främst
bör ske inom Nyhemsområdet men det kräver
även lösningar på behov av barnomsorg i andra delar som stråket Finspång – Svärtinge.
Även vid en ökad folkmängd ställs krav på att
omstrukturera skolverksamheten för att anpassa till barnunderlag och få ner kostnader
för den samlade verksamheten.
Särskilt i detta scenario bör det vara av intresse att studera vilka lokaler som kan nyttjas till
annan verksamhet som förskola och äldreboende/vård.
Vad vill vi?
 Vara 22 000 invånare i kommunen år 2019
Hur gör vi?
 Attrahera nya invånare i främst åldern 2540 år som är den mest flyttningsbenägna
åldersgruppen
 Fokus på Finspångs tätort och stråken mot
Norrköping och Linköping som har störst
potential att locka nya invånare
 Utveckla stadsmiljön i Finspång genom att
utveckla stadens centrum till en attraktiv
mötesplats som erbjuder ett bra handelsoch serviceutbud, nöjen, kultur och upplevelser
 Utveckla bra och bekväma förbindelser
med främst Norrköping som ett viktigt
komplement för arbete, handel, service,
nöjen mm
 Planberedskap för att erbjuda ett varierat
bostadsutbud
 Bygg ut förskolan
Inledning och planeringsförutsättningar

 Utveckla boende och service för olika skeden och behov för äldre
 Utveckla attraktiva möjligheter till boende
på landsbygd

Kommunen i regionen

I Sverige sker en snabb urbanisering, där de
tre storstadsområdena Stockholms, Göteborgs
och Malmös arbetsmarknadsregioner ökade
sin folkmängd från 2 450 000 invånare till 4
130 000 invånare, eller med 70 procent åren
1970 - 2004. År 1970 bodde 30 procent av Sveriges befolkning i de tre storstadsregionerna.
Motsvarande för 2005 var 46 procent. Idag bedöms att hälften av Sveriges befolkning bor i
de tre storstadsområdena.

och Vingåker som huvudorter.
Kommunen har sedan 1990-talet blivit en
allt tydligare integrerad del av regionen.
Arbetsmarknad, handel, service, offentliga
tjänster, kultur mm är i allt högre grad regionalt än lokalt baserat.
Kartan över arbetspendling visar hur pendlingen främst sker mellan städerna Norrköping och Linköping samt in mot dessa städer
från kringliggande orter.

Kartan nedan visar Sveriges befolkningsgeografi, den illustrerar tydligt hur landets befolkning är koncentrerad till de tre storstadsområdena. Den visar även att vår region
funktionellt är en del av en växande
Stockholmsregion.
Huvuddelen av Finspångs
kommun är en del av det
som kallas den fjärde
storstadsregionen,
där centrum och
regionens motorer
utgörs av städerna
Norrköping och
Linköping. Kommunens norra del,
”Tisnarbygden”,
hör dock funktionellt till den sörmländska regionen
med Katrineholm
12
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Finspångs tätort utgör delvis ett undantag från
detta då det sker en omfattande inpendling
till kommunen. Av inpendlingen sker över 60
procent från Norrköping . Det har skett en dramatisk förändring under de senaste 15 åren.
Då hade kommunen en nettoutpendling med
nästan 1000 personer. Sedan dess har antalet
utpendlare varit i stort sett oförändrat medan
antalet inpendlare ökat kraftigt, med följd att
kommunen idag har en nettoinpendling på
över 300 personer totalt och med 500 mot övriga regionen.

Finspångs tätort är idag en industri- och arbetsort med internationella och världsledande
företag med inriktning på energi och miljö
som har stor betydelse för hela regionen. Näringslivet har förändrats från en tyngdpunkt
på produktion mot en allt större tyngdpunkt
vid forskning, utveckling och tjänster. Främst
är detta märkbart för Siemens där idag över
70 procent arbetar med annat än direkt verkstadsproduktion.
Finspångs tätort är viktig för regionens arbetsmarknad men
omvänt är även
en attraktiv och
spännande region,
med en bredd i
branscher och sysselsättning, ett rikt
service- och kulturutbud viktig för
ortens förmåga att
attrahera den arbetskraft och kompetens som krävs.
Finspångs tätort
har sedan gammalt mycket starka
band med Norrköping. Huvuddelen av pendlingen
liksom flyttningen
sker mellan dessa
orter. Norrköping
är ett för kommunen viktigt logistiskt nav med alla
de fyra transport-

Översiktsplan för Finspångs Kommun
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sätten, väg, järnväg, hamn och flyg. Hamnen
i Norrköping är den enda i Sverige med krankapacitet att hantera de tyngre turbinerna från
Siemens. För ett internationellt exportinriktat
näringsliv är Norrköping flygplats viktig för
kontakter med hela världen, även om alternativ finns.
Norrköping är sedan gammalt Finspångs handelsstad, ett förhållande som förstärkts genom
Norrköpings framgång som handelsstad med
både en attraktiv cityhandel och en omfattande externhandel. Följden har blivit att handeln i Finspång gått tillbaka, främst detaljhandeln i Finspångs centrum. Här är det viktigt
att handeln och kommunen i Finspång finner
en samverkan kring ett kompletterande handelsutbud i ett centrum, med kvaliteter som
gör centrum till en naturlig och attraktiv mö
tesplats så att Finspång kan fylla sin roll som
centrum i kommunen.
För närvarande sker en ökad regionalisering
av utbildningen på gymnasial nivå som i kombination med mindre barnkullar ställer större
krav på kommunen att profilera och kvalitetssäkra sitt utbildningsutbud. Det är även en
möjlighet för kommunen, med våra två gymnasieskolor och nära band till en högteknologisk industri och Industriellt Utvecklings Center (IUC), att utveckla och attrahera elever till
en kvalificerad utbildning inriktad mot högteknologisk industri.

Inledning och planeringsförutsättningar

2. Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle
Finspångs kommun är ett hållbart samhälle
där människor lever ett hälsosamt och rikt liv i
samklang med naturen. Så lyder det översiktliga mål som anger tonen för översiktsplanens
samtliga områden. Den nya översiktsplanen
tar med detta mål avstamp ur Finspångs kommuns lokala Agenda 21, På väg mot ett hållbart
samhälle, som antogs av kommunfullmäktige
1997. Utöver att ange tonen för översiktsplanen anger samma mål riktning också för
kommuninvånares, organisationers, företags
och kommunala sektorers miljö- och utveck
lingsarbete.
Finspångs kommun ska vara ett välmående
samhälle som kan överleva länge genom kloka
val och strategier, och på så sätt vara ett hållbart samhälle. Med hållbarhet menas att samtidigt som vi blickar framåt och utvecklar Finspång till ett attraktivt samhälle, måste vi vara
införstådda med och tillgodose dagens behov.
Den hållbara utvecklingen innefattar de tre
områdena ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Med dessa ska hela hållbarhetsperspektivet återspeglas. Allt utvecklingsarbete
inom Finspångs kommun ska ske på grundval
av att det bidrar till ett hållbart samhälle och
därmed genomsyras av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. På så sätt skapas
ett hållbart välmående och attraktivt samhälle.
I översiktsplanen har vi valt att använda begreppen ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, hållbar tillväxt samt fysisk hållbarhet där
de olika dimensionerna vävs samman ur ett
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

planeringsperspektiv.

Ekologisk hållbarhet
Miljömål

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd
för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser
som är ekologiskt hållbart på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de
stora miljöproblemen.
Länsstyrelsen i Östergötland har 2003, efter
en omfattande samverkan med kommuner,
näringsliv och organisationer, antagit det re14

gionala programmet Mål i sikte - miljömål för
Östergötland. Det regionala programmet omfattar alla nationella miljömål med undantag
av Storslagen fjällmiljö. Finspångs kommun
har valt att inte ta fram ett eget samlat lokalt
miljömålsdokument. Kommunen arbetar i
stället i enlighet med miljöpolicyn utifrån de
regionala miljömålen. Utifrån lokala förutsättningar fokuseras miljöarbetet på åtgärder som
konkretiseras i kommunala planer och program.
På uppdrag av regeringen har en särskild utredare föreslagit förändringar i miljömålssystemets struktur och organisation. Utredarens
förslag har remissbehandlats och under våren
2010 har regeringen till riksdagen överlämnat
propositionen Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete. I propositionen görs en samlad
redovisning av de insatser som bidrar till att
den 16 nationella miljömålen nås. I juni 2010
fattade riksdagen beslut om en ny målstruktur för arbetet, en ny organisation och en ny
bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen.
En parlamentarisk beredning är tillsatt för att
utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom prioriterade områden.
Uppdraget gäller till och med år 2020.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Avsikten med
dessa är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att geÖversiktsplan för Finspångs Kommun

nomföra EG-direktiv. Miljökvalitetsnormerna
fastställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen utser. Det finns idag normer för utomhusluft, vattenförekomster, fiskoch musselvatten samt omgivningsbuller.

arbetet kan göras genom energieffektivisering
och samverkan inom industri, jord- och skogsbruk och övrigt näringsliv. Att använda förnybar energi kan ge en betydande minskning
av klimatpåverkan. I vår kommun och region
finns goda kunskaper och förutsättningar för
att producera och nyttja energi.

Kommuner och myndigheter ska i sin planering och planläggning arbeta för att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna
underlättas. Kommuner och myndigheter ska
även kontrollera att normerna uppfylls.

Utsläppen av växthusgaser från vägtransporterna ökar och utgör den största enskilda utsläppsfaktorn. Transportsektorns beroende av
fossila bränslen behöver minskas rejält. Trots
att dagens förnybara bränslen inte är de enda
och slutgiltiga lösningarna måste omställ
ningen påskyndas. Åtgärder för att få ned utsläppen inom transportsektorn måste också
fokuseras på sådant som minskar behovet av
miljöbelastande transporter.

Klimatanpassning

Vårt klimat förändras och därmed förutsättningarna för utvecklingen. Vi måste därför
börja anpassa vårt samhälle till ett framtida
klimat med högre temperaturer, förändrade
nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer
och mer frekventa extrema vädersituationer.
Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla
samhällssektorer, våra ekosystem, vår naturoch kulturmiljö och vår hälsa. Ett förändrat
klimat medför konsekvenser för t.ex bebyggelse, infrastruktur, dricksvattenkvalitet och
biologisk mångfald.

Mål och åtgärder inom energi- och klimatområdet redovisas i Finspång ovanligt mycket energi - energiplan för Finspångs kommun antagen
av kommunfullmäktige 2009-11-25. Transportområdet behandlas också i Trafikstrategi
för Finspångs kommun antagen av kommunfullmäktige 2009-10-28 samt i kommande avsnitt i
översiktsplanen.

Kommunens planering måste anpassas till ett
förändrat klimat, där krav ställs på att bebyggelsemiljöns utformning anpassas till översvämningsrisker, ras och skredrisker samt till
ändrade förutsättningar för de areella näringarna och miljön. Klimatanpassningen är ett
komplement till det arbete som bedrivs för att
minska utsläppen av växthusgaser.

Ett klimatsmart Finspång

Energihushållning är en förutsättning för ett
hållbart energisystem. Stora vinster i klimatÖversiktsplan för Finspångs Kommun

Uppvärmning

Kristallen, idéskiss från White arkitekter till nytt hotell
vid centralstationen i Stockholm. Ett hotell som på idéskiss skulle kunna värmas med solfångare från företaget
S-Solar i Finspång.
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Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i tätorten
har fortgått i hög takt. Idag är i stort sett alla
kommunala lokaler och huvuddelen av Vallonbygdens bostadsbestånd anslutet till fjärrvärmenätet. De stora industrierna är anslutna
liksom ett stort antal mindre företag och offentliga verksamheter. Sedan 2004 ansluts
även villaområdena till fjärrvärmenätet. Fortsatt anslutning av småhusområden är viktigt
både för att olja, vedeldning i gamla pannor
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Utöver det regionala och lokala distributionsnätet, som används av hushåll, organisationer
och näringsidkare, finns kraftledningar i Finspång som ingår i det nationella och europeiska stamnätet.

och direktverkande elvärme ska ersättas. En
fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet kräver dock att produktionskapaciteten ses över.
Framtida behov och kapacitet behöver utredas
och en strategi för den fortsatta utvecklingen
behöver tas fram.
Utanför Finspångs centralort finns ca 1 500
småhus (de allra flesta för permanent boende),
660 lägenheter, 12 fastigheter för industri- och
affärsverksamhet samt 29 övriga lokaler. Vallonbygden arbetar aktivt med att ersätta olja
för uppvärmning i det kommunala fastighetsbeståndet. Energieffektiv och miljöriktig uppvärmning i övrigt stimuleras via den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Framtida energilösningar

I Finspångs kommun finns inga områden avsatta som riksintressen för vindkraft. Av vindkarteringar genomförda av Uppsala universitet framgår dock att det kan finnas potential
för vindkraft i skogområden. Detta framgår
också av framtagna planer för vindkraft i våra
grannkommuner Örebro och Vingåker. Lämpliga är de områden som har bra vindförutsättningar och där det finns få kända motstående
intressen. För att bestämma vindenergitillgången krävs en fördjupad vindkartering av
Finspångs kommun.
Möjligheterna för en utbyggnad av vattenkraften i kommunen är sannolikt små. Däremot
kan det finnas en potential för ökad energiproduktion genom att öka verkningsgraden i
befintliga stationer. Om det skulle finnas förutsättningar för att åter sätta nedlagda kraftstationer i drift förutsätts att hänsyn tas till
natur och miljö.
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Solfångaranläggning i Österikiska Lienz, med direktmatning till
fjärrvärmenätet. Solfångaryta 690 kvm.
Solfångare från företaget S-Solar i Finspång.

Ett förändrat klimat förutsätter ett säkert och
stabilt elnät för att säkerställa säkra och tillförlitliga leveranser. Vattenfall AB har åtgärdat många delar av Östergötland - så även i
Finspång, som varit värst drabbade av avbrott
på grund av fallande träd. I syfte att förbättra
kraftnätet och leveranskvalitet ytterligare avser Vattenfall att fortsätta med ombyggnaden
av elnätet genom att ersätta känsliga luftledningar med nya tekniska lösningar som syftar
till att vädersäkra näten.

I kommunen finns företag som producerar och
uppför solenergianläggningar både nationellt
och internationellt. En nära samverkan mellan kommunen och näringslivet och inom näringslivet t.ex via referensanläggningar skapar
goda förutsättningar för framtida solkraftslösningar.

Elnätet är en viktig del av kommunens infrastruktur. I framtiden kommer elnätet sannolikt att användas på ett annat sätt än idag.
Samhällsutvecklingen kommer sannolikt att
medföra att fler vindkraftverk, små kraftverk
och laddningsstationer för el/hybridbilar uppstår som kan behöva anslutas längs elnätet.

Kraftledningar

Vad vill vi?
 Vi vill kontinuerligt minska användningen
av energi och öka andelen förnybar energi
 Stärka förutsättningarna för vindkraft och
solenergi
 Fortsatt utveckla fjärrvärmen som en attraktiv uppvärmningsform såväl miljömässigt som ekonomiskt

Eldistributionen sker genom det nationella
stamnätet, 380-400 kV, samt vidare till regionnätet, 120-20 kV, och lokala distributionsnätet,
20-6 kV, med lågspänningsledningar för 230400 volt. Eldistributionen och ägarförhållandena fördelas mellan stamnätet, regionnätet
och det lokala distributionsnätet. Affärsverket
Svenska Kraftnät förvaltar stamnätet med tillhörande anläggningar samt utlandsförbindelser och Vattenfall AB förvaltar det regionala
och lokala distributionsnätet.
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Hur gör vi?
 Fortsatt arbete med energihushållning,
energieffektivisering och förnybar energi i
enlighet med kommunens energiplan
Översiktsplan för Finspångs Kommun

 Satsa vidare på kommunal energi- och klimatrådgivning för kommuninvånarna
 Ta fram en strategi för framtida behov och
kapacitet för den fortsatta utvecklingen av
fjärrvärmen
 Via planering, exploateringsavtal och
markanvisningsavtal underlätta för förnybara energikällor som solenergi
 Föra en konstruktiv dialog med kommunens invånare, näringsliv och organisationer samt med myndigheter, högskolor och
universitet
 Väga in miljökonsekvenser i beslutsfattande och låta miljöaspekter väga tungt vid
upphandling och inköp.
 Ta fram en fördjupad vindkartering för att
undersöka förutsättningarna för vindkraft i
Finspångs kommun och om förutsättningar
finns göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
 Beakta behovet av en trygg energiförsörjning i all planläggning.

Vatten med god kvalitet

Finspångs kommun är rik på sjöar och vattendrag. Vatten är dock en känslig resurs som
måste hanteras med stor varsamhet. EG:s
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) är
införlivat i svensk lagstiftning. Det innebär
bland annat att förvaltningen av vatten utgår
från naturens egna gränser för vattnets flöde,
så kallade avrinningsområden. Målet är att
våra vatten ska nå en god status år 2015. Detta
ställer stora krav på skydd av nuvarande och
framtida dricksvattentäkter, omhändertagande av avlopps- och dagvatten samt ett fortsatt
arbete för att minska utsläppen till vatten. Miljökvalitetsnormer för vatten behandlas särskilt
Översiktsplan för Finspångs Kommun

under avsnittet Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
För att öka samverkan och delaktighet kring
vattenfrågor bildas ett antal vattenråd. I Finspångs kommun har ett vattenråd bildats för
Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden. Avsikten med vattenrådet är att alla
som berörs av vattenfrågor ska kunna vara
med och påverka beslut genom att bidra med
lokal kunskap.
Finspångs kommun och Finspångs Tekniska
Verk är också medlemmar i två vattenvårdsförbund, Motala Ströms Vattenvårdsförbund
och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.
Vattenvårdsförbunden arbetar med kontinuerlig övervakning av sjöar och vattendrag.

Faktaruta
Koncessioner mm

För att få bygga vissa anläggningar, driva viss
verksamhet eller näring fordras tillstånd, koncession enligt berörd lagstiftning. Koncessionen
meddelas av ansvarig myndighet eller av regeringen.
Anläggning
verksamhet

Lagstiftning

Elledningar

Ellagen

Rörledningar

Beslutande
myndighet

Energimarknadsinspektionen
Rörledningslagen, Regeringen
Naturgaslagen

Torvundersökning/ Lagen om vissa
-bearbetning
torvfyndigheter

Länsstyrelsen

Mineralundersök- Minerallagen
ning/ -bearbetning

Bergsstaten
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Dricksvatten

Merparten av kommunens hushåll är anslutna till det kommunala vattennätet. I bostadsområden som ligger utanför det kommunala
verksamhetsområdet finns enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Vattnet tas då
ur grävda eller borrade brunnar. Enskilda och
småskaliga VA-lösningar får efter godkännande anordnas där kommunalt VA-nät inte finns
eller planeras att byggas ut.
Finspångs största vattenverk tar sitt vatten från
sjön Bleken, som i sin tur förses med vatten
från Näfssjön via en ledning norr om Lotorp.
Vattenverket vid Bleken distribuerar vatten till
Finspångs centralort samt till Butbro, Lotorp,
Risinge, Sonstorp, Hällestad, Borggård och
Ljusfallshammar. Rejmyre, Grytgöl, Igelfors,
Hävla och Byle har egna vattenverk som förser
respektive ort med dricksvatten. Rejmyre vattenverk tar sitt vatten från sjön Hunn medan
Grytgöl, Igelfors, Hävla och Byle tar sitt vatten
från borrade brunnar.
Grundvattenförande geologiska formationer
av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning måste skyddas. Det är därför viktigt
att genomföra vatteninventeringar och ta fram
planer för vattenförsörjning och vattenhushållning för att garantera dricksvattentillgången på lång sikt.

Skyddsområden för dricksvattentäkter

Med stöd av miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om skydd och föreskrifter
för ytvattentäkterna Bleken och Näfssjön. Vattentäkterna förser i dag ca 15 000 personer
med dricksvatten i Finspång, Butbro, Lotorp,
Risinge, Sonstorp, Hällestad, Borggård och
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle
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Ljusfallshammar. Syftet är att skydda vattentäkterna mot såväl tillfälliga som kontinuerliga, diffusa och punktvisa föroreningar.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om
vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Byle, Grytgöl, Hävla och Igelfors. Arbete pågår också med att ta fram ett förslag till
skydd för ytvattentäkten Hunn i Rejmyre. I
dagsläget saknas reservvattentäkter.

Avloppshantering

I Finspångs kommun finns sex avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet som kommer från kunder runt om i kommunen. Axsäters avloppsreningsverk betjänar Finspångs
tätort, Butbro, Lotorp, Risinge, Sonstorp, Hällestad, Borggård, och Ljusfallshammar. Slammet från avloppsreningsverket används för
närvarande för sluttäckning av Sjömansängs
avfallsdeponi. Skutbosjön är recipient för det
renade avloppsvattnet. I kommunen finns ytterligare fem mindre avloppsreningsverk i
Rejmyre, Hävla, Grytgöl, Igelfors och Byle.
Skyddsavstånd till reningsverk
Störningar kan förekomma runt reningsverk i
form av buller, lukt och bakteriespridning. Boverket har tagit fram riktvärden1 för skyddsavstånd vid anläggande av reningsverk.
Reningsverkets kapacitet

Skyddsavstånd

Mer än 20 000 pe*

Minst 1000 meter

5 000 – 20 000 pe
Mindre än 5000 pe

500 meter
300 meter

* personekvivalenter
1 Boverkets allmänna råd 1995:5 – Bättre plats för arbete
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Pumpstationer bör inte ligga närmare bostäder
än 50 meter. Finspångs Tekniska Verk arbetar
kontinuerligt med att förbättra kommunens
spill- och avloppsledningar i syfte att minska
belastningen på avloppsreningsverken.
Enskilda avloppsanläggningar
Utanför tätbebyggt område har fastigheterna
någon form av enskild avloppsanläggning. De
vanligaste förekommande reningsteknikerna
är slamavskiljning med en efterföljande rening i form av en infiltrationsanläggning eller
markbädd. Naturvårdsverket antog år 2006
nya allmänna råd om små avloppsanläggningar med relativt stora förändringar bland annat
vad det gäller reningskrav och kretsloppskrav.

Faktaruta
Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenskyddsområde får av
kommunen eller länsstyrelsen, i enlighet med
7 kapitlet 21 § miljöbalken, förklaras som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som nyttjas eller i framtiden
kan antas nyttjas för vattentäkt.

Vattenregleringsföretag

Vattenregleringsföretagen svarar för reglering
av vatten för bland annat kraftproduktion och
markavvattning.
Genom vattendom fastställs hur mycket vatten som får eller måste tappas ur en sjö, genom
en damm eller vattenkraftverk och inom vilka
gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom
kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler.
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Skyddsåtgärder ska också relateras till en normal eller hög skyddsnivå utifrån lokala förutsättningar som strategier och planer. Arbetet
med att ta fram en kommunal strategi pågår.
Förändringarna har medfört att anläggningar
för toalettavlopp idag ofta utförs med urinsorterande toalett eller ”kemfällning”. Även minireningsverk har blivit en vanlig teknisk lösning.
I Finspångs kommun finns drygt 2 100 enskilda anläggningar för toalettavlopp. Bygg- och
miljönämnden arbetar för att minska utsläppen genom att bedriva tillsyn så att avloppsanläggningarna uppfyller miljöbalkens krav
på rening. Sedan 1997 har ca 2 000 avlopp inventeras och ungefär hälften av dessa har visat
sig vara bristfälliga. Efter att krav ställts har
ca 1 000 anläggningar åtgärdats. För tömning
och behandling av slam från enskilda anläggningar svarar Finspångs Tekniska Verk via en
extern entreprenör. Att anlägga ett enskilt avlopp är tillståndspliktigt.
I Finspång finns ett antal sammanhängande
fritidshusområden där alltfler människor
väljer att bosätta sig permanent. Dessa omvandlingsområden saknar ofta fungerande
VA-försörjning. För att få till stånd en hållbar
utveckling i omvandlingsområden krävs en
strategisk planering och ett tydligt beslut om
vilken utveckling man ska sträva mot.
Under 2008 har miljöenheten genomfört en
VA-inventering i Bränntorps fritidsområde
och gjort bedömningen att merparten av avloppsanläggningarna inte uppfyller skäliga
krav för rening. För att minska risken för förorening av grundvatten, dricksvattenbrunnar
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Vingåker
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Skärblacka
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och närliggande sjöar diskuteras olika åtgärder till exempel anslutning till kommunalt reningsverk i Katrineholm.

Dagvattenhantering

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor t.ex tak och gator. Dagvattnet, som innehåller föroreningar,
avleds i regel till ett vattendrag eller en sjö i
närområdet. För att minska miljöpåverkan
och belastningen på ledningsnätet bör dagvattnet omhändertas lokalt. När nya områden
exploateras är det viktigt att dagvattenfrågan
integreras tidigt i processen så att det avsätts
utrymme och ekonomiska resurser för dagvattenrening. I syfte att inblandade parter ska
veta vilka förutsättningar som gäller för dagvattenhantering i olika situationer har ett arbete med att ta fram lokala riktlinjer påbörjats.
Vad vill vi?
 Vi vill att kommunens vattenförekomster
ska uppnå en god status
 Skydda och säkerställa nutida och framtida
försörjning av dricksvatten
 Vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten ska uppfylla gällande
svenska normer för dricksvatten av god
kvalitet
 Vi vill att kommuninvånarna erbjuds ett
miljöriktigt omhändertagande av vatten
och avlopp
 Arbeta för en minimering av utsläppen
från avloppsanläggningar
 Aktivt samverka med näringslivet, organisationer och kommuninvånare kring hur
vi ska upprätthålla en god vattenkvalitet i
sjöar och vattendrag
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Hur gör vi?
 Beakta miljökvalitetsnormerna för vatten
vid all planläggning
 Ta fram en plan för förbättrat skydd av
kommunens vattentäkter
 Ta fram en VA-plan för hela kommunen,
både inom och utanför nuvarande VAverksamhetsområde, som täcker både vatten- och avloppsförsörjning och hantering
av dagvatten

Ansvarsfull resursanvändning

Allt som används tas ur marken, vattnet eller
luften. Det är därför viktigt att hushålla med
våra resurser till exempel genom att se restprodukter och avfall som en resurs. Avfallsplanen
lägger fast riktlinjerna för kommunens verksamhet i syfte att minska avfallets mängd, öka
återanvändning och återvinning samt minska
avfallshanteringens miljöpåverkan i övrigt.
En ansvarfull resursanvändning innebär också att vi hushållar med naturgrus så att naturgrusavlagringarnas andra värden t.ex som

Faktaruta
Täkttillstånd

För att bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera,
jord, torv eller andra jordarter krävs tillstånd.
Prövningen sker av miljöprövningsdelegationen
vid länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 9 kapitlet miljöbalken.
Ett täkttillstånd lämnas för begränsad tid och
förenas med villkor som reglerar täktverksamheten och begränsar utsläppen till mark, vatten
och luft.
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dricksvattenresurs kan bevaras. Det är vidare
viktigt att förorenade områden inventeras, undersöks och vid behov saneras.

Insamling och behandling av avfall

Insamling av hushållsavfallet sker med komprimerande bilar i en fraktion. Finspångs Tekniska Verk upphandlar insamlingstjänsten av
en extern entreprenör. Hushållsavfallet transporteras direkt till värmeverket för förbränning.
Utsorterat avfall tas om hand för vidare behandling på kommunens återvinningscentral
vid Sjömansäng. Här tas också hushållens farliga avfall emot. Vid årsskiftet 08/09 upphörde
deponiverksamheten vid Sjömansäng men
man tar fortfarande emot deponiavfall som
sedan sänds vidare till andra deponier. För att
tillgodose framtida behov är mark avsatt i anslutning till Sjömansängs avfallsanläggning.
Vad vill vi?
 Vi vill planera bostäder, arbetsplatser och
service på ett sätt som minskar resursanvändningen
 Genom en ansvarsfull avfallshantering
stimulera återanvändning/återvinning och
återförande av restprodukter till kretsloppet
 Minimera spridningen av farligt avfall
samt undersöka och vid behov åtgärda
förorenade områden
Hur gör vi?
 Följa upp och aktualisera renhållningsordningens avfallsplan och föreskrifter
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Biologisk mångfald

Naturvårdens huvudmål är att bevara den
biologiska mångfalden. I arbetet för en hållbar utveckling, där miljön skyddas och naturresurserna utnyttjas uthålligt, är kunskap
om naturvårdsvärdena en förutsättning. Finspångs kommun har många områden med
höga naturvärden och som är viktiga för olika
arters fortlevnad.
En rik och omväxlande natur med ett varierat
växt- och djurliv är en värdefull kvalitet för
kommunen och ger goda förutsättningar för
olika former av friluftsliv och utveckling av
naturbaserad turism. Det är en kommunal angelägenhet att bevaka att kvarvarande naturvärden skyddas inför framtiden och att påverkade biotoper återställs.
Kommunen har fastställt ett naturvårdsprogram som innehåller mål och åtgärder. I visionen för Finspångs kommun är natur en viktig
punkt, och därför ska frågor som rör natur och
miljö väga tungt i den framtida planeringen.

Naturreservat

Bestämmelserna om naturreservat finns i 7
kap. 4-8 §§ miljöbalken och förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm Skyddet kan ha flera syften: att
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov
för friluftslivet. Ett område som behövs för att
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter kan också förklaras som naturreservat.
Asketorp
Asketorp utgör ett värdefullt barrskogsområEtt hållbart, välmående och attraktivt samhälle

de med en mångfald av växter och djur knutna
till naturskogsmiljöer. Värdena är till stor del
knutna till förekomsten av gamla träd och död
ved, såväl stående som liggande. Området
har höga botaniska och entomologiska värden. Området bör särskilt skyddas på grund
av dessa höga biologiska värden. Området utgörs till stor del av det i EU:s habitatdirektiv
prioriterade habitatet Västlig taiga (9010).
Gällsängenskogen
Gällsängenskogen brukades för länge sedan
som slåtteräng och betesmark. Nu är det en
värdefull lövskog med många livsmiljöer för
fåglar, svampar och lavar.
Lindenäs
Lindenäs utgör ett värdefullt barrskogsområde med en mångfald av växter och djur knutna
till naturskogsmiljöer, bl.a. flera hotade arter
och signalarter. Värdena är till stor del knutna
till förekomsten av gamla träd och död ved,
såväl stående som liggande.
Lövfallet
Lövfallets naturreservat innehåller en bördig
gammelskog med grova tallar och granar.
Gamla grova träd tillsammans med död ved
gör att ett antal sällsynta och rödlistade arter
trivs här.
Magnehults domänreservat
Magnehult domänreservat är ett mycket värdefullt område med äldre lövskog med en
mycket rik moss- och lavflora däribland flera
hotade arter. Äldre naturskogsliknande lövskogar är ovanliga i trakten. Området bör
särskilt skyddas på grund av dess biologiska
värden.
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Pipmossens domänreservat
Pipmossen utgör en representativ och mycket
värdefull orörd myr omgiven av äldre skog
i norra Östergötland. Området bör särskilt
skyddas på grund av dess biologiska värden
och betydelsen för kännedom om landets natur.
Prästängsuddens lövskog
Prästängsuddens lövskog innehåller det största och mest värdefulla ekbeståndet i norra
Östergötland. Lövskogen har mycket höga naturvärden särskilt med avseende på den lägre
floran. I området finns flera hotade arter av lavar som är beroende av grova och gamla lövträd. Lövskogen bör särskilt skyddas på grund
av dess biologiska värden. Området ligger på
en udde ut i den välbesökta sjön Tisnaren vilket ytterligare förhöjer värdet på området.
Regnaholms lövskog
Regnaholms lövskog är biologiskt mycket värdefull genom sin storlek och den stora mängden död ved, främst av asp, men även av andra
träslag. Kärlväxtfloran i området är intressant
liksom mossor, lavar, insekter och fågelliv.
Stora Hjälmmossen
Stora delar av Stora Hjälmmossens naturreservat består av barrnaturskog som är gammal
och har varit orörd länge. Det finns även flera
myrar och ett mindre inslag av sumpskogar
som har en ostörd och naturlig hydrologi. Här
finns död ved och ett flertal rödlistade arter
som är knutna till veden samt till gamla tallar och granar. Större delen av naturreservatet
ingår i Natura 2000. Stora Hjälmmossen har
höga naturvärden och för att alla de krävande
arter som finns i området ska kunna fortleva
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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Skärblacka
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Faktaruta
Biotopskydd

Mindre mark- eller vattenområden
som utgör livsmiljö för hotade djuroch växtarter som annars är särskilt
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Skyddet syftar till
att skydda framför allt de biologiska
värdena. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller
vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Generellt biotopskydd

Följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark omfattas
av biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 §
miljöbalken.
 Alléer (minst 5 träd)
 Källor med omgivande våtmark
(högst 1 hektar)
 Odlingsrösen (på eller i anslutning
till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i
jordbruksdriften)
 Pilevallar (hamlade pilar i en rad
som består av antingen minst fem
träd med ett inbördes avstånd av
högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en
väg där marken mellan pilträden är
plan eller upphöjd till en vall, eller
av tre träd om vallen är väl utbildad,
mer än 0,5 meter hög och två meter bred).
 Småvatten och våtmarker (högst 1
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

hektar)
 Stenmurar
 Åkerholmar (högst 0,5 hektar)

att ingå i nätverket.
Områden som ingår i Natura
2000-nätverket ska bevaras genom
tillräckligt skydd och skötsel av ingående naturvärden. Detta sker genom
uppföljning av att det är en ”gynnsam
bevarandestatus” för ingående naturtyper och arter.

Biotopskyddsområden

Vissa biotoper kan skyddas genom
särskilda beslut. För områden i skogsmark är Skogsstyrelsen beslutande (t
ex brandfält, äldre naturskogsartade
lövbestånd, alkärr och ravinskogar)
medan Länsstyrelsen är beslutmyndighet för markområden som inte omfattas av skogsvårdslagen t ex naturbetesmarker, naturliga ängar, naturliga
bäckfåror, ras- och bergbranter, rikoch kalkkärr.

Sedan 1 juli 2001 är alla Natura
2000-områden klassade som riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 §§ miljöbalken). Ingrepp får bara komma till stånd
om de inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden.

Förordnanden enligt 12 kapitlet 4 § plan och bygglagen
(PBL)

Natura 2000

Syftet med Natura 2000 är att värna
om fåglar, naturtyper och livsmiljöer
(habitat) samt vissa andra arter som
EU-länderna har kommit överens om
är av gemensamt intresse.

För vissa områden gäller förordnanden enligt 12 kapitlet 4 § PBL. Detta
innebär att länsstyrelsen i efterhand
ska pröva alla bygglov och förhandsbesked som påverkar sådana frågor som
uppges i 12 kap. PBL. Bland annat gäller 12:4 förordnanden vid alla Natura
2000-områden.

Natura 2000 har tillkommit med stöd
av två direktiv: EG:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet. Sverige och
övriga EU-länder föreslår områden
som har de berörda naturtyperna och
arter som nämns i art- och habitatdirektivet. Dessa områden bildar tillsammans med de områden som utpekats
enligt fågeldirektivet nätverket Natura
2000. Utpekandet gäller för all framtid
– om det inte finns särskilda skäl som
gör att området inte längre motiverar

Naturreservat

Enligt 7 kapitlet 4 § miljöbalken får
ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
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Naturreservat kan även bildas för ett
område som behövs för att skydda,
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.
Varje naturreservat är unikt och därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet
avgör vilka begränsningar som gäller.

Djur- och växtskyddsområden

Om det behövs särskilt skydd för en
djur- och växtart inom ett visst område får länsstyrelsen eller kommunen
meddela föreskrifter som inskränker
rätten till jakt och fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området under perioder
då arterna är särskilt störningskänsliga.
(Miljöbalken 7:12)

Naturminne

Enligt 7 kapitlet 10 § miljöbalken kan
Länsstyrelsen eller kommunen förklara ett särpräglat naturföremål som
naturminne, om det behöver skyddas
eller vårdas särskilt. Naturminnesförklaringen får omfatta även det område
på marken som krävs för att bevara
naturföremålet och ge det behövligt
utrymme. Naturminnen kan utgöras
dels av enskilda föremål såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, dels av mycket små områden med intressanta naturföreteelser.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

måste hela området skyddas långsiktigt.
Tryfallet
Tryfallet utgör ett värdefullt barrskogsområde
med en mångfald av växter och djur knutna
till naturskogsmiljöer, bland annat flera hotade arter och signalarter. Värdena är till stor del
knutna till förekomsten av gamla träd och död
ved, såväl stående som liggande. Området har
höga botaniska, ornitologiska och entomologiska värden. Området bör särskilt skyddas
på grund av dessa höga biologiska värden.
Området utgörs tills stor del av det i EU:s
habitatdirektiv prioriterade habitatet Västlig
taiga (9010).
Ysundamarken
Ysundamarken är ett av länets största områden
med gammal barrskog. Reservatet domineras
av tall och i området finns gott om bergshällar
och små myrmarker. I skogen finns ett flertal
arter som indikerar att skogen stått orörd under en längre tid t.ex vedtrappsmossa, garnlav
och gränsticka.
Ölstadsjön
Ölstadsjön är ett värdefullt område som häcknings- och rastlokal för en rad fågelarter främst
vadare, doppingar och änder.

Kommunalt naturvårdsprogram

Finspångs kommun antog ett naturvårdsprogram 2003. Naturvårdsprogrammet består
av två delar. I programdelen finns en övergripande beskrivning av naturen i Finspång,
mål för naturvården och ett åtgärdsprogram.
Objektdelen innehåller beskrivningar av värdefulla miljöer med förslag på skydd och bevarandeformer och lämpliga skötselåtgärder.
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Förslagen i objektdelen är att se som rekommendationer.

Ängs- och betesinventering

Länsstyrelsen har inventerat ängar och betesmarker med höga natur- och kulturvärden.
Den förbättrade kunskapen som kommit fram
genom inventeringen kommer till användning
vid bland annat uppföljning av Östergötlands
miljömål och som underlag för planering, rådgivning och andra åtgärder. I Finspångs kommun har 320 marker omfattande cirka 900 ha
inventerats.

Natura 2000

I Finspångs kommun ingår följande områden
i Natura 2000. Se vidare under kapitel 5, Riksintressen.
 Asketorp
 Ekön Dovern
 Holmsjöhultängen
 Magnehults domänreservat
 Motala äng
 Prästängsuddens lövskog
 Stockhult
 Stora Hjälmmossen
 Stora Mossen (Igelfors)
 Tyresfall
 Ölstadsjön

liga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.
Jordbruksmark finns i ett stråk från Ljusfallshammar via Hällestad, Sonstorp och Finspång
ner till Glan. Därutöver finns större eller mindre koncentrationer av odlingsmark vid Grytgöl, Lämmetorp - Kolstad, Regna, Igelfors, i
Tisnarebygden, Sila - Selesjö - Ölmetorp, Rejmyre och Ålsjöbygden. Jordbruksmarken utgör 6 % av kommunens totala yta.
Skogsbruksmark
Enligt miljöbalken ska skogsmark som har
betydelse för skogsnäringen så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Största delen av landytan (741 kvm eller 61 %)
i Finspångs kommun täcks av barrskog. Merparten av skogarna är yngre än 100 år och omfattas av ett produktionsinriktat skogsbruk. I
kommunen finns även en hel del miljöer med
lövskog.

Stora opåverkade områden

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk en näring av nationell betydelse.

Enligt 3 kap 2 § miljöbalken ska stora markoch vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.

Jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-

Vad vill vi?
 Vi vill ge invånarna tillgång till en god livsmiljö med rika naturupplevelser
 Bevara den biologiska mångfalden, vilket

Jord- och skogsbruk
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Tema- social karta
Handel
Barnomsorg
Grundskolor
Gymnasieskola och
vuxenutbildning
Äldreboenden och gruppbostäder
Vårdcentraler
Återvinningscentraler
Badplatser
Viktiga områden för friluftslivet
Riksintresse för friluftslivet
Kanotleder

Kollektivtrafik- stomlinjestråk
Högre turtäthet
Lägre turtäthet
Järnväg
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innebär att en rik variation av naturtyper,
arter och gener bibehålls samt att i kommunen förkommande arter ges förutsättningar
att fortleva under naturliga betingelser i
livskraftiga bestånd
Hur gör vi?
 Beakta naturvärden vid all planläggning
 Stimulera lokala jordbruksföretag att hålla
betesdjur för bevarande av det öppna landskapet
 Stimulera det lokala näringslivet att utveckla ekologiskt hållbar upplevelseturism

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att fortgå, att lösa kriser och understödja
reproduktion. Utbildning, inflytande och folkhälsa är exempel på områden som är av betydelse för att samhället ska vara socialt hållbart,
för att samhället ska ha förmåga att fortgå.
Människor måste ges möjlighet till kunskap
för att ta plats och bidra till samhällsutvecklingen men de måste också ges möjlighet till
inflytande över frågor som påverkar deras liv.
Social hållbarhet i fysisk planering handlar
om att integrera sociala perspektiv med den
fysiska planeringen. Att se över utbildningsstrukturer i samband med planläggning kan
vara ett sätt, tillgång till parker, strövområden
och motionsspår ett annat. Det viktiga är att all
fysisk planering innehåller ett socialt perspektiv, att utgå från den som ska använda sig av
de fysiska miljöerna, människan.
Den sociala kartan illustrerar kommunens sociala infrastruktur. Eftersom vi vet att många
som bor i kommunens gränsområden har en
Översiktsplan för Finspångs Kommun

naturlig närhet till den social infrastrukturen
i närliggande kommuner visas även dessa på
kartan. Den sociala infrastrukturen visas även
i ortsbeskrivningarna i kapitel 3, fysisk hållbarhet.

Jämställdhet

En socialt hållbar utveckling förutsätter ett
jämställt förhållningssätt i samhällsplaneringen. Forskning om genus relaterat till samhällsplanering har visat att en icke jämställd
fysisk planering kan bidra till att reproducera
icke jämställda strukturer. Ofta är det föreställningar om kvinnors respektive mäns behov som ofta styrt planeringen inom många
områden. En jämställd planering handlar istället om att underlätta för människor att leva
ett jämställt liv. Genom att skapa jämställda
samhällsstrukturer blir det mer möjligt för
medborgaren att leva ut eller anamma jämställda roller. I Finspångs kommun är det därför medborgares erfarenheter som ska vara i
centrum för planeringen och utvecklingen,
inte föreställningar om kvinnors eller mäns
skilda behov. Detta åstadkoms genom ett vardagslivsperspektiv, där en medvetenhet om
att det finns betalt arbete, obetalt arbete och fri
tid som alla värdesätts lika högt i den fysiska
planeringen.
Vad vill vi?
 Finspångs kommuns fysiska rum ska
underlätta för kvinnor och män att leva
jämställt
Hur gör vi?
 I dialog med medborgarna får vi en planering baserad på erfarenhet och kunskap.
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 Kartläggningar av hur kvinnor och män
under dygnets alla timmar använder sig av
de fysiska rummen i kommunen, tidsgeografi, används i fysisk planering
 Beslutsunderlag ska innehålla analyser av
hur olika inriktningsalternativ har tagit
hänsyn till jämställdhet ur ett vardagslivsperspektiv

Tillgänglighet

Finspångs kommun ska vara en kommun
där alla utifrån sina förutsättningar kan vara
delaktiga och bidra till en positiv utveckling.
Ingen ska stängas ute på grund av fysiska eller sociala nedsättningar. Varje medborgare i
kommunen ska ha möjlighet att delta i eller ta
del av olika samhällsaktiviteter vare sig det är
fråga om utbildning, arbete, kultur, fritid eller
annan sysselsättning. Tillgänglighet och/eller
integration är inte enbart en fråga om rättigheter, mångfalden berikar samhället.
Många hinder för tillgänglighet och delaktighet kan undanröjas genom god planering.
Grupper som är särskilt beroende av ett välutvecklat tillgänglighetsperspektiv i den kommunala planeringen och verksamheten är
personer med funktionsnedsättningar, barn,
äldre och ekonomiskt resurssvaga.
Begreppet tillgänglighet används generellt för
att beskriva effekten av en sammanslagning
av begreppen tillgänglig och användbar. Tillgänglighet har därmed ett mervärde utöver
att vara nåbart, det syftar också till att något
kan användas.
För att alla ska ha möjlighet till delaktighet i
kommunen krävs det bland annat att gator,
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer är tillgängliga. Enligt lag ställs
det krav på att för publika lokaler och offentliga miljöer skall enkelt avhjälpta hinder undanröjas, det gäller såväl Finspångs kommun
som andra fastighetsägare, lokalhållare eller
näringsidkare. För att nå dithän krävs det en
översyn eller inventering av tillgängligheten
i kommunen som kan utgöra en grund inför
fortsatta åtgärder.
Det åligger kommunen att övervaka efterlevnaden om enkelt avhjälpta hinder genom
tillsyn men det kan också vara med hjälp av
tips från allmänheten. Mest prioriterat är enkelt avhjälpta hinder i byggnader dit allmänheten har tillträde samt vid allmänna platser.
Vid nybyggnation ska god tillgänglighet vara
självskriven.

Vad vill vi?
 Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ges genom en tillgänglig
fysisk miljö förutsättningar för självständighet och delaktighet
 Finspångs kommun är en kommun där alla
utifrån sina förutsättningar kan vara delaktiga och bidra till en positiv utveckling
Hur gör vi?
 Hinder för tillgänglighet i de fysiska rummen identifieras och undanröjs

 Känslan av otrygghet ska tas hänsyn till
vid planering, drift, underhåll och utveckling av kommunikationsmiljöer som parkeringsytor, busshållplatser, gator och torg
 Tillgänglighetsperspektivet tillämpas vid
all kommunal planering, beslut och processer
 Tillgänglighetsarbetet i kommunen sker i
samverkan genom att de kunskaper som
finns inom handikapporganisationer och
hos kommunens medborgare med funktionsnedsättningar tas tillvara

Medborgardialog

Att främja medborgarnas delaktighet i planeringsprocesser är förutom att det skapar delaktighet också viktigt för att bredda kunskapen inom området som planeras. Medborgare
ska få möjlighet att berika planeringen utifrån
sina erfarenheter medan beslutsfattandet sker
politiskt i en avvägning av olika intressen.

Det är angeläget att tillgänglighetsanpassningar i så hög grad som möjligt förstärker
den estetiska miljön och att skrymmande lösningar undviks.

Medborgardialogen ska särskilt verka för att
medborgare för en jämställd dialog. Därför
ska grupper som annars har svårt att göra sig
hörda, som barn och ungdomar, pensionärer,
personer med funktionsnedsättningar, utlandsfödda och kvinnor, särskilt lyftas fram
i dialogen. Finspångs kommun ett ungdomspolitiskt program som betonar ungas rätt
till inflytande i såväl skola som i kommunen
överlag. Utifrån programmet har flera arbetssätt prövats och tillämpats för att integrera
ungdomsperspektivet i planeringen. Särskilt
framgångsrikt har enkätundersökningen lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) varit.

Finspångs kommun har till skyldighet enligt
plan- och bygglagen att senast under år 2010
ha tillgängliggjort den offentliga miljön genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder.
Med enkelt avhjälpta hinder menas de hinder
som är rimliga att avhjälpa med hänsyn till
nyttan och förutsättningarna på platsen.
Finspångs kommun ligger planmässigt men
inte nödvändigtvis verksamhetsmässigt långt
efter och har en intensiv period framför sig
vad gäller att mer strukturerat identifiera och
undanröja enkelt avhjälpta hinder.

Dialogen tar hänsyn till område och målgrupp
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle
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och yttrar sig i flera former. I nuläget finns ett
”E-forum” på kommunens hemsida, där medborgarna kan skriva frågor till politikerna och
få svaren publicerade på nätet. Kommunens
sida på Facebook är ett annat uttryck för kommunikation med invånare. Kommunens invånare har möjlighet att lämna så kallade medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det
finns också råd som för talan för gemensamma
intressen relaterat till ålder, geografi och eller
andra behov. Utställningar och remisser är andra former som använts.

nat genom den fysiska planeringen. Den fysiska planeringen kan skapa goda förutsättningar för medborgare att ha möjlighet att välja
hälsosammare alternativ än bil. Men den kan
också skapa förutsättningar genom tillgången
till natur och friluftsliv, park för lek och aktivitet samt trygga och trivsamma utemiljöer som
medborgare vill vistas i.
Finspångs kommun har hittills bland annat
arbetat med att stimulera förutsättningar för
ett rikt och varierat idrottsutbud med en sats-

Vad vill vi?
 Ha en öppen planprocess i dialog med
medborgare för ett hållbart samhälle
Hur gör vi?
 Finspångs kommun använder sig av medborgardialog för att få erfarenhet/kunskap
 Metoder för medborgardialog prövas utifrån målgrupp och syfte
 Resultat från medborgarundersökningar
används som kunskapsunderlag i samhällsplaneringen
 Ungdomars möjlighet till inflytande är
prioriterat

Naturen i Finspångs kommun är en resurs som
med sin mångfald skapar förutsättningar för
folkhälsa genom ett rikt utbud av sjöar, vandringsleder, skogar, gruvor och kulturmiljöer.
Friluftslivet är naturens sociala dimension och
har betydelse för både vår fysiska och mentala
hälsa. Att vistas i naturen bidrar till avkoppling och förebygger stress och utbrändhet. Det
är därför viktigt att det finns platser för både
aktivitet och avkoppling i kommunens naturmiljöer.
För att det goda utbudet ska komma alla medborgare till del måste det framtida friluftsarbetet inrikta sig på att förmedla, förädla och
tillgängliggöra de kultur-, natur- och idrottsvärden som finns. Förmedla syftar till att kommunicera naturens tillgångar. Det kan vara
informationsinsatser men det kan också vara
genom att bjuda in till aktivitet. Vad gäller
information behöver kommunen uppdatera
kartmaterialet för kommunens friluftsliv, det
finns till exempel vandringsleder som inte är
inritade.

Folkhälsa

I det hållbara samhället mår människor bra
och har en aktiv handlingsförmåga, därför är
människors hälsa är ett viktigt område för ett
hållbart samhälle. God hälsa handlar om frihet från sjukdom, fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande samt handlingsförmåga i livssituationer.

Ytterst är det föreningslivet, medborgarna själva eller näringslivet som står för de aktivitetsskapande åtgärderna. Förädla handlar om att
sköta om och bibehålla attraktiva områden för
friluftslivet. Att tillgängliggöra naturen syftar
till att göra naturen tillgänglig för alla. Per-

Kommunen kan och ska skapa förutsättningar
för en god hälsa hos medborgarna, bland anÖversiktsplan för Finspångs Kommun

ning som anläggningen Arena Grosvad. Där
finns simhall, äventyrsbad, relaxavdelning,
bowling, idrottshall, bandyplan, ishockeyhall,
fotbollsplaner och intilliggande motionsspår
och kanotleder. Allt detta ligger samlat i tätorten, med promenadavstånd både till centrum
och till samtliga bostadsområden i Finspång.
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Utbildningsnivå i Finspångs kommun jämfört med länet och riket
30
25
20
% 15
10

Finspång

Länet

30

Riket

Uppgift om
utbildningsnivå
saknas

Forskarutbildning

0

Eftergymnasial
utbildning, 3 år
eller mer

5
Eftergymnasial
utbildning, mindre
än 3 år

Hur gör vi?
 En fördjupad översiktsplan för kommunens friluftsliv
 En översyn och uppdatering av kartmaterial för friluftsliv

Tidigare har industriorter som Finspång kunnat tillhandahålla ett stort antal arbetstillfällen utan höga krav på utbildning. Industrins

Gymnasial
utbildning, 3 år

Vad vill vi?
 Den fysiska planeringen i kommunen stimulerar aktivitet och välmående
 De resurser som finns i den fysiska miljön
förädlas och tillgängliggörs

I ett hållbart samhälle behövs medborgare med
kompetens motsvarande arbetsmarknadens
och samhällets samtida behov. Medborgaren
är kärnan i och till utveckling. För att uppnå
en verklighet där medborgarens kompetens
speglar behoven behöver regelbundna behovsanalyser utgöra underlag för utbildning
0ch bildning. Idag vet vi att utbildningsnivån i
Finspångs kommun är relativt låg i jämförelse
med den lokala arbetsmarknadens behov.

Gymnasial
utbildning, högst
2 år

I Finspångs kommuns verksamheter pågår ett
väletablerat förebyggande hälsoarbete inriktat både till barn- och ungdomar och till deras föräldrar genom samverkan och information samt kommunikation. Det förebyggande
arbetet har också en nära samverkan med det
brottsförebyggande rådet och polisen. Ytterligare insatser i det förebyggande arbetet som
också kan öka välbefinnandet hos befolkningen överlag är att öka tryggheten i de offentliga
miljöerna.

Utbildning

Förgymnasial
utbildning, 9 (10)
år

Sunda och säkra miljöer skapar förutsättningar för god hälsa. Upplevd trygghet är en faktor
som visat sig vara avgörande för att få människor att röra sig i utemiljöer. Människor som
inte bara ges möjlighet utan också stimuleras
till att röra på sig, på ett tryggt och säkert sätt,
såväl i naturen som i tätortsmiljö får ökade
förutsättningar till en god hälsa.

 Trygghets- och trivselundersökningar
genomförs för att inhämta information
om hur platser kan bli både tryggare och
attraktivare
 De korta bilresorna i kommunen minskas
genom en fortsatt utveckling av gång- och
cykelvägsnätet

Förgymnasial
utbildning kortare
än 9 år

soner med funktionsnedsättningar, familjer
med barnvagn eller äldre är några exempel på
målgrupper som måste tas hänsyn till i planeringen genom att hårdgöra gångar, skylta eller
ordna med kommunikationer för att nämna
några exempel på åtgärder som kan vidtas.

utveckling inom högteknologin har nu istället
skapat flest arbetstillfällen för högskoleutbildade. Omsorg är ett annat område som skapar
många arbetstillfällen men också inom detta
område kan vi se att det saknats strategier för
hur medborgarens kompetens ska stämma
bättre överens med de lokala behoven. Många
medborgares kompetenser är idag i otakt med
arbetsmarknadens behov. Då många som anställs i Finspång väljer att bo i andra kommuner har kommunen en stor inpendling. Från
Finspångs kommun pendlar många, framförallt till Norrköping, för arbete inom vård,
omsorg och service.
Utbildning handlar dock om mer än att förse
arbetsmarknaden med kompetens. Varje medborgare är en del av samhället och behöver
därför också kompetens som samhällsmedborgare. Därför arbetar skolan aktivt med att
utveckla lusten att lära genom entreprenörskap, profiler för högre grad av valfrihet samt
hälso- och livsstilsfrågor. Dessa områden ska
bidra till kompetenser som stämmer överens
med de värden som lyfts fram i kommunens
vision; utveckling, livskvalitet, samverkan,
öppenhet och nytänkande. Kompetensförsörjningen ska stödja allas utveckling till självständighet, framtidstro och livslångt lärande.
I Finspångs kommun finns förskolor och
grundskolor där behoven finns. Placeringen
av förskolan respektive skolan utgår dock
från antalet barn i förhållande till möjlighet att
uppnå en kvalitet i skolans pedagogiska och
sociala innehåll. Största möjliga hänsyn ska
också tas till vad som är mest funktionellt för
familjen. Detta stämmer också överens med de
Översiktsplan för Finspångs Kommun

De 20 vanligaste yrkena vid arbetsplatser i
Finspångs kommun 2008
Yrke

Antal
2008

Vård- och omsorgspersonal

1301

Ingenjörer och tekniker

1102

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

576

Processoperatörer vid stål- o metallverk

485

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling

440

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

322

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

274

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

261

Förskollärare och fritidspedagoger

226

Montörer

199

Fordonsförare

191

Byggnadshantverkare

188

Grundskollärare

176

Övrig kontorspersonal

169

Städare m.fl.

140

Maskin- och motorreparatörer

138

Drift- och verksamhetschefer

134

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

134

Maskinförare

125

söka utbildning fritt inom regionen utan att
begränsas av kommungränser. Denna möjlighet till utbyte ska kontinuerligt följas upp och
analyseras tillsammans med de lokala kompetensbehov som finns för att stimulera kompetensförsörjningen.
Arbetsmarknadscentrum arbetar nära utbildning och arbetsmarknad med inkludering genom utslussning till utbildning, arbete eller
kooperativa lösningar. Begreppet utslussning
är betydande för att markera att inkludering
inte innebär en stagnation i en kommunal sysselsättningsåtgärd utan att det handlar om
ett stöd för att tillhandahålla kompetens som
motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden eller för att driva genom egna idéer i
kooperativa former.

Det är högst väsentligt att skolorna är tillgängliga, att vägarna till skolorna är trafiksäkra och
trygga samt att miljön i och omkring skolan
stämmer överens med verksamheten och barnens behov.
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Hur gör vi?
 En översyn av skolans miljöer genomförs
för att säkerställa målet om stimulerande
lärmiljöer
 Med hjälp av GIS-verktyget ska regelbunden översyn av barn och ungdomar
i förhållande till boende genomföras för
att underlätta planeringen av förskola och
skola

Omsorg

jämställdhetsprinciper som tidigare nämnts
under avsnittet jämställdhet.

Finspångs kommun ingår i en regional samverkan om gymnasieskolan. För medborgaren innebär denna samverkan att det går att

Vad vill vi?
 Finspång ska erbjuda alla barn en kvalitativ
skola i stimulerande lärmiljö som speglar
den åldersgrupp som verksamheten riktar
sig till
 Skolans miljö är utformad för att skapa
goda förutsättningar för elevers lärande
och aktivitet
 Finspångs kommun skapar förutsättningar
för ett livslångt lärande

Elever vid Bergska skolan, en av kommunens två gymnasieskolor
31

Alla medborgare i Finspångs kommun ska ha
möjlighet att leva ett innehållsrikt liv präglat
av livskvalitet. Den kommunala omsorgen har
professionella medarbetare som med vård och
omsorg garanterar medborgaren stöd där så
behövs för att uppnå en fungerande vardag
med guldkant på tillvaron. Andelen äldre i
Finspång ökar, liksom i övriga Sverige. Det är
av största betydelse att bostadsbeståndet anpassas efter de behov av tillgängliga bostäder
som finns. Kvarboendeprincipen prioriteras,
vilket innebär att kommunen genom service i
hemmet ska underlätta för äldre att bo i egen
hemmiljö i stället för i särskilt boende. Möjligheten till enskilt boende ska prioriteras i planeringen och kompletteras med andra boenEtt hållbart, välmående och attraktivt samhälle

dealternativ som till exempel särskilt boende.
Kvarboende stimuleras genom hög grad av
valfrihet relaterat till medborgarens behov av
yta, service, tillgänglighet, socialt nätverk och
omsorg. Bostadsförsörjning, hemtjänst och
kommunikationer är viktiga grundförutsättningar för kvarboende och kompletteras med
parametrar som tillgänglighet till natur, kultur, friluftsliv och ett livslångt lärande.
Vad vill vi?
 Alla ska ha möjlighet till en god boendemiljö som tillgodoser den enskildes behov
Hur gör vi?
 Vi använder befolkningsstatistik och tendenser inom äldreomsorgen och handkappomsorgen för att säkerställa en boendeplanering som motsvarar behoven
 Vid planering av nya bostadsområden ska
en anpassning ske så att alla människor,
oavsett ålder eller funktionshinder, kan
leva och bo i området
 Barns- och ungdomars möjlighet till delaktighet ska vara ett viktigt inslag i all
samhällsplanering som rör deras behov av
fritidssysselsättning och aktiviteter
 Sektorsövergripande samverkan för en
tryggare livsmiljö i kommunens olika bostadsområden inklusive centrum

har i tätorten Finspång hamnat lite i bakkant,
kanske till förmån för ett mer välutvecklat
idrotts- och friluftsutbud. Det finns därför
behov av att även i Finspång skapa förutsättningar för föreningsdrivna kulturverksamheter och arrangemang. En viktig del i den utvecklingen är kulturens hus som kommer att
utvecklas i Finspångs gamla Folkets Hus. Det
kan bli en början på en mer medveten kulturutveckling också i stadsplaneringen.
Kulturlivet ska medverka till att realisera den
kommunala visionen om att vara en attraktiv
kommun. Kulturutbudet är ett viktigt komplement till stadens utveckling, där barn och
ungdomskultur är särskilt prioriterat.
Det unika för Finspång ska lyftas fram och utvecklas, och med detta menas både specifika
platser och byggnader, men också speciella
bebyggelsetraditioner och liknande. Här avses hela Finspång från landsbygd till tätort.
Mer om särskilda platsers betydelse hittar du
i nästkommande avsnitt, kulturmiljöer samt
under kapitlet om riksintressen.
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Vad vill vi?
 Förutsättningar för ett rikt kulturliv i Finspångs tätort prioriteras
 Inslag av offentlig konst används i planeringen för att skapa rum, trivsel, aktivitet
och attraktivitet. Särskilt prioriterat är
centrummiljön
Hur gör vi?
 Kommunen ska ha ett kulturhus, som skapar förutsättningar för kulturverksamhet i
varierande former
 Kommunen ska ha arenor som skapar förutsättningar för kulturverksamhet i varierande former såväl inomhus som utomhus
 Kommunen ska kunna erbjuda både
enskilda personer, företag och föreningar
möjligheten att använda utställningslokaler
för att ställa ut sina alster inför en publik.
 Kommunen ska ta fram en strategi för offentlig konst i offentliga miljöer

Kulturmiljöer

Kulturliv

Finspångs kommun ska ha ett rikt och varierande kulturliv som stimulerar och engagerar
invånare och besökare. Kommunens landsbygd bidrar särskilt till den kulturella livsmiljön i kommunen medan tätorten Finspång
istället har halkat efter. Satsningar på kulturen

I Finspång finns en musikskola med en lång
tradition av att engagera, sprida kulturglädje
och kunskap. Finspång har en stark och levande musiktradition, i form av musik som klassisk musik, folkmusik, jazz, rock mm. Kommunen berikas också av många evenemang,
såsom Skogsröjet och Kanonfesten.

Kommunens kulturmiljövärden bidrar till
att skapa och upprätthålla attraktiva miljöer
i kommunen. En kulturmiljö är allt det som
finns omkring oss som har skapats av människor genom hela vår historia. De kulturmiljöer
som finns omkring oss påverkar den fortsatta byggnationen, genom att det bästa av det

Kulturens Hus
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gamla ska följa med när vi bygger nytt.
I Finspång kan vi se att järnhanteringen, som
genom århundraden har varit den viktigaste
industriella verksamheten i Finspångs kommun, har satt sin prägel på kulturmiljön. Från
vad som såg dagens ljus under 1500-talet finns
idag brukstraditionerna bevarade i Finspång,
Grytgöl, Hävla, Lämneå, Borggård och Igelfors där idag modern industriell verksamhet
bedrivs.

V
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V
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Fornborg

Skärfors Bruk

Hävla övre Bruk

Denna långa industriella tradition har bidragit till att Finspångs centralort har bebyggelsemiljöer från sent 1600-tal fram till 1900-talets
första årtionden, samt en rik och spännande
60-talsarkitektur från en expansiv period.
Slottsmiljön, Bruksgatan, Högby och centrum
är exempel på områden i centrala Finspång
med intressanta kulturmiljöer. Det pågår arbete med ett kulturmiljöprogram för Finspångs
kommun som ska ge en mer ingående beskrivning av vårt kulturarv.
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Kommunens värdefulla kulturhistoriska
byggnader och miljöer ska bevaras. Det är
eftersträvansvärt med levande miljöer, vilket
innebär att det är positivt att utveckla miljöerna i samklang med de kulturhistoriska värdena.
Kartan, på sidan 34, illustrerar var i kommunen det finns kulturmiljöer i form av byggnadsminnen och kulturmiljöer av lokal betydelse. I kommande avsnitt beskrivs vad
byggnadsminnen och kulturmiljöer är samt
vilka som finns i kommunen. I kapitel 5 redovisas de kulturmiljöer som är av riksintresse
för kulturmiljön.
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle
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1

Finspångs slott med flyglar,
orangeriet och Auroratemplet

2

Lusthuset, Lugnet

3

Sonstorps herrgård

4

Vita huset, Regna kyrkby

5

Häfla övre bruk
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Selesjö herrgård

7

Prästgården vid Risinge gamla kyrka

Kulturvärden av lokalt intresse

A

Auroravägen

B

Ysunda

C

Ekön

D

Stjärnviks slotts- och bruksmiljö

E

Hällestads kyrkomiljö

F

Grytgöls bruksmiljö

G

Folkströms bruksmiljö

H

Borggårds bruksmiljö

I

Storgruvefältet/Malmstorp

J

Frängsäter

K

Tvartorp

L

Rejmyre bruksmiljö

M

Hävla bruksmiljö

N

Regna kyrkomiljö

O

Byle by

Översiktsplan för Finspångs Kommun

Byggnadsminnen

Byggnader som är ”särskilt märkliga” kan av
Länsstyrelsen förklaras som byggnadsminnen.
Detta gäller byggnader som är mycket välbevarade och som har haft en särskild betydelse.
När en byggnad förklarats vara ett byggnadsminne skyddas den enligt kulturminneslagen
med skyddsbestämmelser. Dessa anger hur
byggnadsminnet ska vårdas och underhållas
samt vilka förändringar som inte är tillåtna.
Byggnadsminnesförklaringen betyder att underhållsarbete och renovering av byggnaden
bör ske i samråd med antikvarisk myndighet.
I Finspångs kommun finns det sju byggnadsminnen:

Skyddsföreskrifter:

Slottet med flyglar, orangeriet och Auroras
tempel får inte till sitt yttre förändras. Dessutom har slottet och orangeriet ett inre skydd.
Gårdsplanen och parken får inte ytterligare
bebyggas eller väsentligt förändras.
Lusthuset, Lugnet
Lusthuset från 1821 är uppfört i stram klassisk
stil placerat i utkanten av den engelska parken. Arkitekten von Röök ville att lusthuset
skulle gestalta tidens romantiska naturkänsla.
I anslutning till lusthuset ligger ett samtida
bostadshus, trädgårdsmästarbostaden.

Finspångs slott med flyglar, orangeriet och
Auroras tempel
Slottet uppfördes åren 1668-1685 av Louise De
Geer dy efter ritningar av den holländske arkitekten Adriaan Dortsman.
Orangeriet byggdes 1832, efter en ritning av
Arkitekten von Röök, på platsen för ett tidigare, nedbrunnet, orangeri. Slottet och övriga
byggnader är mycket representativa för sin tid
och har en väl bevarad exteriör. Den arkitektoniska framtoningen har också stort värde.

seende med typiska detaljer i Karl Johan-stil.
Mangårdsbyggnaden tillsammans med de
timrade flyglarna samt den stora parkliknande trädgården förklarades 1977 som byggnadsminne.

Skyddsföreskrifter:

Skyddet omfattar byggnadernas exteriör samt
den omgivande trädgården.

Skyddsföreskrifter:

Lusthuset får vare sig till det yttre eller inre
förändras, medan skyddet för bostadshuset
endast gäller exteriören. Den omgivande tomten får inte ytterligare bebyggas eller förändras vad gäller planteringar mm.

Selesjö herrgård
Timmerbyggnaden, uppförd år 1782, är en enkel gulmålad, enplansbyggnad med brutet tak
och ett strakt framträdande mittparti (frontespis). Flyglarna uppfördes år 1814 respektive
år 1817. Herrgården förklarades som byggnadsminne 1983.

Prästgården vid Risinge gamla kyrka
Huset är byggt 1859 och ersatte den gamla
prästgården som låg på ungefär samma plats.
Byggnaden har ett mycket ståndsmässigt utÖversiktsplan för Finspångs Kommun
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Faktaruta
Fasta fornlämningar

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen, vilket innebär att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.

Byggnadsminnen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som
har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det
kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter för varje byggnadsminne.

Enskilda byggnadsminnen

Länsstyrelserna har möjlighet att genom 3 kapitlet kulturminneslagen byggnadsminnesförklara sådana byggnader och anläggningar som genom sitt ”kulturhistoriska
värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde”. Det kan gälla såväl bostadshus som industrianläggningar, parker och
broar.
Det är länsstyrelsen som beslutar om en byggnad ska förklaras som byggnadsminne. Vem som helst kan väcka frågan hos länsstyrelsen om att en byggnad eller
anläggning ska byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen har även möjligheten att på eget initiativ väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelserna har
tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne har
möjlighet att söka bidrag förde antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel restaurering.

Statliga byggnadsminnen

De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det är regeringen som beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet lämnar förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar för tillsynen över dem.

Kyrkor och begravningsplatser

Skydd av kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser regleras i 4 kapitlet kulturminneslagen. Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.
Vad gäller kyrkobyggnader krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning och ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändringar av dess exteriör och interiör
med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning.
För kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler eller andra fasta anordningar
på tomten. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen.Villkoren får avse hur ändringen
ska utföras samt den dokumentation som behövs.

Riksintressen

Följande områden har så stort allmänt intresse att de betecknas som riksintressanta för kulturmiljövården; Risingebygden, Finspångs slott och
bruksmiljö, Hävla övre bruk, Skedevi kyrkomiljö samt Sonstorps herrgård och bruksmiljö.
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle
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Skyddsföreskrifter:

Byggnaderna på tomten får inte till sitt yttre
förändras. Huvudbyggnadens undervåning
har också ett inre skydd för rumsindelning,
snickerier, eldstäder mm. Tomten får inte ytterligare bebyggas eller planeras om.
Sonstorps herrgård
Huvudbyggnaden som uppfördes år 1792
tillhör en av det sena 1700-talets märkligaste
profana byggnader i Östergötland. Skyddsföreskrifterna för herrgårdens huvudbyggnad
gäller exteriör men till viss del även för interiör då det finns skydd för rumsindelning och
fast inredning.

bygdsskolor. Byggnaden från år 1825 fungerade som skollokal, lärarbostad, sockenstuga
och senare även som kommunalhus. Som skollokal fungerade byggnaden ända fram till år
1960. Det nuvarande utseendet, vitgul spritputsrevertering, är från 1877, dessförinnan var
byggnaden rödmålad med friliggande timmer. Skyddsföreskrifterna gäller både exteriör
och interiör samt den tillhörande tomten.

ändras.
Häfla övre Bruk
Häfla Hammarsmedja med flera byggnader
inom fastigheten Hävla 3:1, Skedevi socken,
förklarades 1990 som byggnadsminne. Områdets helhetskaraktär är angeläget att bevara i
stort sätt oförändrat. Många byggnader i området är skyddade med rivningsförbud samt
förbud mot ombyggnation eller andra yttre
förändringar. För vissa av byggnaderna är det
angeläget att de behåller sin ursprungliga interiör samt att installationerna i smedjor, sågverk med mera bevaras oförändrade där de
befinner sig.

Skyddsföreskrifter:

Skyddsföreskrifter:

Huvudbyggnad, flyglar och vagnslider har
yttre skydd. Huvudbyggnaden får dessutom
inte vad gäller rumsindelning och äldre fast
inredning förändras. Omgivande park får inte
ytterligare bebyggas eller väsentligt förändras.
Vita huset i Regna kyrkby
Vita huset är Östergötlands äldsta skolbyggnad och en av landets äldsta bevarade landsÖversiktsplan för Finspångs Kommun

Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till det
yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
I byggnaden får ingrepp i eller förändring av
planlösning och äldre fast inredning såsom
snickerier, dörrar och trappa inte ske.
Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Underhållsåtgärder ska utföras i samråd med länsstyrelsen och på ett sådant sätt att
det kulturhistoriska värdet inte minskar.
Den till huset hörande tomten får ej ytterligare
bebyggas eller på annat sätt väsentligen för37

Skyddsföreskrifter

De på den till föreskrifterna hörande kartan
(sid 38) med nr 1-7, 9-11 och 13-17 markerade
byggnaderna får inte rivas eller till sitt yttre
ombyggas eller på annat sätt förändras.
I smedjan (nr 1), klensmedjan (nr 2), gnisterhuset (nr 3) och sågverket (nr 4) får ingrepp
inte göras i den äldre fasta inredningen såsom härdar och hammare, vattenrännor och
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

vattenhjul, anordningar för kraftalstring och
kraftöverföring, blåsmaskinen och sågverksutrustning.
I Grålus (nr 11) får den ursprungliga rumsindelningen inte ändras och ingrepp inte göras i
den äldre fasta inredningen såsom snickerier
och eldstäder.
I Smedbyggningen (nr 10) får den ursprungliga rumsindelningen inte ändras och ingrepp
inte göras i ursprungliga eldstäder utan samråd med länsstyrelsen.
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Underhållsåtgärder på de byggnader som
omfattas av byggnadsminnesförklaringen ska
utföras i samråd med länsstyrelsen och på ett
sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte
minskar.

Kulturvärden av lokalt intresse

Att bo och verka i en miljö med en unik historia och särskilda värden är något att vara stolt
över. Med en större medvetenhet hos boende
och fastighetsägare ökar också möjligheten
att området utvecklas i kulturmiljöområdets
intresse. I det pågående arbetet med kommunens kulturmiljöprogram pekas över hundra
objekt ut som områden av särskilt lokalt intresse. De lokalt utpekade kulturmiljöerna ska
ses som tillägg till miljöer och byggnader som
redan är skyddade som kulturmiljöer av riksintresse och byggnadsminnen.
I programmet anges rekommendationer som
omfattar olika typer av åtgärder i syfte att värna kulturmiljön. Följande kulturmiljöområden
av lokalt intresse bedöms vara av särskilt bevarandevärde:
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Det på kartan med streckad begränsningslinje
markerade området får inte väsentligen förändras. Eventuell nybebyggelse ska ske i samråd med länsstyrelsen.
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Häfla Övre Bruk, område för byggnadsminne
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 Auroravägen, Finspång
 Ysunda
 Ekön
 Stjärnviks slotts- och bruksmiljö
 Hällestads kyrkomiljö
 Grytgöls bruksmiljö
 Folkströms bruksmiljö
 Borggårds bruksmiljö
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 Storgruvefältet/Malmstorp
 Frängsäter
 Tvartorp
 Rejmyre bruksmiljö
 Hävla bruksmiljö
 Regna kyrkomiljö
 Byle by
I kommunens kulturmiljöprogram blir det
möjligt att läsa mer om kommunens kulturmiljöer samt rekommendationer för dessa.
Vad vill vi?
 Kommunen ska bevara och synliggöra värdefulla miljöer till kommande generationer
 Bruks- och industrimiljön med slottet i
centrum ska utvecklas som ett regionalt
besöksmål, samtidigt som landskap och
byggnader ska bibehålla sitt värde
 Boende och fastighetsägare i kulturmiljöer
ska vara medvetna om de särskilda värden
som deras omgivande miljö innefattar samt
vilka möjligheter till stöd som finns för att
bevara och utveckla kulturmiljöer
Hur gör vi?
 Kommunen ska färdigställa den heltäckande inventeringen av miljöer och byggnader av kulturhistoriskt intresse som
omfattar hela kommunen. Objekten lokaliseras, prioriteras och åtgärder föreslås för
att säkerställa kulturvärdet. Det är särskilt
viktigt att inventera den moderna bebyggelsen. Tillgängligheten till miljöerna ska
förbättras
 Kommunen ska anordna informationsseminarium för att medvetandegöra kommuninvånare, boende och fastighetsägare
om kulturmiljöers särskilda värde
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Hållbar tillväxt

Nya och utvecklade produkter, tjänster och
processer som stärker ekonomins långsiktiga
utvecklingskraft, som minskar miljöpåverkan
och utvecklar humankapitalet och det sociala
kapitalet ser vi som grunden för en hållbar tillväxt.
Avgörande för att nå dit är kompetensutveckling, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ett
ömsesidigt lärande i samspel mellan företag,
forskning och den offentliga politiskt styrda
verksamheten

Näringsliv

Finspångs Kommun har en lång industriell
tradition från medeltidens gruvbrytning och
järnframställning till dagens moderna industri. Kommunen domineras av industriell
verksamhet med över 47 procent av antalet
arbetsplatser inom tillverkningsindustri. Stora
företag i kommunen är bland andra Siemens,
Sapa Heat Transfer, Sapa Profiler, Sapa Technology, Luvata, SSAB och Coor Service Management.
Utmärkande för kommunen är även att de
gamla bruksorterna lever. Flertalet bruk överlevde bruksdöden i slutet av 1800-talet och
fann nya nischer att verka inom.
De stora skogsarealerna medför att sysselsättningen inom skogsbruk har stor betydelse.
Inom kommunen finns 10 orter med viktiga
företag, dels de traditionella bruken som Borggård, Lämneå, Grytgöl, Igelfors, Hävla, andra
underleverantörer till storindustrin men även
företag utanför den industriella traditionen
Översiktsplan för Finspångs Kommun

som Rejmyre glasbruk och Mogård.
Efter en nedgång i den industriella sysselsättningen i början av 90-talet har sysselsättningen inom tillverkningsindustrin ökat och
är idag större än vid 90-talets början. Däremot
har sysselsättningen minskat kraftigt inom såväl privat som offentlig tjänsteproduktion. För
närvarande sker en kraftig tillväxt inom främst
Siemens och Sapa-företagen, med produktion
inom energi- och miljöområdet.
Andelen arbetstillfällen efter näringsgrenar i Finspångs
kommun 2008, jämfört med riket. Index (riket = 100)
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som information och kommunikation, kreditinstitut och försäkringsbolag mm.

Inriktning

Vi vill skapa förutsättningar för utveckling av
näringslivet och öka antalet arbetstillfällen genom en mer balanserad branschstruktur som
ökar tillgången till arbete för båda könen och
unga som träder in i arbetslivet. En viktig utgångspunkt är att ta vara på den kompetens
och det kunnande som finns inom energi- och
miljöområdet.
Finspång ska vara en attraktiv och spännande
kommun att rekrytera medarbetare med rätt
kompetens till. Här ska finnas trivsamma och
trygga boendemöjligheter. Här ska finnas en
trivsam och lockande stadsmiljö med ett bra
utbud av affärer, service, restauranger, nöjen
och kulturupplevelser som kompletterar det
utbud som finns i regionen. Finspång ska vara
den nära kommunen med närhet till arbete
och service, skola och förskola, natur och fritid
samt social samvaro och kontakt.
I Finspång arbetar vi aktivt i samverkan för
att stödja och stimulera nya företag med fokus
på tjänste- och serviceföretag samt ungt och
kvinnligt företagande.

Kommunens näringsgrensstruktur jämfört
med riket framgår av diagrammet ovan. Över
47 procent av antalet arbetstillfällen finns inom
tillverkningsindustri, vilket är över tre gånger
större andel än för riket. Även inom jord- och
skogsbruk har kommunen än större andel sysselsatta än riket som helhet. För samtliga övriga näringar har kommunen en lägre andel
sysselsatta än riket som helhet. Framförallt är
andelen påtagligt lägre inom tjänstesektorer
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Kommunen ska utveckla sin service till och
samverkan med näringslivet för att skapa
mötesplatser för dialog mellan näringsliv och
det offentliga, gränsöverskridande samverkan
och nätverk, branschvisa möten, samordning
för att ta tillvara lokala intressen och behov.
För en hållbar tillväxt är det avgörande att höja
utbildningsnivån och stödja ett livslångt läranEtt hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Temakarta Näringsliv

Vingåker

Högsjö



Företag
Vägutbyggnad med hög prioritet

Katrineholm

Byle

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
i befintlig miljö

Tisnaren

Väg av riksintresse



Prioriterade vägar för näringslivet

Hävla

Hjortkvarn

Brenäs

Regna



Järnväg med person- och godstrafik
Bränntorps
fritidsomr.

Hunn

Igelfors

Rejmyre





Grytgöl
Ljusfallshammar

Simonstorp





Lämneå




Hällestad



Sonstorp

Borggård

Vägutbyggnad viktig på längre sikt

Förslag till förändringar för riksväg 51
från utredningen:
Förbindelsen Norrköping - Örebro. Sammanställning av planerade och tänkbara
åtgärder för vägarna 51 och 50.01 i
Östergötlands och Örebro län. Vägverket
konsult, 2000
Utförd på uppdrag av kommunerna
Norrköping, Finspång, Hallsberg, Kumla
och Örebro

Lotorp

Finspång

Butbro

Falla

Svärtinge
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Glan
Norrköping
Skärblacka
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de. Grundläggande är att ta tillvara de ungas
naturliga lust att lära genom en stimulerande
skolmiljö och en god pedagogisk verksamhet.
Samverkan mellan skola och arbetsliv är viktig
liksom att utveckla barnens entreprenörsanda
och samhällsengagemang. Ett viktigt uttryck
för kommunens engagemang är satsning på
och samverkan mellan Curt Nicolin Gymnasiet, Bergska skolan, vuxenutbildningen och
lokala högskolekurser. Kommunens engagemang i Industriellt Utvecklingscentrum, IUC,
är ett uttryck för att stödja såväl företagens utveckling av produkter och tjänster likväl som
medarbetarnas kompetensutveckling i ett livslångt lärande.
I Finspångs kommun ska det vara enkelt att bo
och verka lokalt, regionalt och globalt. Vägnät
och framförallt kollektivtrafik ska erbjuda effektiva och bekväma resor till arbete och service i regionen. För företagens transporter ska
finnas transportleder med god framkomlighet
till viktiga noder som godsterminalen i Hallsberg samt E4, järnväg, hamn och flyg i Norrköping. Gods på järnväg bör utvecklas. För ett
internationellt verksamt näringsliv är utveckling av höghastighetståg och goda flygförbindelser med regionen viktigt.

kommunikationer lokalt, regionalt, i riket
och internationellt
 Förbättra möjligheter till energi- och miljöanpassade transporter
Hur gör vi
 Kommunen ska ha en god planberedskap
och tillgänglig mark i tillräcklig omfattning
för att tillgodose företags behov för etablering och expansion
 Stöd till nyföretagande
 Fortsatt utveckling av Finspångs centrum
som en attraktiv mötesplats för handel,
service, nöjen och kultur
 Kommunens service till näringslivet ska
erbjuda en snabb och enkel kontakt för en
effektiv service av hög kvalitet
 Regional samverkan för att utveckla infrastruktur för arbetspendling, serviceresor,
arbetsresor och godstransporter regionalt,
nationellt och internationellt
 Regional samverkan för att framtidssäkra
tillgången till bredband med hög kvalitet
och prestanda där attraktiva tjänster erbjuds för såväl stora som små företag

Vad vill vi
 Öka antalet arbetstillfällen
 Bredda branschstrukturen
 Utveckla näringar med inriktning inom
energi- och miljö
 Attrahera nya invånare med god kompetens
 Ge förutsättningar för ett livslångt lärande
 Utveckla och verka för bra och effektiva
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Besöksnäring och fritid

Finspångs skogs- och sjölandskap gör inte bara
kommunen vacker utan har även lagt grunden
för en mycket tidig och stark industrialisering.
Finspång har en levande historia genom de
rika gamla bruksmiljöerna. De kulturhistoriska miljöerna i kommunen, som till exempel
Häfla hammarsmedja och Sankta Maria kyrka,
är en stor potential för att utveckla besöksnäringen och att skapa och upprätthålla attraktiva miljöer i kommunen.
I Finspång finns även möjligheten att utveckla
besöksnäringen kring naturupplevelser och
fritidsaktiviteter. Kommunen erbjuder en fin
och i många stycken orörd natur med många
sjöar för bad och andra vattenaktiviteter, samt
flera anläggningar för aktiviteter som ridning
och skytte. Det finns cykel- och kanotleder och
ett flertal motionsspår i kommunen, liksom
golfbana.
Finspång är en kommun som har ett aktivt föreningsliv.
Finspång ska med utgångspunkt från sina
traditioner inom fritidsområdet värna möjligheterna för invånarna att skapa sig ett rikt
fritidsliv. Alla människor, oavsett funktionshinder, ska ha möjlighet till en aktiv fritid tillgänglig för alla.
Arena Grosvad ska utvecklas till en arena där
motionärer och idrottseliten möts, som turister besöker och till vilken stora föreningar och
idrottsförbund förlägger sina träningsläger.
Föreningarna utanför centralorten bör stimuleras att erbjuda anläggningar och aktiviteter
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för lokalbefolkningen på respektive ort och
friluftsmänniskan ska ha möjligheter att få tillgång till den fina naturen.
Besöksnäringen inom kommunen ska utvecklas, för att ge besökare möjlighet att ta del av
vår natur och intressanta miljöer.
Vad vill vi
 Besöksnäringen, med inriktning på upplevelse- och naturturism, ska utvecklas för att
locka fler besökare till kommunen.
 I Finspångs kommun ska alla människor
ges möjlighet till ett aktivt fritidsliv, både
genom ett utvecklat och jämställt föreningsliv samt genom ökad tillgänglighet

näringslivet i hela landet. Transportsektorn
svarar för stor del av de utsläppen av växthusgaser och av den totala slutliga inhemska
energianvändningen. Det finns därför ett behov av ett transportsystem som hanterar klimatutmaningen och samtidigt bidrar till en
samhällsutveckling med hållbar tillväxt. Resor och transporter ska underlätta vardagen
för människor och företag och utgöra hållbara
klimatsäkra transportlösningar.
Utformningen av städer måste ske på ett sådant sätt att det möjliggör utveckling av och

Landsbygden är viktig för rekreation och en
växande besöksnäring och bidrar med attraktiva miljöer som stärker landets tillväxtområden. Transportsystemet behöver underhållas
och utvecklas för att möjliggöra för människor
att bo och verka i olika landsbygder samt för
att säkra utvecklingen av näringslivet även utanför de stora tätorterna.
Kommunen ska ha en helhetssyn på planeringen av infrastruktur och bebyggelse.

Hur gör vi
 Samverkan mellan kommun och företag
inom besöksnäringen för att utveckla
tjänster, produkter och marknadsföring till
målgrupper för besöksnäringen.
 Fortsatt utveckling av Arena Grosvads
utbud för idrott, motion, boende och som
mötesplats
 Markreservation och planberedskap för att
tillgängliggöra mark av intresse för att utveckla boende, verksamhet och aktiviteter
för besöksnäringen.
 Skydd av mark och vattenområden av vikt
för rörligt friluftsliv samt natur- och kulturupplevelser.

Person- och godstransporter ska ske på ett
miljövänligt sätt, för att minska utsläppen av
växthusgaser. Detta ställer krav på utformningen av staden. Staden måste byggas tätare
och säkrare för att underlätta för de som tar
sig fram till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Stadsmiljön måste också få en attraktiv utformning för att öka denna andel trafikanter.
För de transporter som måste ske med fordon
ska miljövänliga drivmedel användas. Kommunen ska ta ett politiskt ansvar för denna
omställning genom att ställa krav vid upphandling av transporter.

Hållbara kommunikationer

Vad vill vi?
 Vi vill att Finspång ska ha ett tillgängligt
och klimatanpassat transportsystem. För
att uppnå detta måste vi välja att satsa på
miljövänliga transportsätt, och utveckla

Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

ökat nyttjande av effektiva och klimatsäkra
transportsystem. För människor i den tätortsnära landsbygden och för näringslivet i de
många tätorter och städer som är beroende av
deras arbetskraft är det viktigt med goda kommunikationer som möjliggör dagligt pendlande.

42

Översiktsplan för Finspångs Kommun

dessa. Som exempel på detta kan nämnas
att skapa möjlighet till lokal/regional produktion av biogas och satsning på elbilar
 För att minska antalet tunga transporter
på vägnätet bör så mycket som möjligt av
dessa flyttas över till spårbunden trafik
 Utveckla landsbygden, speciellt i kollektivtrafikstråken, genom att erbjuda bra kommunikationer i form av bra vägar och IT
Hur gör vi?
 Ny bebyggelse på landsbygden prioriteras
i kollektivtrafikstråk för att minska klimatpåverkan från transporter
 Utveckla en anropsstyrd kollektivtrafik
 Stadsplanera- vi ska ha en helhetssyn på
planeringen av infrastruktur och bebyggelse

Gång- och cykeltrafik

Finspång ska kunna leva upp till visionen om
att vara en gång- och cykelstad och då krävs ett
väl utbyggt gång och cykelnät, med gott underhåll året runt. Gång och cykelvägnätet ska
vara anpassat till de behov som finns hos olika
grupper i samhället. En ökning av gång- och
cykeltrafiken har positiva effekter på miljön
och på folkhälsan och når fler grupper än vad
biltrafiken gör. För Finspångs tätort finns en
gång- och cykelvägsutredning. Utredningens
huvudsakliga syfte är att ge gång- och cykelvägnätet en större roll i samhällslivet och att
på sikt minska de korta bilresorna genom att
ha ett väl fungerande nät av gång och cykelvägar. De viktigaste målpunkterna måste vara
möjliga att nå via nätet för att det ska kunna
konkurrera med biltrafiken. Utredningens tre
honnörsord är tillgänglighet, trafiksäkerhet
Översiktsplan för Finspångs Kommun

och trygghet.
Vad vill vi?
 Vi ska ha ett tryggt och säkert gång- och
cykelnät, som är anpassat till de behov som
finns hos olika grupper i samhället, och
som är ett konkurrenskraftigt alternativ
till bilen. Vi vill säkerställa att oskyddade
trafikanter har tillgång till säkra passager
 I Finspång ska alla barn kunna ta sig till
och från skolan på ett tryggt och säkert sätt
 Vi vill på sikt ha en ytterligare gång- och
cykelanknytning mellan östra och västra
Finspång. I nuläget finns det enbart möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig
däremellan via bergslagsbron
 Gång- och cykelvägnätet behöver kompletteras på flera håll. Gång- och cykelvägen
till Borggård bör på sikt förlängas mot
Ljusfallshammar. Gång- och cykelväg bör
ordnas till och inom Butbro, och anslutas
till den befintliga gång och cykelvägen
mot Lotorp. Det pågår planering för en
ny gång- och cykelväg mellan Svärtinge
och Finspång. Denna kommer att göra det
mycket trafiksäkrare för den som vill cykla
eller gå längs riksvägen

Hur gör vi?
 Barriäreffekterna ska elimineras, genom att
öka möjligheten för oskyddade trafikanter
att röra sig trafiksäkert i kommunen. Gångoch cykelvägsnätet ska knyta samman
målpunkter, så att det kan användas som
ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen
 Gång och cykelvägnätet utvecklas genom
att de föreslagna åtgärderna genomförs i
prioriteringsordning

Kollektivtrafik

Klimatutmaningen kommer förmodligen att
öka efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. Vid kraftigt höjda drivmedelspriser
kommer en del av dagens bilister att efterfråga
andra transportalternativ. För att göra kollektivtrafiken attraktiv och ekonomiskt hållbar är
det viktigt att den ges god framkomlighet och
att stads- och trafikplaneringen samordnas.
Kollektivtrafiken har möjlighet att underlätta
det dagliga livet, öka tillgängligheten till utbildning och arbetsmarknad samt bidrar till
en bättre miljö.
På landsbygden kan man inte erbjuda samma
turtäthet som inom mer tätbefolkade områden. Det är därför viktigt att det sker en samordning med särskild kollektivtrafik för att
tillgodose främst äldre och ungdomars behov
av att resa.
Det är av största vikt att stads- och trafikplaneringen samordnas så att kollektivtrafiken ges
god tillgänglighet.

Busstrafik

I dagsläget är busstrafik det kollektiva transportmedel som finns till kommuninvånarnas
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förfogande. Nätet omfattar trafik inom centralorten, trafik till de större orterna inom
kommunen och utanför kommunen. Busstrafiken är på landsbygden koncentrerad främst
till stomlinjestråk.
Finspångs kommun, Östsam och Östgötatrafiken har genomfört en utredning om att införa
en sk flextrafik i tätorterna Falla, Finspång och
Lotorp. Flextrafik integrerar nuvarande kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. Flextrafiken baseras på en linjelagd trafik för de viktigaste målpunkterna som kombineras med
anropsstyrd trafik för boende utanför linjenätet. Särskild färdtjänst kommer att finnas för
en liten kundgrupp med särskilda behov.

mötesplatser. Dessutom är nuvarande sträckning mycket kurvig med brister i bärighet.
Banan får därför endast trafikeras med 40 km/
tim som högsta hastighet. En utveckling av
järnvägen medför att mark måste avsättas i
Finspångs centrum för en ny godsbangård. I
centrumutredningen lyfts nuvarande stationsområde fram som ett viktigt utvecklingsområde där bland annat det nya resecentret föreslås
placeras tillsammans med nya verksamheter.
För att kunna genomföra denna förändring
måste nuvarande verksamheter inom stationsområdet erbjudas en ny lokalisering. Det område som är bäst lämpat för en godsbangård

är området mellan centrum och Axsäters reningsverk, där det i nuläget finns kolonilotter.
Detta bör åtgärdas i väntan på Ostlänken för
att snabbt kunna få igång ny trafik när Ostlänken tas i bruk. När Ostlänken har tagits i
bruk kommer det att finnas ökad kapacitet
för gods- och regional-/ pendeltåg på Södra
Stambanan. Detta innebär att pendeltågstrafik
till/från Finspång kan realiseras. Det innebär
även möjligheter att öka andelen godstrafik
på sträckan genom att låta en del av det gods
som idag transporteras på väg överflyttas till
järnväg.

Järnvägen

Pendeltågstrafiken gör det även möjligt att
få fler att bosätta sig i kollektivtrafiknära lägen och att utveckla stationssamhällen längs
järnvägssträckan. Pendeltågsförbindelsen ger
Finspång bättre kommunikationer med regionens kärnområde Norrköping/Linköping,
bidrar till regionförstoring, underlättar människors vardagsliv och bidrar till ett klimatsmartare Sverige.

Pendeltågstationen i Kimstad har placerats så
att den möjliggör framtida pendeltågstrafik
till Finspång. Järnvägssträckan mellan Kimstad och Finspång trafikeras i dag endast av
godståg. Järnvägens standard behöver förbättras avsevärt för befintlig godstrafik samt
för en utökad användning av banan. I dag
saknar banan elektrifiering och fungerande

Vad vill vi?
 Tillgodose grundläggande behov av kollektiva resor i Finspångs kommun
 Knyta samman kommundelar i en helhet
för boende, arbete, utbildning, kultur, service och fritid
 Skapa goda förutsättningar för kollektiva
resor till och från våra grannlän och grannkommuner
 Utforma kollektivtrafiken så att en effektiv
resursanvändning, god miljö, tillgänglighet
och säkerhet främjas
 Aktivt verka för spårbunden trafik mellan
Finspång och Kimstad

Kommunens ambition är att utveckla en kollektiv och flexibel trafikservice lika för alla,
oavsett orsaken till behovet av trafikservice,
för att inom nuvarande kostnadsram öka servicenivån.
Södra Stambanan är mycket nära ett maximalt utnyttjande och det finns i nuläget inte
möjlighet att öka järnvägstrafiken. En ökad
trafikering i dagsläget skulle innebära längre
restider, sämre punktlighet, mer trängsel och
högre priser.

Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle
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Hur gör vi?
 Utveckla kollektivtrafiken i starka stråk för
i första hand arbets- och skolpendling. I
andra hand för service- och fritidsresor
 Utveckla stomlinjestråken med följande i
åtanke:
 Snabbhet
 Enkelhet
 Bekvämlighet
 Tillgänglighet
 Utveckla anropsstyrd kollektivtrafik med
hög samordningsgrad i områden med glest
befolkningsunderlag
 Planera och utveckla områden för handel,
verksamheter och bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen
 Utveckla och förbättra kollektivtrafikens
infrastruktur
 Främja spårbunden trafik mellan Finspång
och Kimstad
 Främja och använd fordon med alternativa
förnyelsebara drivmedel
 Aktivt arbeta med konkreta målsättningar
för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar
 Informera och marknadsföra kollektivtrafikens unika värden och samhällsnytta för
att skapa positiva attityder till kollektivtrafiken

människor får ökad tillgång till jobb och arbetsgivarna får bättre möjlighet att rekrytera
medarbetare. Näringslivet har behov av väl
fungerande godstransporter där man kan lita
på att godset levereras i tid. Landsbygdens näringsliv och råvarubaserad industri är starkt
transportberoende, något som förutsätter god
vägstandard. Näringslivet har också behov av
ett fungerande transportsystem för de resor
som görs i tjänsten och för många näringsgrenar och företag är väl fungerande persontransporter en viktig förutsättning.
Riksväg 51 är en viktig vägförbindelse för person- och godstransporter mellan Norrköping
och Örebro. Längs vissa delsträckor är arbetspendlingen intensiv. För verksamheter och
boende längs stråket utgör vägen själva livsnerven.
I Finspångs kommun finns orter där bruket
fortfarande är verksamt. Dessa företag och
orter är beroende av bra och väl underhållna
vägförbindelser till riksvägarna 51 och 55.
Riksväg 51 leds över Skutbosjön på Skuten-
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Finspångs läge gör att de enda alternativen till
Skutenbron är Bergslagsbron. Denna överfart
ligger i stadskärnan, vilket inte gör den lämplig för tyngre trafik eller genomfartstrafik.

Riksväg 51

Riksväg 51 har stor betydelse för utvecklingen
av näringslivet i de berörda kommunerna och
vägen förväntas få en ökad tyngd i framtiden
bland annat för transporter mellan Norrköping och Örebroregionen och vidare mot Karlstad och Osloregionen.
De berörda kommunerna Norrköping, Finspång, Hallsberg, Kumla och Örebro genomförde år 2000 en gemensam utredning, Förbindelsen Norrköping - Örebro. Sammanställning av
planerade och tänkbara åtgärder för vägarna 51 och
51.01 i Östergötlands och Örebro län. Vägverket
konsult, 2000.
År 2008 följdes den utredningen upp med en
stråkstudie för riksväg 51 med regionförbunden Östsam och Örebro som huvudmän.
I gällande länstransportplan för Örebro län
ges riksväg 51 hög prioritet. Följande delprojekt ingår i länstransportplanen:

Vägar

Biltrafiken har haft en kraftig tillväxt under
många år och trafiken förväntas fortsätta öka.
Enligt Vägverkets prognoser kommer trafiken
att öka med ca 20 procent fram till år 2020 och
med ca 40 procent fram till år 2040. Transportsystemet kan bidra till regionförstoring
och utökade arbetsmarknadsregioner så att

bron, och detta är en mycket sårbar punkt för
Finspångs infrastruktur.

 Riksväg 51, Södra tvärleden
 Riksväg 51 Fagerlunda - Almbro
 Riksväg 51 Svennevad - Kvarntorp
 Riksväg 51 Hjortkvarn - E-länsgräns
I gällande länstransportplan för Östergötland
finns endast riksväg 51, förbifart Finspång
med bland de prioriterade objekten inom den

Turbintransport från Siemens
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Faktaruta- Vägar

Byggnadsförbud vid allmänna vägar

Enligt väglagen finns särskilda regler för allmänna
vägar utanför detaljplanelagt område beträffande
bebyggelse (§ 47), skyltar (§ 46) och väganslutningar
Allmänna vägar delas in i riksvägar och länsvägar. (§ 39).
Trafikverket är väghållare för allmänna vägar enligt
Inom vägområde får inte utan väghållningsmyndigväglagen 4-9 §§. Med väghållning avses byggande
hetens tillstånd uppföras byggnad, förekomma anoch drift av väg.
ordning eller vidtas åtgärd som kan vara till olägenHänsyn skall tas till såväl allmänna som enskilda in- het för vägens bestånd, drift eller brukande (jämför
tressen och en estetisk utformning skall eftersträ- 43 § väglagen).
vas. Staten kan, om det främjar en god och rationell
Inom ett avstånd av minst 12 meter från vägområväghållning, förorda att en kommun också skall vara
de, liksom vid korsning mellan allmänna vägar inom
väghållare enligt väglagen.
den så kallade frisiktstriangeln (75 x 75 meter räkByggande av väg regleras i väglagen 10-20 a §§ och nas från korsningen) får inte utan länsstyrelsens tillhär behandlas den planerings- och projekterings- stånd uppföras byggnad och inte heller förekomma
process som leder fram till byggande av väg via för- annan anordning som kan inverka menligt på trafikstudie, vägutredning och arbetsplan. I 13 § stadgas säkerheten (jämför 47 § väglagen).
att ”vid byggande av väg skall tillses, att vägen får
Enskild körväg får inte anslutas till allmän väg utan
sådant läge och utförande att ändamålet med väväghållningsmyndighetens tillstånd. Detta gäller
gen vinns med minsta intrång och olägenhet utan
även ändring av befintlig anslutning (39 § väglagen).
oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och
Utan länsstyrelsens tillstånd får inte skyltar sättas
landskapsbilden och till natur- och kulturvärden”
upp inom 50 meter från vägområden annat än på
Vägrätt (väglagen 30-33 §§) innebär att väghållaren
byggnad.
får ta mark i anspråk för allmän väg. Vägrätt gäller
dock inte i de fall där det är detaljplan med kom- Utökat byggnadsfritt avstånd
munalt huvudmannaskap för allmän plats (gata), där Den byggnadsfria zonen längs de allmänna vägarna
kommunen skall tillhandahålla marken.
utanför detaljplanelagt område har utökats enligt
särskilt beslut av länsstyrelsen. För Finspång gäller
Arbetsplan för väg
detta beslut följande vägar och vägsträckor, 30 meI arbetsplan för väg fattas beslut om projektets
ter för:
sträckning och utformning, samt eventuella villkor
som ska gälla för genomförandet av projektet. Ett  Riksväg 51 Norrköping (E4, tpl Ingelstad)- Örelagakraftvunnet beslut ger väghållaren rätt att ta
bro länsgräns
marken i anspråk mot ersättning.
 Länsväg 215 tpl Norsholm (E4, 210)- Finspång
(51)
I väglagen behandlas bland annat allmänna bestämmelser, väghållning, byggande av väg, vägrätt mm.
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ekonomiska ramen.
Finspångs kommun prioriterar en utbyggnad
och förbättring av riksväg 51 för att åstadkomma en hållbar och säker framkomlighet. Detta
intresse väger mycket tungt i den fortsatta planeringen av kommunens infrastruktur.
Ny förbifart väster om Finspång
I gällande översiktsplan finns avsatt mark för
en ny förbifart vid Finspångs tätort via Viggestorp/Torstorp. Den är tänkt att ersätta Bergslagsvägen som genomfartsled vilket kommer
att ge positiva effekter för miljön kring vägen.
Förbifarten innebär att riksväg 51 i sin helhet
får en från bostadsmiljösynpunkt acceptabel
sträckning genom och förbi tätorten. Genomförandet av förbifarten kan ske inom en 10- till
15-årsperiod.
Vägutredning har gjorts och vägprojektet
finns i gällande länstransportplan.
Ny förbifart söder om Finspång
Det har avsatts mark för en ny förbifart söder
om Nyhemsområdet som är tänkt för en ny
förbifart av riksväg 51. Den nya vägen föreslås
gå mellan området öster om Viberga till den
nya förbifarten vid Viggestorp/ Torstorp. Det
är i nuläget svårt att bedöma om förbifarten
kommer att behövas för att lösa den framtida
trafiksituationen i Finspång. På grund av den
stora osäkerheten är det viktigt att vägreservatet även fortsatt hävdas i planer för att inte ta
bort möjligheten att i framtiden kunna bygga
förbifarten. Inom den planeringsperiod som
översiktsplanen omfattar utgör förbifartsreservatet inget hinder för utvecklingen av Finspångs tätort.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Befintlig genomfart riksväg 51
Den befintliga genomfartsleden för riksväg
51 genom Finspång utgör en barriär för de
oskyddade trafikanterna i tätorten. Det är i
första hand sträckan Slottsvägen – Levertorpsvägen som behöver åtgärdas. Förslag finns
framtaget.
Ljusfallshammar - Svennevad
En förstudie har genomförts för riksväg 51
Ljusfallshammar–Svennevad, projektet finns
med i underlaget för länstransportplanen.
Riksväg 51 förbi Sonstorp och Hällestad
För riksväg 51 förbi Sonstorp och Hällestad
finns två tänkbara nya vägsträckningar. Förbifarter ger positiva effekter som minskad
bullerpåverkan, förbättrad luftmiljö och ökad
säkerhet för oskyddade trafikanter. Samtidigt
ökas framkomligheten för gods- och pendlingstrafiken. Projekten finns med i underlaget
för länstransportplanen.
De föreslagna förbifarterna är framtagna av
Vägverket konsult år 2000, och de exakta placering är ej fastställd. Vid fortsatta studier av
förbifarternas dragning måste stor hänsyn tas
till befintlig bebyggelse, natur- och kulturlandskapet samt förutsättningarna att bruka
och hålla jordbruksmarken öppen.
Trafiksäkerheten i Sonstorp och Hällestad
måste förbättras i avvaktan på nya förbifarter.

Ny tillfart till industrierna

I dag transporteras allt gods till och från industrierna Sapa och Siemens genom Finspångs
centrum med brister i framkomlighet för dessa
transporter. En möjlig lösning på problemet är
Översiktsplan för Finspångs Kommun

att bygga en ny anslutningsväg till industrierna norrifrån, antingen över Bönnern eller norr
om Grosvad. Frågan utreds vidare. På sikt är
det nödvändigt att denna problematik löses,
för att säkerställa säkra godstransporter och
utvecklingsmöjligheter för industrin. Dessa
åtgärder är omfattande och är således inte ett
alternativ för att förbättra situationen inom en
snar framtid. Därför måste undersökas hur
man kan förbättra den befintliga genomfarten.
Väg 215 förbifart Falla
Väg 215 är en viktig förbindelse mellan Finspång och Linköping. I dagsläget är genomfartstrafiken stor och sträckningen genom
Falla innebär en otillfredsställande trafiksituation med betydande olycksrisker, miljöproblem och barriäreffekter. I den vägutredning
som genomförts föreslås en ny förbifart öster om tätorten. Med detta förslag förbättras
framkomligheten för genomfartstrafiken och
förbättrad trafiksäkerhet i Falla. Vägprojektet
nämns i gällande länstransportplan.
Vad vill vi?
 Vi vill förbättra den befintliga genomfarten
genom Finspångs tätort
 Vi vill ha säkra vägar för farligt gods, och
säkerställa att riskhänsyn tas i närheten av
dessa
 Vi vill att Riksväg 51 och viktiga anslutningsvägar hålls i bra skick. Vägarna
trafikeras av både person- och godstrafik,
varför det är nödvändigt att de håller en
god vägstandard. Detta gäller speciellt för
de mest trafikerade vägarna, som exempelvis vägarna mot Grytgöl och Rejmyre
 För kommunens vägnät prioriteras:
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 Ombyggnad, nybyggnad och andra
åtgärder på riksväg 51 som en länk mellan Örebro- och Norrköpingsregionen. I
första hand förbifart Finspång via Viggestorp/ Torstorp och därefter förbifart
Sonstorp, förbifart Hällestad och ny väg
mellan Ljusfallshammar och Svennevad
 Ny anslutningsväg till Sapas och Siemens industriområden norr om Finspång
 Ombyggnad, nybyggnad och andra
åtgärder på väg 215 för att förbättra
kommunikationer mellan Finspång och
Kimstad/E4
 Åtgärder för att höja trafiksäkerhet och
framkomlighet för godstrafik och arbetspendling på vägar till arbetsorterna Lämneå, Grytgöl, Igelfors, Lotorp, Rejmyre
och Hävla
 Fyrstegsprincipen ska tillämpas. Den innebär att i första hand ska sådana åtgärder
övervägas och prövas som kan påverka
transportbehovet och valet av transportsätt.
I andra hand prövas åtgärder som ger ett
effektivare utnyttjande av befintligt vägnät,
i tredje hand förbättringsåtgärder och i
fjärde och sista hand övervägs nyinvesteringar
Hur gör vi?
 Förbättra genomfartsleden på riksväg 51,
mellan Slottsvägen och Levertorpsvägen,
med avseende på god framkomlighet, trafiksäkerhet och mindre barriäreffekter
 Genomför de planerade åtgärderna för
kommunens övriga vägar, med utgångspunkt i fyrstegsprincipen
 Fördjupad utredning för ny anslutningsväg
till industriområdet norr om tätorten
Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Informationsteknik

IT spelar en allt större roll, och är av vikt både
för företag och privatpersoner. IT-infrastrukturen innebär större frihetsgrad för var man
kan välja att bo och etablera verksamhet.

Byle

Strategier

En nationell strategi kan hämtas från Bredbandskartläggningen:

Hagaryd

 Sverige ska ha bredband i världsklass,
vilket i regeringens bredbandsstrategi definieras som 100 Mbit/s till 40 % av hushållen
2015 och till 90 % av hushållen år 2020

Hävla
Regna

Regionsamarbetet inom IT-e2 har följande
strategi:

Rejmyre
Grytgöl

ot
ala

Ljusfallshammar

M

I kommunens IT Infrastrukturprogram anges
följande strategi:

Borggård

Hällestad
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Lotorp

Sonstorp

 Kommunen ska ge näringsliv och medborgare tillgång till bredband med hög
kapacitet för att kunna nyttja informationsteknologi och de tjänster som erbjuds.
Förbindelser med hög kapacitet till kringliggande kommuner ska nyttjas för att ta
tillvara möjligheter till samverkan kring
olika system för informationsteknologi.

2 Regional nätverk i Östergötland för informationsteknik

Kalbo

Igelfors

Til
l

 Östergötlands kommuner och landsting
ska genom samarbete och samverkan inom
IT-området bidra till ökad nytta och effektivitet för kommuner, landsting, medborgare, andra offentliga myndigheter och
näringsliv i Östergötland.

Brenäs

Finspång

Teckenförklaring
Optofiber
Radiolänk

Copyright©Lantmäteriet

Finspångs stadsnät, Finet AB. Optofiber och radiolänkförbindelser
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Nätutbredning

Av vidstående bild framgår Finspångs stadsnäts fiber- och radiolänkutbyggnaden i Finspångs kommun. Svart är fiber och rött är radiolänkar på 300 Mbit/s.
Finspång har genom det kommunala bolaget Finet tillgång till ett väl utbyggt stadsnät.
Verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med övriga nätleverantörer
på marknaden.
Fiber i kommunen har endast förlagts av Finet
och Skanova. Dokumentation om Skanovas
finns dock inte att tillgå. Fram till Finets huvudnod i Finspång finns också fiber från Vattenfall.
Utbyggnaden av fiberbaserad IT-infrastruktur
har hittills kommit till stånd främst i tätorter-

Karta: Telestationsområden. A= telestation med ADSL.
Röd markering = telestation utan ADSL
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na Finspång, Rejmyre, Lotorp, Sonstorp, Ljusfallshammar och Grytgöl. Utöver det är nästan
alla telestationer i kommunen försedda med
ADSL-utrustning. Detta gör att tillgången till
fast uppkoppling i kommunen är mycket god,
enligt PTS senaste bredbandskartläggning är
den 98 % för befolkningen och 95 % för kommunens arbetsställen. För trådlös datauppkoppling är täckningsgraden enligt samma
kartläggning 100 %. Om man definierar bredband som minst 2 Mbit/s dubbelriktat, så är
dock inte tillgången till bredband lika stor,
någon uppskattning av hur många som nås
av bredband med den definitionen är svår att
göra.

Telenätet i kommunen

Kartan nedan redovisar geografiska områden
för telestationer i kommunen. Områden marOrt med
omland

Antal
invånare

Finspång

12 208

Antal arbetsställen
med mer än
9 anställda
94

kerade med A har telestationer med utrustning för ADSL. Det innebär att abonnenter
på det fasta telenätet har möjlighet till bredbandsuppkoppling med sk ADSL. Områden
för telestationer markerade med röd färg saknar ADSL-utrustningen.
Skanova, ett dotterbolag till Telia-Sonera har
meddelat att man påbörjar en avveckling av
det fasta kopparnätet för telefoni. Detta teknikskifte påbörjas under 2010 och i första skedet är det 3200 telestationer, som inte är fiberanslutna och inte har ADSL samt en miljon
ledningsstolpar, som avvecklas i hela landet.
Förändringarna kan framöver komma att
drabba även befintliga ADSL-kunder och den
fasta telefonin. Alternativet för många blir då
mobil telefoni och mobilt bredband.

Kommunal verksamhet

Skolor

Tillgång till
bredband via

Flertal

Flertal

Fiber ADSL

Rejmyre

937

6

Vårdboende, Förskola

Grundskola F-6

Fiber ADSL

Lotorp

764

4

Förskola

Grundskola F-5

Fiber ADSL

Förskola

Sonstorp

421

1

Falla

463

0

ADSL
ADSL

Hällestad

337

5

Vårdboende, Demensboende, förskola

Grundskola F-6

Fiber ADSL

Ljusfallshammar

329

1

Förskola

Friskola F-6

Fiber ADSL

Grytgöl

243

2

Barnomsorg

Grundskola F-6

Fiber ADSL

Förskola

Grundskola F-6

Igelfors

219

1

Borggård

206

1

Fiber ADSL
Fiber ADSL

Butbro-Näs

214

0

ADSL

Hävla

140

1

Fiber ADSL

Ekesjö/Byle

145

0

Brenäsområdet

484

1
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Barnomsorg

Grundskola F-6

ADSL

Grundskola F-6

Fiber ADSL
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Tätorter

Av kommunala verksamheter är totalt 72 procent anslutna via fiber, resterande via ADSL.
Fiber finns till alla orter utom Falla, Igelfors,
Hävla och Ekesjö/Byle.

uppgraderas. Accesserna från ortsnoderna
byggs med fördel med fiber. På så vis är nätet
framtidssäkrat inför den dag då radiolänkarna
ersätts med fiber.

Målnät

Utformning av områdesnät

I de större tätorterna där det finns ett intresse
från marknadens aktörer att ansluta hushåll
och företag till fiberbaserade bredbandsnät,
anser kommunen att marknadskrafterna ska
råda. Däremot är bedömningen att den rådande situationen på landsbygden kommer att
ställa krav på att kommunen tar ett större ekonomiskt ansvar för att säkerställa tillgången
till bredband i dessa områden.

En viktig princip för den framtida utbyggnaden av nätet är att en anslutning till stadsnätet
ska ingå i tomtpriset vid all kommunal nyexploatering och helst även där privata företag
bygger. En sådan anslutning ska vara lika
självklar i framtiden som anslutning till el- och
vattennät.

Kapacitetsökning till skolan och den kommunala verksamheten i övrigt som idag saknar fiberuppkoppling bedöms som viktig. I orterna
finns även näringsliv som har behov av ökad
kapacitet och hushåll som efterfrågar snabbare bredbandsförbindelser.

Orterna Finspång, Rejmyre, Lotorp, Sonstorp,
Hällestad, Ljusfallshammar och Grytgöl har
lokala fibernät. De orter som har lokala fibernät som också är anslutna med ortssammanbindande fiber bedöms ha goda förutsättningar för en bra utveckling av IT-infrastruktur.

Det kanalisationsnät som finns i Finspångs

Vid byggnad av ortssammanbindande nät bör
hänsyn tas till var efterfrågan från så kallade
byanät finns. Sådana lokalt anlagda nät kan
anslutas till strategiskt placerade överlämningspunkter längs med de ortssammanbindande sträckorna så att även boende utanför
tätorterna får möjlighet att nås av fiberutbyggnaden.
Utformning av ortssammanbindande nät
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Byanät

Det finns efterfrågan på framtidssäkra bredbandslösningar även utanför tätorterna. Sådana anslutningar förutsätter ofta att de boende
på landsbygden sluter sig samman i ekonomiska föreningar, så kallade byanätsföreningar. Inte minst underlättar det kommunens administrativa samarbete med byanäten under
projekt- och byggtiden att ha en formell juridisk person som motpart istället för ett stort
antal individer och hushåll.
Byanätsmodellen är den mest använda för att
få ut bredband på landsbygden. Det är ofta
det enda sättet att nå fram till de ställen där
marknaden inte vill bygga och den offentliga
finansieringen inte räcker till. Med eget engagemang, arbete från de boende och EU-medel
går det ändå att bygga ut bredband med rimliga villkor. För att det hela ska fungera krävs
det att ett antal aktörer samarbetar.
Föreningarna kan med egna resurser och eget
arbete förlägga områdesnät till överkomliga
kostnader. Efter byggtiden, när hushållen är
anslutna till byanätet, kan föreningen med
fördel avveckla sig själv och överlåta det lokala nätet till en befintlig nätägare. Detta för
att säkerställa en likvärdig kvalitet i byanätet
jämfört med resten av stadsnätet.

Målnätets utformning

Det befintliga radiolänkbaserade ortssammanbindande nätet kommer att finnas kvar under
överskådlig tid så länge som kapaciteten i det
räcker till eller med försvarbara kostnader kan

tätort är väl utbyggt, kompletteringar framöver blir mest i form av accessledningar för att
ansluta flera kommunala verksamheter och
kommersiella kunder.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har ett projekt som pågår under 2009 – 2010 kallat Byalag NGA – Next Generation Access. Ambitionen

Fiber anläggs till Rejmyre
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med projektet är att möta byalag och andra
som vill ansluta sina hus/företag till de fiberstrukturer som finns.

Kommunens prioritering avseende
geografiska områden

Det finns goda skäl att göra en prioritering av
orter och områden. Framför allt för att sådana
prioriteringar ligger till grund för ansökningar
om stödmedel både från staten och från EU.
Möjligheterna att få extern finansiering kan
alltså vara helt beroende av att en sådan prioritering görs.
Prioritering av områden baseras på nedanstående rangordnade faktorer. Även om en ort
uppfyller ett kriterium högt upp i listan är det
ändå en total sammanvägning av alla punkterna nedan som avgör den slutliga prioriteringen mellan orterna. Flera av följande punkter behöver vara uppfyllda för att prioritera ett
område.
 Ortens storlek
 Företagande på orten
 Intresse från byalag och andra huvudmän
 Avsaknad av bredbandslösning, låg täckningsgrad och kapacitet.
 I vilken ordning Skanova monterar ner
kopparnätet.
 Möjlighet till samförläggning (elnät, fjärrvärme, VA)
 Närhet till befintligt nät
Kommunen verkar tillsammans med Länsstyrelsen för att få till mer ortssammanbindande
nät med extern finansiering. Inget sådant nät
kommer att byggas enbart med egna medel.
Extern finansiering kan vara delad mellan

Fiberstruktur i Östergötland. Källa Länsstyrelsen i Östergötland 2010
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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flera kommuner som kan jobba tillsammans
på sträckor som har betydelse för båda kommunerna. Prioriteringarna ligger till grund för
ansökningar om stödmedel både från staten
och från EU.

Regional samverkan

Ett regionalt IT-infrastrukturprogram skrevs
år 2004. Där utmålas behovet av en länsövergripande samordning. Det finns dock ännu
ingen organiserad samordning som alla länets
kommuner har anslutit sig till. Det finns istället ett antal olika samarbeten mellan enskilda
kommuner som gör att det ändå finns ett visst
kommunsammanbindande nät.
Med ekonomiskt stöd av Post- och Telestyrelsen och via samordning från Länsstyrelsen har
vissa regionala fiberförbindelser kunnat anläggas. Bland annat har en fiber förlagts mellan Finspång och Motala.
Bilden på föregående sida kommer från Länsstyrelsens sammanställning av kommunägd
fiberinfrastruktur i februari 2010.
Svarta sträckningar symboliserar den befintliga utbyggnad som MWNet (Mjölby), VÖKBY
(Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre),
Finet (Finspång), Utsikt (Linköping) och Motala kommun har genomfört.
Tillkomsten av en fiberförbindelse mellan Finspång och Motala har både bidragit till att förbättra stadsnätets redundans och varit en avgörande förutsättning för de diskussioner som
pågår mellan kommunerna Finspång, Motala,
Mjölby, Vadstena och Linköping om ett utökat
samarbete för att stärka stadsnätens konkurEtt hållbart, välmående och attraktivt samhälle

renskraft och förmåga att bredda och fördjupa
tjänsteinnehållet i stadsnäten.
Diskussioner pågår även med kommuner i
Södermanland om förutsättningar att knyta
samman stadsnät för att förbättra redundans
och skapa förutsättningar för samverkan inom
IT-tjänster. Motsvarande diskussion har även
förts med Norrköpings kommun.

Öppenhet och konkurrens

Den affärsmodell som eftersträvas i Finspång
bygger på att nätet är öppet och operatörsneutralt. Det innebär att alla kunder som vill kan
bli inkopplade om det bara finns ekonomiskt
rimliga förutsättningar och att alla operatörer
har tillgång till nätet på lika villkor.
Det är tjänsteleverantören som ”äger” relation och avtal med slutkunden. Slutkunden
ska förhoppningsvis kunna välja mellan olika
tjänsteleverantörer men kommer efter beslutat
val att tvingas binda sig till en leverantör under en viss tidsperiod. Tjänsteleverantörerna
själva vill givetvis försäkra sig om intäkter och
en långvarig relation med slutkund och har
som vanlig modell att subventionera anslutningsavgifter mot att kund skriver ett längre
avtal.
Generellt sett är inlåsningarna genom bindningstider kortare i öppna nät än i slutna.
Dessutom är priserna lägre för slutkunderna i
öppna nät, i genomsnitt 40 % enligt en undersökning gjord av Svenska Stadsnätsföreningen
hösten 2006. Den för kunden viktiga konkurrensen finns på tjänstenivå och den åstadkommer man genom öppna nät.
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Vad vill vi?
 Kommunen ska ge näringsliv och medborgare tillgång till bredband och telefoni med
hög kapacitet för att kunna nyttja informationsteknologi och de tjänster som erbjuds
 Kommunens invånare och företag ska ha
tillgång till en öppen bredbandsmarknad
Hur gör vi?
 Förbindelser med hög kapacitet till kringliggande kommuner ska nyttjas för att ta
tillvara möjligheter till samverkan kring
olika system för informationsteknologi
 Lansera ett fiberanslutningskoncept för
byanät. Vid utformning av konceptet tas
hänsyn till Länsstyrelsens projekt ”Byalag
NGA – Next Generation Access”
 Få till stånd en rutin för att få med kanalisation för fiber till all nyexploatering
 Bygg ett framtidssäkert nät baserat på:
 Fiber som det framtidssäkra alternativet
 Statens bredbandsstrategi med 100 Mbps
till 40 % av hushåll och företag 2015 och
90 % 2020

Flyg

Vid flygplatsen i Sonstorp bedriver Linköping
segelflygklubb sportflygverksamhet. För att
inte inskränka flygverksamheten är det viktigt
att de höjdbegränsande områdena runt flygplatsen inte genomträngs av exempelvis höga
byggnadsverk som vindkraftverk och liknande, se vidare under kapitel 4, Miljö-, hälso- och
riskfaktorer.
Flygplatser med reguljär- och chartertrafik
finns i Linköping, Norrköping, Örebro och
Nyköping.
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3. Fysisk hållbarhet - planförslag

Möten, marknad och rörelse är gatans uråldriga funktioner som det gäller att återta.
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Utbudet av bostäder i varierande boendeformer och välfungerande boendemiljöer har en
avgörande betydelse för kommunens förutsättningar att betraktas som en attraktiv plats
att bosätta sig på. Kommunen ska planera för
bostadsförsörjningen så att alla i kommunen
kan bo bra3.

Lägenheter

Det kommunala bostadsbolaget Vallonbygden
är kommunens största hyresvärd med ca 1900
lägenheter. I början av 2011 var 97 % av bolagets lägenheter uthyrda. Orsaker till att det
finns lediga lägenheter kan vara att lägenhetsstorlekar inte motsvarar efterfrågan samt att
lägenheterna inte är tillgängliga för alla (saknar hiss och dylikt).
De privata fastighetsföretagen Bovista, Ericssons fastigheter, Limhamnshus, Petterssons
fastigheter och Vinterklasen äger tillsammans
ca 1900 lägenheter eller 51 % av flerbostadshusen i kommunen. Även dessa fastighetsföretag
har outhyrda lägenheter i sitt bestånd.
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Den hållbara staden är en stad som prioriterar
de miljöanpassade transporterna (gång-, cykel- och kollektivtrafik) och låter människan
vara i centrum. Vardagslivet fungerar då även
för dem som inte har tillgång till bil och den
fysiska aktiviteten blir en naturlig del av vardagen.
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Färdigställda lägenheter i nybyggda hus i
Finspångs kommun efter hustyp och tid

1978

Handel och service är väsentliga funktioner
för att skapa attraktiva stadskärnor och bostadsområden. En stark centralort med en attraktiv stadskärna gagnar tillväxten i hela kommunen och regionen. Detaljhandeln bidrar till
stadskärnans och bostadsområdets sociala liv.
En hållbar samhällsutveckling förutsätter att
handeln lokaliseras så att biltrafik och miljöpåverkan kan begränsas.

I Finspångs kommun finns ca 10 000 bostäder.
Av dessa är hälften enbostadshus och den andra hälften flerbostadshus. Av flerbostadshusen är ca 3 800 lägenheter hyresrätter och ca
1 000 lägenheter bostadsrätter. Merparten av
flerbostadshusen finns i Finspångs tätort. I de
mindre orterna finns möjlighet att hyra lägenhet i flerbostadshus. På landsbygden och i de
mindre orterna dominerar det egenägda småhuset.

1975

Den långsiktigt hållbara utbyggnaden av staden måste utgå från platsens förutsättningar.

Bostäder

Antal lägenheter

För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling måste stadsplanering utgå från en helhetssyn och på att bygga täta, funktionsblandade
och gröna tätorter. I första hand ska tidigare
exploaterade områden nyttjas och befintliga
områden förtätas. Genom att skapa ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och
kultur uppnås en struktur som ger förutsättningar för miljöanpassade transporter och en
minskad bilanvändning, och samtidigt bidrar
till en god livsmiljö.

småhus

Under år 1990 – 2008 har antalet lägenheter
i flerbostadshus minskat med 326 lägenheter
samtidigt som andelen lägenheter i småhus
har ökat med 286 (Statistiska Centralbyrån).
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Vallonbygden har under år 2009 och 2010
byggt 23 nya hyresrätter på Humlevägen i Finspångs tätort, i form av marklägenheter. Projektet har medfört att rörligheten på bostadsmarknaden har ökat.
HSB är den dominerande bostadsrättsfören3 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
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ingen med ca 700 av de ca 1000 lägenheter som
är bostadsrätter.

Behov av lägenheter

Det som efterfrågas inom lägenhetsbeståndet
är större lägenheter (fyror och femmor) med
god tillgänglighet i attraktiva lägen.

Byggklara villatomter

År 2010 byggdes 20 småhus i kommunen. Efterfrågan på småhus har ökat de senaste åren.
I januari 2011 fanns följande byggklara tomter
för småhus till försäljning inom kommunen:
Område
Finspångs tätort
Övriga orter

Kommunala
tomter

Privata
tomter

0

10

25

-

Finspångs kommun har en egen tomtkö. I
januari 2011 fanns ett 40-tal personer i den
kommunala tomtkön. Tomter för småhusbebyggelse efterfrågas i första hand i områdena
Vibjörns väg, Viggestorp/Torstorp, Butbro,
Hult och Grostorp.

En ökad andel permanentboende i fritidshusområden ställer ökade krav på vatten- och avloppssystemen.

cessen med att få stöd i hemmet och dels genom en bostadsanpassning som möjliggör ett
kvarboende.

Boende för äldre

Det är viktigt att förbättra tillgängligheten i
det befintliga bostadsbeståndet och att i så hög
grad som möjligt nyttja de bostäder som redan
har anpassats. För ett effektivt nyttjande och
en utveckling av anpassade bostäder krävs att
kommunen aktivt för en dialog med kommunens bostadsbolag och övriga bostadsbolag
för att möta framtidens behov av boende för
äldre.

De kommande åren kommer andelen äldre
att öka. För Finspångs del innebär det främst
ökade krav på anpassningsåtgärder i bostaden
som underlättar för den äldre att bo kvar. Vad
gäller särskilt boende för äldre ser vi att kommunens befintliga bestånd de närmaste åren
kommer att klara av att möta efterfrågan men
att viss beredskap inför efterföljande år kan
komma att behövas.
Idag finns totalt 222 st särskilda platser för
äldre i särskilt boende där personal finns tillgänglig dygnet runt. 68 st av dessa är demensplatser. För att få plats i ett särskilt boende
krävs ett biståndsbeslut. Det pågår ett arbete
med att utveckla det sociala innehållet och
utemiljöerna kring särskilda boenden.
Finspångs kommun arbetar på flera sätt med
att underlätta för äldre att bo kvar hemma.
Dels genom att förenkla och snabba upp pro-

Pågående arbete med detaljplaner för nya
bostäder kan medföra att ytterligare ett 100tal byggklara tomter finns till försäljning när
planerna är klara. Av dessa finns hälften i Finspångs tätort.

Fritidshus

Antalet fritidshus som taxerats som fritidsbostäder år 2009 i Finspångs kommun var 1381.
I områdena Bränntorp, Ingestorp och Sunda
bodde år 2008 sammanlagt 169 personer permanent.
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Äldre efterfrågar ofta ett tillgängligt boende
med närhet till service och kollektivtrafik. Detta innebär att det i första hand är de centrala
delarna av Finspångs tätort som är attraktivt
ur denna synvinkel. Även landsbygdstätorter
kan vara aktuella, till exempel Hällestad och
Rejmyre där det också finns närhet till service
som vård, dagligvaruhandel, och träffpunkt
för äldre.

Seniorboenden /trygghetsboenden

Boverket använder sig av termen trygghetsboende för att beskriva bostäder med utrymme
för de boendes måltider, samvaro hobby och
rekreation samt där det finns personal dagligen i syfte att stödja de boende. Trygghetsboende kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ
hyresrätt eller bostadsrätt. Boverkets kriterier
för ett trygghetsboende innefattar också ett
krav på att innehavaren eller minst en av innehavarna av bostaden ska ha fyllt 70 år.
Seniorboende riktar sig ofta till yngre äldre
mellan 55- 70 år. Det finns inte samma krav
på ett seniorboende som ett trygghetsboende
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men det är vanligt att det finns gemensamhetslokaler och att det anordnas gemensamma
aktiviteter.

Boende för funktionsnedsatta

Ett gott och funktionellt boende bidrar till att
skapa goda livsvillkor. Kommunens bostadsbestånd måste vara varierat och innefatta boende som underlättar för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska verka för
att bostadsutbudet tillgodoser också sociala
bostadsbehov i icke segregerade former. Vissa
boendealternativ kräver biståndsbeslut.
Det finns behov av att se över, anpassa och
utveckla de grupp- och servicebostäder som
finns idag. Det handlar om att anpassa boenden efter gängse normer. Kommunens boenden för psykisk funktionsnedsatta är i behov
av handikappanpassning.
Utöver bostadsanpassning behöver också
utemiljön i bostadsområdet, där personen
med funktionsnedsättning lever och bor, vara
framkomlig och tillgänglig. Det förutsätter att
kommunen för en aktiv dialog med kommunens och andra lokala fastighetsbolag för att
tillsammans verka för en tillgänglig och attraktiv boendemiljö, för alla.

gruppbostäder, med totalt 28 platser. Personer
med neuropsykiatrisk problematik har under
senare år blivit en allt större grupp och kommunen ser ett framtida behov av boendeformer som anpassas efter den målgruppens behov.
Servicebostad
Inom boendeformen servicebostad ryms flera
olika typer av boende. Gemensamt är dock
att bostaden ska vara fullvärdig och att stöd
erbjuds dygnet runt utifrån den enskildes behov. Bostäderna är ofta anpassade efter den
enskildes behov och ligger ofta samlade i
samma eller näraliggande hus. Servicebostad
är ett mellanting mellan boende i ett helt självständigt boende och en gruppbostad.
I Finspångs kommun har vi idag fyra stycken servicebostäder i Finspångs tätort och en
servicebostad i Hällestad. Totalt innebär det
36 platser. En ny servicebostad planeras med
byggstart halvårsskiftet 2010, servicebostaden
kommer att täcka det kända behovet av servicebostäder.

Gruppbostad
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för de
personer som har så omfattande omsorgsbehov att det är nödvändigt med personal
dygnet runt. Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring
gemensamma utrymmen med service och
omvårdnad tillgänglig alla tider på dygnet. I
Finspångs kommun har vi idag fem stycken
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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Vad vill vi?
 Boendet ska attrahera både nuvarande och
tillkommande kommuninvånare
 Planera för bostäder i attraktiva och centrala lägen, nära service och kommunikationer
 Planera för fler attraktiva småhustomter
 Skapa attraktiva boendemiljöer både i nya
och befintliga bostadsområden
 Behovet av bostäder med varierande lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer ska
tillgodoses över hela kommunen
 Se över det befintliga bostadsbeståndet och
anpassa lägenheterna efter dagens behov
för att möta efterfrågan
 Tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet ska öka för att möjliggöra kvarboende
 Behovet av särskilt boende för funktionsnedsatta ska tillgodoses
 Underlätta för enskilda och företag att
bygga i Finspångs kommun
Hur gör vi?
 Skapa en planberedskap och en aktiv bostadspolitik
 Utöka antalet tomter för villa och radhusbebyggelse
 Skapa förutsättningar som gör det möjligt,
för de som vill, att lämna boende i villor och radhus till förmån för hyres- och
bostadsrätter
 Omvandla det äldre beståndet av hyresrätter så att det överensstämmer bättre med
invånarnas behov
 Göra en översyn av befintligt boende
inom kommunens verksamheter för äldre
och funktionsnedsatta så att de stämmer
överens med verksamhetens behov och är
Fysisk hållbarhet

Planlagda områden

Vingåker

Högsjö

Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Katrineholm

Byle

Samlad bebyggelse

Tisnaren

Hävla

Hjortkvarn

Brenäs

Regna

Bränntorps
fritidsomr.

Hunn

Igelfors

Rejmyre

Grytgöl
Ljusfallshammar

Simonstorp
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Lotorp
Sonstorp

Borggård
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Glan
Norrköping
Skärblacka
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fullvärdiga bostäder enligt gängse normer
 Göra en översyn för att se över de mer
långsiktiga behoven av bostäder för äldre
och funktionsnedsatta
 Bygga nya bostäder

Landsbygden

Landsbygden har mycket att erbjuda, råvaror,
arbetstillfällen, näringsverksamhet, naturområden, vila och aktivitet och mycket mer. För
att det ska var möjligt att leva, bo och verka på
landsbygden krävs att det finns förutsättningar som gör det möjligt. Det handlar om infrastruktur och tillgång till service inom rimliga
avstånd. Ytterst handlar det om att planera för
ett hållbart samhälle, att väga in de sociala,
ekonomiska och ekologiska faktorerna. En levande landsbygd ska vara hållbar.
Cirka 40 procent av kommunens befolkning
bor utanför Finspångs tätort. Flera av de mindre orterna är traditionella bruksorter som
fortfarande har industriell produktion. Inom
jord- och skogbruksnäringen har många enheter försvunnit eller slagits samman med större,
och många mindre jord- och skogsbruk har
blivit till exempel hästgårdar. Tillväxt och expansion i landsbygdsföretagen genererar nya
arbetstillfällen.
Landsbygden har under de senaste åren präglats av en minskande befolkning och därmed
minskat underlag för kommersiell och offentlig service.
På landsbygden i Finspångs kommun finns
en livsmiljö som många människor eftersträvar. Landsbygden kan erbjuda livskvaliteter
Översiktsplan för Finspångs Kommun

som en storstad inte kan erbjuda för målgrupper som uppskattar natur, miljö, ett lugnt och
tryggt liv, ett rikt socialt nätverk mm. Landsbygden kan även erbjuda ett rikt kultur- och
idrottsutbud samt det omfattande utbud som
finns inom turism och upplevelser.
Möjligheterna till samverkan med angränsande kommuner ska särskilt beaktas för att
höja servicenivån och spara resurser. Samarbetsavtal med kringliggande kommuner kan
öka möjligheter för boende i kommunen för
de som förvärvspendlar och har behov av till
exempel barnomsorg i annan kommun.
Grundläggande infrastruktur i form av kommunikationer och en god allmän servicenivå
utgör viktiga förutsättningar för en gynnsam
utveckling av landsbygdsområdena. En av
förutsättningarna för att upprätthålla en god
servicenivå, både offentlig och privat, är i sin
tur ett tillräckligt befolkningsunderlag.
Finspångs kommun har naturtillgångar vad
gäller sjöar, skogar och boendemiljöer som ger
möjligheter till fritidsaktiviteter som främjar
till välmående. En utbyggnad av infrastruktuAntal jordbruksföretag efter storlek, SCB 2007
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32
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ren, bland annat telenät, vägar och kommunikationer, skapar en attraktivare bygd att leva
och verka i.

Samlad bebyggelse

Samlad bebyggelse utgörs av en bebyggelsegrupp på 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast
av väg, parkmark eller liknande. Samlad bebyggelse har utökad lovplikt enligt plan- och
bygglagen. Kommunen beslutade 1990 om
vilka områden som ingår i samlad bebyggelse,
se kartan.
Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser redovisas också på kartan på sidan 56. Både detaljplaner och områdesbestämmelser används för att reglera hur mark- och
vattenområden används.

Strandskydd

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och
vattendrag i Finspångs kommun är mycket
betydelsefulla för allmänhetens tillgång till
strandområden och för det växt- och djurliv
som är beroende av land- och vattenmiljöer.
Bestämmelserna om strandskydd finns i 7 kap
miljöbalken. Det generella strandskyddet är
100 meter från strandkanten både på land och
i vattenområden och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga
stränder oavsett sjöns eller vattendragets storlek. Det är förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något.
Strandskyddsbestämmelserna gäller både i
Fysisk hållbarhet

tätort och på glesbygd, om det finns gott om
sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns.

Dispens från strandskyddet

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat
sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga ett undantag från förbudet
i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens krävs att ett särskilt skäl är uppfyllt och
att syftet med strandskyddet inte påverkas
negativt. Ansökan om strandskyddsdispens
prövas i de flesta fall av kommunen.
Följande särskilda skäl (7 kap 18 c § miljöbalken) kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:
 Området är ianspråktaget, inom hemfrids-

zon eller tomtplatsavgränsning,
 Området är väl avskilt från stranden av till
exempel en större väg eller järnväg,
 Området behövs för en anläggning som
måste ligga vid vatten,
 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
 Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Andra regler för strandområdet

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) finns ytterligare två särskilda
skäl för att få dispens. Dessa redovisas under
rubriken Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen.

Fornlämningar är skyddade enligt lag och får
inte skadas.

Källa: Strandskydd. En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket
Bildrättigheter: LeBlanc Graphics
Fysisk hållbarhet
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Vid byggnation inom strandområdet kan
prövningar behöva göras enligt andra bestämmelser än strandskyddet. I miljöbalken finns
regler som gäller andra skyddade områden,
bland annat naturreservat. Vid byggnation,
muddring eller andra åtgärder i vattnet krävs
särskilt tillstånd för detta.
Verksamheter som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning.

Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen - LIS-områden

Den nya strandskyddsbestämmelserna om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen medger en anpassning till regionala och lokala förhållanden. Syftet är att stimulera utvecklingen
på landsbygden genom att ta tillvara strändernas attraktionskraft. Förutom att bidra till att
utveckla landsbygden ska det utpekade området inte ha någon stor betydelse för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.
Inom dessa områden krävs dispens för olika
åtgärder, men det finns utökade möjligheter
till dispens. Förutsättningen är att de planerade åtgärderna ger långsiktiga och positiva
effekter på sysselsättningen eller bidrar till
att bevara service på landsbygden. Det långsiktiga skyddet av stränderna måste samtidigt
bevaras. Allmänheten ska ha tillgång till stränderna och de goda livsvillkoren för djur- och
växtlivet ska skyddas.
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I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns ytterligare två särskilda skäl
för att få dispens:
 Bygga en turistanläggning där närheten till
vatten är en stor fördel och åtgärden bidrar
till utveckling av landsbygden.

 Bygga enstaka en- och tvåbostadshus och
kompletterande byggnader i dessa områden, om byggnaderna uppförs i anslutning
till befintliga bostadshus.
I översiktsplanen redovisas 21 områden där
det ska vara lättare att få dispens från strand-

Faktaruta
Strandskyddsbestämmelser
Hemfridszon/ tomtplatsavgränsning

 Uppföra anläggningar eller anordningar utan
dispens i ett område, som annars är tillgängligt
enligt allemansrätten. Ingrepp får inte heller förändra livsvillkoren för djur och växter. Exempel
är bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka träd.

Hemfridszon/ tomtplatsavgränsning är det område
runt ett bostadshus där allemansrätten inte råder.
Där har ägaren en privat zon. Tomtplatsavgränsningen sker vid beslut om strandskyddsdispens och
anger hur stort markområde som får tas i anspråk
Undantag från det generella förbudet
som tomt eller användas för ändamålet.

Fri passage

Ett beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan eller att ge dispens från strandskyddet ska
inte omfatta den fria passagen. Strandskyddet finns
alltså kvar i den del närmast stranden som avsätts
som fri passage för allmänheten och för att goda
livsvillkor för djur- och växtliv ska bevaras.

Förbjudna åtgärder och undantag enligt
strandskyddsbestämmelserna

Inom ett strandskyddat område är det förbjudet
att :
 Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att
de kan användas till något annat ändamål,
 Utöka din privata zon/ hemfridszon genom att
till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga
gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten,
 Gräva eller förbereda byggnation,
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där tillstånd eller dispens inte behövs

Det gäller jordbruk, skogsbruk, renskötsel och yrkesfiske om:
 Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen,
 Byggnaden eller åtgärden måste ligga inom
strandskyddat område,
 Byggnaden inte är utformad för boende,
 Verksamheten ger ett betydande tillskott till din
försörjning.Vanlig hobbyverksamhet medger inte
undantag från strandskyddet.

Vattenverksamhet

Alla arbeten i vattenområden klassas som vattenverksamhet, och åtgärder i vatten kan kräva tillstånd. I 11 kapitlet Miljöbalken definieras vilka typer av verksamheter som omfattas. I regeringens
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet finns
beskrivet vilka storhetsgränser som gäller för mindre åtgärder, samt en lista på vilka verksamheter
som istället ska anmälas till länsstyrelsen.
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skyddet för bostäder, verksamheter och anläggningar som främjar utvecklingen av
landsbygden.
Åtgärder som främjar landsbygdsutveckling
är sådana åtgärder som kan antas ge positiva
sysselsättningseffekter och som kan bidra till
att upprätthålla och även tillskapa serviceunderlag i landsbygder. Sådana situationer kan
till exempel uppstå i samband med etablering
av en turistanläggning för en verksamhet där
tillgång till stränder är en förutsättning eller
en avsevärd fördel. Det kan även handla om
att bygga bostäder för permanent- och fritidsboende för att upprätthålla ett ekonomiskt och
personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.
Analys och ställningstagande
Inom Finspångs kommun finns 368 sjöar och
173 mil strand. Med detta som bakgrund gör
kommunen bedömningen att tillgången på
stränder är god.
Finspångs kommun definierar all mark utanför Finspångs tätort (med SCB:s tätortsavgränsning) som landsbygd. I kommunen finns
ett bebyggelsetryck inom Finspångs tätort och
i stråket mellan Finspång och Svärtinge. Kommunen har definierat bebyggelsetrycket utifrån de områden där det finns en efterfrågan
på mark för bebyggelse genom pågående och
nyligen antagna detaljplaner.
Kommunen inser värdet av de orörda naturmiljöer som finns kring sjöar och vattenområden, och har intentionen att i så stor utsträckning som möjligt bevara dessa. Kommunen
ser dessutom mycket positivt på möjligheten
Fysisk hållbarhet

Område med bebyggelsetryck

Bebyggelsetryck
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att utveckla LIS-områden för att främja landsbygdsutveckling. En levande landsbygd är en
tillgång för kommunen och något som eftersträvas. Möjligheten att kunna erbjuda bostäder i sjönära lägen, eller möjlighet för näringsidkare att etablera sin verksamhet i ett sjönära
läge, är en stor potential för kommunen. Målsättningen är att skapa en bra balans mellan
LIS-områden och strandnära naturområden,
och peka ut områden som har så liten påverkan som möjligt på strandskyddets syften,
men som samtidigt kan erbjuda attraktiva bo-

ende- och turismmiljöer.
Det är därför viktigt att en avvägning mellan
strandskyddets syften och behovet av landsbygdsutveckling görs för varje utpekat LISområde.
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk LIS-områden, har pekats ut i
anslutning till flertalet av de mindre orterna.
Områdena föreslås för bostadsändamål samt
för turiständamål som för sin verksamhet behöver ligga vid vatten. Redovisning av områdenas avgränsning och motiv för utpekandet
finns under respektive ort.
Förslaget omfattar totalt 16 områden för landsbygdsutveckling för boende samt 5 områden
för utveckling av turistnäring.
Områdena för boende bedöms medge upp till
287 nya tomter à 3000 kvm vilket ger en folkmängd på ca 600 invånare.
Flertalet av de områden som pekats ut som
landsbygdsutveckling i strandnära läge är
områden där det förkommit förfrågningar
från allmänheten att exploatera. Det är därför rimligt att tro att flertalet av de utpekade
LIS-områdena kan komma att utnyttjas för bostäder eller turismverksamhet under planens
genomförandetid. Detta innebär dock inte att
områdena förväntas exploateras i sin helhet,
då detta inte heller varit kommunens intention
vid utpekandet. Flera av de utpekade områdena har en betydligt större geografisk avgränsning än vad som är lämpligt att exploatera i
sin helhet, beroende på att platsens förutsätt-
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ningar är av sådan art att det krävs djupare
studier av dem för att hitta det optimala läget
för den tänkta byggnaden/anläggningen. Detta belyses mer under respektive LIS-område.
Vid nyetablering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska lagkraven
på fri passage, för allmänhetens tillgänglighet
samt för att tillgodose livsmiljöer för växt- och
djurliv, uppfyllas
Vad vill vi?
 Kommunen ska ha en levande landsbygd
som möjliggör ett fungerade vardagsliv
Hur gör vi?
 Utveckla infrastrukturen på landsbygden
(telenät, vägar och anropsstyrd kollektivtrafik)
 Se till att riksväg 51 och anslutningsvägar
hålls i bra skick
 Tillskapa nya tomter i samarbete med
lokala grupper. Hänsyn tas till natur- och
kulturmiljöer
 Utnyttja möjligheten att peka ut områden
för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen
 Kommunen ska använda möjligheten
till landsbygdsutvecklingsområden i de
mindre orterna för att bibehålla underlag
för kommersiell och offentlig service samt
utveckla möjligheter för näringar
 Kommunen ska utveckla samverkan med
lokala utvecklingsgrupper

Fysisk hållbarhet

Finspång med omnejd
Finspång med omnejd omfattar tätorterna Finspång, Torstorp och Falla samt landsbygdsområdena Risinge, Doverstorp och Ramstorp.
Folkmängden i Finspång med omnejd har sedan 1990 minskat med 1758 till 13 676 invånare 2010. Av dessa bor 12 227 i tätorten Finspång som har minskat i folkmängd med 2 000
sedan 1990. I tätorten Falla var folkmängden
465 personer år 2010, en minskning med 17
sedan 1990. I orten Torstorp var folkmängden
200 personer år 2010, en ökning med 75 sedan
1990. Befolkningen på områdets landsbygd
har ökat med 184 invånare till 784 under åren
1990-2010.
I kommunens befolkningsprognos med en
Finspång med omnejd			
Ålder

1990

2000

2010

0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1 136
633
506
579
682
1 439
3 931
3 777
2 097
654
15 434

779
706
579
485
452
876
3 462
3 704
2 094
822
13 959

844
499
396
448
578
1 028
3 051
3 552
2 293
987
13 676
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Ekesjö
Byle

i stort sett oförändrad folkmängd till 2020,
bedöms att folkmängden i området minskar
med 168 personer. Den utvecklingen innebär
en åldrande befolkning som främst ökar i åldrarna 65 år och äldre. Samtidigt sker en inflyttning i området som medför att antalet barn 0-5
år ökar. Underlaget för grundskolorna i området, skolåren F-6, ökar i viss omfattning.
Kan kommunens folkmängd öka till 22 000
invånare enligt målprognosen, bedöms att
folkmängden i området ökar med 746 personer. Antalet invånare i åldrarna 45 år och äldre
ökar. Inflyttning medför att antalet barn 0-5 år
Grytgöl
ökar. Underlaget för områdets skolor
F-6 och
högstadiet ökar men minskar
för gymnasiet.
Ljusfallshammar

Arbetsmarknad

Inom området fanns 2009 totalt 7 752 arbetsplatser. Huvuddelen av dessa, 54 procent,
finns inom tillverkningsindustri. 15 procent av
Brenäs
Hävla vård och omsorg.
arbetsplatserna finns inom
Av deRegna
som arbetar på dessa arbetsplatser bor
4208 inom området, 1201 pendlar in från övriga kommunen och 2343 från annan kommun.
760
personer i området pendlar till arbete i
Igelfors
annan del av kommunen och 1085 personer
pendlar till arbete i annan kommun.
Rejmyre

Finspångs tätort

Finspångs tätort har vuxit upp runt bruket
som anlades på 1560-talet. Finspångs industriella arv har bidragit till centralortens struktur

Nyckelkodsområden: 11, 12, 15, 22, 23 och 25
Förändring
1990-2010
Abs
%
-292 -25,7
-134 -21,2
-110 -21,7
-131 -22,6
-104 -15,2
-411 -28,6
-880 -22,4
-225 -6,0
196
9,3
333 50,9
-1 758 -11,4

Prognos
2020
891
645
463
432
434
805
2 789
3 526
2 487
1 035
13 508

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
Abs
%
47
5,6
1 002
146 29,3
704
67 16,9
494
-16 -3,6
459
-144 -24,9
462
-223 -21,7
895
-262 -8,6
3 125
-26 -0,7
3 681
194
8,5
2 549
48
4,9
1 050
-168 -1,2
14 422
62

Förändring
Hällestad
2010-2020
Borggård
Abs
%
158 18,7
205 41,1
98 24,7
11
2,5
-116 -20,1
-133 -12,9
74
2,4
129
3,6
256 11,2
63
6,4
746
5,5

Lotorp
Finspång
Butbro

Sonstorp
Torstorp

Vistinge
Falla

Karta: Nyckelkodsområden
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med de stora industrierna i stadens centrum
och bostadsområden på båda sidor om ån. Finspångs bruk var Sveriges största kanontillverkare under 300 år. År 1913 kom den moderna
industrialismen till Finspång. Detta år etablerades Svenska Turbinaktiebolaget Ljungström
(STAL), som vi idag känner som Siemens. Finspångs Metallverk bildades också detta år och
övertog de gamla brukslokalerna. Företaget är
idag ombildat och fördelat på Sapa-företagen,
Luvata och SSAB.

Befolkning

I Finspångs tätort fanns 12 227 invånare 2010.

Arbetsställen
Arbetsställen med fler än 49 anställda – RAMS 2009
Arbetsställe
Siemens Industrial Turbomachinery

Anställda
2604

Sapa Heat Transfer

413

Resurscenter Mo Gård

333

Sapa Industriservice (nu Coor Management)

329

Närsjukvården i Finspång

220

Sapa Profiler

193

Luvata

177

Förvaltningshus

150

KL Industri

120

Storängsgården Vårdboende

81

SSAB Tunnplåt

81

Bergska Skolan

80

NÖK Konsum Storlager

79

Sapa Profilbearbetning

70

Grosvadskolan

67

Nyhemsskolan

66

Sapa Technology

61

Storängsskolan

56

Sergelsgården, lasarettsköket mm

54
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I Finspångs tätort finns därutöver 75 arbetsställen med 10-49 anställda.

Handel och service
Centrumutveckling
Finspångs centrum ska bli en attraktiv mötesplats för handel, service och nöjen. Ett aktivt
centrum kännetecknas av liv och rörelse under dygnets alla timmar. Det innebär att en
mix av butiker, arbetsplatser, service, nöjen,
bostäder i närområdet och bra kommunikationer krävs. Stadens centrum ska även vara
en trygg och säker plats att vistas på. Ett attraktivt centrum är av stor betydelse för hela
kommunens utveckling.
Centrum ska utvecklas till en naturlig och
intressant mötesplats där stadskärnan knyts
samman med naturliga stråk mellan mötesplatser för fotgängare och cyklister. Det är ett

centrum där bilister kan färdas och parkera i
nära anslutning till handel och service, men
där bilar får köra på de gåendes villkor för att
skapa gaturum med de kvaliteter som eftersträvas.
Finspångs kommun har tagit fram ett förslag
för hur Finspångs centrum ska utvecklas. Den
nya gestaltningen av övre Kalkugnsvägen och
projektet runt Stationsområdet har sitt ursprung i centrumutredningen.
Handelsområdet Viberga
På handelsområdet Viberga finns ett antal
detaljhandelsbutiker och butiker för sällanköpsvaror. För att skapa ett hållbart samhälle
är det viktigt att öka tillgängligheten till området för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.
Vad vill vi?
 Finspångs tätort ska ha ett attraktivt centrum
 Samarbetet mellan detaljhandelsaktörerna
i Finspångs kommun/tätort ska utvecklas i
syfte att få fler kommuninvånare att handla
på hemmaplan
 Viberga handelsområde ska göras mer
tillgängligt för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer
Hur gör vi?
 Finspångs centrum ska fortsätta utvecklas
utifrån de förslag som finns i centrumutredningen
 Kommunen stödjer etablering och utveckling av externhandel på Viberga handelsområde som ett komplement till handel och
service i centrum
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Yttersjön
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Grosvad
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Gron

V9

Malviken

B2

51

Stjärnvik

Finspång

Lillsjön

Översätter
Mäseln

Skutbosjön

Nyhem

Viggestorp

Koloniomr.

215

Torstorpeberg
Fornborg

Varvet
Avfallsanl.

Vänersberg

V8

Holstein
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B9
B8

Axhult
Sundet

ern

Hagen

Naturreservat

Gökbäcken

Viberga
Gravfält
Golfbana

Ölstadsjön

Pilstugan

Fridens-

Dov

Fysisk hållbarhet

Udden

lund

V5
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V4

Västralund

B5

V6

Risinge

Ölstad

Sjömansäng

V3

B1

Norralund

Hårstorp

B6

Torstorp

Johanneslund

Dunderbacken

B4

Olstorp

Butbro

B3

V7

Norrmalm

37,3 Stenviken

Hyttan

Kraftkärret

V1

Sandhagen

Vassbo

Bönnern

Lövlund

V2

Kilnäset
Brestorp

Lotorps gård

Lilla
Tärnen

Gölfallegöl

Ängen

Skola

Ålängsgården

Finntorpet

Blektorpet

Gammalstorp

Lotorp

B11

Barnhällen

Stenstorp

Bönnergården

Näsetärnen

Ängen

Sörgården

60,49

Hultsjön

44,10
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Offentlig service

Finspångs tätort har ett gott serviceutbud. I
tätorten finns närsjukvård och äldreboenden,
ett flertal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Infrastruktur

Finspångs tätort har en väl utvecklad kollektiv-

trafik. De busslinjer som trafikerar landsbygden, och sträckorna Linköping-Norrköping,
passerar stora delar av tätorten och försörjer
den med busstrafik. Det finns även stadsbuss,
vars sträckning enbart går i tätorten. Bus�stationen ligger i anslutning till centrum, på
gångavstånd från ortens största arbetsställen
och serviceutbud.

Plankarta Finspång
Föreslagen markanvändning

Pågående markanvändning

Utbyggnadsområden

Vattenområden

Bostadsbebyggelse, B1-B3
Bostadsbebyggelse på lång sikt, B4-B6
Verksamheter, V1-V6
Verksamheter på lång sikt, V7-V9
Villatomter i kommunal tomtkö
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Turistverksamhet
Kommunikationer
Ny väg med hög prioritet
Ny tillfart till industrierna, hög prioritet
Vägkorridor för ny tillfart till industrierna
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig miljö
Vägutbyggnad på lång sikt
Järnväg med person- och godstrafik
Tätortsnära rekreation

Vattentäkt
Vattenskyddsområde, primär zon
Vattenskyddsområde, sekundär zon
Strandskyddsområde
Strandskydd, 100 m
Miljö-, hälso- och riskfaktorer
Förorenad mark
Avfallsanläggning Sjömansäng
Ras- och skredriskområde
Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse

Riksintressen
Natura 2000

Land
Kulturmiljö
Väg
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Utbyggnadsområden

Finspångs tätort är viktig för kommunens
utveckling och detta medför att kommunens
viktigaste utbyggnadsområden ligger i och i
närheten av tätorten.
Förtätning
I Finspångs tätort finns det flera möjligheter
till förtätning av befintlig bebyggelse, bland
annat Hårstorp, Dunderbacken och Torstorp.
Vid förtätning är det viktigt att hänsyn tas till
en önskvärd grönstruktur.
Förslag till förtätning i centrum finns i Centrumutredningen och för övriga områden krävs
fortsatt utredning.
Bostadsbebyggelse
Bostadsområden har byggts på båda sidor om
centrum och ortens utbredning har skett utifrån naturgivna förutsättningar som sjöarna
och den kuperade terrängen.
Bebyggelsen i Finspångs tätort bör kompletteras för att skapa en mer sammanhållen stad
som ger bra förutsättningar för gång-, cykel
och kollektivtrafik för att skapa ett hållbart
samhälle.
Finspångs tätort har under de senaste åren
vuxit mot Norrköping. För att stärka Finspångs centrum måste tätorten kompletteras
med ny bebyggelse på västra sidan om Skutbosjön. Genom att skapa en mer koncentrisk
form på staden ges centrum bättre förutsättningar för att utvecklas.
För att ytterligare knyta samman bebyggelsen
runt Skutbosjön bör möjligheten att röra sig
över sjön förbättras för oskyddade trafikanter.
Fysisk hållbarhet

I nuläget finns endast en gång- och cykelförbindelse över vattnet (Bergslagsbron) och genom att komplettera Skutenbron med en gång
och cykelbana underlättar man för dessa trafikanter att röra sig i tätorten.
Västra delen av Finspång har bra möjligheter
att utvecklas eftersom där finns stora obebyggda områden i direkt anslutning till tätorten.
Dessa områden har dessutom stora naturkvaliteter i närheten, såsom sjöarna Mäseln och
Bönnern. En utbyggnad på västra sidan av
centralorten stärker Finspångs centrum.
Prioriterade områden för ny bostadsbebyggelse är Nyhem, Finspångs centrum (förtätning),
Malviken och Grostorp.
Nyhem (B1 och B5)

En fortsatt utbyggnad av Nyhem bidrar till
kommunens mål och att bygga en mer cirkulär stad, där det är nära till centrum och som är
lätt att försörja med kollektivtrafik. Området
söder om Nyhemsskolan har närhet till anslutningspunkter för befintliga system för vatten,
avlopp och fjärrvärme, men om kapaciteten
finns att ansluta hela det föreslagna området
måste utredas vidare. Det är nära till skola,
strövområden och kollektivtrafik.

Bönnern.

Översätter (B4)

Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till Mellangrind, vilket innebär att en anslutning av den nya bebyggelsen i Malvikenområdet kan vara möjlig på längre sikt.
Grostorp (B3)

Området direkt öster om Grosvad är ett bra
läge för att fortsätta utvecklingen av Finspångs
tätort. Området har närhet till strövområden
och kollektivtrafik. Skolor finns i grannområdena. Vid en utbyggnad av Grostorpsområdet
krävs investeringar i utbyggnad av fjärrvärmenätet och VA-nätet för att kunna ansluta
området.
Vid en fortsatt utbyggnad av Grostorp måste
hänsyn tas till naturintressen (kommunalt
naturvårdsprogram, nyckelbiotop och trädinventering) och en sanering av den mark som
förorenats vid skjutbanan.

Det finns behov av att ta fram en strategi för
hur resten av området söder om nuvarande
Nyhemsområdet ska utvecklas.
Området har delats i två delar utifrån när det
är tänkt att de kommer att exploateras.
Malviken (B2)

Området ligger direkt väster om bostadsområdet Mellangrind, mellan riksväg 51 och sjön
Fysisk hållbarhet

Sapa Heat Transfer är en av världens ledande företag inom
tillverkning av värmeväxlarband av aluminium för fordonsindustrin.Värmeväxlarband används bland annat vid framställning av olika typer av värmeväxlare för användning i personoch lastbilar.
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Området ligger direkt väster om bostadsområdet Svälthagen. En utbyggnad av detta område blir aktuell först när den nya förbifarten
vid Viggestorp/ Torstorp är genomförd.
Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till Mellangrind, vilket innebär att en anslutning av den nya bebyggelsen i Översätter
kan vara möjlig på längre sikt.
Ekbacken (B6)

Området är en vidareutveckling av bebyggelsen i Lugnet. Vid en utbyggnad av området
måste hänsyn tas till skyddsavstånd till Axsäters reningsverk avseende lukt o dyl. Området
kan kopplas på befintliga system för vatten
och avlopp, och eventuellt även fjärrvärme.
Vad vill vi?

 Kommunen ska underlätta för företag och
enskilda att bygga i Finspångs kommun
 Sambandet mellan stad och vatten ska
stärkas
 Den befintliga bebyggelsen ska utvecklas
och förtätas
 Kommunen ska medverka till att bostadsområdena i tätorten ska vara trygga,
tillgängliga, miljöanpassade och estetiskt
tilltalande
 Tillgängligheten till det tätortsnära friluftslivet ska ökas

Hur gör vi?
 Kommunen prioriterar områdena Nyhem,
Finspångs centrum, Malviken och Grostorp
för bostadsbebyggelse
 Bebyggelsen förtätas med hänsyn till en
önskvärd grönstruktur
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Verksamhetsområden
Finspångs tätort har ett starkt utvecklat företagsklimat med stora företag som Siemens,
Sapa och KL Industrier. Verksamhetsområden
finns i dag i de centrala delarna av tätorten
och längs Norrköpingsvägen. Det är viktigt
att företag kan nyetableras och utvecklas i Finspångs kommun.
Det finns möjlighet för det centralt belägna
industriområdet att expandera norr ut. Centralt belägna verksamhetsområden medför
att godstransporter måste ske via de centrala
delarna av tätorten. Det sker dessutom en hel
del tunga transporter från Siemens till Norrköpings hamn. För att skapa en god stadsmiljö
för invånarna samtidigt som företagens transporter ska fungera är det viktigt att transportsystemet anpassas utifrån dessa förutsättningar. Detta sker till exempel genom översyn av
gång- och cykelvägnätet och andra hastighetsreducerande åtgärder. Översiktsplanen berör
transportnät för godstransporter respektive
farligt gods under kapitel 4, Miljö-, hälso- och
riskfaktorer.

tätorten, längs Sundsvägen, söder om småindustriområdet Sjömansäng och området vid
Torstorp/ Falla:

Området har delats i tre delar utifrån när det
är tänkt att de kommer att exploateras. Område V7 är tänkt att exploateras på lång sikt.

Norr om Finspångs tätort (V1,V2 och V7)

Utbyggnadsområdena kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp, men det kräver
investeringar i utvecklingen av ledningsnätet
inom industriområdena.

För Siemens respektive Sapa, Luvata och
SSAB anges markreservationer för att ge möjlighet att expandera respektive industriområde i nordlig riktning i direkt anslutning till
befintliga verksamhetsområden.
För att säkra näringslivets transporter på lång
sikt föreslås en ny tillfart till Norrmalm från
riksväg 51. Denna lösning medför att godstransporterna minskar genom den centrala
delen av Finspångs tätort.

Som det ser ut nu kommer godsomlastningen
som idag sker på stationsområdet att flyttas till
området mellan järnvägsspåret och Sundsvägen. Detta medför att det kommer att ske fler
godstransporter på Sundsvägen jämfört med i
dag (trafiken till och från reningsverket). Det
område som i inriktningsdokumentet pekats
ut som bostadsområde är därför inte lämpligt
för just bostadsändamål, utan kan istället behöva användas för verksamheter. Standarden
på Sundsvägen kommer att förbättras genom
att vägen kompletteras med en gång- och cykelväg samtidigt som utfarterna från Högklintsområdet förbättras.
Området kan anslutas till kommunalt vatten
och avlopp, liksom fjärrvärmenätet.

Det är viktigt att företagens transportbehov
tillgodoses både var gäller vägstandard och
framkomlighet för transporter av bred last.

Söder om småindustriområdet Sjömansäng
(V4)

Det är möjligt att expandera småindustriområdet Sjömansäng söder ut, i förlängningen
av Leverstorpsvägen. Här finns en intressekonflikt mellan avfallsanläggningens intressen och en expansion av verksamhetsområdet.
Denna fråga måste utredas vidare vid planläggning av området.

I nuläget pågår en ny industrietablering vid
Finspångs östra infart på mark som är mycket
fördelaktig ur transportsynpunkt och med ett
av Finspångs bästa annonslägen. Intresset för
området har varit stort och nu är det viktigt att
nya områden som är attraktiva ut näringslivssynpunkt pekas ut.

Området kommer även att beröra vägreservat
för eventuell ny vägsträckning av riksväg 51.

Prioriterade områden är områdena norr om
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Längs Sundsvägen (V3)
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Även denna fråga måste utredas vidare vid en
framtida planläggning av området.
Området har delats i två delar utifrån när det
är tänkt att de kommer att exploateras. Område V8 är tänkt att exploateras på lång sikt.

na vid Mellangrind och Översätter, som ligger
mellan de föreslagna verksamhetsområdet
och befintlig bebyggelse.

 Kommunen prioriterar områdena norr om
tätorten, längs Sundsvägen, söder om Småindustriområdet Sjömansäng och området
vid Torstorp/ Falla

Torstorp/ Falla (V5 och V6)

Den planerade förbifarten mellan Viggestorp
och Torstorp ger möjligheter till nya områden
för näringslivsutveckling i anslutning till riksväg 51 och väg 215. Här får företagen ett bra
annons- och transportläge.

Område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen

Bönnergården ligger några kilometer väster
om Finspångs tätort. Där finns en badplats
med sommarservering samt en lägergård med
aktiviteter för barn och ungdomar. Området skulle kunna utvecklas med till exempel
camping/stugor. Ett område för landsbygdsutveckling för turistverksamhet har pekats ut
för området. En utvecklad turismverksamhet
bidrar till fler arbetstillfällen i området.

Området kan kanske anslutas till kommunalt
vatten och avlopp, men det kräver mer omfattande investeringar.
Gammalstorp (V9)

Nytt område för verksamheter skulle på sikt
kunna utvecklas väster om Finspångs centralort längs riksväg 51, efter att föreslagen förbifart vid Viggestorp genomförts, för att slippa
ytterligare trafik genom orten på Bergslagsvägen. Vid ett eventuellt genomförande av en
tillfart till industrierna norrifrån får området
ett än mer attraktivt läge. I och med sitt läge
nära Bönnern är det viktigt vid en eventuell
expansion att hänsyn tas till sjöns vattenstatus
och att förbättrande åtgärder genomförs.

En turismanläggning i området bedöms inte
innebära en konflikt med strandskyddets syften, då området redan i nuläget är ianspråktaget för detta ändamål, förutsatt att den
otillfredsställande vattenstatusen i Bönnern
beaktas och förbättras på sikt.
I nuläget går en ledning mellan Finspångs
centralort och Ljusfallshammar och att på sikt
koppla det föreslagna området till det kommunala VA-nätet skulle vara positivt för vattenmiljön kring Bönnern. Detta är dock förenat med stora svårigheter då ledningen är
placerad i sjön.

Området kommer att exploateras på längre
sikt.

Fysisk hållbarhet

 Det ska finnas goda möjligheter för befintliga företag att kunna expandera och för
nya företag att etablera

Hur gör vi?

Området kan anslutas till kommunalt vatten
och avlopp, liksom fjärrvärmenätet.

Området kan kanske anslutas till kommunalt
vatten och avlopp, men det kräver större investeringar, och kan förmodligen inte realiseras innan man byggt ut de föreslagna område-

Vad vill vi?

Omfattningen av den tänkta exploateringen

Engelska parken i Finspång
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får avgöra behovet av att på sikt undersöka
möjligheten att erbjuda området kommunalt
vatten och avlopp.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
Hur gör vi?
 Område för landsbygdsutveckling vid Bönnergården för att ge möjlighet att utveckla
turistnäringen

i staden. Vid förtätningar kan grönområden
användas för bostads- eller handelsändamål.
Det är viktigt att förtätningar inte sker på bekostnad av värdefulla grönytor.
Det är viktigt att Finspång har tillgång till
”gröna lungor” och rekreationsområden i närområdena. Detta är positivt för både upplevelsen av tätorten som för folkhälsan.

 Kommunen ska ta fram en grön- och blåstrukturplan för Finspångs tätort

Teknisk försörjning

Tätortens struktur av grön- och vattenområden är viktig ur ett socialt perspektiv som en
plats för spontana möten och för rekreation.
För att människor ska nyttja grönområden
krävs att de är lättillgängliga och nära. Därför
spelar de bostadsnära grönområdena en viktig
roll. Stora och någorlunda obrutna gröna områden innehåller ofta större värden än många
små. Genom att med gröna kilar koppla samman landsbygdens naturområden med grönområden i tätorten förbättras förutsättningarna för såväl biologiskt rika grönområden i
staden som för rekreation.

Finspångs vattenverk har kapacitet på 14 800
m3/dag för ca 30 000 personer. Nuvarande belastning är 18 000 personer. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har beslutats för
de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och
Näfssjön.
Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk.
Föreslagna utbyggnadsområden kan på sikt
anslutas till kommunalt vatten- och avloppssystem, men det kommer i de allra flesta fall
att kräva stora investeringar.

Finspång är en ort med många grönområden
med höga kvaliteter. Det är viktigt att kommunen har en strategi för hur de tätortsnära
gränsområdena ska hanteras. Grön- och vattenområdenas värden ska tydligt belysas i
översiktsplanen eller i en separat grönstrukturplan.

Översiktsplan för Finspångs Kommun

 Finspångs tätort ska ha god tillgång till
tätortsnära grönområden
 Utveckla de vattenområden som finns i
kommunen i form av sjöar och vattendrag,
genom till exempel ökad tillgänglighet till
badplatser, utveckla vandringsleder och
kanotturism, fler båtplatser i tätortsnära
sjöar etc

Hur gör vi?

Grön- och blåstruktur

Förtätning av staden har många positiva effekter, såsom ökat underlag för kollektivtrafiken, minskat bilberoende och ett ökat folkliv

Vad vill vi?

En utredning om framtida fjärrvärmeförsörjning pågår. I dagsläget kan konstateras att vid
utbyggnad av områdena vid Ekbacken och
Grostorp krävs investeringar i utbyggnad av
fjärrvärmenätet.

Allmänna intressen
Äventyrsbadet på Arena Grosvad
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Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
Fysisk hållbarhet

skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitlet 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Fornlämningar
I Finspångs tätort finns ett flertal registrerade
fornlämningar, bland annat hembygdsgården.
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till fornlämningar.
Friluftsliv
I anslutning till Finspångs tätort finns tre stora
tätortsnära rekreationsområden. GrosvadLunddalen omfattar ett stort skogsområde
med motionsspår och Arena Grosvad med sitt
stora utbud av sport- och fritidsaktiviteter.
Torstorp-Viggestorp-Mäseln omfattar ett stort
skogsområde som omger sjön Mäseln. I området finns motionsspår, många stigar och badplats.
Vid Viberga finns en golfbana (27 hål) med
klubbhus och stuguthyrning samt Brukshundsklubb
Förorenade områden
I Finspångs tätort finns ett flertal områden
som är så förorenade att de är klassade som
riskklass 1 eller 2 (MIFO4). Merparten av föroreningarna härrör från kommunens långa
industritradition. Bruksområdet är klassat i
riskklass 2 och här bedöms det inte vara aktuellt med några akuta saneringsåtgärder. I
Skutbosjön/Dovern, som klassats i riskklass
1, har företagen genomfört en huvudstudie
kring föroreningssituationen i bottensedimen-

ten. Studien bekräftar tidigare undersökningar att bottensedimenten är förorenade men att
dessa överlagras med renare sediment. Glan
som dricksvattentäkt bedöms inte påverkas av
föroreningarna i Skutbosjön/Dovern. I Skutbosjöns norra del finns dock områden där det
överlagrande skiktet saknas, med en förhöjd
risk för negativ påverkan på bottenlevande
organismer. Planläggning och byggnation i
anslutning till förorenade områden måste ske
med försiktighet och i nära samråd med tillsynsmyndigheten.
Naturvård
I och runt Finspångs tätort finns flera områden
som är av intresse för naturvården. Vid planläggning och byggnation ska hänsyn tas till
naturintressena.
Riksintresse kulturmiljö
Finspångs slott och bruksmiljö med tillhörande parkanläggning ska skyddas eftersom området ger en samlad bild av en större bruksmiljö som utvecklas från 1600-talet fram till
idag. Området är skyddat i gällande detaljplaner. Läs mer i kapitel 5 Riksintressen.
Riksintresse kommunikationer
Väg 51 utgör en förbindelse mellan regionala
centra. Läs mer i kapitel 5, Riksintressen.
Skyddsområden vattentäkt
Sjöarna Bleken och Näfssjön är kommunala
vattentäkter. För båda vattentäkterna finns
fastställda vattenskyddsområden. Vid planering och byggande inom skyddsområdena ska
gällande skyddsföreskrifter följas.

Vattenstatus
Finspångs tätort omges av tre sjöar som klassats utifrån ekologisk och kemisk status. Bleken har idag en god ekologisk och kemisk
status. Bönnern har en otillfredsställande
ekologisk status med krav på god status år
2015. Skutbosjön/Dovern har en dålig status
såväl ekologiskt som kemiskt med krav på
god status år 2021. Glan nedströms Gron och
Skutbosjön/Dovern har idag en otillfredsställande ekologisk status med krav på god status
år 2021. Exploatering måste ske på ett sådant
sätt så att miljökvalitetsnormen god status
uppnås.

Falla

Falla ligger 3 km sydväst om Finspångs tätort.
Folkmängden i Falla tätort var 465 personer
2010.

Arbetsställen

I Falla tätort finns inget arbetsställe med fler
än 9 anställda.

Handel och service

Närmaste dagligvarubutik finns i Finspångs
tätort.

Offentlig service

Barnomsorg, grundskola och särskilda boenden för äldre finns i Finspångs tätort.

Infrastruktur

Kollektivtrafik: Falla trafikeras av Östgötatra-

4 Metodik för Inventering av Förorenade Områden
Fysisk hållbarhet

Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.
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Plankarta Falla

215

Torstorp

Vänersberg

Föreslagen markanvändning
Utbyggnadsområden

B5

V6

Bostadsbebyggelse, B7-B9

Holstein

Bostadsbebyggelse på lång sikt, B10
Verksamheter, V5-V6
Kommunikationer
Ny väg med hög prioritet

V5

Ny väg på lång sikt
Vägkorridor för vägutbyggnad
på lång sikt
Tätortsnära rekreation

B10

Land

B9

Pågående markanvändning
Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser

B8

Falla

Samlad bebyggelse

B7
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Lövhagen
Fysisk hållbarhet

fikens linje 419 (Finspång – Skärblacka – Kimstad)

Utbyggnadsområden

Där Fallasågen tidigare låg finns en fastställd
detaljplan för bostadsbebyggelse som inte genomförts (B7). Marken är i privat ägo.
Nytt område för bostäder föreslås norr om
bebyggelsen i Falla, söder om fotbollsplanen
(B10).

för uppvärmning, t.ex bergvärme. Det är dock
på sikt möjligt att ansluta bebyggelsen i Falla
till fjärrvärmenätet.

Allmänna intressen
Fornlämningar
I närheten av Falla finns flera områden med
fornlämningar. Vid planläggning och byggnation ska hänsyn tas till dessa.

Två nya områden för bostadsbebyggelse föreslås i norr och söder om Oppgårdsvägen för
att komplettera befintlig bebyggelse (B8 och
B9).
Norr om Falla föreslås två nya verksamhetsområden (V5 och V6). Vid exploatering måste
hänsyn tas till de fornlämningar som finns där.
Falla får sitt dricksvatten från Finspångs vattenverk. Verket har kapacitet på 14 800 m3/dag
eller 30 000 personer. Nuvarande belastning
är 18 000 personer. Vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter har beslutats för de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och Näfssjön.

Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet

Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk i Finspångs tätort.

Hur gör vi?
 Exploatering av nya bostadsområden norr
och söder om Oppgårdsvägen
 Exploatering av nytt verksamhetsområde i
den norra delen av Falla när förbifart Finspång genomförs med ett bra läge ur både
marknadsförings- och transportsynpunkt
 Ny förbifart Falla för länsväg 215

Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.

Fysisk hållbarhet

Förorenade områden
För ett av områdena som redan är detaljplanelagt för bostäder (gamla sågen i Falla) har
det sedan planläggningen gjordes i början av
1990-talet kommit fram ny information kring
föroreningarna på platsen. Detta innebär att
det inte längre är lämpligt att tillåta en exploatering utan att först sanera. Frågan får utredas
vidare i framtida detaljplanering.
Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.

Teknisk försörjning

Fjärrvärme är i dagsläget inte aktuellt för Falla. Utredningar visar att endast 50 % av befintlig bebyggelse är intresserad av att ansluta sig
till fjärrvärme eftersom de har andra system

Friluftsliv
Väster om fotbollsplanerna vid Falla ligger ett
ohävdat område som består av gräsmarker
med gott om enbuskar och björkhagar. Området utnyttjas för rekreation av befolkning i
närområdet. Området ligger inom föreslaget
område för nya verksamheter, till vilket hänsyn tas i fortsatt detaljplanering.

Ridskolan i Torstorp
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Lotorp-Butbro-området
Området Lotorp-Butbro består av tätorterna
Lotorp och Butbro med omnejd samt Flasbjörke glesbygd.
Folkmängden i Lotorp och Butbro med omnejd
har sedan 1990 ökat med 30 till 1227 invånare
2010. Av dessa bor 753 i tätorten Lotorp som
har minskat i folkmängd med 42 sedan 1990. I
tätorten Butbro var folkmängden 220 personer
år 2010, en ökning med 51 sedan 1990. Befolkningen på områdets landsbygd har ökat med
21 invånare till 254 under åren 1990-2010.
I kommunens befolkningsprognos med en i
stort sett oförändrad folkmängd till 2020, bedöms att folkmängden i området ökar med
54 personer. Det sker dock främst till följd av
Lotorp - Butbro mo		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
109
64
51
60
68
70
346
249
144
36
1 197

2000
81
92
67
68
56
58
297
355
109
38
1 221

en åldrande befolkning som främst ökar i åldrarna 65 år och äldre. Antalet barn 0-5 år och
underlaget för skolan i området minskar i stor
omfattning.

respektive personliga och kulturella tjänster.
Inom byggverksamhet finns 12 procent av
arbetsplatserna. Övriga näringar har andelar
som ligger under eller långt under 10 procent.

Kan kommunens folkängd öka till 22 000 invånare enligt målprognosen, bedöms att folkmängden i området ökar med 85 personer. Antalet invånare i samtliga åldrar 19 år och äldre
ökar, främst i åldrarna 65 år och äldre. Antalet
barn 0-5 år och underlaget för områdets skola
minskar dock i stor omfattning.

Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
Byle
69 inom området,
64 pendlar in från övriga
kommunen och 28 från annan kommun.

Arbetsmarknad

Lotorp

Ekesjö

414 personer i området pendlar till arbete i
annan del av kommunen och 140 personer
pendlar till arbete i annan kommun. Brenäs
Regna
Lotorp
ligger 6 km nordost om Finspångs tätort.

Inom området fanns 2009 totalt 161 arbetsplatser. Av dessa finns 20 procent inom tillverkningsindustri, 15 procent inom utbildning

Igelfors
Befolkning

I Lotorps tätort fanns 753 invånare 2010.

Nyckelkodsområden: 21 och 42					
2010
84
77
55
48
68
68
288
357
145
37
1 227
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-25 -22,9
13 20,3
4
7,8
-12 -20,0
0
0,0
-2 -2,9
-58 -16,8
108 43,4
1
0,7
1
2,8
30
2,5

Prognos
2020
54
40
45
53
52
90
293
380
231
41
1 281

Förändring
Förändring
Målprognos
2010-2020
2010-2020
Grytgöl
2020
Abs
%
%
Ljusfallshammar Abs
-30 -35,7
58
-26 -31,0
-37 -48,1
41
-36 -46,8
-10 -18,2
46
-9 -16,4
Hällestad
5 10,4
53
5 10,4
Borggård
-16 -23,5
52
-16 -23,5
22 32,4
93
25 36,8
5
1,7
310
22
7,6
23
6,4
385
28
7,8
86 59,3
233
88 60,7
4 10,8
41
4 10,8
54
4,4
1 312
85
6,9
73

Hävla

Rejmyre

Lotorp
Finspång
Butbro

Sonstorp
Torstorp

Vistinge
Falla

Karta: Nyckelkodsområden
Fysisk hållbarhet

Arbetsställen
Arbetsställen med fler än 9 anställda, RAMS 2009
Arbetsställe

Finspångs Allmekano
Lotorps Skola
Förskolan Lokatten
Fröberg

Antal anställa
14
14
12
10

Handel och service

Utbyggnadsområden

Offentlig service

Utbyggnadsområden för bostadsbebyggelse
föreslås i den västra delen av Lotorp i anslutning till befintlig bebyggelse (B11 och B12).

I Lotorp finns en kiosk samt företag inom besöksnäringen som driver vandrarhem, stuguthyrning och kanotuthyrning. Närmaste dagligvarubutik finns i Finspångs tätort.
Barnomsorg och grundskola F-5 finns i orten.

Fröbergs är specialiserade på kundanpassade
kontorsprodukter som skräddarsys med modern teknik. Det egentillverkade sortimentet
kompletteras med handelsvaror.

Infrastruktur

Finspångs Allmekano är ett verkstadsföretag
med inriktning på skärande bearbetning.

Lotorp har kollektiva förbindelser med Finspångs tätort och de övriga orter som ligger
utmed linje 417.

Bredband är utbyggt med fiber till Lotorp.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta telenätet i området levereras av FINET

Områden för landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklingsområden för bostadsbebyggelse föreslås vid Tallgläntan (LB1),
längs Käringfisket (LB2), vid Hultsjön (LB3)
och vid Yxviken (LB4). En utbyggnad av dessa
områden medför att serviceunderlaget ökar.
Området vid Tallgläntan berör ej det fornlämningsområde som ligger i anslutning till ån,
men berör område som pekats ut som klass 2 i
Finspångs kommuns naturvårdsprogram. Vid
detaljplanering och bygglovshantering måste
det utredas vidare hur en exploatering kan
ske med minsta möjliga påverkan på naturvärdena. Området har avgränsats för att skapa
en orörd remsa längs vattnet. Här är det inte
ianspråktaget redan, varför strandområdet bedöms ha större naturkvaliteter än norra delen
av området. Vid en eventuell exploatering ska
frågan utredas vidare, och hänsyn ska tas till
strandskyddets syften.
Vid Kärringfisket är landsbygdsutvecklingsområdet utpekat ända ner till vattnet. Här
finns redan en del ny bebyggelse, så området
är redan ianspråktaget, och att peka ut området som landsbygdsutvecklingsområde bedöms inte ytterligare ha påverkan på strandskyddets syften. Vid en eventuell exploatering
ska utredas hur naturvärdena kan bevaras och
skyddas på ett så bra sätt som möjligt.

Lotorpsån
Fysisk hållbarhet

I Lotorp finns en ledig kommunal tomt för villabebyggelse (januari 2011).
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Skiren

Plankarta Lotorp

Bjursjön

63,6

Föreslagen markanvändning

LB4

Utbyggnadsområden

Yxviken
Skirgölen
Almetjärnen

Bostadsbebyggelse på lång sikt, B11-B12
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Villatomter i kommunal tomtkö
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge

Lövnäs

50,86
Bårsjön

Kvarnsj.

Bäckebo

Åfallet

Bostadsbebyggelse, LB1-LB4

Tätortsnära rekreation
Land

Pågående markanvändning
Vattenområden
Vattentäkt
Vattenskyddsområde, primär zon

LB2

LB1

Hultsjön

Strandskyddsområde
Strandskydd, 100 m

B12

LB3

Näsetärnen

Vattenskyddsområde, sekundär zon

Knallen
Käringfisket

Miljö-, hälso- och riskfaktorer

42

Ras- och skredriskområde

Lotorp

B11
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Ängen

SundetPlanlagda områden

Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse

Skola

Lotorps gård
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Fysisk hållbarhet

Området vid Hultsjön ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse och berör inga naturvårdsintressen.

För Lotorp finns i dagsläget inga planer på
fjärrvärmeutbyggnad. På sikt bör dock eventuell anslutning till fjärrvärmenätet utredas.

I området vid Yxviken finns också möjlighet
att skapa villatomter i attraktiva lägen. Inga
naturvårdsintressen berörs. I området har tidigare funnits en såg. Vid en exploatering av
området måste utredas i vilket omfattning
området är förorenat.

Allmänna intressen

Föreslagna landsbygdsutvecklingsområden
gör det möjligt att erbjuda villatomter i attraktiva lägen. En ökad inflyttning ökar elevunderlaget i ortens skola.

Fornlämningar
De fornlämningar som finns i området ska tas
hänsyn till vid planläggning och byggnation.
Friluftsliv
I anslutning till Lotorp finns ett tätortsnära rekreationsområde (Grosvad/ Lunddalen) som
omfattar skog med motionsspår och anslutning till badplats.

Området är försörjt med kollektivtrafik. Ett
ökat resandeunderlag kan medföra att kollektivtrafiken kan bibehållas och eventuellt förbättras.

Förorenade områden
I Lotorp finns inga områden som är så förorenade att de är klassade som riskklass 1 eller 2
(MIFO).

Teknisk försörjning

Naturvård
Odlingslandskapet vid Lotorps gård – Ålängsgården är av nationellt intresse. Området är
mycket värdefullt för flora och fauna. Dess-

Lotorp får sitt dricksvatten från Finspångs
vattenverk. Verket har en kapacitet på 14 800
m3/dag eller 30 000 personer. Nuvarande belastning är 18 000 personer. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har beslutats för
de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och
Näfssjön.

Fysisk hållbarhet

Lotorpsån med omgivningar är av regionalt
intresse för naturvården. Området är värdefullt för flora, fauna och rekreation. Exploateringsföretag som tar större ytor i anspråk
undviks.
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till naturintressena.
Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.
Vattenstatus
Ormlången och Lotorpsån har idag en god
ekologisk och kemisk status. Näfssjön har
idag en måttlig ekologisk status med krav på
god status år 2015. Exploatering måste ske på
ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god
status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill ge Lotorp möjligheter att utvecklas
som ort

Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk i Finspångs tätort.
Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Landsbygdsutvecklingsområdet vid Yxviken ligger långt
ifrån befintligt nät, vilket gör det svårt att ansluta området. Omfattningen av den framtida
exploateringen får avgöra behovet av att undersöka möjligheten vidare.

utom förekommer en rad rödlistade eller krävande arter i området. Exploateringsföretag
som tar större ytor i anspråk undviks liksom
skogsplantering av odlingsmarker samt markförbättrande åtgärder i naturbetesmarker.

Produkter från Finspångs Allmekano
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Hur gör vi?
 Exploatering av nytt område för bostadsbebyggelse i västra delen av Lotorp
 Område för landbygdsutveckling för bostäder vid Tallgläntan, längs Käringfisket, del
av Hultsjön och vid Yxviken
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Lövlund

Plankarta Butbro
Föreslagen markanvändning

Näsegölen

Utbyggnadsområden

Svartsjön

Hyttan

Bostadsbebyggelse, B11-B12
Bostadsbebyggelse
på lång sikt, B13

Norge

Butbro

Kommunikationer
Ny väg på lång sikt

Axsjön

Tätortsnära rekreation

Näs

Land

Pågående markanvändning
Vattenområden

B12

Gron

Vattenskyddsområde,
sekundär zon

Bergvik

Strandskyddsområde

Johanneslund

Strandskydd, 100 m
Planlagda områden

B11

Stjärnvik



Norralund

Risinge

Villatomter i kommunal tomtkö

Börsjö

B13

Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse

51

Riksintressen
Kulturmiljö
Väg
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Hultbosjön
25,0
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Fysisk hållbarhet

Butbro

Butbro ligger 5 km öster om Finspångs tätort.

Befolkning

Befolkningen i Butbro tätort uppgick till 220
invånare år 2010

Arbetsställen

I Butbro finns inga arbetsställen med fler än 9
anställda.

Handel

Närmaste dagligvarubutik finns i Finspångs
tätort

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola finns i Lotorp
och Finspångs tätort.
Äldreomsorg finns i Finspångs tätort.

Infrastruktur

Bredbandsanslutning via det fasta telenätet i
området levereras av FINET
Kollektivtrafik: Butbro vägkors trafikeras av
Östgötatrafikens linje 417.

över sjön Gron samtidigt som det är nära till
naturen. På längre sikt exploateras området
vid Butbrokorset (B13).

Teknisk försörjning

Butbro får sitt dricksvatten från Finspångs vattenverk. Verket har kapacitet på 14 800 m3/dag
eller 30 000 personer. Nuvarande belastning
är 18 000 personer. Vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter har beslutats för de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och Näfssjön.
Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk i Finspångs tätort.
Föreslagen ny bebyggelse direkt i anslutning
till befintlig kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. För den större delen av det föreslagna området krävs nya investeringar för
att bekosta ett nytt ledningsnät.

Allmänna intressen
Fornlämningar
I Butbro finns ett flertal registrerade fornläm-

I Butbro finns fyra lediga kommunala tomter
för villabebyggelse (januari 2011).
På den gamla vägverkstomten i den östra delen av Butbro är det möjligt att få in två tomter
för villabebyggelse (B11).

Fysisk hållbarhet

Friluftsliv
I anslutning till Butbro finns ett tätortsnära rekreationsområde (Grosvad/ Lunddalen) som
omfattar skog med motionsspår och anslutning till badplats.
Förorenade områden
I Butbro finns inga områden som är så förorenade att de är klassade som riskklass 1 eller 2
(MIFO).
Naturvård
I Butbro finns flera områden som är av intresse för naturvården. Vid planläggning och
byggnation ska hänsyn tas till naturintressena.
Vattenstatus
Glan nedströms Gron har idag en otillfredsställande ekologisk status med krav på god
status år 2021. Exploatering måste ske på ett
sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill ge Butbro möjligheter att utvecklas
som ort

Utbyggnadsområden

Två nya områden för bostadsbebyggelse föreslås i Butbro. Det som är tänkt att exploateras
på kortare sikt ligger i direkt anslutning till
Enrotevägen (B12). Här är ett bra och högt läge

ningar. Vid planläggning och byggnation ska
hänsyn tas till dessa.

Hur gör vi?
 Exploatering av två villatomter på f.d vägverksfastigheten
 Exploatering av nytt område för bostadsbebyggelse utmed Enrotevägen
 Ny gång- och cykelväg till Finspång och
genom Butbro

Stjärnvik och Butbro
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Vistingeområdet
Vistingeområdet i kommunens sydöstra del är
ett renodlat landsbygdsområde. Folkmängden
i Vistingeområdet har sedan 1990 ökat med 40
till 374 invånare 2010.
I kommunens befolkningsprognos med en i
stort sett oförändrad folkmängd till 2020, bedöms att folkmängden i området ökar med
174 till följd av den exploatering med nya villatomter som planeras i området. Det innebär
att antalet barn 0-5 år samt att underlaget för
grundskolan i området ökar i stor omfattning.
Kan kommunens folkmängd öka till 22 000
invånare enligt målprognosen, bedöms att
folkmängden i området ökar med 205 till 579
invånare år 2020. I förhållande till den demografiska framskrivningen sker det främst geVistingeområdet		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
41
28
29
11
11
15
112
60
22
5
334

nom att antalet barn 0-5 år samt att underlaget
för grundskolan ökar.

Handel och service

Närmaste dagligvarubutik i kommunen finns
i Finspång, men för många boende är det närmare till butik i Svärtinge och det är nära till
handelsutbudet påEkesjö
Ingelsta i Norrköping.

Arbetsmarknad

Inom området fanns 2009 totalt 39 arbetsplatser. Av dessa finns 41 procent inom jord- och
skogsbruk och 28 procent inom byggverksamhet. Övriga näringar har andelar som ligger
under eller långt under 10 procent.

Byle

Offentlig service

Området grundskola F-6 är Lotorps skola.
Barnomsorg och särskilda boenden för äldre
finns i Finspång.

Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
21 inom området, 9 pendlar in från övriga
kommunen och 9 från annan kommun. 55 personer i området pendlar till arbete i annan del
av kommunen och 124 personer pendlar till
arbete i annan kommun.

Infrastruktur

Bredband är utbyggt med fiber till områdets
Regna
två telestationer. Bredbandsanslutning via fasta telenätet i området levereras av FINET. Fiberkapaciteten i området kommer att förstärIgelfors
kas i samband med att Katrineholm, Finspång

Arbetsställen med fler än 9 anställda saknas.

Nyckelkodsområde: 24							
2000
23
16
24
19
16
26
98
107
29
6
364

2010
36
16
8
8
10
20
94
132
42
8
374
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-5 -12,2
-12 -42,9
-21 -72,4
-3 -27,3
-1 -9,1
5 33,3
-18 -16,1
72 120,0
20 90,9
3 60,0
40 12,0

Prognos
2020
53
30
19
15
8
20
170
134
83
17
548

Förändring
Förändring
Målprognos
Grytgöl
2010-2020
2010-2020
2020
Ljusfallshammar
Abs
%
Abs
%
17 47,2
58
22 61,1
14 87,5
32
16 100,0
11 137,5
20
12 150,0
Hällestad
7 87,5
16 Borggård
8 100,0
-2 -20,0
8
-2 -20,0
0
0,0
22
2 10,0
76 80,9
185
91 96,8
2
1,5
138
6
4,5
41 97,6
84
42 100,0
9 112,5
17
9 112,5
174 46,5
579
205 54,8
79

Brenäs

Hävla

Rejmyre

Lotorp
Finspång
Butbro

Sonstorp
Torstorp

Vistinge
Falla

Karta: Nyckelkodsområden
Fysisk hållbarhet

och Norrköping knyts samman med fiber.
Området har mycket goda kollektiva bussförbindelser med Finspång och Norrköping med
både expressbuss och vanlig linjetrafik.
Kommun, Trafikverket och Östgötatrafiken
har beslutat att en ny modern omstigningspunkt och hållplats för kollektivtrafik ska anläggas vid Vistinge, med säkra och planskilda
gång- och cykelvägar för kringboende.
Kommunen och Trafikverket ska anlägga en
gång- och cykelväg längs riksväg 51 från Finspång till Kolstad. Med Norrköpings kommun
har tagits upp en diskussion att förlänga gångoch cykelvägen från Kolstad till Svärtinge.

Områden för landsbygdsutveckling

Det saknas grund för att peka ut områden som
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
läge då det föreligger ett bebyggelsetryck i
Vistingeområdet.

Utbyggnadsområden

Stråket mellan Finspång och Norrköping är
utpekat ett viktigt utbyggnadsområde för
både boende och verksamheter.
Exploateringar i området bör ske i anslutning
till befintliga byar för att förhindra att stråket
mellan städerna blir ett glest, utdraget stadslandskap. Därmed kan även antalet påfarter
på riksväg 51 begränsas vilket är eftersträvansvärt för att upprätthålla dagens vägstandard och skapa en säker trafikmiljö.
De byar och samhällen längs stråket som bäst
lämpar sig för framtida exploatering är Kolstad, Ysunda, Melby och Vistinge.
Fysisk hållbarhet

Gc-väg längs norra
sidan av väg 51

Finspång
Föreslagen gc-port och
omstigningsplats för bussar

Gc-väg längs södra
sidan av väg 51

`
Karta: Gång- och cykelväg, Finspång - Kolstad

Detaljplan för 37 villatomter i Melby är under
framtagande och en dialog pågår med andra
markägare om lämpliga exploateringar.

Teknisk försörjning

Friluftsliv
Sjön Glan är viktig för friluftslivet som båtliv,
bad och naturupplevelser.
Naturvård
Hela stråket mellan Finspångs tätort och kommungränsen mot Norrköpings kommun omfattas av trakt med höga naturvärden (Risingebygden). I området finns också ett flertal
utpekade områden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt.
Vattenstatus
Glan har idag en otillfredsställande ekologisk
status med krav på god status år 2021. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.

För området Kolstad pågår anslutning av VA
från Norrköpings kommun. För övriga delar
finns idag inte möjlighet för anslutning till
kommunalt vatten och avlopp.

Översvämningsrisker
Områden där det föreligger risk för översvämning, Ysundaviken och Glan, är enligt länsstyrelsens underlag är inte lämpliga att bebygga.

Allmänna intressen

Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vistingeområdet ska utvecklas till en attraktiv boendemiljö, där de stora naturkvaliteterna kring sjön Glan och närhet till både
Finspång och Norrköping är en tillgång för
boendet.

Djurhållning
I området finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga skyddsavstånd ska användas vid framtida planläggning och bygglovshantering. Se vidare under
kapitel 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Förorenade områden
Inom Vistingeområdet finns inga områden
som är klassade som förorenade områden.
Fornlämningar
I området finns ett flertal registrerade fornlämningar. Vid planläggning och byggnation
ska hänsyn tas till dessa.
80

Hur gör vi?
 Ta fram en utvecklingsplan för stråket
Finspång - Norrköping tillsammans med
Norrköpings kommun.
 Fortsatt dialog med markägare i området
för exploatering.
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Regnaområdet
Regnaområdet utgörs av Regna församling.
Det är ett utpräglat landsbygdsområde vars
historiska centrum finns i Regna kyrkby.
Områdets enda tätort är Igelfors som växte
upp kring Igelfors bruk. Under 1860-talet växte två bruk upp parallellt i trakten, dels Igelfors Stångjärnsbruk, dels Nyhammars spikbruk. 1891 slogs de båda bruken samman och
därmed föddes Igelfors bruks AB.
Folkmängden i Regna har sedan 1990 minskat
med 146 till 538 invånare 2010. Av dessa bor
214 i tätorten Igelfors som har minskat i folkmängd med 107 sedan 1990. Befolkningen på
områdets landsbygd har minskat med 39 invånare till 324 under åren 1990-2010.
Regnaområdet		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
59
29
25
25
27
39
172
151
119
38
684

I kommunens befolkningsprognos med en
i stort sett oförändrad folkmängd till 2020,
bedöms att folkmängden i området minskar
med 6 personer. Området bedöms få en något
gynnsammare åldersstruktur då åldersgruppen över 80 år minskar medan åldersgruppen
25-44 år ökar i antal. Det medför att antalet
barn 0-5 år ökar kraftigt. Underlaget för skolan i området blir dock i stort sett oförändrat.
Kan kommunens folkängd öka till 22 000 invånare, bedöms att folkmängden i området ökar
med 22 personer. Antalet invånare i åldern
24-44 år ökar ytterligare i förhållande till den
framskrivna prognosen. Antalet barn 0-5 år
ökar kraftigt. Underlaget för områdets skola
blir dock i stort sett oförändrat.

Arbetsmarknad

Inom området fanns 2009 totalt 82 arbetsplatser. Av dessa finns 27 procent inom tillverkningsindustri, 17 procent inom transporter,
16 procent inom byggverksamhet, 13 procent
inom utbildning respektive jord- och skogsbruk. Övriga näringar har andelar som ligger
under eller långt under 10 procent.
Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
50 inom området, 12 pendlar in från övriga
kommunen och 20 från annan kommun.
111 personer i området pendlar till arbete i annan del av kommunen och 74 personer pendlar till arbete i annan kommun.

Nyckelkodsområde: 41							
2000
31
38
33
17
18
25
130
185
97
34
608

2010
26
12
18
12
28
38
89
172
103
40
538
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-33 -55,9
-17 -58,6
-7 -28,0
-13 -52,0
1
3,7
-1 -2,6
-83 -48,3
21 13,9
-16 -13,4
2
5,3
-146 -21,3

Prognos
2020
37
20
15
14
15
26
98
175
108
24
532

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
Abs
%
11 42,3
40
8 66,7
21
-3 -16,7
15
2 16,7
14
-13 -46,4
16
-12 -31,6
28
9 10,1
107
3
1,7
182
5
4,9
111
-16 -40,0
24
-6 -1,1
560

Ekesjö

Förändring
2010-2020
Abs
%
14 53,8
9 75,0
-3 -16,7
2 16,7
Regna
-12 -42,9
-10 -26,3
18 20,2
Igelfors
10
5,8
8
7,8
Grytgöl
-16 -40,0
LjusfallshammarKarta: Nyckelkodsområden
22
4,1
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Byle

Brenäs

Hävla

Rejmyre

Fysisk hållbarhet
Hällestad

Lotorp

Igelfors

Igelfors ligger 20 km norr om Finspångs tätort.
Samhälle växte upp kring Igelfors Bruk som
anlades på 1800-talet som ett liebruk.

Befolkning

I tätorten Igelfors finns 214 invånare år 2010.

Arbetsställen
Arbetsställen med fler än 9 anställda – RAMS 2009
Arbetsställe

Anställda

Igelfors Bruk

22

J Karlsson Skog och maskingrävning

10

till Regna. Kvällsturen samt helgtrafik måste
förbeställas.
Bredband är utbyggt med radiolänk till Igelfors. Bredbandsanslutning via fiber och fasta
telenätet i området levereras av FINET.

Utbyggnadsområden

I Igelfors finns sex lediga kommunala tomter
för villabebyggelse (januari 2011).
I Igelfors finns en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse där bebyggelseutveckling fö-

reslås ske.

Område för landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklingsområde för bostadsbebyggelse (LB5) föreslås precis nordöst om
Igelfors, längs ån. Området som pekas ut ligger på båda sidor om vägen, i en naturskön
sluttning ner mot vattendraget. En utbyggnad
i detta område kan medföra att serviceunderlaget i Igelfors ökar. Området berör en upptagningsplats för kanoter, som bör få finnas
kvar vid en exploatering. Området berör även
en del av det friluftsområde med motionsspår

Igelfors Bruk tillverkar smidda och bearbetade detaljer för fordonsindustrin och övrig
industri.

Handel

Dagligvarubutiken i Igelfors är även ombud
för Apoteket, Systembolaget och Svenska Spel.
En kortautomat för bensin och diesel finns-

Offentlig service

Björke skola F-6 finns på orten. Blåklintens
förskola för åldersgruppen 1-5 år. 6-årsverksamhet sker i samverkan mellan förskola och
skola. Fritidsverksamhet finns under skollov.
Igelfors Centrumhus är bygdens samlingspunkt i den lokala utvecklingsgruppens regi.
Här finns kafé, samlingslokaler och bibliotek
Närmaste särskilda boende för äldre finns i
Finspångs tätort.

Infrastruktur

Kollektivtrafik: Linje 417 trafikerar Igelfors
med fem turer per dag varav två går vidare
Fysisk hållbarhet

Igelfors i vinterskrud
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Plankarta Igelfors
Föreslagen markanvändning

Eriksberg

Utbyggnadsområden
Villatomter i kommunal tomtkö
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Bostadsbebyggelse, LB5
Tätortsnära rekreation
Land

Pågående markanvändning

Sandhagen

Vattenområden
Vattentäkt
Vattenskyddsområde, primär zon

LB5

Vattenskyddsområde, sekundär zon
Strandskyddsområde

Lanthandel
Förskola
Skola

Igelfors

Strandskydd, 100 m
Miljö-, hälso- och riskfaktorer
Förorenad mark
Ras- och skredriskområde
Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
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Samlad bebyggelse
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som finns i direkt anslutning till Igelfors. Föreslaget landsbygdsutvecklingsområde bedöms inte innebära stor påverkan på området,
då det endast ianspråktar en begränsad yta i
utkanten av området. Området kan troligtvis
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Teknisk försörjning

Igelfors vattenverk har en kapacitet på 130
m3/dag. I dag är 300 personer anslutna. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har
fastställts för den kommunala grundvattentäkten i Igelfors. Avloppsvattnet går till Igelfors avloppsreningsverk. Föreslagen bebyggelse i Igelfors kan anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

Allmänna intressen
Förorenade områden
Vid Igelfors Bruk finns ett förorenat område
som är klassat som riskklass 2 (MIFO). Nya exploateringar planeras inte i eller i anslutning
till detta område.
Fornlämningar
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till de fornlämningar som finns i området.
Friluftsliv
I Igelfors finns kanotleder, vandringsleder,
fiskemöjligheter och tillgång till fina sjöar och
badstränder.
Naturvård
Inom Igelforsområdet finns ett flertal intressanta naturområden. Vid planläggning och
byggnation ska hänsyn tas till dessa naturvårdsintressen.
Fysisk hållbarhet

Skyddsområde för vattentäkt
I Igelfors finns en grundvattentäkt som ska
skyddas. Gällande skyddsföreskrifter ska följas.

Offentlig service

Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.

Infrastruktur

Vattenstatus
Björkesjön har idag en god ekologisk och kemisk status. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status
uppnås även fortsättningsvis.

Närmaste barnomsorg och grundskola F-5
finns i Igelfors. Särskild boende för äldre finns
i Finspångs tätort.
Kollektivtrafik: Linje 417 trafikerar Igelfors
med fem turer per dag varav två går vidare
till Regna. Kvällsturen samt helgtrafik måste
förbeställas.
Bredband är utbyggt med radiolänk till Regna. Bredbandsanslutning via det fasta telenä-

Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill göra Igelfors mer attraktivt att leva
och bo i
Hur gör vi?
 Exploatering av befintlig detaljplan i Igelfors
 Nytt område för landsbygdsutveckling för
bostäder vid Igelforsån

Regna kyrkby

Regna kyrkby ligger 27 km norr om Finspångs
tätort.

Befolkning

I Regna kyrkby fanns 32 invånare år 2010.

Handel och service

Under sommaren har Regnagårdens vandrarhem café, restaurang och pub och i Hönshuset
säljs glass och hantverk från bygden. Närmaste matvarubutik finns i Igelfors.
84

Hemvändardag i Regna 2006
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Hökmossebergen

Föreslagen markanvändning

Björkliden
Maxbo

Plankarta Regna

Utbyggnadsområden
Bostadsbebyggelse, B14

Åbylund

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Turistverksamhet, LT1

Pågående markanvändning

Ödestorp

Strandskyddsområde

LT1

Strandskydd, 100 m
Planlagda områden

Regnaholm
Ingesgärde

Samlad bebyggelse

Lenudden

Jägnäset

Natur

Regnaren

Sjöstugan
Lenestad

Bygdegård

B14

Riksintressen

Erikslund

Vandrarhem

Regna

Bygget
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tet i området levereras av FINET

Utbyggnadsområden

Nytt utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse (B14) föreslås mellan hembygdsgården
och gästgiveriet.
I Regna med omland finns många områden
med höga naturvårdsintressen i de lägen där
landsbygdsutvecklingsområden för bostäder i
strandnära lägen hade varit intressanta. Detta
medför att det inte finns förutsättningar för
att peka ut sådana områden för landsbygdsutveckling i Regna med omland.
Ett område för turismverksamhet har däremot
pekats ut i anslutning till Regnaholm (LT1).
Där bedrivs verksamhet inom detta fält idag,
och området är under utveckling. Föreslaget landsbygdsutvecklingsområde är beläget
längst inne i en vik, för att inte skada det visuella intrycket av sjön. Området måste utformas
på ett sådant sätt att miljön kring Regnaren
inte lider någon skada, och så att vattenkvaliteten i sjön ej påverkas. Strandskyddets syften
bedöms inte påverkas i speciellt stor omfattning, då det utpekade området ligger i anslutning till befintligt område med verksamheter,
och som följaktligen redan är ianspråktaget.

Allmänna intressen
Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Fornlämningar
I Regna finns ett flertal registrerade fornlämningar, bland annat hembygdsgården. Vid
planläggning och byggnation ska hänsyn tas
till fornlämningar.

Friluftsliv
I Regna finns kanotleder, vandringsleder, fiskemöjligheter och tillgång till fina sjöar och
badstränder.
Naturvård
Regna ligger i en trakt med mycket höga naturvärden. Regnarebygden är rik på lövskogsmiljöer. Viktiga värdekärnor är Regnaholm
och Lenestad.
Inom Regnaområdet finns ett flertal intressanta naturområden. Vid planläggning ska hänsyn tas till dessa naturvårdsintressen.
Vattenstatus
Regnaren har idag en god ekologisk och kemisk status. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status
uppnås även fortsättningsvis.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill göra Regna mer attraktivt att leva
och bo i

Före beslut om etablering av bebyggelse eller
andra åtgärder måste fördjupade inventeringar göras för att avgöra var det är lämpligt att
exploatera.

Teknisk försörjning

I Regna finns inget kommunalt vatten och avlopp. Här måste andra lösningar väljas.
Utsikt över Regnaren mot Ingesgärde
Fysisk hållbarhet

Förorenade områden
Söder om Regna finns en skjutbana som är
klassad som riskklass 2 (MIFO). Nya exploateringar planeras inte i anslutning till detta
område.
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Hur gör vi?
 Exploatering av nytt område för bostadsbebyggelse mellan hembygdsgården och
gästgiveriet
 Nytt landsbygdsutvecklingsområde för
turism vid Regnaholm
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Ljusfallshammar med omnejd
Området Ljusfallshammar med omnejd ligger
25 km nordväst om Finspångs tätort. Områdets enda tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar ligger Lämneå Bruk.

omnejd minskar med 9 personer. Ålderstrukturen förändras inte än i annat avseende att
antalet barn 0-5 år minskar relativt mycket.
Underlaget för skolan i området är i stort sett
oförändrat.

Folkmängden i Ljusfallshammar med omnejd
har sedan 1990 minskat med 92 till 624 invånare 2010. Av dessa bor 330 i tätorten Ljusfallshammar som har minskat i folkmängd med 80
sedan 1990. Befolkningen på områdets landsbygd har minskat med 12 invånare till 294 under åren 1990-2010.

Kan kommunens folkmängd öka till 22 000 invånare enligt målprognosen, bedöms att folkmängden i området ökar med 28 personer. Det
sker främst genom att antalet invånare i åldern
19-64 år ökar. Det medför att antalet barn 0-5
år inte minskar så mycket samtidigt som underlaget för områdets skola ökar.

I kommunens befolkningsprognos med en i
stort sett oförändrad folkmängd till 2020, bedöms att folkmängden i Ljusfallshammar med

Arbetsmarknad

verkningsindustri, 16 procent inom jord- och
skogsbruk och 10 procent inom handel. Övriga näringar har andelar som ligger under eller
långt under 10 procent.
Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
57 inom området, 23 pendlar in från övriga
kommunen och 28 från annan kommun. 172
personer i området pendlar till arbete i annan
del av kommunen och 52 personer pendlar till
arbete i annan kommun.

Ljusfallshammars tätort
Arbetsställen med fler än 9 anställda. RAMS 2009
Arbetsställe

Antal anställda
Igelfors

Lämneå Bruk
Ljusfallshammarsområdet
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
40
37
30
49
40
45
176
162
112
25
716

2000
30
33
19
26
23
39
131
217
93
36
647

Regna

Arbetsställen

Inom området fanns 2009 totalt 108 arbetsplatser. Av dessa finns 51 procent inom till-

B

34

Nyckelkodsområde: 31							
2010
41
34
17
20
26
23
132
175
128
28
624
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Förändring
1990-2010
Abs
%
1
2,5
-3
-8,1
-13
-43,3
-29
-59,2
-14
-35,0
-22
-48,9
-44
-25,0
13
8,0
16
14,3
3
12,0
-92
-12,8

Prognos
2020
35
26
20
23
24
32
125
173
132
25
615

Förändring
Mål2010-2020
prognos
2020
Abs
%
-6
-14,6
39
-8
-23,5
28
3
17,6
21
3
15,0
24
-2
-7,7
25
9
39,1
35
-7
-5,3
139
-2
-1,1
180
4
3,1
136
-3
-10,7
25
-9
-1,4
652
87

Förändring
2010-2020
Abs
%
-2
-4,9
-6
-17,6
4
23,5
4
20,0
-1
-3,8
12
52,2
7
5,3
5
2,9
8
6,3
-3
-10,7
28
4,5

Grytgöl
Ljusfallshammar

Hällestad
Borggård
Finspång
Sonstorp
Torstorp
Falla

Karta: Nyckelkodsområden
Fysisk hållbarhet

Plankarta Ljusfallshammar
Föreslagen markanvändning
Utbyggnadsområden

Pölsan
Skola
Förskola

Bostadsbebyggelse, B15

Hyttfallet

Villatomter i kommunal tomtkö

Tätortsnära rekreation

Hyttsjön

Land

Lantbruksmuseum

Pågående markanvändning

Ljusfallshammar

Strandskyddsområden
Strandskydd, 100 m
Miljö-, hälso- och riskfaktorer

Hagen

Lanthandel

Höga mon

Förorenad mark
Ras- och skredriskområde
Planlagda områden

Lill-Nälern

Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser

B15

Samlad bebyggelse

Riksintressen



Väg

Djuckerö

Karstorp

Lillsjön
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Lämneå Bruk, beläget på landsbygd utanför
tätorten tillverkar tråddragningsmaskiner.

Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.

Handel

Allmänna intressen

På orten finns dagligvarubutik som även
är ombud för Apoteket, Systembolaget och
Svenska Spel. TIB Möbler bedriver möbelförsäljning.

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola F-6 finns.

Infrastruktur

Bredband är utbyggt med fiber till Ljusfallshammar. Bredbandsanslutning via fiber och
fasta telenätet i området levereras av FINET
Ljusfallshammar har kollektiva bussförbindelser med Finspångs tätort.

Utbyggnadsområden

I Ljusfallshammar finns en ledig kommunal
tomt för villabebyggelse (januari 2010).
Ett nytt utbyggnadsområde för bostäder (B15)
föreslås mellan idrottsplatsen och Karstorp.
Området ligger i direkt anslutning till befintlig
tätort. Området är i kommunal ägo.

Fornlämningar
De fornlämningar som finns i området ska tas
hänsyn till vid planläggning och byggnation.
Friluftsliv
I anslutning till Ljusfallshammar finns ett
tätortsnära rekreationsområde som omfattar
skog med motionsspår.
Förorenade områden
I Ljusfallshammar finns två områden som är
så förorenade att de är klassade som riskklass
1 eller 2 (MIFO). Den tidigare impregneringsanläggningen Hyttsjö Sågverk är klassad i
riskklass 1. Här pågår för närvarande en huvudstudie. I det andra området, klassat som
riskklass 2, finns föroreningar från verkstadsindustri och gjuteri. Nya exploateringar planeras inte i eller i anslutning till dessa områden.
Naturvård
Lill-Nälern är av regionalt intresse ut natur-

Teknisk försörjning

Ljusfallshammar får sitt drickvatten från Finspångs vattenverk Verket har en kapacitet på
14 800 m3/dag. Nuvarande belastning är 18 000
personer. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har beslutats för de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och Näfssjön.

vårdssynpunkt. Vegetationsrika (eutrofa) sjöar är ovanliga i kommunen dessutom är sjön
mycket värdefull ur ornitologisk synpunkt.
Alla former av ingrepp och exploatering i sjön
eller i direkt närhet till stranden ska undvikas.
Allén som leder fram till gården Djuckerö är
av kommunalt intresse och har en stor betydelse för landskapsbilden. Allén ska bevaras
och återväxten av träd tryggas.
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till naturintressena.
Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.
Vattenstatus
Lien som ligger nedströms Ljusfallshammar
har idag en måttlig ekologisk status med krav
på god status år 2021. Exploatering måste ske
på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god
status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill ge Ljusfallshammar möjligheter att
utvecklas som ort
Hur gör vi?
 Exploatering av område för bostäder mellan idrottsplatsen och Karstorp
 Ny riksväg 51 från Ljusfallshammar till
Svennevad
 Förlängning av gång- och cykelväg från
Borggård till Ljusfallshammar

Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk i Finspångs tätort.
TIB Möbler i Ljusfallshammar
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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Plankarta Grytgöl

Dammen

Föreslagen markanvändning
Utbyggnadsområden
Villtomter i kommunal tomtkö

Gubbängen
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Pågående markanvändning
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Strandskydd, 100 m
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Skola
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Ras- och skredriskområde
Planlagda områden
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Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse
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Grytgölsområdet
Området har utvecklats kring gruvbrytning
och järnhantering vid ett flertal bruk och hammare. Den industriella traditionen lever vidare
i områdets enda tätort, Grytgöl, där Grytgöls
Bruk dominerar.
Folkmängden i Grytgöl med omnejd har sedan
1990 minskat med 95 till 720 invånare 2010. Av
dessa bor 242 i tätorten Grytgöl som har minskat i folkmängd med 59 sedan 1990. Befolkningen på områdets landsbygd har minskat
med 36 invånare till 478 under åren 1990-2010
I kommunens befolkningsprognos med en
i stort sett oförändrad folkmängd till 2020,
bedöms att folkmängden i Grytgölsområdet
minskar med 9. Det innebär en åldrande beGrytgölsområdet		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
73
39
29
31
34
50
202
184
133
40
815

2000
52
47
40
36
29
43
195
200
114
38
794

folkning som främst ökar i åldrarna 45-79 år.
Antalet barn 0-5 år minskar något. Underlaget
för skolan i området minskar.

skogsbruk och 15 procent inom utbildning.
Övriga näringar har andelar som ligger under
eller långt under 10 procent.

Kan kommunens folkängd öka till 22 000 invånare enligt målprognosen, bedöms att folkmängden i området ökar med 29. Det sker
främst genom att antalet invånare 19 år och
äldre ökar. Det medför även att antalet barn
0-5 år blir oförändrat. Underlaget för områdets skola ökar i förhållande till prognosen,
men marginellt.

Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
63 inom området, 42 pendlar in från övriga
kommunen och 15 från annan kommun. 225
personer i området pendlar till arbete i annan
del av kommunen och 66 personer pendlar till
arbete i annan kommun.
Byle

Arbetsmarknad

Inom området fanns 2009 totalt 120 arbetsplatser. Av dessa finns 40 procent inom tillverkningsindustri, 15 procent inom jord- och

Grytgöls tätort

Grytgöl ligger 20 km från Finspångs tätort,
nära gränsen till Örebro län. Samhället ligger
vid Emmaån och präglas av Grytgöls Bruk
med anor från 1600-talet.

45
32
27
26
39
33
180
190
111
37
720

Förändring
1990-2010
Abs
%
-28 -38,4
-7 -17,9
-2 -6,9
-5 -16,1
5 14,7
-17 -34,0
-22 -10,9
6
3,3
-22 -16,5
-3 -7,5
-95 -11,7

Prognos
2020
41
29
22
28
31
33
167
194
128
38
711

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
Abs
%
-4 -8,9
45
-3 -9,4
32
-5 -18,5
24
2
7,7
29
-8 -20,5
33
0
0,0
36
-13 -7,2
183
4
2,1
200
17 15,3
129
1
2,7
38
-9 -1,3
749

Förändring
2010-2020
Abs
%
0
0,0
0
0,0
-3 -11,1
3 11,5
-6 -15,4
3
9,1
3
1,7
10
5,3
18 16,2
1
2,7
29
4,0

Igelfors

Grytgöl
Ljusfallshammar

Hällestad

Lotorp

Borggård
Finspång

Butb

Sonstorp

Karta: Nyckelkodsområden

Torstorp
Falla
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Arbetsställen

Arbetsställen med fler än 9 anställda – RAMS 2009
Arbetsställe

Antal anställda

Grytgöls bruk

30

KL Bro

18

Grytgöls skola

10

Grytgöls Bruk är ett tråddrageri med tillverk-

ning av svetstråd, häfttråd och järntråd.

Offentlig service

KL Bro tillverkar teknikhus, kiosker, skåp och
specialcontainers för olika marknader, samt
moduler och specialanpassade byggelement..

Närmaste särskilda boende för äldre finns i
Hällestad.

Handel

Dagligvaruservice saknas i området, närmaste
butik finns i Ljusfallshammar.

Barnomsorg och grundskola (F-6) finns.

Infrastruktur

Grytgöl trafikeras av Östgötatrafikens linje
413 Finspång – Sonstorp – Grytgöl.
Bredband är utbyggt med fiber till Grytgöl.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta telenätet i området levereras av FINET

Utbyggnadsområden

I Grytgöl finns sju lediga kommunala tomter
för villabebyggelse (januari 2011).
I den östra delen av samhället finns en befintlig detaljplan där det finns utrymme för att
bygga ytterligare 5 tomter. Marken är i privat
ägo.

Område för landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklingsområden för bostadsbebyggelse i strandnära läge (LB6) föreslås
utmed Emmaån i den norra delen av Grytgöl
(vid badplatsen).
För att kunna bibehålla och attrahera arbetskraft till Grytgöl är det viktigt att det finns
tomter för villabebyggelse i attraktiva lägen.
En inflyttning till orten skulle även öka elevunderlaget i områdets skola.
En utbyggnad i detta område medför att serviceunderlaget kan öka vilket förhoppningsvis
kan leda till att serviceutbudet kan utökas i
Grytgöl. Detta skulle göra orten mer attraktiv
som boendeort.

Järnboden i Grytgöl
Fysisk hållbarhet
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Området är försörjt med kollektivtrafik. Ett
ökat resandeunderlag kan medföra att kollektivtrafiken kan bibehållas och eventuellt förbättras.

som riskklass 2 (MIFO). Dessa är sjön Grytgölen och en anläggning för ytbehandling av metaller vid Grytgöls Bruk. Nya exploateringar
planeras inte i anslutning till dessa områden.

Strandskyddets syften bedöms i det föreslagna området ha mindre tyngd än behovet av
landsbygdsutveckling, och området bedöms
inte ha några omistliga naturvärden.

Naturvård
Emmaån med sina meandrar utgör ett ovanligt inslag i länet utanför slättbygden. Området är av mycket högt värde för fauna och
flora, men även för landskapsbilden. De ornitologiska och botaniska värdena är höga. De
forna slåttermarkerna ger området kulturhistoriska värden. Denna del av Emmaån är

Teknisk försörjning

Grytgöls vattenverk har kapacitet på 120 m3/
dag. I dag är 250 personer anslutna. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har
fastställts för den kommunala grundvattentäkten i Grytgöl.

Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till naturvårdsintressena.

Skyddsområde för vattentäkt
I Grytgöl finns en grundvattentäkt som ska
skyddas. Gällande skyddsföreskrifter ska följas.

Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.
Finspångs Tekniska Verk ser för närvarande
över förutsättningarna att via en överföringsledning till Ljusfallshammar ansluta vatten
och avlopp till Finspångs tätort.

Vattenstatus
Emmaån har idag en måttlig ekologisk status
med krav på god status år 2021. Exploatering
måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.

Allmänna intressen
Fornlämningar
I Grytgöl finns ett flertal registrerade fornlämningar. Vid planläggning och byggnation ska
hänsyn tas till dessa.

Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill ge Grytgöl möjligheter att utvecklas
som ort

Friluftsliv
Grytgöl ligger naturskönt, och har både skog,
sjöar och vattendrag i närområdet.
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Längs Skansgatan, Parkuddsvägen och delar
av Rommetorpsvägen finns en stor samling
vårdträd och alléträd bestående av ädellövträd. Området har inte bara biologiska värden
knutna till de gamla träden, platsen är också
kulturhistoriskt intressant. Gamla ädellövträd
är tämligen ovanliga i dagens landskap, vilket
gör området särskilt värdefullt.

Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.

Avloppsvattnet går till Grytgöls avloppsreningsverk.

Förorenade områden
I Grytgöl finns två områden som är klassade

utpekad som riktintresse för naturvården, se
vidare under kapitel 5, Riksintressen.

Hur gör vi?
 Område för landsbygdsutveckling för boende i den norra delen av Grytgöl

Polustuståget i Grytgöl
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Plankarta Hällestad

Åkerstad
Lanthandel

Föreslagen markanvändning
Utbyggnadsområden

Västergården
Hembygdsg.
Äldreboende

Bostadsbebyggelse, B16-B17

LB7

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Bostadsbebyggelse, LB7

Kyrka

Hällestad

Pågående markanvändning
Strandskyddsområde
Strandskydd, 100 m

B16

Miljö-, hälso- och riskfaktorer
Höjdbegränsande område
för flygplatsen

Bogetorp
Emmetorp

Ras- och skredriskområde
Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse

Riksintressen
Väg

Kullaberg
Skola
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Hällestadsområdet
Hällestadsområdet består av tätorterna Hällestad, Borggård och Sonstorp med kringliggande landsbygd.
Kring bygdens administrativa centrum i Hällestad kyrkby finns omfattande lämningar
av mycket tidig bebyggelse på den rika hällestadslätten. I områdets södra del uppstod
tidigt en omfattande och viktig gruvbrytning
som gav förutsättningar för att utveckla järnhantering och orter kring tidiga bruk som
Borggårds bruk.
Folkmängden i Hällestadsområdet har sedan
1990 minskat med 145 personer till 1540 invånare år 2010.

1990 minskat med 36 till 335 invånare år 2010.
I Borggård minskade folkmängden med 77 till
218 invånare från 1990 till 2010. Även i Sonstorp minskade folkmängden med 93 till 424
invånare från 1990 till 2010. Däremot ökade
folkmängden på landsbygden i området med
61 till 563 invånare under åren 1990 – 2010.

Ökar kommunens folkmängd till 22 000 invånare enligt målprognosen, bedöms att folk-Ekesjö
mängden i området ökar med 52. Samtliga
Byle
åldersgrupper ökar förutom åldersgruppen
13-24 år. Antalet barn 0-5 år ökar i relativt stor
omfattning. Underlaget för områdets skola
ökar marginellt.

I kommunens befolkningsprognos med en i
stort sett oförändrad folkmängd till 2020, bedöms att folkmängden i Hällestadsområdet
minskar med 34. Folkmängden minskar kraftigt i samtliga åldersklasser, förutom antalet
personer 65 år och äldre som ökar. Antalet
barn 0-5 år minskar. Underlaget för skolan i
området minskar i mindre omfattning.

Arbetsmarknad

Folkmängden i Hällestad tätort har sedan
Hällestadsområdet		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
154
96
71
65
68
110
437
417
185
82
1 685

2000
91
85
71
99
78
79
388
447
231
85
1 654

87
66
43
60
70
87
330
445
249
103
1 540
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-67 -43,5
-30 -31,3
-28 -39,4
-5 -7,7
2
2,9
-23 -20,9
-107 -24,5
28
6,7
64 34,6
21 25,6
-145 -8,6

Rejmyr

Grytgöl

Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor

Nyckelkodsområde: 32							
2010

Hävla

Inom området fanns 2009 totalt 314 arbetsplatser. Av dessa finns 23 procent Regna
inom tillverkningsindustri, 21 procent inom vård- och omsorg, 15 procent inom jord- och skogsbruk, 13
Igelfors
inom utbildning samt 12 procent inom transporter. Övriga näringar har andelar som ligger
under eller långt under 10 procent.

Prognos
2020
100
61
46
44
47
59
315
444
276
115
1 506

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
Abs
%
13 14,9
111
-5 -7,6
66
3
7,0
49
-16 -26,7
47
-23 -32,9
50
-28 -32,2
65
-15 -4,5
347
-1 -0,2
460
27 10,8
280
12 11,7
118
-34 -2,2
1 592
95

Förändring
2010-2020
Abs
%
24 27,6
0
0,0
6 14,0
-13 -21,7
-20 -28,6
-22 -25,3
17
5,2
15
3,4
31 12,4
15 14,6
52
3,4

Ljusfallshammar

Hällestad

Lotorp

Borggård
Finspång
Butbro

Sonstorp
Torstorp
Falla

Karta: Nyckelkodsområden

Fysisk hållbarhet

146 inom området, 132 pendlar in från övriga
kommunen och 36 från annan kommun. 434
personer i området pendlar till arbete i annan
del av kommunen och 126 personer pendlar
till arbete i annan kommun.

Hällestad tätort

Hällestad ligger ca 12 km väster om Finspångs
tätort

Befolkning

I Hällestads tätort fanns 335 invånare år 2010.
Av dessa var det 34 personer som bodde på
Hällestadsgårdens äldreboende.

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola (F-6) finns i Hällestad. Äldreomsorg finns i form av Hällestadsgårdens vårdboende med 45 platser samt
Åstugans demensboende med 7 platser. Distriktssköterskemottagningen står för hälsooch sjukvårdsservicen.

Infrastruktur

Bredband är utbyggt med fiber till Hällestad.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta tele-

Antal anställda
43

Sonstorps Mekaniska

33

Hällesta Buss

23

Hällestad Skola

21

Viljan Servicebostad

13

Utbyggnadsområden

För att möjliggöra en utveckling av Hällestad
föreslås att bebyggelsen förtätas, både vid skolan (B17) och söder om kyrkan (B16), se karta.

En inflyttning till orten kan komma att bibehålla och eventuellt öka elevunderlaget i områdets skola.

Sonstorps Mekaniska är ett renodlat legoföretag med inriktning på licenssvetsning av stora
balkkonstruktioner, lyftverktyg och tryckkärl.

En utbyggnad i detta område medför att serviceunderlaget kan öka vilket förhoppningsvis
kan leda till att serviceutbudet kan utökas i
Hällestad. Detta skulle göra orten mer attraktiv som boendeort.

Hällesta Buss är ett trafikföretag med inriktning på egenarrangerade resor, arrangemangsresor, transferresor, linjetrafik, skoltrafik, färdtjänst och godstransporter

Området är försörjt med kollektivtrafik. Ett
ökat resandeunderlag kan medföra att kollektivtrafiken kan bibehållas och eventuellt förbättras.

Handel

I Hällestad finns en dagligvarubutik som även
har försäljning av bensin
Svetsarbete vid Sonstorps Mekaniska
Fysisk hållbarhet

Riksväg 51 föreslås få en ändrad sträckning
förbi Hällestad, se vidare i kapitel 2, Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
lägen (LB7) för bostadsändamål föreslås längs
Hällestadsån nordost om Hällestads kyrka.
Området ligger i direkt anslutning till befintlig tätort.

Arbetsställen med fler än 9 anställda – RAMS 2009
Vårdboende Hällestadgården

Hällestad trafikeras av Östgötatrafikens linjer
413 (Finspång – Grytgöl) och 414 (Finspång –
Skönnarbo).

Områden för landsbygdsutveckling

Arbetsställen
Arbetsställe

nätet i området levereras av FINET
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Strandskyddets syften bedöms i det föreslagna området ha mindre tyngd än behovet av
landsbygdsutveckling.
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Teknisk försörjning

Hällestad får sitt dricksvatten från Finspångs
vattenverk. Verket har en kapacitet på 14 800
m3/dag eller 30 000 personer. Nuvarande belastning är 18 000 personer. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har beslutats för
de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och
Näfssjön.
Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk i Finspång.

2 (MIFO).
Naturvård
Hällestadsån är ett våtmarksområde som ingår i en trakt med mycket höga naturvärden
tillsammans med Emmaån och Sätraån i samma vattensystem. Det är viktigt att vattensystemet bevaras så orört som möjligt.
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till naturintressena.

För att genomföra föreslaget område för
landsbygdsutveckling krävs en utbyggnad av
det kommunala VA-systemet. Övriga utbyggnadsområden kan anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.
Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4, Miljö- hälso- och riskfaktorer.

Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill ge Hällestad möjligheter att utvecklas som ort

Borggård

Borggård ligger 17 km väster om Finspång.
Samhället ligger vid Hällestadsån och präglas
av Borggårds Bruk med anor från 1500-talet.
Idag tillverkas bearbetade produkter från metalltråd och band.

Fornlämningar
I Hällestad finns ett flertal registrerade fornlämningar. Vid planläggning och byggnation
ska hänsyn tas till dessa.

Befolkning

Friluftsliv
Hällestad ligger naturskönt, och har både
skog, sjöar och vattendrag i närområdet.
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Vattenstatus
Hällestadsån har idag en måttlig ekologisk
status med krav på god status år 2021. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.

Hur gör vi?
 Förtätning av bebyggelse vid skolan och
söder om kyrkan
 Område för landsbygdsutveckling för
boende längs Hällestadsån nordost om
kyrkan
 Förstudie för ny förbifart för riksväg 51

Allmänna intressen

Förorenade områden
I Hällestad finns inga områden som är så förorenade att de är klassade som riskklass 1 eller

Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.

I Borggårds tätort fanns 218 invånare år 2010.

Arbetsmarknad

Ortens enda arbetsställe är Borggårds bruk
med 20 anställda (RAMS 2009) som tillverkar bearbetade produkter från metalltråd och
band.

Hällestads kyrka
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Plankarta Borggård
Föreslagen markanvändning
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Bostadsbebyggelse, LB8a

Pågående markanvändning
Strandskyddsområde

Borggård

Strandskydd, 100 m
Miljö, hälso- och riskområden
Höjdbegränsande områden
för flygplatseb
Förorenad mark
Ras- och skredriskområde
Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser

LB8a

Samlad bebyggelse
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Handel

Närmaste dagligvarubutiker finns i Hällestad
och Sonstorp.

Offentlig service

Barnomsorg finns i Sonstorp och Hällestad.
Grundskola finns i Hällestad.
Äldreboende finns i Hällestad kyrkby.

Infrastruktur

Bredband är utbyggt med fiber till Borggård.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta telenätet i området levereras av FINET.
Kollektivtrafik: Östgötatrafikens linje 414 trafikerar Borggårds station och Borggårds vägkors.

Utbyggnadsområden

I Borggård finns inga lediga kommunala tomter för villabebyggelse (Januari 2011).

Område för landsbygdsutveckling

Område för landsbygdsutveckling i strandnä-

ra läge för bostadsbebyggelse (LB8a) föreslås
längs Hällestadsån i anslutning till befintlig
bebyggelse, se karta.
Ny bebyggelse här kan bidra till ökat serviceunderlag i Hällestad-Borggård. Borggård ligger så nära Hällestad att det är naturligt för
boende att nyttja servicen i grannorten, såsom
skola och lanthandel, varför utpekandet av ett
landsbygdsutvecklingsområde bedöms lämpligt.
Strandskyddets syften bedöms i det föreslagna området ha mindre tyngd än behovet av
landsbygdsutveckling.

Teknisk försörjning

Borggård får sitt dricksvatten från Finspångs
vattenverk. Verket har kapacitet på 14 800 m3/
dag och nuvarande belastning är 18 000 personer. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har beslutats för de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och Näfssjön.
Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsre-

ningsverk i Finspångs tätort.
Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.

Allmänna intressen
Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4 Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Fornlämningar
I Borggård finns ett flertal registrerade fornlämningar. Vid planläggning och byggnation
ska hänsyn tas till dessa.
Friluftsliv
Borggård ligger naturskönt, och har både
skog, sjöar och vattendrag i närområdet.
Förorenade områden
I Borggård finns två områden som är klassade
i riskklass 2 (MIFO). Ett område vid Borggårds
Bruk och en nedlagd deponi för industri- och
hushållsavfall söder om samhället. Nya exploateringar planeras inte i anslutning till dessa
områden.
Naturvård
Hällestadsån är ett våtmarksområde av regionalt intresse. Ån ingår också i trakt med
mycket höga naturvärden tillsammans med
Emmaån och Sätra ån i samma vattensystem.
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till naturintressena.

Borggårds Bruk
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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Plankarta Sonstorp
Föreslagen markanvändning

Gravfält

Utbyggnadsområden
Bostadsbebyggelse, B18a - B18b

Vagelö

Tätortsnära rekreation
Land

Pågående markanvändning
Strandskyddsområde
Strandskydd, 100 m
Miljö, hälso- och riskfaktorer

Sonstorp

Lanthandel

Höjdbegränsande områden
för flygplatsen
Planlagda områden

B18b

Gatan

Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser

Ås

Samlad bebyggelse

B18a

Riksintressen

Förskola

Väg

Österg.

Lillås
Rökslid
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Skred- och rasrisk
Området längs Hällestadsån är inte lämpligt
att bebygga på grund av risk för skred och ras.

Offentlig service

Vattenstatus

Bredband är utbyggt med fiber till Sonstorp.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta telenätet i området levereras av FINET

Hällestadsån har idag en måttlig ekologisk
status med krav på god status år 2021. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet.
 Vi vill ge Borggård möjligheter att utvecklas som ort

Barnomsorg finns på orten.

Infrastruktur

Sonstorp har kollektiva bussförbindelser med
Finspångs tätort och de orter som ligger längs
linjerna 413 och 414.
Riksväg 51 föreslås få en ändrad sträckning
förbi Sonstorp, se vidare i kapitel 2, Ett hållbart, välmående och attraktivt samhälle

Hur gör vi?
 Område för landsbygdsutveckling för boende längs Hällestadsån

Utbyggnadsområden

Sonstorp

Ett nytt utbyggnadsområde föreslås i Ås i förlängningen av Stybbåkravägen (B18a). Området kan rymma fyra tomter. Ett ytterligare
område föreslås i korsningen RökslidsvägenNorrängsvägen (B18b), och kan rymma ungefär samma antal tomter.

Sonstorp ligger 12 km väster om Finspångs
tätort. Det är ett yngre sk stationsamhälle som
byggdes ut i samband med att järnvägen Finspång –Pålsboda anlades på 1800-talet.

Befolkning

Antalet invånare i Sonstorps tätort var 424 år
2010.

Arbetsställen

Områdets saknar arbetsställe med fler än 9 anställda.

Handel

I orten finns dagligvarubutik samt bageri och
konditori

Översiktsplan för Finspångs Kommun

I Sonstorp finns en ledig kommunal tomt för
villabebyggelse (januari 2011).

Allmänna intressen
Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Fornlämningar
De fornlämningar som finns i området ska tas
hänsyn till vid planläggning och byggnation.
Friluftsliv
I anslutning till Sonstorp finns ett tätortsnära
rekreationsområde som omfattar skog med
motionsspår.
Förorenade områden
I Sonstorp finns inga områden som är så förorenade att de är klassade som riskklass 1 eller
2 (MIFO).

Teknisk försörjning

Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet.
 Vi vill ge Sonstorp möjligheter att utvecklas
som ort.
 Vi vill förbättrad trafiksäkerhet genom
Sonstorp, bland annat för barns skolväg

Avloppsvattnet går till Axsäters avloppsreningsverk.

Hur gör vi?
 Område för boende i Ås i förlängningen av
Stybbåkravägen samt i korsningen Rökslidsvägen och Norrängsvägen
 Förbättrad gång- och cykelväg till och genom Sonstorp
 Förstudie för alternativa sträckningar för
riksväg 51, förbifart Sonstorp

Sonstorp får sitt drickvatten från Finspångs
vattenverk som har en kapacitet på 14 800 m3/
dag. Nuvarande belastning är 18 000 personer.
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
har beslutats för de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och Näfssjön.

Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.
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Plankarta Rejmyre

Näset

Föreslagen markanvändning
Utbyggnadsområden

Fyrfotaberget

Verksamheter, V10

Eriksberg

Villatomter i kommunal tomtkö

Hunn

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Bostadsbebyggelse, LB8b

Hunnsbackefjärden
LB8b

Glasbruk

Äldreboende

Turistverksamhet, LT2
Tätortsnära rekreation

Lillsjön

Land
Vatten

Förskola´

Lanthandel
Kyrka

LT2

Rejmyre

Pågående markanvändning

Sågviken Vattenområden

Vattentäkt

Reningsverk
Skola

Förslag till vattenskyddsområde,
primär zon
Förslag till vattenskyddsområde,
sekundär zon
Strandskyddsområde
Strandskydd, 100 m

Stampen

Långbron

Rosenlund

Miljö-, hälso- och riskfaktorer
Förorenad mark
Ras- och skredriskområde



Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
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Kvasjön
Fysisk hållbarhet

Samlad bebyggelse
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Rejmyre – Hävla med omnejd
Området består av tätorterna Rejmyre och
Hävla med kringliggande landsbygd.

minskat med 42 invånare till 162 under åren
1990-2010.

barn 0-5 år ökar något. Underlaget för områdets skola ökar, men marginellt.

Kring Hävla utvecklades tidigt järnhantering
kring Häfla Bruk i slutet av 1600-talet.

I kommunens befolkningsprognos med en
i stort sett oförändrad folkmängd till 2020,
bedöms att folkmängden i området minskar
med 20 till 1232 invånare år 2020. Det innebär
en åldrande befolkning som främst ökar i åldrarna 65 år och äldre. Antalet barn 0-5 år minskar något. Underlaget för skolan i området är
oförändrat.

Arbetsmarknad

Rejmyre utvecklades som samhälle kring det
glasbruk som anlades här 1810 sedan Sverige
förlorat flera viktiga glasbruk i samband med
förlusten av Finland.
Folkmängden i Rejmyre och Hävla med omnejd har sedan 1990 minskat med 268 till 1252
invånare 2010. Av dessa bor 934 i tätorten Rejmyre som har minskat i folkmängd med 181
sedan 1990. Orten Hävla har 156 invånare och
har minskat i folkmängd med 45 sedan 1990.
Befolkningen på områdets landsbygd har
Rejmyre-Hävla området		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
144
72
72
62
63
102
412
303
214
76
1 520

2000
69
68
59
68
50
52
280
393
193
84
1 316

Kan kommunens folkmängd öka till 22 000 invånare enligt målprognosen, bedöms att folkmängden i området ökar med 38. I förhållande
till den prognosen sker det främst genom att
antalet invånare i åldern 25-64 år ökar. Antalet

Inom området fanns 2009 totalt 336 arbetsplatser. Av dessa finns 45 procent inom tillverkningsindustri och 14 procent inom vård- och
omsorg. Övriga näringar har andelar som ligger under eller långt under 10 procent.
Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
213 inom området, 52 pendlar in från övriga
kommunen och 71 från annan kommun.
140 personer i området pendlar till arbete i
annan del av Ekesjö
kommunen och 198 personer
pendlar tillBylearbete i annan kommun.

Nyckelkodsområde: 51							
2010
72
52
49
29
58
70
245
377
214
86
1 252
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-72 -50,0
-20 -27,8
-23 -31,9
-33 -53,2
-5 -7,9
-32 -31,4
-167 -40,5
74 24,4
0
0,0
10 13,2
-268 -17,6

Prognos
2020
68
58
43
42
36
49
215
337
288
97
1 232

Förändring
Förändring
Målprognos
2010-2020
2010-2020
2020
Abs
%
Abs
%
-4 -5,6
75
3
4,2
6 11,5
62
10 19,2
-6 -12,2
45
-4 -8,2
13 44,8
44
15 51,7
-22 -37,9
38
-20 -34,5
Grytgöl -24,3
-21 -30,0
53
-17
Ljusfallshammar
-30 -12,2
235
-10 -4,1
-40 -10,6
349
-28 -7,4
74 34,6
291
77 36,0
Hällestad
11 12,8
98
12
14,0
Borggård
-20 -1,6
1 290
38
3,0
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Brenäs

Hävla

Regna

Igelfors

Rejmyre

Lotorp

Karta: Nyckelkodsområden
Finspång

Butbro

Sonstorp

Fysisk hållbarhet
Torstorp

Vistinge
Falla

Rejmyre tätort

Rejmyre ligger 25 km norr om Finspångs tätort. Glasbruket i Rejmyre grundades 1810. Under senare delen av 1800-talet och i början av
1900-talet var Rejmyre ett av landets ledande
glasbruk. 1913 sysselsatte bruket omkring
400 arbetare. Ett helt samhälle hade växt upp
kring Bruksgatan. I dag är Rejmyre glasbruk
det enda glasbruket norr om Småland.

Befolkning

Antalet invånare i Rejmyre tätort var 934 år
2010

ten har skapat förutsättningar att utveckla det
som kallas Glas- och hantverksbyn med flera
små verkstäder, butiker och utställningar. Här
finns bl.a smedja, café, bageri, antikhandel,
mässingsbruk, kläd- och presentbutiker mm.
I Rejmyre finns två matserveringar.
Rejmyre vandrarhem har 14 rum med 37 sovplatser.

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola F-6 finns.

Bredband är utbyggt med fiber till Rejmyre.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta telenätet i området levereras av FINET
Rejmyre har kollektiva bussförbindelser med
Finspångs tätort och övriga tätorter utmed
linje 416.
I Rejmyre finns en ledig kommunal tomt för
villabebyggelse (januari 2011).

Arbetsställen med fler än 9 anställda – RAMS 2009
Anställda

Vårdboende Berggården

47

Reijmyre Glasbruk

24

Sandvik Gård

14

Rejmyre Skola

14

Skedevi och Regna Pastorat

12

Rejmyre Skogsmaskiner

12

Bokförlaget New Page

11

Antagna detaljplaner i Rejmyre ger utrymme
för ytterligare bostadsbebyggelse och verksamheter.
Mark för ny verksamhetsetablering finns i den
östra delen av Rejmyre.

Områden för landsbygdsutveckling

Två områden för landsbygdsutveckling föreslås längs Hunns strand. Ett område för bostadsbebyggelse (LB8b) och ett för turistverksamhet (LT2).

Reijmyre glasbruk tillverkar munblåst glas
för hushållsbruk, presentglas och företagsprodukter.
Sandvik gård är en konferens- och spaanläggning på landsbygden öster om tätorten.

En utbyggnad av dessa områden kan medföra
att serviceunderlaget ökar och att det ger fler
arbetstillfällen.

Handel och service

Dagligvarubutik, Coop Nära i Rejmyre, är
även ombud för Apoteket och Svenska Spel.
Här finns även en mindre bensinstation med
självbetjäning.
Glasbruket och ett stort antal besökare på orFysisk hållbarhet

Infrastruktur

Utbyggnadsområden

Arbetsställen
Arbetsställe

Särskilt boende för äldre finns på Berggården.
Distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen står för hälso- och sjukvårdsservicen.

Bostadsbebyggelse
Området för bostadsbebyggelse ligger i anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse
längs sjön Hunns strand. Området omfattas
av gällande områdesbestämmelser.

Reijmyre Glasbruk
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Vid en exploatering av området krävs detaljplaneläggning eller ändring av gällande områdesbestämmelser.
Genom att erbjuda möjligheten att bygga bostäder i attraktiva lägen kan inflyttningen till
orten ökas samtidigt som elevunderlaget kan
bibehållas.
I och med att området redan är ianspråktaget
och bebyggt, bedöms ett utpekande av landsbygdsutvecklingsområde här inte innebära en
stor negativ påverkan på Hunn och dess omgivning.
Området måste anslutas till kommunalt vatten och avlopp med tanke på att delar av föreslaget område för bostadsbebyggelse ligger
inom primär skyddszon i förslaget till vattenskyddsområde för vattentäkten Hunn.
Turism
Området för turismverksamhet är väl tilltaget,
men kommunens avsikt är inte att området i
sin helhet ska exploateras. Området är så pass
stort i sin avgränsning då det råder viss osäkerhet om exakt vilken lokalisering som är
lämplig för en verksamhet. Kommunen har
därför gjort bedömningen att det underlättar vid framtida detaljplanering och bygglov,
om man inom området ges en möjlighet till
alternativa lokaliseringar. Den precisa utformningen och placeringen av verksamheten får
utredas vidare i ett senare skede.
Strandskyddets syfte att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten bedöms kunna uppnås även efter ett genomförande av förslaget
då verksamhetsområde för turism inte av
sin karaktär ska skärma av stränderna. I nuÖversiktsplan för Finspångs Kommun

läget är dessutom allmänhetens tillgång till
stränderna inom det utpekade området för
turismverksamhet begränsad av befintlig bebyggelse.

avlopp. När det gäller området för turiständamål är exploateringens storlek avgörande för
om området ska anslutas. Övriga utbyggnadsområden kan anslutas till befintliga system.

Teknisk försörjning

Allmänna intressen

Rejmyre vattenverk har en kapacitet på 450
m3/dag. I dag är 1100 personer anslutna.
Ett arbete har påbörjats med att ta fram vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
den kommunala ytvattentäkten i Hunn. Det
har förts diskussioner om att eventuellt flytta
dricksvattenintaget. Bakgrunden är att det
finns risk för att föroreningar från Rejmyre
glasbruk läcker ut i sjön samtidigt som nuvarande dricksvattenintag ligger i en vik där det
finns en småbåtshamn. Det saknas även reservvattentäkt. En flytt av dricksvattenintaget
innebär en kostnad för kommunen.
Avloppsvattnet går till Rejmyre avloppsreningsverk.
För att genomföra det föreslagna området för
landsbygdsutveckling för bostadsbebyggelse
krävs en anslutning till kommunalt vatten och

Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida
planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Fornlämningar
I Rejmyre finns ett flertal registrerade fornlämningar. Vid planläggning och byggnation
ska hänsyn tas till fornlämningar.
Friluftsliv
I anslutning till Rejmyre finns ett tätortsnära
rekreationsområde som omfattar skog med
motionsspår, anslutning till Östgötaleden,
badplats och bana för bågskytte.
Sjön Hunn med omgivande stränder är viktig
för friluftslivet, bland annat med paddling,
båtliv, bad och naturupplevelser.
Föreslagna skyddsområden för vattentäkt
Sjön Hunn är en kommunal vattentäkt. Arbetet med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde för sjön har påbörjats, men eftersom
det pågår diskussioner om att eventuellt flytta
vattenintaget har detta arbete inte slutförts.
Tills vidare gäller att vid planering och byggande inom skyddsområdena ska hänsyn tas
till de krav som kan komma att ställas i föreskrifterna för vattenskyddsområdet på an-

Skogsröjet i Rejmyre
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läggningar och liknande.
Förorenade områden
I Rejmyre finns tre områden som är så förorenade att de är klassade som riskklass 1 eller
2 (MIFO). Rejmyre glasbrukstipp är klassad
i riskklass 1. Den nedlagda deponin för hushållsavfall mellan samhället och sjön Hunn
samt den anläggning inne i samhället som tidigare använts för ytbehandling av metaller är
klassade i riskklass 2. Det är inte utrett i vilken omfattning föroreningarna förekommer
och inte heller om föroreningarna har spridit
sig. Planläggning och byggnation i anslutning
till förorenade områden måste därför ske med
försiktighet och i nära samråd med tillsynsmyndigheten.
Naturvård
Sjön Hunn är av nationellt intresse för naturvården. Sjön är mycket viktig för faunan och
fiskfaunan. Strandskyddsområdet ska bevaras
orört vilket innebär att dikning, avverkning,
bebyggelse och andra ingrepp inte får ske.
Föreslagna områden för landsbygdsutveckling bedöms inte innebära en stor negativ
påverkan på sjön, då de ligger inom och i anslutning till befintlig bebyggelse i Rejmyre.
Områdena är således redan ianspråktagna.
Inga utvecklingsområden föreslås i övrigt i
närheten av Hunn.
Sjön Östjuten är av regionalt intresse. Den
stora sjön är viktig för flora och fauna. Strandskyddsområdet ska bevaras orört vilket innebär att dikning, avverkning, bebyggelse och
andra ingrepp inte får ske.

Skred- och rasrisk
Områden med risk för skred och ras är inte
lämpliga att bebygga.
Vattenstatus
Hunn har idag en god ekologisk och kemisk
status. Det bedöms dock föreligga en risk för
att god ekologisk status inte uppnås år 2015
baserad på eventuell syrgaspåverkan. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill säkerställa att vattentäkten har ett
tillfredsställande skydd
 Vi vill ge Rejmyre möjligheter att utvecklas
som ort
Hur gör vi?
 Exploatering av befintliga områden med
antagna detaljplaner
 Område för landsbygdsutveckling för bostadsbebyggelse längs Hunns strand
 Område för landsbygdsutveckling för turistverksamhet vid Hunn
 Utreda alternativ placering av dricksvattenintaget

Hävla

Hävla ligger 40 km norr om Finspångs tätort.
Häfla bruk har tillverkat järnprodukter i 300
år. I början av 1900-talet var bruket en av de
störta hästskotillverkarna i landet. I dag tillverkar företaget bland annat gallerdurk.

Befolkning

Folkmängden i orten Hävla var 156 år 2010.
Fysisk hållbarhet
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Arbetsställen

Arbetsställen med fler än 9 anställda – RAMS 2009
Arbetsställe
Anställda
Häfla Bruk

107

Häfla Bruk tillverkar stålprodukter till byggnadsindustrin. Exempel på detta är trappor,
ramper, räcken, garage och förrådsinredningar och maskinskydd.

Handel och service

Närmaste dagligvarubutik finns i Rejmyre

Offentlig service

Offentlig service saknas i Hävla. Närmaste
barnomsorg, grundskola F-6 och äldreboende
finns i Rejmyre.

Infrastruktur

Bredband är utbyggt med radiolänk till Hävla.
Bredbandsanslutning via fiber och fasta telenätet i området levereras av FINET
Kollektivtrafik: Hävla trafikeras av Östgötatrafikens linje 416 (Finspång) och linje 401
(Vingåker) som körs av Länstrafiken i Sörmland.

Utbyggnadsområden

I Hävla finns en ledig kommunal tomt för villabebyggelse (januari 2011).
I den västra delen av Hävla finns en antagen
detaljplan där det finns utrymme för ytterligare bostadsbebyggelse i form av villor.
Hävla Bruk har uttryckt behov av område för
expansion av sin verksamhet. Nytt område för
verksamheter pekas ut söder om samhället.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Plankarta Hävla

Skärforsanäs

Finnviken

Föreslagen markanvändning
Utbyggnadsområden
Verksamheter, V11
Villatomter i kommunal tomtkö
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Bostadsbebyggelse, LB9a-LB9b

Reningsv.

Tätortsnära rekreation

Hävla bruk

Vatten

Pågående markanvänding
Vattenområden
Vattentäkt
Vattenskyddsområde, primär zon

LB9b

Strandskyddsområde
Strandskydd, 100 m

Hävla

Miljö-, hälso- och riskfaktorer

V11

Förorenad mark

LB9a

Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse
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Område för landsbygdsutveckling

Två landsbygdsutvecklingsområden för bostadsbebyggelse pekas ut i östra delen av
Hävla utmed Svarttorpaån (LB9a) och vid Tisnaren (LB9b).
För att kunna bibehålla och attrahera arbetskraft till Hävla är det viktigt att det finns tomter för villabebyggelse i attraktiva lägen.
En utbyggnad i dessa områden medför att
serviceunderlaget ökar, vilket förhoppningsvis kan leda till att serviceutbudet kan utökas
i Hävla. Detta skulle göra orten mer attraktiv
som boendeort. Områdena är försörjda med
kollektivtrafik. Ett ökat resandeunderlag kan
medföra att kollektivtrafiken kan bibehållas
och eventuellt förbättras.
Strandskyddets syften anses vara tillgodosedda.

Teknisk försörjning

Hävla vattenverk har en kapacitet på 125 m3/
dag. I dag är 180 personer anslutna. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har
fastställts för den kommunala grundvattentäkten i Hävla.

Allmänna intressen
Fornlämningar
I Hävla finns ett flertal registrerade fornlämningar, bland annat en fornborg och bebyggelsen vid Häfla Bruk. Vid planläggning och
byggnation ska hänsyn tas till fornlämningar.
Friluftsliv
Sjön Tisnaren med omgivande stränder är viktig för friluftslivet, bland annat med paddling,
båtliv, bad och naturupplevelser.
Förorenade områden
I Hävla finns tre områden som är så förorenade
att de är klassade som riskklass 2 (MIFO). Ett
område vid Hävla Bruks anläggning för ytbehandling av metaller samt vid skjutbanan och
en industrideponi söder om samhället. Nya
exploateringar planeras inte i dessa områden.
Naturvård
Omgivningarna runt sjön Tisnaren består till
stor del av lövskogar med inslag av ek. Här
finns dessutom kulturbygder med en hel del
bebyggelse och odlingsmark. Tisenö är flitigt

Avloppsvattnet går till Hävla avloppsreningsverk.
I Hävla finns inget kommunalt vatten och avlopp öster om Svarttorpaån. Där är det bruket
som är ansvarigt för VA-systemet. De föreslagna områdena för landsbygdsutveckling är
möjliga att ansluta till kommunalt vatten och
avlopp på sikt. Här krävs dock stora investeringar i nya ledningar. Övriga utbyggnadsområden kan anslutas till befintligt system.
Fysisk hållbarhet

använd av friluftsfolk. I området finns också
en intressant fågel- och fiskfauna.
Runt Hävla finns ett flertal områden som är
intressanta ut naturvårdssynpunkt. Vid planläggning och byggnation ska hänsyn tas till
dessa naturvårdsintressen.
Vattenstatus
Tisnaren har idag en god ekologisk och kemisk
status. Det bedöms dock föreligga en risk för
att god ekologisk status inte uppnås år 2015
om näringstillståndet försämras. Exploatering
måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill göra Hävla mer attraktiv som ort att
bo och leva i
Hur gör vi?
 Exploatering av befintliga områden med
antagna detaljplaner
 Område för landsbygdsutveckling i östra
delen av Hävla utmed Svarttorpaån samt
vid Tisnaren
 Område för utveckling av Hävla Bruk söder om samhället

Magasin vid Häfla Bruk
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Brenäsområdet
Brenäsområdet i kommunens nordöstra del är
ett renodlat landsbygdsområde.
Folkmängden i Brenäsområdet har sedan 1990
minskat med 9 till 475 invånare 2010.
I kommunens befolkningsprognos med en i
stort sett oförändrad folkmängd till 2020, bedöms att folkmängden i området ökar med
8 till 483 invånare. Det innebär dock en åldrande befolkning som främst ökar i åldrarna
65-79 år. Antalet barn 0-5 år och underlaget för
skolan i området minskar.
Kan kommunens folkmängd öka till 22 000
invånare enligt målprognosen, bedöms att
folkmängden i området ökar med 33. I förhållande till den demografiska framskrivningen
Brenäsområdet		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
43
24
10
15
19
36
129
136
61
11
484

sker det främst genom att det blir fler invånare
i åldern 25-64 år. Antalet barn 0-5 år minskar
även i detta fall. Underlaget för områdets skola minskar.

34
31
28
15
18
20
112
193
67
16
534

2010
26
17
11
15
18
22
96
162
93
15
475
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-17 -39,5
-7 -29,2
1 10,0
0
0,0
-1 -5,3
-14 -38,9
-33 -25,6
26 19,1
32 52,5
4 36,4
-9 -1,9

Områdets enda arbetsställe med fler än 9 anställda är Brenäs skola med 14 anställda

Arbetsmarknad

Handel och service

Inom området fanns 2009 totalt 57 arbetsplatser. Av dessa finns 33 procent inom jord- och
skogsbruk, 25 procent inom byggverksamhet
och 12 procent inom transporter. Övriga näringar har andelar som ligger under eller långt
under 10 procent.

Närmsta dagligvarubutik i kommunen finns i
Rejmyre och Katrineholm.

Offentlig service

Området grundskola är Brenäs skola F-6.
Barnomsorg och särskilda boenden för äldre
finns i Rejmyre och Katrineholm.

Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
49 inom området, 2 pendlar in från övriga
kommunen och 6 från annan kommun.
45 personer i området pendlar till arbete i

Nyckelkodsområden: 52							
2000

annan del av kommunen och 146 personer
pendlar till arbete i annan kommun.

Prognos
2020
19
14
12
13
16
27
93
136
135
18
483

Förändring
Förändring
Målprognos
2010-2020
2010-2020
2020
Abs
%
Abs
%
-7 -26,9
22
-4 -15,4
-3 -17,6
15
-2 -11,8
1
9,1
12
1
9,1
Regna
-2 -13,3
14
-1 -6,7
-2 -11,1
16
-2 -11,1
5 22,7
30
8 36,4
Igelfors
-3 -3,1
103
7
7,3
-26 -16,0
142
-20 -12,3
42 45,2
138
45 48,4
3 Grytgöl
20,0
18
3 20,0
8
1,7
508
33
6,9

Infrastruktur

Ekesjö
Bredband
Byle

är utbyggt med radiolänk till Brenäs telestation. Bredbandsanslutning via fasta

Brenäs

Hävla

Rejmyre

Karta: Nyckelkodsområden

Ljusfallshammar
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Plankarta Brenäs
Föreslagen markanvändning
Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Prickviken

Prickudden

Bostadsbebyggelse, LB10-LB13

Horsnäset
Näsholmen

Tätortsnära rekreation
Vatten

Pågående markanvändning

LB13

Stranskyddsområde
Strandskydd, 100 m

Bonäs

Sandstugu-

Planlagda områden
Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser

NoravikenSolvik

mossen

Samlad bebyggelse

Sandstugan
LB10

Brosund

LB12
LB11

Tisnarbro

Nora



Tilltaget

Fallängen

Strandgården

Copyright©Lantmäteriet
Fysisk hållbarhet
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telenätet i området levereras av FINET. Utredning pågår om utbyggnad av stadsnätet
Rejmyre – Brenäs – Strångsjö (Katrineholm).
Syftet med en utbyggnad är att förbättra bredbandsanslutningen i Brenäs samt att öka tillförlitligheten i bredbandssystemet.

Brännkärret

gen kan inflyttningen till orten ökas samtidigt
som elevunderlaget kan bibehållas.

Områden för landsbygdsutveckling

Området är försörjt med kollektivtrafik. Ett
ökat resandeunderlag kan medföra att kollektivtrafiken kan bibehållas och eventuellt förbättras.

I Brenäs pekas områden norr och väster om
väg 1182 ut som landsbygdsutvecklings
områden i strandnära läge. Områdena är attraktiva och enGrytberget
utbyggnad av detta område
kan öka serviceunderlaget.

Området har kollektiva bussförbindelser med
Katrineholm och Hävla med linje 411 i Sörmlandstrafiken. Inom Sörmlandstrafiken pågår
Karlsborg
ett arbete med att se över hela
länets kollektivtrafik. Finspångs kommun verkar för att kolSilängen
lektivtrafiken inte ska försämras i området. En

Kavelbro-

utbyggnad i området kan bidra till bibehållen
och eventuellt förbättrad kollektivtrafik.

Enligt. målprognosen kommer elevunderlaget
v
ss
i oBrenässkolan
att minska. Genom att erbjuda
Mmöjligheten att bygga bostäder i attraktiva läGrytmossen

Hålkärrsm.

Grytön

Bränntorps fritidshusområde

St. Gryten
Mariedal

I Bränntorp ligger kommunens största område
för fritidshus, med en areal på 84 ha och 195
fritidshus enligt SCB 2005. Antalet permanent
boende var 130 år 2009.

49,5

Bränntorp

St. Svartgölen

Bränntorp är mycket tätt exploaterat, och det
finns mycket få möjligheter att utveckla området vidare.

Hagsätter
L. Svartgölen

Trollgölen
Ängtorp



Björkhagen

Gölbäcken

Copyright©Lantmäteriet
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Närheten till Tisnarbaden i Katrineholms
kommun gör det möjligt att ansluta området
till kommunalt vatten och avlopp från Katrineholmssidan, vilket skulle vara positivt
för vattenmiljön. Tisnarens naturvärden ska
skyddas, varför föreslagna områden för landsbygdsutveckling är placerade inne i vikar
för att inte påtagligt förändra upplevelsen av
landskapet.

L. Nylingen
Måttgölsmossen111

52,1

Kommunen har inventerat de enskilda avloppsanläggningarna i Bränntorp och resultatet av undersökningen är att alla fastigheter
inom fritidsområdet måste ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. I dagsläget diskuteras två alternativ. Antingen görs en
överenskommelse med Katrineholms Vatten
AB och ansluter verksamhetsområdet till Toltorp i Katrineholms kommun. Eller så bygger
man ut vatten och avlopp från Rejmyre i Finspångs Tekniska Verks regi.
Fysisk hållbarhet

Utbyggnadsområden

Utbyggnadsområdena i detta område utgörs
av den bostadsbebyggelse som föreslås i Brenäs inom landsbygdsutvecklingsområde i
strandnära lägen. Inom planperioden görs bedömningen att bebyggelsen i Brenäs kan komma att utökas med ett 15-tal tomter.

Teknisk försörjning

I Brenäs och Bränntorp finns enbart enskilda avloppsanläggningar. Utredning pågår i
Bränntorp om avloppssituationen i området.
Det har diskuterats om det är möjligt att försörja området med vatten och avlopp från Katrineholms kommun.

Allmänna intressen
Djurhållning
I närheten av orten finns större anläggningar för djurhållning, kring vilka tillräckliga
skyddsavstånd ska användas vid framtida

planläggning och bygglovshantering. Se vidare under kapitel 4, Miljö-, hälso- och riskfaktorer.
Förorenade områden
Brenäs Såg i Brenäsområdets västra del är
klassad i riskklass 1 (MIFO). Området har tidigare använts för sågverk och träimpregnering.
Det är inte utrett i vilken omfattning föroreningarna förekommer och inte heller om föroreningarna har spridit sig. Nya exploateringar
planeras inte i anslutning till detta område.
Fornlämningar
I Brenäsområdet finns ett flertal registrerade
fornlämningar. Vid planläggning och byggnation ska hänsyn tas till dessa.
Friluftsliv
Sjön Tisnaren med omgivande stränder är viktig för friluftslivet, bland annat med paddling,

båtliv, bad och naturupplevelser.
Naturvård
Omgivningarna runt sjön Tisnaren består till
stor del av lövskogar med inslag av ek. Här
finns dessutom kulturbygder med en hel del
bebyggelse och odlingsmark. Tisenö är flitigt
använd av friluftsfolk. I området finns också
en intressant fågel- och fiskfauna.
Inom Brenäsområdet finns ett flertal intressanta naturområden. Vid planläggning ska
hänsyn tas till dessa naturvårdsintressen.
Vattenstatus
Tisnaren har idag en god ekologisk och kemisk
status. Det bedöms dock föreligga en risk för
att god ekologisk status inte uppnås år 2015
om näringstillståndet försämras. Exploatering
måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Brenäs ska utvecklas till en attraktiv boendemiljö, där de stora naturkvaliteterna
kring Tisnaren är en tillgång för boendet
 Bränntorp ska ha ett VA-system som är
godtagbar ur miljösynpunkt
Hur gör vi?
 Nya bostadsområden som ska bidra till
landsbygdsutveckling pekas ut norr och
väster om väg 1182
 Anslutning av både Brenäs och Bränntorp
till kommunalt reningsverk

Tisenhults gård
Fysisk hållbarhet
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Byle – Ekesjö med omnejd
Området Byle – Ekesjö ligger i kommunens
nordvästra del.
Folkmängden i området har sedan 1990 minskat med 21 till 311 invånare 2010. Av dessa bor
141 i småorten Byle-Ekesjö som har minskat
med 12 invånare sedan 1990.
I kommunens befolkningsprognos med en
i stort sett oförändrad folkmängd till 2010,
bedöms att folkmängden i området minskar
med 1. Det leder till en åldrande befolkning
som ökar i åldrarna 65-79 år. Antalet barn 0-5
år minskar. Underlaget för skolan i området
ökar marginellt.
Kan kommunens folkmängd öka till 22 000
Ekesjö-Byle mo		
Ålder
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-w
Summa

1990
20
16
13
17
15
20
88
78
56
9
332

invånare enligt målprognosen, bedöms att
folkmängden i området ökar med 15. I förhållande till den demografiska framskrivningen
sker det främst genom att det blir fler invånare i åldern 25-64 år. Antalet barn 0-5 år blir
oförändat. Underlaget för områdets skola ökar
marginellt.

Arbetsmarknad

Inom området fanns 2009 totalt 25 arbetsplatser. Av dessa finns 40 procent inom jord- och
skogsbruk, 24 procent inom utbildning och 12
procent inom vård- och omsorg. Övriga näringar har andelar som ligger under eller långt
under 10 procent.

Nyckelkodsområde: 53							
2000
20
28
12
15
13
14
81
94
51
19
347

2010
18
12
10
7
17
14
53
117
45
18
311
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Förändring
1990-2010
Abs
%
-2 -10,0
-4 -25,0
-3 -23,1
-10 -58,8
2 13,3
-6 -30,0
-35 -39,8
39 50,0
-11 -19,6
9 100,0
-21 -6,3

Prognos
2020
16
14
11
6
6
11
50
105
78
13
312

Förändring
Målprognos
2010-2020
2020
Abs
%
-2 -11,1
18
2 16,7
15
1 10,0
12
-1 -14,3
7
-11 -64,7
7
-3 -21,4
12
-3 -5,7
55
-12 -10,3
108
33 73,3
79
-5 -27,8
13
1
0,3
326
113

Av de som arbetar på dessa arbetsplatser bor
20 inom området, 2 pendlar in från övriga
kommunen och 3 från annan kommun.
28 personer i området pendlar till arbete i
annan del av kommunen och 117 personer
pendlar till arbete i annan kommun.
Arbetsställen med fler än 9 anställda saknas i
området.

Handel och service

Närmaste dagligvarubutik finns i Vingåker.

Offentlig service

Grundskola F-6 för området tillgodoses genom tjänsteköp från Vingåkers kommun. Ekesjö skola omfattar barn¬omsorg 1-5 år samt

Förändring
2010-2020
Ekesjö
Abs
%
Byle
0
0,0
3 25,0
2 20,0
0
0,0
-10 -58,8
-2 -14,3
Hävla
2
3,8
-9 -7,7
Regna
34 75,6
-5 -27,8
15
4,8Igelfors Karta: Nyckelkodsområden
Rejmyre

Grytgöl

Brenäs

Fysisk hållbarhet

Gripslund

Plankarta Byle - Ekesjö

Krissmobergen

Ekerum

Föreslagen markanvändning

Skarbjörke

Utbyggnadsområden
Bostadsbebyggelse, B19-B20
Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Ekesjö

Stormossen

Bostadsbebyggelse, LB14

Kindstorp

Marsjön

Skola
Förskola

LT3

Eklunda

Turistverksamhet, LT3-LT4

Haga

Tätortsnära rekreation
Vatten

Sunda

Kindstorpeön
Stenstorp

Pågående markanvändning

Kohagsviken

Vallerängsön

Vattenområden
Vattentäkt

Persborg
LT4

Högsätter

Ekudden
Byle

Storön

Kalefjärden

Miljö-, hälso- och riskfaktorer

LB14
B19

Skyddszon Nammo Vingåkersverken

Ruda

Förorenad mark

B20

Ekebo

45,33

Planlagda områden

Valleräng
Karlslund

Hasselviken

Fornborg

L. Kalehäll

Fysisk hållbarhet

Samlad bebyggelse

Kyrkberget

Alexberg

Vallerängstorp

Copyright©Lantmäteriet

Vippan

Områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser

Hasselviken

Kvarnängen



Vattenskyddsområde, sekundär zon

Lillsjön

Skogalund
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viss skolbarnsomsorg. Särskilda boenden för
äldre finns i Rejmyre och Vingåker.

områden ligger utanför detaljplanelagt område.

Infrastruktur

Områden för landsbygdsutveckling

Området är försörjt med kollektivtrafik. Ett
ökat resandeunderlag kan medföra att kollektivtrafiken kan bibehållas och eventuellt förbättras.

Byle – Ekesjö har kollektiva bussförbindelser via Sörmlandstrafiken med Vingåker och
Hävla. Inom Sörmlandstrafiken pågår ett arbete med att se över hela länets kollektivtrafik.
Finspångs kommun verkar för att kollektivtrafiken inte ska försämras i området. En utbyggnad i området kan bidra till bibehållen och
eventuellt förbättrad kollektivtrafik.

Kommunen bedömer att strandskyddets syften tillgodoses.

Närheten till Vingåkers kommun gör det möjligt att ansluta området till kommunalt vatten
och avlopp från Vingåkerssidan, vilket skulle
vara positivt för vattenmiljön.

Utbyggnadsområden

Enligt målprognosen kommer elevunderlaget
i Ekesjö skola att minska. Genom att erbjuda
möjligheten att bygga bostäder i attraktiva lägen kan inflyttningen till orten ökas samtidigt

Bredband är utbyggt med radiolänk till Byle
telestation. Bredbandsanslutning via fasta telenätet i området levereras av FINET.

I Byle – Ekesjö föreslås kompletterade bebyggelse i den västra delen av samhället. Aktuella

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
lägen har pekats ut för både bostadsbebyggelse och turistverksamhet.

Bostadsbebyggelse
Området för bostadsbebyggelse ligger mitt i
Byle och har tidigare varit föremål för en förhandsförfrågan om bygglov vilket innebär att
exploatörer har visat intresse för området.

som elevunderlaget kan bibehållas.

Turism
Inom aktuellt område för landsbygdsutveckling för turiständamål i Byle har det tidigare
funnits ett sågverk. Även här har det funnits
intresse för att använda området för turistverksamhet, t.ex. Camping och liknande. Marken är ianspråktagen och en turistverksamhet
i Byle – Ekesjö skulle stärka orten och bidra
med fler arbetstillfällen. Vid en exploatering
av området måste utredas i vilket omfattning
området är förorenat.
Vid Ruda har det vid ett flertal tillfällen kommit förfrågningar om utveckling av turistanläggning. Turistverksamhet gynnar Tisnarebygden i fråga om arbetstillfällen och
förbättrat underlag för service. Föreslaget
område för omfattar inte den nickelgruva som
tidigare funnits i närområdet.
För att kunna utnyttja möjligheten i landsbygdsutvecklingsområden för turism krävs
att framtida anläggningar utnyttjar närheten
till vattnet i sin verksamhet.

Teknisk försörjning

Vattenverket i Byle har en kapacitet på 40 m3/
dygn. I dag är 80 personer anslutna. Vatten-

Vy över Tisnaren vid Byle
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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Fysisk hållbarhet

skyddsområde och skyddsföreskrifter har
fastställts för den kommunala grundvattentäkten i Byle.
Avloppsvattnet går till Byle avloppsreningsverk med Tisnaren som recipient. Avloppssystemet har problem med inträngande vatten.
Åtgärder pågår för att komma till rätta med
problemet. En bebyggelseutveckling i området enligt förslaget kan komma att kräva åtgärder i systemet.
I Byle – Ekesjö finns dessutom relativt sammanhållen permanent bebyggelse med enskilda VA-lösningar samt Ekuddens fritidsområde med ca 30 hus. Ekuddens attraktiva
läge intill Tisnaren har lett till ett ökat omvandlingstryck med inriktning mot höjd VAstandard och permanentboende.
Integrerat med åtgärdsarbetet vid befintligt
avloppsreningsverk bör en vidare VA-utredning utföras där intilliggande bebyggelsegrupper och föreslaget utbyggnadsområde ingår.
Närheten till Tisnaren med högt skyddsvärde
och Marsjön som är kraftigt näringspåverkad
är ytterligare faktorer som talar för en samlad
VA-lösning för området.

och byggnation ska hänsyn tas till de fornlämningar som finns i området.
Friluftsliv
Sjön Tisnaren med omgivande stränder är viktig för friluftslivet, bland annat med paddling,
båtliv, bad och naturupplevelser.
Förorenade områden
Ruda nickelgruva är klassat i riskklass 1. I en
förstudie redovisad 2009 konstateras att det
inom gruvområdet finns förhållandevis stora
mängder metaller men att riskerna för människors hälsa bedöms vara små. Utöver uppföljande provtagning av grundvattnet och
administrativa åtgärder för att bevara kunskapen om området föreslås inga vidare åtgärder.
Nya exploateringar planeras inte i detta område.
Naturvård
Omgivningarna runt sjön Tisnaren består till
stor del av lövskogar med inslag av ek. Här
finns dessutom kulturbygder med en hel del
bebyggelse och odlingsmark. Tisenö är flitigt
använd av friluftsfolk. I området finns också
en intressant fågel- och fiskfauna.

Föreslagna områden för landsbygdsutveckling för turiständamål är inte möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Övriga
utbyggnadsområden kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Allmänna intressen
Fornlämningar
I den södra delen av Byle – Ekesjö finns det
lämningar efter en boplats. Vid planläggning
Fysisk hållbarhet

Inom Byle-Ekesjöområdet finns ett flertal intressanta naturområden. Vid planläggning
ska hänsyn tas till dessa naturvårdsintressen.
Skyddsområde för vattentäkt
I Byle – Ekesjö finns en grundvattentäkt som
ska skyddas. Gällande skyddsföreskrifter ska
följas.
Vattenstatus
Tisnaren har idag en god ekologisk och kemisk
status. Det bedöms dock föreligga en risk för
att god ekologisk status inte uppnås år 2015
om näringstillståndet försämras. Marsjön norr
om Byle har idag en otillfredsställande ekologisk status med krav på god status år 2021.
Exploatering måste ske på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Vad vill vi?
 Vi vill ha en levande landsbygd som erbjuder livskvalitet i vardagslivet
 Vi vill göra Byle – Ekesjö mer attraktivt att
leva och bo i
Hur gör vi?
 Område för landsbygdsutveckling för bostadsbebyggelse i Byle
 Område för landsbygdsutveckling för
turistverksamhet vid tidigare sågverksområdet
 Område för landsbygdsutveckling för turistverksamhet vid Ruda
 Åtgärder på områdets VA-nät för höjd
kapacitet
 Göra en vidare VA-utredning och se över
möjligheterna att ansluta avloppet till kommunal anläggning i Vingåkers kommun

Byle by
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Utvecklingsområden
Områdena beskrivna i nedanstående avsnitt
finns utritade på karta, sidan 146 , visande
grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen.

Stråket Finspång–Norrköping

Stråket mellan Finspång och Norrköping är ett
viktigt utbyggnadsområde. Området har stora miljövärden och boende utmed stråket får
god tillgänglighet till två arbetsmarknader, ett
stort utbud av servicefunktioner och bra kommunikationer. Med dessa förutsättningar bör
det finnas stora möjligheter att längs stråket
skapa attraktiva boendemiljöer.
Exploateringar i detta område bör i huvudsak
ske i anslutning till befintliga byar för att underlätta infrastrukturen och att förhindra att
stråket mellan städerna blir ett glest, utdraget
stadslandskap. Genom att samla bebyggelsen
i byar och samhällen kan antalet påfarter på
riksväg 51 begränsas vilket är eftersträvansvärt för att upprätthålla dagens vägstandard
och skapa en säker trafikmiljö.
De byar och samhällen längs stråket som bäst
lämpar sig för framtida exploatering är Kolstad, Ysunda, Melby och Vistinge.

Näringsliv/ Verksamheter

Längs stråket mellan Finspång och Norrköping finns också möjlighet att anlägga verksamheter. Lägena längs riksväg 51 är attraktiva ur näringslivssynpunkt. Exempelvis skulle
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Vistingeområdet vara ett lämpligt alternativ.

Handel

Dagligvaruaffärer finns i Finspångs tätort och
i Svärtinge.

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola finns i Finspångs
tätort och i Svärtinge.

Teknisk försörjning

För området Kolstad pågår anslutning av VA
från Norrköpings kommun. För övriga delar
finns idag inte möjlighet för anslutning till
kommunalt vatten och avlopp. Frågan ska utredas vidare i kommande utvecklingsplan för
området

Allmänna intressen
Naturvård
Hela stråket mellan Finspångs tätort och kommungränsen mot Norrköpings kommun omfattas av trakt med höga naturvärden (Risingebygden). I området finns också ett flertal
utpekade områden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt.

tering måste ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Översvämningsrisker
Områden där det föreligger risk för översvämning, Ysundaviken och Glan, är enligt länsstyrelsens underlag är inte lämpliga att bebygga.
Djurhållning
Inom utpekat utvecklingsområde finns flera
större djurhållningar. Hänsyn till dessa ska
tas i vidare planläggning och bygglovshantering. Ny bebyggelse ska placeras på ett sådant
sätt att det skapas goda boendemiljöer, och så
att lantbrukets möjligheter att bedriva en livskraftig verksamhet ej påverkas.

Doverstorp och Doversund

Området längs järnvägen mellan Finspång
och Kimstad är ett intressant utvecklingsområde. Vid genomförandet av en pendeltågsförbindelse blir området attraktivt ur ett pendlarperspektiv. Området har stora naturvärden
och det kan på sikt bli aktuellt att utveckla Doverstorp till ett stationssamhälle och Doversund för boende och verksamheter.

Fornlämningar
De fornlämningar som finns längs stråket ska
tas hänsyn till i fortsatt planering.

Handel

Vattenstatus
Glan har idag en otillfredsställande ekologisk
status med krav på god status år 2021. Exploa-

Offentlig service
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Närmaste matvarubutik finns i Finspångs tätort.
Skola och barnomsorg finns i Finspångs tätort.
Fysisk hållbarhet

Utbyggnadsområden

Bebyggelseutveckling inom utbyggnadsområdet måste utredas vidare.

Teknisk försörjning

Fastställda skyddsföreskrifter
skyddsområdet ska följas.

för

vatten-

Allmänna intressen
Riksintresse
Ekön i Dovern är ett Natura 2000–område.
Naturvård
Området Doverstorp/Doversund innehåller
ett flertal områden av intresse för naturvården. Ekön - Mo är av nationellt intresse och
innehåller flera värdefulla naturmiljöer, varav
några är klassade som nyckelbiotoper.
Mo Gård är en geologisk formation av regionalt intresse för naturvården. Åsen och sandplatån är troligen exempel på spår av den mellansvenska israndzonen.
Vattenstatus
Dovern har en dålig status såväl ekologiskt
som kemiskt med krav på god status år 2021.
Glan har en otillfredsställande ekologisk status med krav på god status år 2021. Exploatering måste ske på ett sådant sätt så att miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Djurhållning
Inom utpekat utvecklingsområde finns flera
större djurhållningar. Hänsyn till dessa ska
tas i vidare planläggning och bygglovshantering. Ny bebyggelse ska placeras på ett sådant
sätt att det skapas goda boendemiljöer, och så
att lantbrukets möjligheter att bedriva en livsFysisk hållbarhet

kraftig verksamhet ej påverkas.

Risingebygden

I området mellan Doversund och Risinge kyrka är det möjligt att utveckla attraktiva boendemiljöer. För att öka områdets attraktivitet
behöver vägstandarden förbättras. Området
berörs av riksintresse för kulturmiljövård. För
att tillgodose riksintresset är det viktigt att kulturhistoriska värden inte lider påtaglig skada.

Handel

Dagligvaruaffärer finns i Finspångs tätort

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola finns i Finspångs
tätort.

Teknisk försörjning

Finspångs vattenverk har en kapacitet på
14 800 m3/ dag och nuvarande belastning är
18 000 personer. Vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter har beslutats för de kommunala ytvattentäkterna i Bleken och Näfssjön.

Avloppsvattnet från Risinge går till Axsäters
avloppsreningsverk. Reningsverket har kapacitet för ytterligare 12000 personer.
För vattenskyddsområdet vid Ingelstad ska
fastställda skyddsföreskrifter följas.

Allmänna intressen
Riksintresse
Risinge är av riksintresse för kulturmiljö, och
har höga värden som måste bevaras.
Naturvård
Ölstadsjön är ett kommunalt naturreservat.
Våtmarksområdet har ett rikt fågelliv. Området ingår även i Natura 2000.
Risinge ingår i trakt med höga naturvärden
och inom området finns utpekat naturvårdsområden som är intressanta ur ett nationellt
och regionalt perspektiv.
Vattenstatus
Dovern har en dålig status såväl ekologiskt
som kemiskt med krav på god status år 2021.
Exploatering måste ske på ett sådant sätt så att
miljökvalitetsnormen god status uppnås.
Fornlämningar
Risingebygden är ett fornlämningstätt område. Detta är en planeringsförutsättning vid
fortsatt utbyggnad av området.
Djurhållning
Inom utpekat utvecklingsområde finns flera
större djurhållningar. Hänsyn till dessa ska
tas i vidare planläggning och bygglovshantering. Ny bebyggelse ska placeras på ett sådant
sätt att det skapas goda boendemiljöer, och så

S:t Maria kyrka i Risinge
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att lantbrukets möjligheter att bedriva en livskraftig verksamhet ej påverkas.
Det agrart präglade kulturlandskapet behöver
betande djur och ett livskraftigt jordbruk för
att bevaras, varför detta är av yttersta vikt för
riksintresset.

Tisnarenområdet

Kommunens norra del har stora naturvärden
och ligger nära Vingåker och Katrineholm som
har tågtrafik till Stockholmsområdet. Dessa
förutsättningar bör kunna attrahera inflyttare
till området kring sjön Tisnaren.
Området kan utvecklas i sin helhet, men tonvikten bör ligga på Hävla, Byle/Ekesjö och
området kring Brenäs, i östra delen av sjön.
Området kring Byle/Ekesjö har utvecklingspotential genom det faktum att det finns kommunalt VA, och närhet till Vingåker. Området
i närheten av Brenäs har närhet till Katrineholm, och Tisnarbaden är redan ett bebyggt
område, vilket man kan anknyta till.
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
läge (sk LIS-områden) redovisas under respektive ortsbeskrivning

Handel

Tisnarbygden har ett fördelaktigt läge nära
Vingåker och Katrineholm. Båda orterna har
ett stort serviceutbud.

Offentlig service

I Brenäs och Ekesjö finns skolor F-6, och sedan
får eleverna pendla till Vingåker, eller Karineholm.
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Teknisk försörjning

tas i vidare planläggning och bygglovshantering. Ny bebyggelse ska placeras på ett sådant
sätt att det skapas goda boendemiljöer, och så
att lantbrukets möjligheter att bedriva en livskraftig verksamhet ej påverkas.

Allmänna intressen

Inom området för riksintresse för kulturmiljö
vid Skedevi kyrkomiljö finns flera gårdar med
djurhållning, och deras eventuella påverkan
på bevarandet av kulturmiljön bör tas i beaktande vid all planläggning och bygglovshantering.

I området kring Byle finns kommunalt VA. I
övrigt förekommer enskilda VA-lösningar. En
samlad VA-lösning för hela området behöver
tas fram eftersom Tisnaren har skyddsvärde.
Riksintresse
Området kring Skedevi kyrka är riksintresse
för kulturmiljö.
Naturvård
Hela området runt sjön Tisnaren ingår i trakt
med mycket höga naturvärden, Tisnarebygden. Området är rikt på värdefulla lövträdsmiljöer. Värdefulla områden är Tisenhult,
Ekeby, Byle, Prästängsudden och Öknen.
Dessa objekt bör ses som värdekärnor vars
naturvärden i första hand måste säkerställas.
Även själva sjön har naturvärden av nationellt
intresse.
Vattenstatus
Tisnaren har idag en god ekologisk och kemisk status. Det bedöms dock föreligga en
risk för att god ekologisk status inte uppnås år
2015 om näringstillståndet försämras. Marsjön
har en otillfredsställande ekologisk status med
krav på god status år 2021. Exploatering måste
ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen
god status uppnås.
Fornlämningar
De fornlämningar som finns i området ska tas
hänsyn till i fortsatt planering.
Djurhållning
Inom utpekat utvecklingsområde finns flera
större djurhållningar. Hänsyn till dessa ska
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Vad vill vi?
 Planberedskap för tomter och bostäder som
följer efterfrågan på bostadsmarknaden och
skapar förutsättningar för ett differentierat
boende
 Ett differentierat näringsliv
 Kommunen bör skapa möjligheter för fler
företag att etablera sig i Finspång och även
ge befintliga företag möjlighet att växa för
att skapa fler arbetstillfällen
 Ha god tillgång på mark för industri och
handel
 Ha en strategi för hur företag kan nyetableras och utvecklas i Finspångs kommun
Hur gör vi?
 Ha färdiga detaljplaner för boende
 Ha färdiga detaljplaner för näringslivets
behov
 Övrig bebyggelseutveckling inom utbyggnadsområdet Doverstorp/Doversund måste
utredas vidare
 Ta fram en utvecklingsplan för stråket
Finspång-Norrköping och Tisnarområdet

Fysisk hållbarhet

4. Miljö-, hälso- och riskfaktorer
Buller

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur, prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter.
Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
 För utomhusnivån avses för flygbuller FBN
55 dBA.
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder
i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55
dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA
ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
I Finspångs tätort utsätts bostäder för buller
i huvudsak efter riksväg 51. Vägverket har
Miljö-, hälso- och riskfaktorer

arbetat aktivt med bullerfrågor och ett stort
antal fastigheter har åtgärdats. Trafikbuller
förekommer också i enstaka fall efter andra
vägar där fastigheten är belägen nära vägen.
Bullerstörningar kan också förekomma i fastigheter nära bruksområdet. Företagen arbetar
här kontinuerligt för att gränsvärden inte ska
överskridas.
Vad vill vi?
 Vi vill att bostäder inte utsätts för buller
som överstiger gällande riktvärden.
Hur gör vi?
 Kartlägga vilka bostäder som utsätts för
buller från trafik och industriell verksamhet.
 Beakta riksdagens riktvärden vid planläggning, bygglov och annan fysisk planering.
När en detaljplan tas fram redovisas bullerfrågan i behovsbedömningen.

Ekologiskt särskilt känsliga
områden

Enligt 3 kap 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön.
Bestämmelsen om ekologiskt särskilt känsliga
områden har tillkommit mot bakgrund av den
miljöförstörelse som följt i industrialismens
spår. Många naturområden har skadats till
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följd av övergödning, försurning, giftutsläpp
eller andra former av miljöförstöring.
Exempel5 på ekologiskt särskilt känsliga områden är:
 Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförhållanden.
 Områden med sällsynta och utrotningshotade arter
 Viktiga rast- och häckningslokaler för
fåglar.
 Reproduktionslokaler eller vandringsvägar
för fisk.
 Försurningskänsliga områden.
 Förorenade områden.
I naturvårdsprogrammet för Finspångs kommun står att förlust av följande livsmiljöer utgör det största hotet mot biologisk mångfald i
Finspångs kommun:
 Äldre barrskogar av naturskogskaraktär
 Lövskogar med inslag av riktigt gamla
träd, speciellt ädellövskog och aspskogar
med barrinslag
 Hagmarker och andra miljöer med gamla
ekar
 Olika typer av sumpskogar, exempelvis
alkärr
 Äldre odlingslandskap med åkerholmar
5 Ur Boken om översiktsplan del 3, allmänna intressens behandling i översiktsplanen. Boverket
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Barketorp

och ängar som hävdas och som ej påverkats
av handelsgödsel eller bekämpningsmedel
 Våtmarker i skogs- och odlingslandskapet
 Gamla lövträd i anslutning till vägar och
bebyggelse, exempelvis alléer, parker, kyrkogårdar och vårdträd
 Förlust av sjösystem med god vattenkvalitet

Stigstorp

Prästköp

Hyttesjön

Stigstorpegölen
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30
Ämten
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Hagsätter

Starsjö
Karsvik

Sonstorp

Brystorp

Östen- Falla
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Rökslid
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Under årens lopp har vissa markområden i
kommunen förorenats av verksamheter och
utsläpp. Det finns risk att föroreningarna kan
spridas med yt- och grundvatten och därigenom ytterligare skada miljön. I samband med

Skalltorp

Hagen

+13

Förorenade områden

Sätra

Skräddaretorp

Ön

+95

Runt flygplatsen kan störningar uppkomma
från flygverksamheten. Där är det mindre
lämpligt att ny bostadsbebyggelse kommer
till.

80

Rämninge

Vagelö

+95

Runt flygplatsen i Sonstorp finns områden
som begränsar byggnadshöjder som bör skyddas för att flygsäkerheten inte ska äventyras.
Områdena skyddas genom att byggnadsverkens höjder inte får överstiga höjdbegränsningarna. Alla byggnadsverk berörs.

Ullstorp

+13
0

Flygplats

Hästön

+95

Hur gör vi?
 På sikt bör vi utreda frågan vidare med
utgångspunkt i naturvårdsprogrammet för
Finspångs kommun

L.Tron

Fårfallet

+95

Borggård

+95

Hällestad

Fridenslund

Vad vill vi?
 Vi vill säkerställa ett bevarande av de områden som är ekologiskt särskilt känsliga i
Finspångs kommun

har genomförts vid Ruda nickelgruva, Sätragruvan och Skuten/Dovern. Huvudstudier
Svarttjärnen
pågår för närvarande vid Finspångs centralLindhem
tvätt samt Hyttsjö sågverk, med kommunal
Bredsjön
Holmsjön
delfinansiering. Vid Brenäs såg och Rejmyre
glasbrukstipp drivs arbetet med fortsatta undersökningar vidare av Länsstyrelsen som är
Hessmedstorp
tillsynsmyndighet.
46
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Gärdet

Sonstorps Flygplats

grävning är det viktigt att känna till eventuella
föroreningar för att inte dessa ska spridas ytterligare.
Länsstyrelsen har inventerat och gjort en förteckning över områden som är förorenade. I
Finspångs kommun finns idag ca 350 identifierade områden som är förorenade (ca 4 000 i
Östergötland). Av dessa är ca 250 inventerade
enligt den sk MIFO-modellen6. Inventerade
områden riskklassas i fyra nivåer: riskklass 1
(mycket stor risk), 2 (stor risk), 3 (måttlig risk)
och 4 (liten risk). I Finspångs kommun finns
i dagsläget sju områden som klassats i riskklass 1: Brenäs såg, Finspångs centraltvätt,
Hyttsjö sågverk, Rejmyre glasbrukstipp, Ruda
nickelgruva, Skuten/Dovern och Sätragruvan. Finspångs kommun bedriver i samverkan med Länsstyrelsen ett aktivt arbete kring
samtliga områden i riskklass 1. Huvudstudier

Utifrån en åtgärd i avfallsplanen har miljöavdelningen inventerat och klassat om gamla
deponier för hushållsavfall enligt MIFO-modellen. Här har 4 objekt klassats i riskklass 2
vilket innebär att vidare undersökningar bör
göras.
I samhällsplaneringen är det viktigt att i ett tidigt läge ha kontroll på förorenade områden
så att marken eller vattenmiljön är lämplig för
det ändamål man planerar för.
Vad vill vi?
 Vi vill identifiera förorenade områden samt
undersöka och vid behov åtgärda de områden som utgör mycket stor eller stor risk
för människor eller miljö
Hur gör vi?
 Ta fram en samlad plan för det fortsatta
arbetet med förorenade områden
 Beakta förorenade områden vid all planläggning genom att i ett tidigt läge i planprocessen undersöka områden där det
finns risk för föroreningar. Vid behov ska
saneringsåtgärder vidtas

6 Metodik för Inventering av Förorenade Områden
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Sedan 2002 finns referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och
bygger på EU:s riktlinjer. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot
kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondel av de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter.
Det finns olika referensvärden beroende på
vilket frekvens som avses. För magnetfält med
frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 µT.
Under de största kraftledningarna (400 kV)

Faktaruta
Magnetfält

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten
är de myndigheter som har ansvar för hälsofrågor med anknytning till magnetfält.
Magnetfältens styrka mäts i enheten tesla (T)
som är en mycket stor enhet, i praktiskt bruk
används ofta mikrotesla (µT), en miljondels
tesla.
Miljö-, hälso- och riskfaktorer
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Kraftledningar har utöver den visuella påverkan elektriska och magnetiska fält som kan ha
negativ inverkan på människors hälsa. Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan men styrkan avtar snabbt
med avståndet. Ju starkare ström som används
desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra
att skärma av och går obehindrat igenom väggar och tak.

föreskrifter. Enligt dessa ska säkerhetsavståndet till byggnad från spänningsförande ledare
vara minst 6 meter från yttersta fasen för en
40 kV-ledning och minst 10 meter för en 130
kV-ledning.

Magnetfält i mikrotesla (µT)
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Magnetfält och hälsorisker.
Källa: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten

ligger fälten på 10 -20 µT.
Myndigheterna som har ansvar för hälsofrågor med anknytning till magnetfält ger följande rekommendationer vid samhällsplanering
och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader:
 Sträva efter att utforma eller placera nya
kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält
begränsas.
 Undvik att placera nya bostäder, skolor
och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.
 Sträva efter att begränsa fält som starkt
avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella
arbetsmiljöer.

Säkerhetsavstånd

Vid framtida planering och byggnation ska
hänsyn tas till elsäkerhetsverkets starkströms122

Miljöfarlig verksamhet

För att bedriva miljöfarlig eller miljöstörande
verksamhet i Sverige krävs det tillstånd enligt
miljöbalken. Verksamheterna är listade i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beroende på graden av miljöstörning.
Lista A: Miljödomstolen för miljöskydd prövar verksamheten och lämnar tillstånd. I tillståndet ingår föreskrifter om kontrollprogram
som företaget måste genomföra och gränsvärden som inte får överskridas mm. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över dessa verksamheter.
Lista B: Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen prövar och lämnar tillstånd och föreskrifter. Tillsynen sköts av Länsstyrelsen och/
eller Bygg- och miljönämnden.
Lista C: Verksamheter som är anmälningspliktiga till Bygg- och miljönämnden, som också
är tillsynsmyndighet. Bygg- och miljönämnden har även tillsyn över småföretag som inte
är tillstånds- eller anmälningspliktiga, sk Uföretag.
Företag som har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet måste lämna rapporter om
sin verksamhet till tillsynsmyndigheten. Tillståndet innebär att man utför egenkontroller
kontinuerligt, genomför föreskrivna kontrollprogram som är olika för olika verksamheter
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och att man lämnar en miljörapport varje år.
Dessutom genomförs periodiska besiktningar
av verksamheten av opartiska konsulter.
I Finspång är SSAB Tunnplåt och Coor Service
Management A-företag. Coor Service Management svarar för gasoldistribution inom Sapa-företagen. Gasolanläggningen är en Sevesoanläggning. Det innebär att verksamheten
omfattas av lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga
kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.
B-företagen i kommunen är Luvata, Borggårds
Bruk, Sapa Profiler, Sapa Heat Transfer, Grytgöls Bruk, Runex, Häfla Bruk och Siemens.
Dessa sysslar framförallt med ytbehandling
och bidrar med utsläpp till luft och vatten av
organiska lösningsmedel, trikloretylen och
tungmetaller. Även Norrmalmsverkstaden
vid Siemens är en Sevesoanläggning. I Finspångs kommun finns också ett ammunitionsförråd som är en Sevesoanläggning.
I kommunen finns det ett flertal C- och U-företag som sysslar med metallbearbetning, smide,
maskinservice, fordonsreparation, blästring,
målning och glastillverkning. Företagen ger
upphov till utsläpp av svetsrök, stoft och lösningsmedel samt en del miljöfarligt avfall som
oljeemulsioner, färger, spillolja, tvättinner och
avfettningsmedel.

Vingåkersverken

Nammo Vingåkersverken AB är ett företag
som destruerar ammunition där många olika explosiva varor såsom bomber, granater,
minor och finkalibrig ammunition hanteras.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Hanteringen innebär att mer än 50 ton explosivämnen förekommer på anläggningen.
Enligt företagets säkerhetsrapport är värsta
tänkbara skadehändelse för tredje man om ett
förråd söder om Ärlingsjön detonerar. Om det
förråd som innehåller mest explosivämne detonerar skulle personskada, orsakad av tryckvågen och splitter, uppstå inom en radie på
1000 meter.
Enligt plan- och bygglagen, 2 kap. 3 §, ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad
för ändamålet med hänsyn bland annat till de
boendes och övrigas hälsa och säkerhet. Med
hänsyn till verksamhetens karaktär är bebyggelserestriktioner i området nödvändiga. På
den kommuntäckande kartan, sidan 146, är
ett inre och ett yttre skyddsområde utmärkt.
Inom det inre skyddsområdet ska om-, till-, eller nybyggnation inte förekomma. Inom det
yttre skyddsområdet kan enstaka bebyggelse
vara möjlig men samlad bebyggelse bör inte
tillkomma. Om det finns behov att säkerställa
skyddsbehovet för verksamheten kan området eller del av området detaljplaneläggas.
Vad vill vi?
 Vi vill tillförsäkra att miljöfarlig verksamhet bedrivs på ett sätt som inte skadar
mark, vatten, natur och människors hälsa
Hur gör vi?
 Utöva miljö- och hälsotillsyn över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att
verksamheterna följer gällande lagstiftning
och att det finns en fungerande egenkontroll
 Beakta skyddsavstånd till miljöfarliga verksamheter vid all planering med särskild
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Farligt gods

Finspångs kommun har ett starkt näringsliv,
med flera stora industrier och många mindre.
Detta innebär att kommunens vägnät dagligen trafikeras med mycket tung trafik, vilket
kan innebära en del konflikter med andra trafikslag. Delar av detta gods är så kallat farligt
gods, vilket är ett samlingsnamn för föremål
och ämnen som har sådana egenskaper att de,
om de inte hanteras korrekt under transporten, kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom.
En del av det farliga godset transporteras in
till industrierna via järnvägsnätet.
De transportleder som används för farlig gods
i Finspångs kommun är Riksväg 51, länsväg
215 och i Finspångs tätort riksväg 51 – Slottsvägen – Norrmalmsvägen.
Vad vill vi?
 Vi vill ha säkra vägar för farligt gods, för
att minimera olycksrisken
Hur gör vi?
 Säkerställer att de leder som trafikeras av
farligt gods håller en god trafiksäkerhetsstandard
 Utreda frågan om farligt gods vidare, vilka
skyddsavstånd som ska gälla, om det på
sikt kommer ske några förändringar i de
nyttjade transportlederna, utreda om man
kan arbeta mer med tidsstyrning etc. Det
bör utredas om verksamheter som har stora
volymer av farligt gods på sikt bör omplaMiljö-, hälso- och riskfaktorer

viss omfattning kring djurhållning.

ceras till mer perifera lägen i tätorten, för
att minska olycksrisken. Till sådana verksamheter räknas de som transporterar stora
flöden av farligt gods, men även sådana
som har stora volymer lagrat på plats, som
t.ex bensinstationer

Inom lantbruket är det framför allt gödsel,
djur och foder som avger lukt, och hur stor
olägenhet människor upplever beror bl.a på
vilket sorts djurhållning det rör sig om. Grisar
och höns har i vetenskapliga studier konstaterats lukta sämre än kor, får och hästar. Den
främsta källan till luktolägenheter är inte själva djuren utan gödselanläggningar.

Djurhållning

Djurhållning räknas som en miljöfarlig verksamhet på grund av förekomster av allergener
och olägenheter i form av lukt.

Finspångs kommun vill bibehålla en levande
landsbygd med livskraftiga jord- och skogsbruksföretag, och samtidigt främja landsbygdsutveckling i kommunens småorter och
på landsbygden, för att bl.a kunna öka serviceunderlaget, genom att erbjuda attraktiva
tomter för bostadsbebyggelse. Detta kan i vissa fall innebära att dessa intressen strider mot
varandra.

För att uppnå miljökvalitetsmålen om en god
miljö med ett levande och öppet landskap, är
det viktigt att befintliga jordbruksföretag ges
det utrymme som verksamheten kräver. Jordbruket har flera viktiga uppgifter, förutom att
förse Sveriges befolkning med livsmedel, exempelvis att förse medborgarna med god livsmiljö, rekreation, turism, biobränslen samt en
biologisk mångfald.

Tillåts omfattande bebyggelse för nära en befintlig verksamhet med djurhållning finns
risken att djurhållningen tvingas lägga ned
sin verksamhet eller omlokalisera den vid en
eventuell konflikt med de boende. Det är därför av största vikt att ny bebyggelse placeras
på ett genomtänkt sätt på landsbygden, så att
den inte försvårar för jordbruket.

Det är därför nödvändigt med tillräckliga
avstånd mellan djurhållning och andra verksamheter, främst boende, för att varken djurhållningens verksamhet eller boende ska påverkas.
Djurhållning kräver betesmarker, rasthagar,
stallar, förvaringsutrymmen för foder och gödselanläggningar. Omgivningen kan påverkas
genom buller från fläktar och djurläten, förändringar i landskapsbild och utsikt eftersom
ekonomibyggnaderna ofta är stora, lukt från
både foder, djur och gödsel, samt förekomsten
av bland annat flugor, möss och fåglar.

För miljöfarliga anläggningar måste alltid ett
skyddsavstånd iakttas. För mindre gårdar på
drygt 10 djurenheter bör ett avstånd av 100
meter eftersträvas för gödselanläggningar och
stall. Då skälet till skyddsavståndet kan variera mellan exempelvis förekomst av flugor,
luktolägenheter och förekomst av allergener,
måste en individuell prövning göras i varje
fall. Skyddsavståndet är beroende av vilken

Dessa störningar går inte helt att eliminera och
är därför något som man måste räkna med i
Miljö-, hälso- och riskfaktorer
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Större djurhållning
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sorts djur som finns på gårdarna.
Kommunen redovisar förekomsten av större
djurstallar (fler än 10 djurenheter) på en kommunövergripande karta, sidan 124. Materialet
över förekomsten av djurstallar är från 2008
och tidigare, varför aktualiteten bedöms ha för
stor grad av osäkerhet för att i översiktsplanen
peka ut områden i anslutning till orterna som
olämpliga att exploatera/utreda.
För de orter och utvecklingsområden som har
större djurhållningsanläggningar i närheten
finns detta beskrivet under respektive stycke.
Problematiken kring detta får belysas tydligare i varje enskilt fall. I samband med detaljplanering och bygglovshantering skall en noggrann prövning göras.

Hästhållning

Förutom olägenheter såsom lukt och flugor,
kan även närheten till djur påverka människor
utifrån allergisynpunkt. Hästallergener är särskilt ”aggressiva” och påverkar många människor, och belyses därför särskilt här. Hästnäringen har ökat markant under de senaste 30
åren och ridning utgör en av de största folksporterna.
De miljömedicinska enheterna i Uppsala och
Stockholm betonar att spridningen av allergener i utomhusluft är begränsad: mängden allergen minskar drastiskt med avståndet från
stallet. Redan 50 meter från stallet (över öppen
terräng) är halterna mycket låga. Vid stark
blåst och i medvind kan låga nivåer uppmätas
500 meter från källan. Om dessa låga halter har
någon klinisk betydelse för en hästallergiker
är osäkert då det saknas forskning som visar
Miljö-, hälso- och riskfaktorer

vilken allergenhalt som framkallar symptom.
Man har även visat att hästallergenets spridning i utomhusluften sker nära marknivån och
är således beroende av vindriktning, avskärmande vegetation och byggnader mm.
Halterna av hästallergen inomhus bestäms
främst av människors djurkontakt och är inte
beroende av bostadens placering i förhållande
till hästar. Man har visat att 10 meter från ett
stall med 100 hästar är allergenhalten inomhus i en bostads bara 1 % av utomhushalterna.
Finspångs kommun har endast ett större stall
med ridskoleverksamhet i Torstorp. Detta redovisas på kartan över förekommande större
djurhållning.
Det växande intresset för hästsport och det
ökande antalet hästar och gårdar med hästhållning ställer krav på god planering för att
skapa stabila förhållanden för de som håller
häst såväl som för exempelvis de som är känsliga för hästallergen. På landsbygden finns en
större acceptans för djurhållning än i tätorter.
Vid planläggning i tätort är det viktigt att upprätthålla skyddsavstånd mellan hästhållning
och andra byggda miljöer. Vid bedömning av
de enskilda fallen måste hänsyn tas till lokala
förhållanden.
I samband med planering för hästhållning alternativt utbyggnad av bostäder i anslutning
till hästhållning skall följande kriterier utgöra
underlag för kommunens bedömning av relevant respektavstånd:
 Karaktär på området, t.ex lantlig miljö/ villabebyggelse
 Topografi samt eventuellt avskärmande
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vegetation eller bebyggelse
 Förhärskande vindriktning
 Antal hästar, lokalisering av stall, bete,
rasthagar/ paddockar och planerade ridstigar
 Hagar, dess lokalisering och storlek samt
antal hästar och hur frekvent hagen används
 Gödselhanteringens placering och utförande
 Förekomst och grad av näringsverksamhet
 Redovisning av närboendes uppfattning
eller befintliga upplevelser av olägenhet.
I tätorter och områden med sk samlad bebyggelse och/ eller vid planläggning, där konflikt
mellan bostäder och hästhållning befaras, bör
ett respektavstånd på minst 200 meter tillämpas. Hänsyn ska dock alltid tas till de lokala
förutsättningarna.
Vad vill vi?
 I Finspångs kommun ska det vara möjligt
att ha djurhållning inklusive hästar och
verksamheter med djur både som fritidssysselsättning och som landsbygdsföretag.
Hur gör vi?
 Vid planläggning där konflikt mellan
bostäder, skolor och liknande och djurhållning kan komma att uppstå ska föreslaget
respektavstånd användas som utgångspunkt för bedömning av dessa ärenden.
Avståndet utgör ingen definitiv gräns utan
en bedömning måste göras från fall till fall
utifrån de bedömningskriterier som redovisats ovan.
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Miljökvalitetsnormer för
luft

Vad vill vi?
 Vi vill att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft underskrids med god marginal

Regeringen har utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft
(2010:477). Förordningen syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i
EU. De ämnen som regleras är kvävedioxid/
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM
10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon.
Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik,
kadmium och nickel. Miljökvalitetsnormerna
anger de föroreningsnivåer som naturen tål
och som människan kan utsättas för utan fara.
Nivåerna är satta utan hänsyn till tekniska eller ekonomiska förhållanden. Kommunerna
har i uppgift att kontrollera miljökvalitetsnormerna. Detta görs genom mätning, beräkning
eller objektiv skattning beroende på rådande
luftkvalitet.

Hur gör vi?
 Genom att fortsatt delta i samverkan inom
Östergötlands luftvårdsförbund
 Beakta miljökvalitetsnormerna för luft vid
all planläggning
 Vid framtagande av nya detaljplaner göra
en beräkning av eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

Miljökvalitetsnormer för
vatten

Den nya svenska vattenförvaltningen bygger
på ett EU-direktiv (Ramdirektivet för vatten),
som antogs av EU:s parlament i december 2000
(2000/60/ EG). Detta ramdirektiv, ofta kallat
vattendirektivet, har sedan införlivats i svensk
lagstiftning genom Förordning om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och
omfattar både grund- och ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten). Direktivet är en
gemensam satsning inom vattenmiljöområdet
för att Europas vatten senast 2015, ska uppnå
god status, och att vattnets kvalitet inte heller
får försämras. För ytvatten är det god ekologisk och kemisk status som är minimikravet.
Motsvarande mål för grundvatten är god kemisk och kvantitativ status.

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands luftvårdsförbund. Förbundets huvuduppgifter är att kartlägga och verka för att
åtgärder vidtas mot luftföroreningar. Inom
Luftvårdsförbundet finns en fördjupad samverkan (Samverkansområde Luft Östergötland) kring beräkning, mätning och kontroll
av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. För
beräkning används SMHI:s program Simair.
Bedömningen är att det för närvarande inte
föreligger någon risk att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids för något ämne
inom Finspångs kommun. Frågan måste dock
alltid beaktas i samhällsplaneringen.
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I vissa vattenobjekt har man insett att man
inte kommer att hinna vidta åtgärder eller att
djur- och växtlivet inte hinner svara på förbättringarna inom avsatt tid. I dessa fall har man
infört undantag i form av en tidsfrist till 2021
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eller i vissa svårare fall, till 2027. Motiveringen
till tidsfristen är ofta att det bedöms som tekniskt omöjligt att genomföra åtgärder som kan
påvisa en effekt till 2015. Det finns sedan en
del vatten som ansetts vara så av människan
modifierade att de av den anledningen inte,
inom rimliga medel, kommer att kunna uppnå god ekologisk status till 2015. Dessa vatten
har klassats som kraftigt modifierade och för
dessa ska man bedöma den ekologiska potentialen istället för status. Den kemiska statusen
ändras emellertid inte till potential utan där
bedöms förfarande statusen för vattenförekomsten.
Alla sjöar som är större än 1 km2 och alla vattendrag med ett avrinningsområde större än
10 km2 omfattas av det formella vattenförvaltningsarbetet. De grundvattenförekomster
som omfattas är de förekomster som nu eller
i framtiden används eller kan komma att användas för dricksvattenuttag större än 10 m3/
dygn eller som försörjer mer än 50 personer.
Även grundvattenförekomster av stor betydelse för växt- och djurliv omfattas.
För att underlätta genomförandet av vattendirektivet är Sverige indelat i fem vattendistrikt
där en länsstyrelse i varje distrikt har blivit
utsedd till vattenmyndighet med samordningsansvar för vattenförvaltningsarbetet i
respektive distrikt. Finspångs kommun ingår i
två vattendistrikt, Södra och Norra Östersjöns
vattendistrikt.
Vattenmyndigheterna har tagit fram generella
åtgärdsprogram som anger inriktningen på
åtgärdsarbetet för distrikten. En omfattande
kartläggning och bedömning av ytvattnens
Miljö-, hälso- och riskfaktorer

ekologiska status, samt grundvattnets kemiska
och kvantitativa status, i respektive delområde
ligger till grund för detta arbete. Vattenmyndigheternas styrelser, Vattendelegationen,
har också beslutat om juridiskt bindande miljökvalitetsnormer för varje grund- och ytvattenförekomst som gäller vid tillämpningen av
miljöbalken samt plan- och bygglagen.
Åtgärdsprogrammen, som beslutades 2009,
beskriver översiktligt de åtgärdsbehov och
miljöproblem som finns inom vattendistrikten. I åtgärdsprogrammen sägs bland annat att
kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överskrids.
Vad vill vi?
 Vi vill att kommunens grundvatten och
ytvatten ska uppnå en god status
Hur gör vi?
 Beakta miljökvalitetsnormerna för vatten
vid all planläggning och prövning

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas
som finns i mark, luft och vatten. Radon följer
med luften in i luftrör och lungor när vi andas.
I lungorna avges strålning som kan orsaka
lungcancer. Marken under huset är den vanligaste radonkällan. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och dricksvatten.
Vid nybyggnation gäller Boverkets byggregler
(BBR), som anger attett gränsvärde på 200 Bq
per m3 inomhusluft. Socialstyrelsens allmänna
råd om radon i inomhusluft i befintliga bostäder och lokaler anger ett riktvärde på 200 Bq
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per m3 inomhusluft. Om radonhalten i huset
överstiger gränsvärdet uppmanas ägaren att
vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
Grusåsarna i kommunen är att betrakta som
riskområde för markradon. Därutöver förekommer risk för markradon beroende på markens genomsläpplighet och radiumhalt men
framförallt beroende på markfyllnad i samband med byggnation. Mängden sprängsten
eller genomsläppligt fyllnadsmaterial under
och intill byggnaden har stor betydelse. Typ
av grund och ventilationssystem har också
avgörande betydelse. Sammantaget innebär
det att risk för markradon kan finnas i hela
kommunen beroende på naturliga jord- och
bergartsförutsättningar samt mängd och typ
av utfyllnadsmassor.
Det har utförts omfattande radonmätningar i
det befintliga bostadsbeståndet, ca 2800 småhus har mätts till och med 2010. Resultaten visar på förhöjda radonhalter i ungefär var fjärde hus. Förhöjda radonhalter har uppmätts i
hela kommunen med stora lokala variationer.
Tätare förekomst har identifierats utmed grusåsar, genomsläppliga moräner samt inom områden med ytligt berg där omfattande sprängning och utfyllnad skett. Glesare förekomst
har identifierats i områden med lerjordarter.
Utförda undersökningar förstärker bilden av
att radonproblematiken inte ska begränsas till
vissa riskområden eftersom den största andelen byggnader med förhöjd radonhalt inte ligger inom dessa områden.
2010 hade drygt 700 småhus med en radonhalt som översteg 200 Bq/m3 identifierats. Åtgärdstakten för att sanera har varit mycket låg.
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Ett aktivt informationsarbete har inneburit en
kraftig ökning av antalet radonåtgärder. Under åren 1982-2005 inkom ett fåtal ansökningar om radonbidrag, under 2006-2010 inkom
fler än 70 ansökningar.
Radonhalten i kommunalt dricksvatten är
försumbar. Förhöjda radonhalter i enskilda
brunnar i kommunen förekommer. De mätningar som hittills utförts visar på relativt
stora variationer inom samma geografiska
område även om förtätningar förekommer.
Underlaget är dock för litet för att ge en heltäckande bild. Den stora risken med radon i
dricksvatten är radonavgången till inomhusluften. Mätningar av radonhalt i inomhusluft
i bostäder med radon i vattnet har gett lägre
värden än de bedömningsgrunder som anges
av SSM. Sammantaget kan konstateras att risk
för förhöjd radonhalt i vatten från bergborrade
vattentäkter förekommer i kommunen. Risken
för en så hög radonhalt i vattnet att den skulle
orsaka radonhalter i inomhusluften över 200
Bq/m3 bedöms dock som liten.
Vad vill vi?
 Förekomsten av radon i inomhusluften och
dricksvatten ska minimeras
Hur gör vi?
 Beakta radonförekomst vid all planläggning
 Kontrollera radonhalten i inomhusluften
vid nybyggnation samt i dricksvattnet i
bergborrad vattentäkt
 Dokumenterar uppgifter om radonhalt i
byggnader där människor vistas stadigvarande
 Arbeta aktivt och uppsökande med inforÖversiktsplan för Finspångs Kommun

mation om åtgärder

Trygg och säker kommun

I Finspångs kommun skall alla människor ha
en trygg och säker miljö, dör olycksriskerna
fortlöpande skall minskas.
Vid inträffade incidenter, oavsett om det är
vardagliga händelser eller av mer sällsynt och
allvarlig karaktär, agerar kommunen enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen har även
ett handlingsprogram för skydd mot olyckor
samt en plan för extraordinära händelser.
Kommunen utför riskinventering fortlöpande,
och statistiken från det följs kontinuerligt upp.
Räddningstjänstens läge vid riksväg 51 i Finspångs tätort ger en kort ankomsttid till det
mest tätbefolkade området i kommunen. I Rejmyre och Hällestad finns deltidsbrandkårer,
vilket innebär att man även här har en förhållandevis kort ankomsttid.
Dessa aspekter bör alltid beaktas vid framtida
planarbete och vid lokalisering av nya verksamhets- och bostadsområden.

Skred och ras

Enligt handlingsprogram för skydd mot olyckor finns det ingen typ av naturkatastrof i Finspångs kommun som utgör en mer dominant
risk än andra. Riskerna för översvämning,
snöoväder, ras, åska eller stormar är förhållandevis lika. Sannolikheten för dessa händelser
är inte speciellt stora.
Skred och ras är exempel på snabba massrörelser i jordtäcket eller i berg och kan orsaka stora
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Illustrationen visar ett skred
Källa: Räddningsverket

Illustrationen visar ett ras

skador dels på mark och byggnader inom det
drabbade området, dels inom det nedanförliggande markområde där skred- och rasmassorna hamnar.
Ett skred eller ras är i många fall en följd av
en naturlig erosionsprocess, men kan också
utlösas av mänskliga ingrepp i naturen. En
gemensam nämnare är att både skred och ras
kan inträffa utan förvarning.
Statens geotekniska institut gjorde 1979 en inventering av lerområdens lutningsförhållande
i Finspång. Beroende på typ av markanvändning behövs utredningar av stabiliteten i vissa
områden. Som regel beviljar kommunen inga
bygglov inom dessa områden.
Vad vill vi?
 Inte placera någon ny bebyggelse eller
annan anläggning i områden med ras och
skredrisk
Hur gör vi?
 Vid större exploateringar, och vid alla exploateringar i anslutning till områden med
ras och skredrisk, bör mer ingående undersökningar genomföras
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Ankomsttider för räddningstjänsten
Stationer för räddningstjänsten
0 till 5 minuter
0 till 10 minuter
10 till 15 minuter
15 till 20 minuter
20 till 25 minuter
25 till 30 minuter
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Översvämning

När vatten täcker ytor utanför normala gränser för sjöar, vattendrag eller hav kallas det
översvämning. Även markområden som normalt inte gränsar till vatten kan bli översvämmade om vatten blir stående på grund av häftigt regn eller snösmältning.
Klimatförändringarna som pågår är vårt allvarligaste globala miljöhot, och kan få stora
konsekvenser för Sverige på sikt. Risken finns
att vi på sikt kommer att få ökade översvämningsrisker, på grund av bl.a ökad nederbörd.
Det är därför viktigt att försöka förutse var i
kommunen det kan finnas områden som po-

tentiellt kan drabbas av översvämningar. Riskerna inom dessa områden måste sedan tas i
beaktande redan i planskedet för att förebygga
skador och problem som annars kan uppstå.
Finspångs kommun är en kommun med
många sjöar och vattendrag. Detta gör att översvämningsfrågan är aktuell och bör beaktas i
planeringen. Länsstyrelserna i Mellansverige
har tagit fram en rapport som beskriver hur
kommunerna bör behandla översvämningsriskerna i den fysiska planeringen. Rekommendationerna avser nybebyggelse och utgår
från 100-årsflöde och högsta dimensionerande
flöde. Nedan visas en sammanfattande bild
över rekommendationerna.
Endast i områden med låg
sannolikhet för översvämning
bör samhällsfunktioner av
betydande vikt byggas

I områden med viss sannolikhet
för översvämning bör endast
samhällsfunktioner av mindre
vikt byggas
Normalvattenstånd

I områden med stor sannolikhet
för översvämning bör ingen
bebyggelse av vikt byggas

Rekommendationer vid fysisk planering
Källa: Översvämningsrisker i fysisk planering. Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse.
Länsstyrelserna 2006
Översiktsplan för Finspångs Kommun

131

Räddningsverket har gjort en översiktlig översvämningskartering längs Motala ström som
visar 100-årsflöden och högsta flöden. De översiktliga kartorna är avsedda som underlag för
kommunens fysiska planering. Runt sjön Glan
finns områden i Finspångs kommun som kan
komma att påverkas vid 100-årsflöden.
Riskerna för översvämning bedöms inte som
speciellt stora i Finspång enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, men det
har tidigare inträffat översvämningar i kommunen, exempelvis vid Hunn och Tisnaren. I
övrigt är det översvämning av vägar som återkommer som ett problem, speciellt i samband
med snösmältningen.
Inom Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
är vi medlemmar i en regleringskommitté
som samordnar regleringen av vattendragen
för att minimera riskerna för översvämningar.
Någon motsvarighet till detta finns dock inte
inom Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden.
Vad vill vi?
 Vi vill inte ha några problem med översvämningar som förstör byggnader och
anläggningar. Därför måste placeringen av
nya exploateringar alltid ske genomtänkt
Hur gör vi?
 Översvämningsrisken bör alltid beaktas
vid ny bebyggelse, och vid nya infrastrukturanläggningar
 Frågan ska utredas vidare, med fokus på
klimatförändringarnas konsekvenser för
kommunen

Miljö-, hälso- och riskfaktorer

Temakarta Riksintressen

Vingåker

Högsjö

Riksintresse väg
Katrineholm

Byle

Riksintresse vindkraft
(utanför kommungräns)
Riksintresse natur

Tisnaren

Riksintresse Natura 2000
Hävla

Brenäs

Riksintresse yrkesfiske
Hjortkvarn

Regna

Bränntorps
fritidsomr.

Riksintresse kultur

Hunn

Igelfors

Rejmyre

Grytgöl
Ljusfallshammar

Simonstorp

Hällestad

Lotorp
Sonstorp

Tjällmo

Borggård

Finspång
Butbro

Falla

Svärtinge
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Riksintressen

Glan
Norrköping
Skärblacka
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5. Riksintressen
Emmaån

Denna del av Emmaån sträcker sig från Grytgölen i nordväst till utloppet i Stigstorpegölen
i sydost – en sträcka på drygt 5 kilometer få



GRYTGÖL



Riksintressen pekas ut i enlighet med 3 och 4
kap miljöbalken och förordning (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden
mm. Riksintresseområden är särskilda områden eller anläggningar som har ett stort värde
eller stor betydelse i ett nationellt perspektiv.
De centrala verk som omnämns i hushållningsförordningen är ansvariga för att peka
ut område som de bedömer vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska redovisas
och skyddas från åtgärder som påtagligt kan
skada deras värden eller möjligheterna att utnyttja dem.

Värdeomdöme

Emmaån har tillsammans med Godegårdsån
de längsta och bäst utbildade meanderloppen i länet utanför slättbygden. De omfattande mader som kantar ån bildar tillsammans
med meanderloppet en mycket värdefull och
skyddsvärd naturmiljö.

Att ett område har pekats ut som riksintresse
är en signal om att området har så höga värden att dessa ska ha företräde gentemot motstående intressen, förutsatt att de motstående
intressena inte är av riksintresse. Kommunen
ska i översiktsplanen redovisa områden av
riksintresse och ange hur dessa ska tillgodoses i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har
ansvar för att se till att kommunen tillgodoser riksintressena. Länsstyrelsen kan upphäva
kommunala beslut om den finner att värdena
i ett riksintresseområde inte är tillräckligt beaktade.

Riksintressets avgränsning





Naturvärdena kommer att bestå om betesmarkerna även i framtiden hävdas och om området undantas från ingrepp som t.ex uträtning
av åloppet, dikning, utfyllnad och barrträdsplantering.



Förutsättningar för bevarande



Säkerställande



Området ingår i kommunens naturvårdsprogram.




Motala äng


0

1,600
kilometer
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Emmaån
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Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen i Östergötland.









Naturvård

Alla områdena som är utpekade som riksin
tresse för naturvården
har naturvärdesklass 1
i kommunens
naturvårdsprogram.


gelvägen. Själva ån är dock mycket längre eftersom den längs större delen av loppet bildar
meandrar. Förbi Barketorp samt Rommetorp
blir ån något stridare och har ett rakare och
stenigare lopp. Någon gång kan här också små
öar bildas i åfåran.
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Strax nordväst om Ålsjön finns ett mycket
värdefullt odlingslandskap kring gårdarna
Motala, Djursland och Anstorp. Delar av detta
område hörde tidigare till Mörtsjös utmarkRiksintressen

säng och de tre gårdarna ska ha slagit området
åtminstone fram till 1930-talet.

Förutsättningar för bevarande

Naturvärdena kommer att bestå om området
undantas från ingrepp som till exempel bebyggelse och slutavverkning av lövträd.

Värdeomdöme

I betesmarkerna vid gården Motala i Regnabygden finns stora arealer av skyddsvärda
ängs- och betesmarker. Grova solitärträd tillför området ytterligare värden. Några rödlistade och skyddsvärda växter och djur finns
här, bland annat den rödlistade granspiran.

Riksintressets avgränsning

Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen i Östergötland.

Säkerställande

Området är skyddat som naturreservat och ingår i kommunens naturvårdsprogram.

Förutsättningar för bevarande

Det är viktigt att detta värdefulla och stora område garanteras en traditionell hävd så att området kan bevaras som en naturlig fodermark
med grova solitärträd. Icke naturvårdsrelaterade ingrepp och exploatering i området bör
inte ske. Särskilt viktigt är det att avverkningar
av grova träd, gödsling, kalkning, schaktning,
plantering, förbuskning och omföring till skog
inte sker.

Tyresfall

Vid Kvarnsjön vid Tyresfall ligger en stor och






Motala ängar

Riksintressets avgränsning



Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen i Östergötland.
Området ingår i Natura 2000, Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i kommunens naturvårdsprogram.

Tyresfall


Regnaholm
Värdeområde



Regnaholm




Nordväst om Regnaholms slott utbreder sig ett
mycket stort och sammanhängande lövskogs
område. Lövskogen med sina många trädslag
saknar troligen motsvarighet i Östergötland.

0

REGNA

1,600
kilometer
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Motala äng, Tyresfall och Regnaholm
Riksintressen

Enstaka träd ute i hagen kan också påträffas,
bland annat klibbal, björk och ek. Buskar saknas, hagen är däremot blockrik. Spår av äldre
åkrar förekommer och i hagen finns ett röse
som ska vara en järnåldersgrav. Närmast sjön
är marken fuktig och består av fuktängar.
Till området hör också en smal kantremsa intill gamla åkrar vid Stora Ulvsberg. Detta område, liksom den stora hagen i öster, betas nu
av nötboskap.

Värdeomdöme

Hagen vid Tyresfall har med sin hedartade
flora och storlek få motsvarigheter i kommunen. Hagen utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden. Enstaka grova träd tillför området ytterligare värden. Här förekommer bland
annat loppstarr som uppges vara mindre vanlig i regionen samt den rödlistade fältgentianan och ett stort bestånd av trumgräshoppa.
Fornminnen förekommer och området har ett
visst kulturhistoriskt värde. Området bedömdes vara av högsta naturvärde i ängs- och hagmarksinventeringen. Området ingår i Natura
2000 och Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.



Säkerställande

öppen hagmark. Trädskikt finns i form av
grandungar ute i hagen och längs stranden
där bland annat klibbal förekommer. Dessutom återfinns en björkhage i områdets östliga
utlöpare.
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Förutsättningar för bevarande

För att områdets värden ska bevaras krävs
fortsatt beteshävd och bevarande av grova
träd. Naturvärdena kommer att öka om inslaget av blommande buskar och död ved får
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Markavvattningsförbud gäller i området

skyddsplanen och ingår som objekt inom Natura 2000.

Stora Mossen

Förutsättningar för bevarande
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Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen i Östergötland.
Området ingår i Natura 2000 och den nationella myrskyddsplanen.

Stora Runkan

Detta stora myrkomplex mellan Sonstorp och
Igelfors består av en blandning av kärr, mos135



Säkerställande



0



Stora mossen är genom sin storlek och mångformighet mycket värdefull. Området har
även ornitologiska värden. Våtmarken i sig
är i hög grad opåverkad medan ett rationellt
skogsbruk bedrivits intill myren, även på
flera fastmarksöar. Om alla fastmarksöar och
kantzoner i framtiden lämnas orörda kommer
de skogliga värdena att öka väsentligt. Stora
mossen är upptagen i den nationella myr-

Riksintressets avgränsning



Värdeomdöme

Området bör lämnas orört. Alla typer av ingrepp och all form av exploatering ska undvikas. Särskilt bör nämnas hydrologiska
ingrepp, gödsling, kalkning, körning med motorfordon samt täkt av virke, ved och torv. Det
är viktigt att alla fastmarksöar, halvöar samt
en zon på 30 meter av omgivande fastmark
lämnas till fri utveckling.

I söder avgränsas myren av sjön Stora Hornspillern. Väster om denna finns äldre torvtäkter. Diken förekommer här och var längs
myrens kant. Längst i nordväst hittar man den
lilla Klosters tjärn. Svangölen i nordost kantas
av svagt utbildade gungflyn.



Stora Mossen, Igelfors
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Området ingår i Natura 2000 och i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.

Stora mossen väster om Igelfors utgörs av ett
stort komplex av kärr, mossar och fastmarker. Större delen av myren är ett topogent
kärr med både fastmattor och mjukmattor.
Längs kanterna finns zoner av svagt välvda
mossar och öblandmyrar. Mossarna kan vara
såväl öppna som tallbevuxna. I sydost ligger
den lilla Karpe tärn. Någon gång förekommer
stråk av sumpskog längs kanterna, bevuxna
av björk och tall.












Säkerställande





Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen i Östergötland.




Riksintressets avgränsning







IGELFORS

sar, fastmark och öppet vatten. Myren delas i
två delar av en fastmarkstunga på vilken löper en föga använd skogsväg. Skogarna runt
myren är i allmänhet produktionsskogar och
flera hyggen sträcker sig ända ner till myren.
På vissa håll har man dock lämnat en del äldre
furor längs myrens kant och dessa är lämpliga häckningsplatser för rovfåglar. Även ute
i våtmarken finns fastmark i form av öar och
här kan också förekomma äldre träd och måttligt med död ved. En större sådan fastmarksö
finns strax söder om den lilla Svangölen.











öka. Alla icke naturvårdsrelaterade ingrepp
och all exploatering bör undvikas. Särskilt
viktigt är det att området inte gödslas, kalkas,
markbereds, planteras eller omförs till skog.
Bete helst med nötboskap. Örnbräken, sly och
unga granplantor avlägsnas vid behov.
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Stora Runkan, Grytgöl
Riksintressen

Värdeomdöme

Stora Runkan är genom sin storlek och mångformighet mycket värdefull. Området har
även ornitologiska värden. Våtmarken i sig
är i hög grad opåverkad medan ett rationellt
skogsbruk bedrivits intill myren. Om alla fastmarksöar och kantzoner i framtiden lämnas
orörda kommer de skogliga värdena liksom
helhetsvärdet ur naturvårdssynpunkt att kunna öka. Enligt våtmarksinventeringen hyser
den norra delen av myren högsta naturvärde.

Förutsättningar för bevarande

Värdebedömning

Vångaförkastningen är en mycket framträdande landskapsform. Förkastningsområdet
är av utomordentligt stort pedagogiskt värde
och är dessutom ett klassiskt område inom
svensk geovetenskap.

Området ingår i kommunens naturvårdsprogram.

Kulturmiljö
Finspångs slott och bruksmiljö



Finspångs läge vid Finspångsån med dess vattenkraft och närhet till skog och natur utgjorde

goda förutsättningar för brukshantering. Även
ur transportsynpunkt blev Finspång medelpunkt för östra bergslagen. Från 1568 finns det
anteckningar om en bruksrörelse i Finspång.












Vångaförkastningen




0

1,600

Copyright©Lantmäteriet

kilometer

Vångaförkastningen, Finspång
Riksintressen

Säkerställande

Naturvärdena kommer att bestå om området
undantas från ingrepp som till exempel anläggningar, bebyggelse (i allt väsentligt), omföring av lövskog till barrskog samt täkt.

Säkerställande

Glanförkastningen är den raka nord-sydliga
förkastning som bildar väststranden till sjöarna Glan, Dovern och Skutbosjön. Den utgör
en del av den sk Vångaförkastningen, vilken
ingår i den stora förkastningslinje som sträcker sig tvärs över Östergötland, från Vättern i
väster till Bråviken i öster. Vånga- och Bråvikenförkastningarna är de mest framträdande
partierna i denna linje.

Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen i Östergötland.

Förutsättningar för bevarande

Området bör lämnas orört. Alla typer av ingrepp och all form av exploatering ska undvikas. Särskilt bör nämnas hydrologiska
ingrepp, gödsling, kalkning, körning med motorfordon samt täkt av virke, ved och torv. Det
är viktigt att alla fastmarksöar, halvöar samt
en zon på 30 meter av omgivande fastmark
lämnas till fri utveckling.
Området ingår i kommunens naturvårdsprogram. Området ska bevaras som en orörd myr
med intilliggande orörda skogar.

Riksintressets avgränsning
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Bruket ägdes av kronan och arrenderades
från 1618 av Louis de Geer som 1641 förvärvade bl.a. Finspångs bruk. Här byggde han
upp en konkurrenskraftig bruksrörelse med
hjälp av invandrad arbetskraft. Produktionen koncentrerades på kanontillverkning och
från 1700-talet även på stångjärn. 1848 kom
Carl Ekman till bruket och han införde det
kolbesparande lancashiresmidet och Sverige
fick sitt första valsverk. Där Siemens idag är
beläget anlades i slutet av 1800-talet verkstäder för modernare vapenproduktion, kanoner
i stål, kulsprutor mm. Konkurrensen från de
kontinentala vapentillverkarna framtvingade
en total omläggning av verksamheten kring
sekelskiftet 1900 och det godskomplex som
i stort sett hållits intakt sedan Louis de Geer
upplöstes.
Utmed Slottsvägen, mittemot slottet, syns idag
en del äldre industribyggnader från 1700- och
Översiktsplan för Finspångs Kommun

1800-talet.
Med gaveln mot Slottsvägen, på norra sidan av
ån, ligger ett stort gulputsat hus i tre våningar.
Detta är den gamla kanonbearbetningsverkstaden, byggd på 1840-50-talet. Uppströms
fanns masugnar, valsverk, stångjärnssmedja
och kanongjuteri. 12 vattenhjul längs strömmen drev stångjärnshammare, valsverk, blåsmaskiner mm.



Finspångs slott är uppfört mellan åren 16681685 av Louis De Geer dy efter ritningar av
den holländske arkitekten Adriaan Dortsman.
Slottet är ett av landets största barockslott.
De fristående slottsflyglarna är tillkomna på
1740-talet och på 1790-talet byggdes de två
mindre flyglarna. I slottet inryms också ett kapell i den södra fasta flygeln.
Planlösningen har holländska förebilder och
saknar den stora sal som karakteriserar många
stora huvudbyggnader från denna tid. Exteriört är slottet i allt väsentligt oförändrat sedan
byggnadstiden.

parken, uppfördes 1791 Auroras tempel som
ett minnesmärke över slottsfrun Aurora Taube
De Geer. Det är ett rundtempel i vars mitt finns
ett altare utsmyckat med tre medaljonger. Takmålningarna är utförda av Per Hörberg.

Orangeriet. Von Röök ville med sin arkitektur
och byggnadens placering gestalta tidens romantiska naturkänsla. I anslutning till lusthuset ligger ett samtida bostadshus, trädgårdsmästarbostaden.

På höjden mellan Skutbosjön och Slottsvägen
ligger järntemplet, ett monument i gjutjärn
tillkommit på Finspångs bruk under 1800- talets första hälft då Carl Fredrik Mertens ledde
konstgjutningen.

Värdebedömning

Till den engelska parken hörde ofta små lanthus, till vilka man anordnade små utflykter
med vagn eller båt. På Finspång anlades ett
liknande område kallat Lugnet i slutet av parken. Den nuvarande byggnaden, som ersatte
en tidigare, stod färdig 1821 och uppfördes i
stram klassicistisk stil efter ritningar av hovintendenten Lars von Röök, som även ritade

Orangeriet byggdes 1832, efter ritningar av
Lars von Röök, på platsen för ett tidigare
orangeri som brann ner.
En engelsk park till Finspångs slott anlades
under 1790-talet, av Jean Jacques och Aurora
De Geer.

På en ö omfluten av den å som gav vattenkraft
år bruket ligger Finspångs slott. Det nuvarande slottet började byggas i slutet av 1660-talet och är ett av landets största 1600-talsslott
med flyglar från 1742. I slottet finns även ett
kapell. Omkring slottet och utmed Skutbosjön
är stora parker (barock- och engelsk) anlagda.
I parkerna finns Auroratemplet och ett orangeri. En mur av slaggsten bildar en tydlig gräns
mellan slottet och bruket.

Förutsättningar för bevarande
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Vid sekelskiftet 1600 utvecklades kanontillverkningen som pågick fram till 1911 då bruket ombildades till Finspongs Metallverk AB
 och Nordiska Artelleriverkstäderna.

Kring ån väster om slottet grupperar sig
bruks- och industribyggnader från tre sekler,
1700-tal, 1800-tal och 1900-tal.

Den engelska parken blev med tiden vidsträckt, 1831 uppges att ”den engelska parken
jämte trädgården utgör 16 tunnland”, närmare 80 000 kvm.
I mittaxeln till slottet, på en höjd i engelska

De äldre delarna av Finspång ger en samlad
bild av en sammansatt bruksmiljö och industrimiljö med anor från 1500-talet och med
betydelsefulla lämningar bland annat från
styckebruksepoken under släkten de Geers
ägarskap.
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Finspångs slott och bruksmiljö
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De äldre delarna av Finspång ger en samlad
bild av en större bruksmiljö som utvecklats
från 1600-talet till idag. Många av de sentida
industribyggnaderna kan ses som ett kompleRiksintressen

ment till den äldre bruksbebyggelsen.

Säkerställande

Området är detaljplanelagt.

Häfla Hammarsmedja

Den första hammarsmedjan vid nuvarande
Häfla Övre Bruk började anläggas 1682. 1683
erhölls privilegier för två härdar och en hammare vid Hävla. Fram till 1924 pågick en
praktiskt taget kontinuerlig produktion av
stångjärn och smältstycken vid smedjan. Från
början svarade två härdar och en hammare för
hela den tillåtna produktionen om ca 45 ton
årligen. Med tiden förbättrades och förnyades produktionsapparaten och tillverkningen
ökade.
Hävla kvarn är belägen på platsen för det tidigare mellanbruket, cirka två km öster om
Häfla övre bruk. Mellanbruket uppfördes
1829 då den första produktionen av spik samt
knipp- och bandjärn kom igång.

sent 1700-tal. Tyskhärden har moderniserats
under 1800-talet men torde i allt väsentligt
bevara sitt ursprungliga utseende. Den tunga
smälthammaren
(mumblingshammaren),
blåsmaskinen, lancashirehärden, vattenhjulen, rännorna och anläggningarna i övrigt
återspeglar teknikutvecklingen under 1800-talet och tidigare. Komplementhusen till smedjan, gnisterhuset och klensmedjan, tillkom under 1800-talet. Grundrester finns av dels av en
stålugn, som drevs under en kortare period på
1800-talet och dels av ett kolhus, som fyllde en
mycket viktig funktion ända fram till brukets
nedläggning.
Bruksdriften kompletterades med sågverksdrift. Det nuvarande sågverket med sin maskinutrustning, sin rekonstruerade vattenränna, sågplanen och brädgården ger en god
bild av verksamheten vid ett mindre sågverk.

Hävla

Bruket behöll sin prägel av stångjärns- och
smältstyckebruk fram till nedläggningen,
medan manufaktureringen alltmer koncentrerades till anläggningen i nuvarande Hävla.
Den omständigheten att brukets produktionsapparat inte berördes av den omfattande
produktdiversifieringen från 1830-talet och
framöver har lett till att mycket av de äldre
anläggningarna bevarats i ursprungligt skick.
Detta gäller främst själva smedjan och den
mindre hammaren, båda förmodligen från
Riksintressen

Personalen vid själva bruket uppgick som
mest till något över tio personer. Någon
bruksgata i egentlig mening fanns icke. Smederna och deras medhjälpare bodde i något av
bostadshusen Grålus, Smedsbyggningen och
Labbit norr om smedjan. Flera ekonomibyggnader med olika funktioner fanns i anslutning
till bostäderna. Bruksförvaltaren bodde i en
särskild förvaltarbostad sydost om smedjan.
Denna bostad innehöll också brukskontoret
fram till dess att ett särskilt hus för detta ändamål byggdes under senare delen av l800-talet.
Till förvaltarbostaden hörde också ekonomibyggnader, bl.a den södra flygelbyggnaden
med brygghus. Någon bruksherrgård fanns
aldrig, brukspatronerna bodde på herrgårdar
i närheten, Regnaholms slott och Frängsätters
Herrgård.
Den numera helt avslutade verksamheten
vid Häfla Övre Bruk har avsatt spår i form av
byggnader och andra anläggningar som tillsammans utgör ett kulturhistoriskt sett synnerligen märkligt bebyggelseområde.


1829 inköptes Skjerforsa Qvarn och Såg i Hävla knappt fem kilometer från bruket och där
bedrivs fortfarande industriell verksamhet.

Driften lades ner 1967.

Värdebedömning

Den välbevarade smedjan vid Hävla övre bruk
är av stort teknik- och socialhistoriskt intresse.
Bruksmiljön i stort är mycket välbevarad liksom den enhetliga miljön vid Hävla kvarn. Bevarade bostäder och ekonomibyggnader från
1700- och 1800-talet. Bruket fick privilegier
1682 och lades ner 1924.
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Häfla Hammarsmedja
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Förutsättningar för bevarande

Häfla Hammarsmedja med flera byggnader inom fastigheten Hävla 3:1 är byggnadsÖversiktsplan för Finspångs Kommun

Det är angeläget att områdets helhetskaraktär kan behållas i stort sett oförändrad. Det
är också angeläget att vissa av byggnaderna i
området får behålla sin ursprungliga interiör
samt att installationerna i smedjor, sågverk
mm bevaras oförändrade på den plats de nu
befinner sig.

Kyrkan är främst känd för sina unika medeltida kalkmålningar från 1400-talet. Dessa tillhör de unikaste medeltidsmålningarna i norra
Europa. De fem kryssvalven är helt täckta med
ett mycket omfattande målningsprogram som
bland annat utgör en hyllning till jungfru Maria och den helige Olof.
Kyrkogården omges på tre sidor av en spån

Kyrkan och prästgårdsmiljön är skyddade i
lag. Det vackra kulturlandskapet bör bevaras.
Åtgärder
som
påtagligt förändrar landskapet


är därför olämpligt.

Riksintressets avgränsning har gjorts av Länsstyrelsen Östergötland.

Säkerställande

Inom området finns objekt skyddade av 3 kap
12 § Plan- och bygglagen.




Områdesbestämmelser kommer att utarbetas








Värdebedömning

Risinge Gamla kyrka är byggd under
sent

1100-tal och byggdes till under olika etapper
under 1300-1400-talet för att slutligen 1738 få
det utseende den har idag.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde un
der våren 2010 ett projekt kring Risinge, där
syftet var att identifiera de huvudsakliga värdena inom riksintresseområdet. Genom att
identifiera dessa värden är förhoppningen att
riksintresseområdet ska kunna utvecklas med
bebyggelsekompletteringar, som inte utgör ett
hot mot kulturmiljön utan möjligtvis även kan
förstärka de kulturhistoriska värdena. Riksintresseområdet har ett flertal värdekärnor, och
dessa sammanfaller med de befintliga byarna,
där speciellt byn Hult lyfts fram som bevarandevärd. Det som lyfts fram att vara av störst
vikt vid en eventuell komplettering av bebyggelsen, är att man inte påtagligt förändrar
den befintliga strukturen. Det ska tydligt gå
att identifiera de gamla byarna i landskapet,
vilket innebär att de inte får tillåtas växa in i




Området utgöres av en lerfylld dalgång med
övervägande åkermark söndersplittrad av
moränkullar och mindre impediment. I nordost ligger ett större skogsområde.
Sedan 1500-talet har Risinge socken tillhört
bergslagen och järnhanteringen spelade tidigt
en mycket viktig roll genom bl.a. Finspångs
bruk. Det var bergsbruket som gav medeltidens sockenbor de ekonomiska möjligheterna
att bygga och förbättra sin kyrka samt bekosta
den rika utsmyckningen.


Kyrkan omges av en bygd som domineras av
jordbruket. I övrigt har socknen präglats av
järnhanteringen som en gång gav de ekonomiska möjligheterna att uppföra kyrkan och
ge den dess rika utsmyckning. En ny kyrka i
nygotisk stil uppfördes i mitten av 1800-talet. I
området finns även ett järnåldersgravfält.

Förutsättningar för bevarande

Riksintressets avgränsning

Risinge

täckt mur som tillkommit redan under med
eltiden och är en av de bäst bevarade medeltida bogårdsmurar som finns i Sverige.



minnesförklarade av Länsstyrelsen i Östergötland 1990. Länsstyrelsen har fastställt
skyddsföreskrifter enligt 3 kap 2 § lagen
(1988:950) om kulturminnen mm.

0
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Riksintressen

varandra. Ny bebyggelse måste placeras på ett
sådant sätt att den stärker byarna.
En problematik med en eventuell komplettering av bebyggelsen är den befintliga trafiksituationen. Den befintliga vägen är av
kulturhistoriskt värde, pga dess ålderdomliga sträckning. En ökad belastning på vägnätet kan riskera att leda till att vägen måste
genomgå upprustningsåtgärder, vilka skulle
förta det kulturhistoriska värdet.
Riksintresseområdet i Risinge är helt beroende av att det öppna jordbrukslandskapet hålls
öppet och brukat. Det är därför av största vikt
att en ny exploatering inte försvårar för de
jordbruk som finns i området.

Värdebedömning

På en uppodlad lerslätt sluttande mot sjön Tisnaren ligger socknens administrativa centrum
med byarna Hagby och Husby. Två gravfält
finns, dels vid Husby och dels på Hagbys
marker norr om kyrkan. Kyrkan är medeltida
med en gustaviansk karaktär. Efter laga skiftet (Hagby 1859, Husby 1867) är bebyggelsen
relativt spridd. Övervägande delen är traditionell 1800-talsbebyggelse med manbyggnaderna i omväxlande falurött och ljusa oljefärger,
flera med snickarglädje.
Områdets centrala karaktär i bygden illustreras av kontinuiteten från förhistorisk tid via
medeltid till 1800-talets jordbruksreformer.

Riksintressets avgränsning

Riksintressets avgränsning har gjort av Länsstyrelsen i Östergötland.

Säkerställande

Områdesbestämmelser kommer att utarbetas

Skedevi kyrkomiljö

Riksintressen

Inom området finns objekt skyddade av 3 kap
12 § Plan- och bygglagen.

Riksintressets avgränsning

Riksintressets avgränsning har gjort av Länsstyrelsen i Östergötland.

Säkerställande

Områdesbestämmelser kommer att utarbetas

Sonstorp

Sonstorps bruk fick sina privilegier den 11
mars 1580. Bruket kom att bli det mest uthålliga järnbruket i bergslagsområdet. Det lades
ner först 1910. När bruket var som störst på
1690-talet fanns här fyra hamrar, åtta härdar
och en knipphammare med bergslagens då
högsta priviligierade smide på en plats, 1100
skeppund. Bruket moderniserades 1880-81
och i början av 1900- talet. 1881 infördes lancashiresmidet och fyra år innan nedläggningen
bestod bruket av fyra lancashirehärdar, två
spikhamrar, en knipphammare och ett valsverk.
Bevarat från bruksepoken finns idag en arbetarlänga från 1769, som framgår av sandstenstavlan på husets västra sida, bostadshus
från 1880-talet med uthus, f.d. järnbod, kolbod
och handsmedja från 1900 samt en kvarn från
1892. På den plats där nu kraftstationen ligger
låg den gamla lancashiresmedjan.



Skedevi kyrka härstammar troligtvis från tidigt 1600-tal. Av den medeltida kyrkan finns
idag inga spår. Huruvida den rivits eller blivit
ombyggd råder viss osäkerhet om. Kyrkans
nuvarande gustavianska arkitektur har tillkommit, dels när tornet byggdes 1776-1777
och när tvärskeppet och koret tillbyggdes
1807. Tornets byggmästare var länsbyggmästaren i Nyköpings län Anders Andersson
Sundström. 1807 års arbete ansvarade dennes
son hovconducteuren Anders Sundström för.
Ritningarna till den senare ombyggnaden var
gjorda av O.S. Tempelman.

Förutsättningar för bevarande
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Norr om den gamla bruksmiljön, utmed Emmaån, finns resterna av en gammal bergsmanshytta, Överhyttan, från 1580-talet bevarad. Den lades ner 1706.

Skedevi kyrkomiljö
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Strax söder om den gamla bruksmiljön i Sonstorp ligger den stora pampiga herrgårdsbyggnaden. Upp mot huvudbyggnaden leder en
vacker allé. I början av allén ligger två vagnslider från 1876. Byggandet av herrgårdens
huvudbyggnad påbörjades på 1750-talets slut
under riksrådet Palmstiernas tid. 1766 stod yttermurarna och taket klart och först 1792 stod
byggnaden klar både till sin exteriör och interiör. Ritningarna till huset har troligen utförts
av arkitekten C.J. Cronstedt, som för övrigt
var svåger till Palmstierna. Herrgårdsbyggnaden tillhör det sena 1700- talets märkligaste
profana byggnader i Östergötland.

Det var främst järnhanteringen som var det
ekonomiska underlaget till denna märkliga
herrgårdsanläggning . De två envåniga flygelbyggnaderna tillkom 1806. På 1920-talet anlades parken runt herrgården efter förslag av
arkitekt E. Fant. Hela herrgårdsmiljön byggnadsminnesförklarades 1977.

Kommunikationer

Värdebedömning

Vägområdet ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av väganläggningen. Detta innebär att
vägens funktioner ska skyddas avseende möjligheterna att erhålla:

Bruks- och säterimiljö vid Hällestadån. Säteriet grundade sin ekonomi främst på bruket
som anlades 1580. Under 1800-talet kom jordoch skogsbruket att bli allt mer betydelsefullt
och 1910 lades bruket ned.
Miljön illustrerar flera viktiga historiska skeden och innehåller många kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Förutsättningar för bevarande



Sonstorps Herrgård är skyddad i lag som
byggnadsminne. Huvudbyggnad, flyglar och
vagnslider har yttre skydd. Huvudbyggnaden
får dessutom inte vad gäller rumsindelning
och äldre fast inredning förändras. Omgivande park får inte ytterligare bebyggas eller väsentligt förändras.
Hyttruinen är skyddad enligt fornminneslagen.



Riksintressets avgränsning

Riksintressets avgränsning har gjort av Länsstyrelsen i Östergötland.

Säkerställande
0

Områdesbestämmelser kommer att utarbetas
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Riksväg 51

Värdebedömning

Riksväg 51 utgör en förbindelse mellan regionala centra.

Förutsättningar för bevarande

 God transportkvalitet och god nåbarhet
med andra regioner.
 God tillgänglighet för samtliga trafikanter,
vilket bland annat innefattar att undvika
lokaliseringar som innebär att vägen ger
ökade barriäreffekter.
 God trafiksäkerhet.
 God miljö, både ur hälsosynpunkt, skydd
av stads- och landskapsbild samt strävan
efter estetisk utformning.
 Ett jämställt transportsystem.

Riksintressets avgränsning

Riksintresset har pekats ut av Trafikverket år
2010 (beslut 2010-07-02, reviderat 2010-11-17).

Säkerställande

Fortsatt utredning och fördjupad planering för
 Förbifart Finspång
 Förbifart Sonstorp
 Förbifart Hällestad
 Riksväg 51 Ljusfallshammar - länsgränsen
 Förbifart söder om Finspång

Sonstorp
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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Riksintressen

Yrkesfiske och vattenbruk
Glan

Värdebedömning

Glan är en fångstplats med omfattande fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för visst
fiske.
Yrkesfisket ställer också krav på navigerbara
leder, landningsplatser, frysmöjligheter och
vägar.

Riksintressets avgränsning

Riksintresset har pekats ut av Fiskeriverket år
2006.

Riksintresse för totalförsvarets militära del

ärenden. Hela landets yta är samrådsområde
för objekt högre än 20 meter utanför tätort och
högre än 50 meter inom tätort.

Ekön Dovern

Området omfattar det mosaikartade, lövträdsdominerade beteslandskapet på Ekön i sjön
Enligt 7 kap 28§ miljöbalken krävs tillstånd
Dovern. På Eköns nordöstra del finns en igenför att bedriva verksamheter eller vidta åtgärvuxen ekhage med gott om grova ekar tillsamder som på ett betydande sätt kan påverka
mans med enstaka gamla tallar. På Eköns sydmiljön i ett naturområde som har förtecknats
Stadviken
östra
del finns öppna betesmarker. Området
enligt 7 kap 27§ miljöbalken (Natura 2000-om-Dovernhar goda förutsättningar för en artrik
Össbyinsektsråde). Tillstånd krävs inte för verksamheter
Lundby
29,73
och åtgärder som direkt hänger samman eller
Killingön
är nödvändiga för skötsel och förvaltning av
området. Detta gäller inte bara inom området
Gravfält
utan även åtgärder som innebär en förändring
i dess omgivning.

Natura 2000

Ett förordnande enligt 12 kap 4§ PBL gäller för
alla åtgärder som kan påverka bevarandestatusen i ett natura 2000-område.

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3
kap 9 paragrafen andra stycket miljöbalken)
Nedanstående områden i Finspångs kommun
kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsingår i Natura 2000:
planen, i andra fall inte. Dels finns områden i
form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer
Asketorp
som redovisas öppet, dels områden som av seOmrådet är även naturreservat, och beskrivkretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare
har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. HuvuddeSkräpkärret
len av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
Molikamossen
Finspångs kommun berörs marginellt av riksintressena Prästtomta skjutfält och Malmens
flottiljflygplats, främst avseende behov av hinderfrihet. I övrigt kan riksintresset framför allt
påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför
bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i

ning finns under rubriken Biologisk mångfald
under kapitel 2.

Ekön

Doverstorp
Häjtorp

Åsunda
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Mogård

27,50
Sjöfallet

fauna. Flera rödlistade lav- och insektsarter
knutna till grov ek förekommer i området.

Holmsjöhultängen

Lindhult

Holmsjöhult ligger i norra Östergötlands
skogsbygd. Ängen har tagits i hävd som slåttermark efter ett uppehåll, och är en bevaMarke Venerrandevärd rest från en tidigare vanlig markanvändning. Floran är karaktäristisk för
ängs- och hagmarker.

Frängsjön

Copyright©Lantmäteriet

Bladkärret

Riksintressen

142
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Utebliven eller felaktig skötsel kan missgynna
de kultur- och naturvärden som är utmärkande för en slåtteräng. Gödslings och försurningseffekter från omgivande landskap,
liksom exploateringar i närheten, kan också
Ålsätter

LB5

Igelfors

Holmsjöhult

under kapitel 2.

Motala äng

Området är utpekade både som riksintresse
för naturvården och Natura 2000, och beskrivning och karta finns under rubriken riksintresse för naturvård.
Gärdsholmen
Prästängsuddens
lövskog
Fiskartorpet

Holmsjön

Nyhagen
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Pettersberg
51,88

Fäbro-

Magnehults
domänreservat
mossen

Området är även naturreservat, och beskrivning finns under rubriken Biologisk mångfald
Stormossen

Kyrkviken

M
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L. Häradssjön

Prästängsudden

St .Häradssjön
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Ekudden

Karls holme
Ekeby

Sjöstugan

Korsnäsv.
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ning finns under rubriken Biologisk mångfald
under kapitel 2.

ån

Stutkärret
Magnehult

Naturres.

Fågelhult
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Björnmossen

Bygget

Stockhult

Skedevi
Hageby

Sjölund

L. Tärnen

Södra ön
Kristinelund
Gravfält

Vargnäset

påverka området negativt.

Roparehällen

Ekön
Brygghusviken

Hor Solliden
sbä
cke
n

Älgsjön
82,9

"

mossen

Det stora hotet mot området och dess naturvärden är utebliven hävd och igenväxning.
Även gödselspridning och tillskottsutfodring
skulle vara förödande. Skogsplantering, bygg-

Området är även naturreservat, och beskrivLillsjön
45
Skedevi prästgård

Sjö-

kerna. Detta ska ske genom att igenväxningsvegetation röjs bort och att fältskiktet betas av
eller slås årligen.

Myggboskogen
nationer eller annan
form av exploatering förstör naturtypen.

Stora Hjälmmossen

Området är även naturreservat, och beskrivStrussjön
L Stensjön
Strussjö
göl

Stockhult

Vid Stockhult i västra delen av Finspångs
kommun ligger en hagmark i svag sydsluttMagnehultesjön
ning ner mot Stora och Lilla Häradssjön. Hagmarken som tidigare varit helt öppen är nu
bevuxen med ett litet inslag ung tall och björk.
Syftet med utpekandet är att bevara områdets
rika flora och att arterna ska öka något på mar143

St Hjälmmossen
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Riksintressen

ning finns under rubriken Biologisk mångfald
under kapitel 2.

Stora Mossen, Igelfors

Området är utpekade både som riksintresse
för naturvården och Natura 2000, och beskrivning och karta finns under rubriken riksintresse för naturvård.

Tyresfall

Området är utpekade både som riksintresse
för naturvården och Natura 2000, och beskrivning och karta finns under rubriken riksintresse för naturvård.

Ölstadsjön

dessa påverkar varandra.

Tillväxtverket arbetar med att se över de områden som är utpekade som riksintresse för
industriell produktion. Arbetet sker i samverkan med bland annat länsstyrelserna. I en
första fas är arbetet inriktat på att ta fram en
bruttolista över vilka områden i landet som är
att betrakta som områden av riksintresse för
industriell produktion. Bruttolistan kommer
därefter att bedömas gentemot de kriterier
som Tillväxtverket, efter samråd med berörda
aktörer, fastställer för att ett område ska bedömas som av riksintresse för industriell produktion.

Motivering

Finspångs industriområde präglas av bredd
och mångfald på en hög teknisk och industriell kompetensnivå med en mycket stor exportandel. Här finns både tillverkande enheter och
resurser för forskning, produkt- och kompetensutveckling.
För att främja tillväxt och industrins utveckling kan uppstå behov av prioriteringar avvägning mellan olika intressen, till exempel
för markanvändning och transporter.

Geografisk avgränsning

Finspångs kommun har till Länsstyrelsen Östergötland föreslagit att det samlade industriTORP
området för Siemens, Sapa-företagen, SSAB
och Luvata inklusive
de markreservationer
som gjorts i översiktsplanen för industriernas expansionsmöjligheter samt det område
som detaljplaneras för
nytt kontor för Siemens ska vara riksintresse för industriell
produktion. Det föreslagna området berör
riksintresse för kulturmiljö kring Finspångs
slott och bruksmiljö.
Vid ett eventuellt fastställande av föreslaget
riksintresseområde thagen
får det analyseras hur Copyright©Lantmäteriet

j

Området är även naturreservat, och beskrivning finns under rubriken Biologisk mångfald
under kapitel 2.

Industriell produktion

Lilla Tärnen

GROSVAD
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Dunderbacken

Spränggropen
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Finspång
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Risinge

Kraftkärret
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Hårstorp
Ölstad
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Sjövik

Ekbacken

Högklint
Översiktsplan
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Skutbosjön
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6. Mellankommunala intressen
Energi

Inom energiområdet kommer mellankommunala lösningar att få en allt större betydelse.
Finspångs kommun ska ta fram en fördjupad
vindkartering för att undersöka förutsättningarna för vindkraft och om förutsättningar finns
göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Det är viktigt att vi i vår planering också tar
hänsyn till planer för vindkraft i våra grannkommuner.
Mellankommunala lösningar kommer sannolikt också att få en allt större betydelse vid fort-

satt fjärrvärmeutbyggnad. Energifrågan bör
därför integreras i det fortsatta arbetet med
våra utvecklingsområden. Kopplat till energifrågan är också vårt arbete för att anpassa
samhället till ett framtida klimat.

Vatten

Vatten är en känslig resurs som inte kan hanteras inom kommungränserna. För att vi ska
klara miljökvalitetsnormerna för vatten och
för att vi ska kunna säkra vår dricksvattenförsörjning krävs ett brett samarbete. Detta kan

med fördel ske genom ett aktivt arbete i vattenråd och vattenvårdsförbund.
Ett samarbete pågår med Norrköping för att
ge bostadsområdena i Kolstad tillgång till
kommunalt vatten och avlopp. Bostadsområdena ligger i direkt anslutning till sjön Glan,
som är vattentäkt för Norrköpings kommun,
vilket innebär att det är viktigt att de försörjs
av ett väl fungerande VA-system. Kolstad ligger precis väster om kommungränsen mellan
Norrköping och Finspång, och inte långt från
orten Svärtinge i Norrköpings kommun, varför denna lösning varit möjlig. Diskussioner
förs även om eventuell anslutning av områden
i kommunens norra delar till reningsverket i
Katrineholm. Liknande diskussioner bör även
föras med Vingåkers kommun.

Offentlig service

För att kunna erbjuda alla barn i Finspångs
kommun en väl fungerande skola, måste kommunen samverka med grannkommunerna angående dessa frågor, speciellt i kommunens
norra delar. Avstånden till resten av Finspångs
kommun är så långa att det naturliga är att
barnen erbjuds platser i skolor i Vingåkers och
Katrineholms kommuner. Det finns också och
kommer fortsatt att behöva finnas samarbete
med Norrköpings kommun med anledning
av utvecklingen av stråket Finspång- Norrköping. Detta för att säkerställa att det finns rimliga lösningar för den enskilde. Detta arbete

Målgång vid Kraftloppet i Finspång
Översiktsplan för Finspångs Kommun
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kan fortsatt utvecklas och sträcka sig över fler
områden än skola och barnomsorg. Äldreomsorg är ett sådant utvecklingsområde.
Den regionala samverkansmodellen för gymnasieskolan gör det möjligt för elever att inom
regionen fritt göra sina ansökningar till gymnasieskolan. Det ställer krav på samverkan
över gränserna, främst handlar det om att ha
en kollektivtrafik med restider och rutter som
gör det möjligt för elever att både läsa i och
utanför Finspång.

Informationsteknik - IT

Alla medborgare i kommunen ska ha tillgång
till en väl fungerande och utbyggd infrastruktur. Detta ställer krav på kommunal samverkan, för att skapa ett heltäckande el-, tele-,
bredbands- och mobilnät i hela kommunen,
inklusive de mer perifera delarna.

Landsbygdsutvecklingsområden

Hela kommunens landsbygd ingår i samverkansprojektet Gränslandet. Östergötland, Södermanland och Örebro län är alla aktörer
i Gränslandet vars syfte är att stödja utvecklingsprojekt på landsbygden. Landsbygdsutvecklingsområden med mellankommunala
intressen är de som nämndes under rubriken
offentlig service, de norra delarna av kommunen samt de som gränsar till Norrköpings
kommun. I dessa områden kan det vara möjligt att utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att samordna både offentlig och
kommersiell service.
Mellankommunala intressen

Turism

Kommunikationer

Ytterligare ett besöksmål som är av intresse för
många kommunala och regionala besökare är
Hävla hammarsmedja. Här finns ett unikt och
komplett mindre järnbruk där det går att följa utvecklingen av produktionsteknik sedan
1682 då smedjan anlades. Smedjan drar till sig
besökare från kringliggande kommuner och
regionen.

Ett väl fungerande vägnät är också av stor vikt
för godstransporter.

Rejmyre har av regionen valts ut som en viktig regional mötesplats inom den kreativa sektorn. Idag finns där ett antal verksamma inom
den kreativa sektorn. Av särskilt intresse för
regionen är Reijmyre Glasbruk, anno 1810.
Glasbruket drar både turister och näringsidkare till såväl kommunen som regionen.

I Risingeområdet finns S:ta Maria kyrka. Kyrkan som har sitt ursprung sen sent 1100-tal är
mest känd för sina mycket omfattande medeltida tak- och väggmålningar. Dessa tillhör de
mest unika medeltidsmålningarna i norra Europa. Alla tre besöksmål, Rejmyre, Hävla hammarsmedja och S:ta Maria kyrka är föremål för
kommunöverskridande samverkan genom gemensamma paketresor.
Liknande gränsöverskridande projekt och
samverkansformer pågår även i de västra delarna av kommunen, framförallt mellan lantbruksmuseet i Ljusfallshammar (Finspångs
kommun), Småängens camping (Motala kommun) och Björke vävstuga (Norrköpings kommun). Kommungränsen är inte en faktor som
styr eller sätter gränsen för samverkan. Besöksnäringen vid kommungränserna nyttjar
närheten till andra kommuner.
146

Finspångs tätort har stor inpendling till ortens
många företag, samt har många invånare som
studerar och arbetar på annan ort. För att möjliggöra arbetspendling är det av stor vikt att
det finns goda kommunikationer mellan Finspång och våra grannkommuner, både med
avseende på vägnätet och kollektivtrafiken.

Det krävs ett gott samarbete kring kollektivtrafiken, för att man ska kunna förflytta sig på
ett smidigt sätt mellan olika kommuner. Detta
är också viktigt ur ett regionalt perspektiv.
För att på sikt kunna utveckla pendeltågstrafik
till Finspång krävs ett samarbete med grannkommuner och regionen.

Riksintressen

Inom Finspångs kommuns gränser finns flera
områden av riksintresse, som även berör andra
kommuner. Exempelvis kan nämnas riksväg
51 som är riksintresse för kommunikationer,
Glan som är riksintresse för yrkesfisket och
Vångaförkastningen och är riksintresse för naturvården. För bevarandet av dessa intressen
är det av största vikt med en mellankommunal samverkan. Inom Finspångs kommun får
inte företas åtgärder som riskerar att påtagligt
skada riksintressena, eller ge upphov till negativ påverkan i deras omgivning. Likaså får
inga sådana åtgärder ske utom kommunens
gränser. För att kunna utveckla miljöerna som
berörs av riksintressena krävs därför en ständig dialog mellan berörda.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

7. Grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt
bebyggelseutvecklingen
Plankartan på nästa sida sammanfattar grunddragen i markanvändningen och bebyggelseutvecklingen under planperioden, fram till år
2025.
Plankartan lyfter fram både områden som
föreslås genomgå markanvändningsförändringar och områden som avses skyddas mot
förändringar. För de omarkerade delarna
(större delen av kommunen) gäller att pågående markanvändning i huvudsak fortsätter,
men att mindre förändringar också kan prövas
med beaktande av de allmänna intressen som
redovisas i kapitel 2.
Texten i detta kapitel är kortfattad och landar
i riktlinjer som ska beaktas vid myndighetsutövning mm. Mer uttömmande beskrivningar
och motiv finns i kapitel 2.

Bebyggelsestruktur

Planens intention är att ge förutsättningar för
bebyggelsetillskott främst i Finspångs tätort
och i stråket mellan Finspång och Norrköping
längs riksväg 51.
På landsbygden och i de mindre orterna ges
möjlighet till utveckling i utpekade områden
för landsbygdsutveckling i strandnära läge
och i områden med befintliga detaljplaner.

Tätorter med omland

Inom dessa områden kan tätortsutbyggnad
ske. För de tätorter som markerats på kartan
Översiktsplan för Finspångs Kommun

finns ortsbeskrivningar med föreslagna utbyggnadsområden mm.
Omlandets funktion är att säkerställa för tätortens invånare att det finns tillgång till natur,
lantlig miljö och areella näringars fortlevnad.
Förutsättningarna varierar mellan tätorterna
vilket innebär att riktlinjerna har anpassats till
respektive tätort och återfinns i ortsfördjupningarna.

Stråk lämpliga som utvecklingsområden

Stråket Finspång – Norrköping (U1)

Här avses i första hand tillskott av sammanhållna bebyggelsegrupper med främst bostäder som detaljplaneläggs med gemensamma
anläggningar för uppvärmning och VA. De
byar och samhällen längs stråket som är bäst
lämpade för framtida exploatering är Kolstad,
Ysunda, Melby och Vistinge.
Även näringsverksamhet (med mindre ytkrav
och ej så miljöstörande) kan anläggas inom
stråket, i första hand i Vistinge.

Risinge (U2)

Risingeområdet utvecklas med hänsyn till
riksintresset kulturmiljö. På grund av riksintresset kan det endast röra sig om kompletteringar av befintlig bebyggelse, och inga större
exploateringar.
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Stråket Falla - Doversund (U3)

Stationssamhälle utvecklas i Doverstorp på
sikt när järnvägen fått persontrafik.

Tisnarenområdet (U4)

Hela området kring Tisnaren måste utvecklas
med hänsyn till de naturvärden som finns i
området. Tonvikten för ny bebyggelse ligger
på de befintliga byarna Byle/Ekesjö, Hävla och
Brenäs.

Riktlinjer

Tillkommande bebyggelse ska i första hand
detaljplaneläggas. Enstaka tillskott får tillkomma efter enbart bygglovsprövning om det
är uppenbart att tillskottet inte försvårar en
lämplig utbyggnad i övrigt.

Landsbygd

Finspångs kommun anser att all mark utanför Finspångs tätort är att betrakta som landsbygd. I kommunen finns ett bebyggelsetryck
inom Finspångs tätort och i stråket mellan Finspång och Svärtinge.

Riktlinjer

Detaljplan ska övervägas vid prövning av ny
bostadsbebyggelse på platser med stor efterfrågan, eller om hållbar VA- och värmeförsörjning inte kan garanteras på annat sätt.
Nya byggnader ska lokaliseras i anslutning till
befintlig bebyggelse eller till lägen som liknar
Grunddragen i mark- och vattenanvändningen
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traditionella tomtplatser, dvs i skogsbryn och
på höjdlägen i landskapet. Ny bebyggelse ska
även utformas på ett sådant sätt att den passar
väl in i landskapet och den omkringliggande
miljön.

för förändringar nära vägen eller förändringar
som berör enskilda anslutningar till vägen.

Järnväg

För gång och cykelvägar finns inga planerade
nya sträckningar som har samma behov att
säkerställas i översiktsplanen, som det gör
för vägar. Det finns dock en tydlig intention
i översiktsplanen att Finspångs kommun ska
ha ett väl fungerande och utbyggt gång- och
cykelvägnät.

Järnvägssträckan Finspångs – Kimstad planeras få persontrafik på sikt. Järnvägens
standard behöver förbättras för att kunna
förbereda en utökad användning av banan.
Trafikverket har i dagsläget inga planer på att
rusta upp banan. Pendeltågtrafik gör det intressant att utveckla stationssamhällen utmed
sträckan, i första hand i Doverstorp. Orten har
tidigare haft tågstopp, men det är inte givet att
den gamla platsen ska användas. Det är därför
viktigt att åtgärder inte vidtas som försvårar
att tågstopp inrättas inom orten.

Riktlinjer

Riktlinjer

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik

Barriäreffekter för oskyddade trafikanter ska
elimineras. Vid all annan planläggning ska
hänsyn tas till detta, så att gång- och cykelvägnätet kan utvecklas till att bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Vägar

Generellt gäller byggnadsförbud 12 meter från
vägområdets gräns (väglagen). Länsstyrelsen
har beslutat att utvidga förbudet till 30 meter
för riksväg 51 och länsväg 215.
Planerade nya sträckningar för vägarna 51 och
215 säkerställs i översiktsplanen.

Riktlinjer

Stor försiktighet ska tillämpas vad gäller lovpliktiga åtgärder i närheten av väg 51 och 215
på markerad sträcka för att bibehålla möjligheter till vägförbättringar inom och utom vägområdet. Samråd ska ske med Trafikverket in149

Lovpliktiga åtgärder som riskerar att försvåra upprustningen av banan och nya tågstopp
längs banan tillåts inte.

Flygplats

Runt flygplatsen i Sonstorp finns områden
som begränsar byggnadshöjder som bör skyddas för att flygsäkerheten inte ska äventyras.
Områdena skyddas genom att byggnadsverkens höjder inte får överstiga höjdbegränsningarna. Alla byggnadsverk berörs.
Runt flygplatsen kan störningar uppkomma
från flygverksamheten. Där är det mindre
lämpligt att ny bostadsbebyggelse kommer
till.

Riktlinjer

Vid lokalisering av ny bostadsbebyggelse i
flygplatsens närhet ska särskild hänsyn tas till
Grunddragen i mark- och vattenanvändningen

flygbuller. I dessa frågor ska samråd ske med
kommunens miljöenhet. I tveksamma fall bör
samråd ske med Trafikverket.

Tätortens omland

Runt Finspångs tätort har pekats ut ett omland
som till stor del överensstämmer med den
randzon som fanns i föregående översiktsplan
från 1990. Avgränsningen har gjorts 0,2-1,2 km
utanför befintlig och nu planerad bebyggelse
längs naturliga gränser där det varit möjligt.

Lämplighetsprövning av ny bebyggelse bör
ske genom detaljplan.

Värdefulla vattenområden

Med värdefulla vattenområden avses de vattenområden i kommunen som bedöms vara så
värdefulla för kommunens vattenförsörjning,
vattenkvalitet och/eller friluftslivet att dessa
värden långsiktigt ska bevaras och utvecklas.
Det är tillgången på vatten och vattnets kemiska och fysikaliska kvalitet som avgör skydds-

De viktigaste rekreationsområdena utgörs av
områdena Grosvad, Viberga och Viggestorp/
Torstorp. Störst bebyggelsetryck finns i Finspångs tätort.

Riktlinjer

Vid ärendehantering ska strävas efter att vattenområdenas värden enligt ovan långsiktigt
värnas och utvecklas.

Värdefulla grönområden

I värdefulla grönområden ingår de områden
i kommunen som bedöms innehålla så höga
värden för biologisk mångfald och/ eller friluftsliv att dessa värden bör långsiktigt bevaras och utvecklas

Riktlinjer

Ny bebyggelse i randzonen kan försvåra orternas utbyggnad på lång sikt samt vara till hinder för tätortsnära rekreation. Det kan även
leda till krav på utbyggnad av kommunal vatten- och avloppsanläggning, gator, fjärrvärme
mm.

Vid ärendehantering ska strävas efter att värden i områden med naturvärden värnas och
utvecklas.

Landsbygdsutvecklingsområden

Omlandet ska ses som ett strategiskt område
för framtida expansion/ stadsutbyggnad som
ska hållas fritt från bebyggelsetillskott och andra förändringar som kan försvåra en senare
ändamålsenlig utbyggnad och/ eller bevarande för rekreationsändamål. Omlandet innehåller också områden som under planperioden
kommer att vara av betydelse för friluftslivet.

De nya strandskyddsreglerna ger kommunen
möjlighet att peka ut områden där det ska
vara lättare att få dispens från och upphäva
strandskyddet för bostäder, verksamheter och
anläggningar som främjar utvecklingen av
landsbygden.
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen har pekats ut i anslutning till de
mindre orterna. Redovisning av områdenas
avgränsning och motiv för utpekandet finns
under respektive ort.

Riktlinjer

I randzonsområdet ges tätortsintressena hög
prioritet. Det är därför olämpligt att vidta åtgärder som begränsar möjligheterna till närrekreation eller framtida tätortsutbyggnad.
Grunddragen i mark- och vattenanvändningen

värdet. Vattnets kvalitet har i sin tur största
betydelse för växt- och djurliv, friluftsliv eller
för dricksvattenförsörjningen.
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8. Genomförande
Samhällsförändring kan gå snabbt och kan ta
vägar som det inte varit förväntade men det
kan också gå trögt innan man får den effekt
man vill uppnå. Kommunens uppgift är att
finnas med och följa denna förändring och
samtidigt stötta och verka för lokal utveckling. Med en översiktsplanen avvägs olika
allmänna intressen mot varandra för att ange
en gemensam målsättning för den långsiktiga
markanvändningen inom kommunen. Den
ska ligga till grund för fortsatt planering och
utveckling. I det här avsnittet behandlas hur
kommunen ska arbeta för att intentionerna i
översiktsplanen förverkligas.
Gemensamt för varje åtgärd och all fortsatt
planering är att den ska utgå från kommunens
vision med värdeorden attraktivitet, utveckling, kvalitet, öppenhet och livskvalitet i centrum. Vidare ska kommunens invånare stå i
centrum för planeringen genom att den utgår
från ett vardagsperspektiv. Livet i Finspångs
kommun ska ge förutsättningar för ett enkelt
och funktionellt vardagsliv som samtidigt erbjuder det lilla extra och motiverar till aktivitet och välmående. Livet i Finspång ska vara
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart
och det ska synas i de fysiska strukturerna.
Genomförandet i detta avsnitt riktar sig till
alla delar av det kommunala ansvarsområdet.
Projekt som initieras ska prövas mot intentionerna i översiktsplanen. Genomförandet beskrivs i detta avsnitt genom att fem strategier
Översiktsplan för Finspångs Kommun

för genomförande pekas ut. Strategierna sammanfattar uppgiften som kommunen står inför, att realisera översiktsplanens intentioner.

Genomförande i samarbete

Att föra dialog med fastighetsägare, byggledare, näringsliv, organisationer och privatpersoner eller andra intressenter är en viktig del
av genomförandet för att stämma av åtgärder
mot behov och intressen.
Fastighetsägare, byggledare, näringsliv, organisationer och privatpersoner eller andra
intressenter är viktiga aktörer i genomförandet av översiktsplanen. Kommunen kommer
att ha en positiv inställning till externa förslag
och initiativ som är i linje med intentionerna i
översiktsplanen.
Med informationsinsatser stimulerar kommunen aktivitet hos och medvetandegör berörda
intressenter.

Arena Grosvad under uppförande
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Rutiner, arbetssätt och verktyg
Frigöra utrymme
En stor del av genomförandet är beroende
av kommunens åtkomst till mark. Omvandling av befintliga bebyggelseområden kräver
ofta medverkan från markägare. Kommunen
behöver därför bli mer aktiv med information till, och samverkan med, små och stora
markägare för att skapa ett intresse för samhällsförändringar och genom det också frigöra
utrymme för dessa.
Markstrategiskt arbete
Kommunens egen markresurs är viktig för att
underlätta kommunens ansvar för vård, skola
och omsorg, att ge möjlighet till nyproduktion
samt att säkra klimat- och hållbarhetsambitioner i genomförandet. Ur näringslivsperspektiv är egen mark av stor betydelse för att attrahera framtida etableringar samt för att stödja
befintligt näringslivs utveckling. Kommunen ska därför ha som mål att äga tillräckligt
mycket mark för att klara minst tre års stadsoch tätortsutveckling i termer av utrymmesförfrågan samt ha en långsiktig markreserv
för markbyten, verksamhetsetableringar och
infrastruktur av olika slag. Kommunen ska
också prioritera markreserven i strategisk viktiga områden.
Exploateringsekonomi
Kommunen ska i tidiga skeden upprätta grova
ekonomiska kalkyler för genomförandet i utGenomförande

pekade utvecklingsområden och stråk samt
för andra omvandlingsområden där en sammanhållen exploateringsekonomi är viktig för
genomförandet. Intentionen är att kostnaderna för varje exploateringsprojekt ska bära sig
självt. Tills kommunen anser detta vara möjligt är subventionerade priser ett alternativ,
som dock ska omprövas för varje projekt.
Utveckla planeringsstöd
För att studera effekter av samhällsförändring och för att få ett underlag som beskriver
strukturer och tendenser behöver kommunen
utveckla användningen av planeringsstöd.
Trafikflöden, trängsel, klimatutsläpp, buller,
luftkvalitet, flyttmönster, demografi, tillgänglighet till arbetsplatser och service är några exempel som kan följas med en större noggrannhet och kontinuitet. Planeringsstöd i form av
program eller metod som tidigare nämnts är
geografiskt informationssystem (GIS), tidsgeografi, statistik och prognoser. Metoder för
medborgardialog ska utvecklas och prövas
utifrån målgrupp och syfte.
Bevaka och initiera utveckling
Utveckling i samhällen drar ofta åt olika håll,
i vissa områden tycks den stagnera medan andra områden istället tenderar att överhettas.
Kommunens roll är att vara en pådrivande aktör och driva utvecklingen i önskad riktning. I
detta arbete krävs en ständig samverkan med
andra aktörer, både formaliserat och i mer informella sammanhang.

Fördjupade planer och program för
prioriterade områden

För att förbättra beslutsunderlaget inför straGenomförande

tegiska vägval och förbereda för olika utvecklingsprojekt behövs såväl tematiskt som geografiskt avgränsat utredningsarbete.

bundet Östsam, närliggande kommuner och
regioner, industrier och andra intressenter,
inte minst de boende.

Utvecklingsområden och prioriterade områden för bostäder
Kommunen behöver på olika sätt fördjupa
kunskapsunderlaget för de utpekade utvecklingsområdena samt de prioriterade områdena samt för Finspångs tätort. För tätorten ska
en fördjupad översiktplan tas fram.

Vatten och avloppsförsörjningen i kommunens ska planläggas. Energiförsörjningen utreds med en fördjupad vindkartering och en
strategi tas fram för den fortsatta utvecklingen
av fjärrvärmen.

För utvecklingsområdena stråket FinspångNorrköping, Tisnarebygden, Doverstorp/Doversund och Risingebygden tas utvecklingsplaner fram.
Detaljplaner tas fram för de prioriterade områdena Nyhem, Finspångs centrum, Grostorp
och Malviken.

Tematiska utredningar

Park, natur och offentliga rum
I det hållbara samhället spelar närhet och tillgänglighet till natur- och grönområden stor
roll. För att mer strategiskt förse boende i Finspångs kommun med naturnära boende och
tillgängliga samt attraktiva miljöer i och utanför tätorten ska en grön- och blåstruktursplan
för Finspångs tätort tas fram, en fördjupad
översiktsplan för kommunens friluftsliv samt
en strategi för offentlig konst i offentliga miljöer.

Trafik och infrastruktur
Inom trafik- och infrastrukturområdet ligger
en stor utmaning i att underlätta för klimatsmart resande med en attraktiv och levande
stadsmiljö samtidigt som tillgänglighet i sin
helhet upprätthålls och stärks. Ett antal utredningar är aktuella för kommunen:

Kulturmiljö
För att få ett relevant planeringsunderlag som
värnar om och samtidigt utvecklar de kommunala kulturmiljöerna ska kulturmiljöprogrammet färdigställas. Programmet följs av
informationsinsatser för boende i kulturmiljöer samt andra intressenter.

 Förstudie för ny förbifart riksväg 51
 Avsiktsförklaring för riksväg 51
 Fördjupad utredning för ny anslutningsväg till industriområdet norr om tätorten
Finspång
 Trafikplan för Finspångs tätort.

Uthållighet

Kommunen kan inte agera ensam i dessa frågor utan behöver föra en god dialog och en
god samverkan med Trafikverket, Regionför152

Tidsperspektivet på översiktsplanen sträcker
sig över en längre period. Detta kommer att
innebära att förutsättningarna för genomförandet kommer att variera. Det är dock viktigt
att använda huvudstrategierna och de grundläggande idéerna i planen konsekvent som
vägledning under hela plantiden. Medvetna
förändringar tar tid och kräver uthållighet.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

9. Konsekvenser
Sociala konsekvenser
Barnperspektivet

För att uppnå barnkonventionens krav om
barns rättigheter i samhället är det viktigt att
Finspångs kommun beaktar dessa frågor i planeringen. Skolor, fritidsaktiviteter, idrottsplatser, rekreationsområden och säkerhet för barn
och ungdomar är exempel på frågor som får
direkta konsekvenser för barn och ungdomar
boende i Finspångs kommun.
Översiktsplanen har pekat på vikten av att
barn och ungdomar i Finspångs kommun lär
i en stimulerande miljö. Utemiljön i skolan ska
ge möjlighet till lek och aktivitet och spegla
den åldersgrupp skolan är avsedd för. I syfte
att minska de korta bilresorna och göra trafikmiljön mer säker för barnen ska gång- och cykelnätet utvecklas än mer. Säkra skolvägar är
ett led i det arbetet.

Ytterligare en viktig aspekt i planeringen har
varit barn och ungdomars trygghet i samhället.
Mindre barn rör sig mest i närområdet och
behöver omges med en trygg och stimulerande miljö, medan ungdomar rör sig över
större områden i kommunen och framförallt
i tätorten Finspång. Översiktsplanen pekar på
nödvändigheten i att gå djupare i att identifiera områden där barn och unga känner sig
otrygga för att tillsammans undanröja otrygga

Folkhälsomål

För att bidra till och arbeta för de nationella
målen om folkhälsa är det viktigt att Finspångs kommun beaktar området i planeringen. Framförallt handlar det om att skapa
strukturer som främjar en god hälsa. Delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas
uppväxtvillkor, miljöer och produkter samt
fysisk aktivitet är fyra av de elva målområden
som styr folkhälsopolitiken. Dessa fyra områden är samtliga utpekade som viktiga områden i översiktplanen.
Medborgardialog ska främja delaktighet i
planeringsprocesser och även bidra till ökad
kunskap hos medborgare. Medborgardialogen är det viktigaste instrumentet för att få en
planering som bygger på kunskap ocherfarenhet istället för föreställningar, på det sättet blir
vardagsperspektivet styrande. Barn och ungas
uppväxtvillkor stimuleras genom barnperspektivet. Att utveckla befintliga bostadsområden, centrummiljön och se över grön- och
blåstrukturen är exempel på hur utemiljön är
en del av planeringen och som förutsättningar
för en god hälsa. Fysisk aktivitet stimuleras
genom strategin att minska de korta bilresorna som handlar om att utveckla gång- och cykelnätet och utemiljöerna i framförallt tätorten
Finspång. Tryggare och säkrare utemiljöer ska
stimulera till en ökad rörlighet.

Finspångs kommun har gott om friluftsmöjligheter och aktiviteter för barn och ungdomar. Förutsättningar för ett aktivt liv har skapats med fritidsanläggningen Arena Grosvad
och andra mindre anläggningar runt om i
kommunen, fotbollsplaner, ridhus, motionsspår, kanotleder och orienteringsbanor bland
mycket annat. Badplatser finns med en spridning i hela kommunen. Översiktsplanen pekar
på att grönområden och parker i kommunen
ska fortsätta att utvecklas för att stimulera aktivitet, likaså lekplatser.
Översiktsplan för Finspångs Kommun

moment i den fysiska miljön.
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Konsekvenser

Jämställdhet

Jämställdhet i fysisk planering handlar om att
skapa goda förutsättningar för alla att få ihop
ett fungerande vardagsliv. Förutsättningarna
kan röra vägen till skola, arbete, affärer, vård,
och fritidsaktiviteter oavsett om man har bil,
åker kollektivt eller går och cyklar. Översiktsplanen pekar på medborgardialogen som det
yttersta instrumentet för en jämställd planering, endast på det sättet kan vi få en erfarenhetsbaserad planering och undvika att reproducera icke jämställda strukturer baserade på
föreställningar om mäns respektive kvinnors
behov. Med en blandad bebyggelse skapas
bättre förutsättningar att bo kvar i ett område
i livets alla skeden,. Förtätning ger bättre förutsättningar och underlag för service och därmed en ökad närhet oavsett färdsätt.

Ekonomiska konsekvenser

De flesta föreslagna utbyggnadsområden för
bostäder och verksamheter ligger i anslutning
till redan befintliga bostads- och verksamhetsområden, vilket ökar möjligheterna att
utveckla ekonomiskt gynnsamma samhällsstrukturer. Nya bebyggelseområden kan till
exempel hjälpa till att bekosta utbyggnad eller upprustning av vatten- och avloppssystem.
Även vid utveckling eller utbyggnad av vägar,
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar lönar
det sig att utbyggnaden skett utifrån redan befintliga områden.

ten av att skapa goda förutsättningar för näringslivet att bedriva verksamhet i Finspångs
kommun. Det finns i planen utbyggnadsområden för verksamhet som ligger mycket bra till
ur tranportsynpunkt och även med närhet till
kollektivtrafik. I planen finns också utbyggnadsområden där den omgivande naturen har
varit mer prioriterad än mycket goda transportmöjligheter, detta för att ta bättre vara på
naturens resurser genom att öka möjligheten
för besöksnäringen att utvecklas i kommunen.
Utbyggnadsområden för verksamhet i kommunen har en bredd som gynnar en utveckling inom flera branscher. Att få en jämnare
branschstruktur i kommunen är önskvärt ur
ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv.
Ytterligare ett område som väntas få positiva
effekter också för näringslivet är utvecklingen
av attraktionskraften i kommunen med Finspångs tätort i centrum. Stadsmiljön ska vara
trivsam och lockande och det ska finnas goda
möjligheter till ett tryggt och attraktivt boende. Finspång är den nära kommunen där det

Konsekvenser

Infrastruktur

Det övergripande målet för transporterna är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet. Därför ska Finspångs transportsystem vara både klimatanpassat och tillgängligt. Kommunen ska skapa
förutsättningar för mer miljövänliga transporter genom att till exempel skapa möjlighet
för lokal/regional produktion av biogas samt
att skapa bättre förutsättningar för transporter med elbilar. Belastningen på vägnätet ska
minskas genom att så mycket som möjligt av
dessa transporter flyttas över till spårbunden
trafik. Den nya bebyggelsen på landsbygden
prioriteras i kollektivtrafikstråk för att minska
klimatpåverkan för transporter.
I planeringen av den fortsatta utvecklingen av
kollektivtrafiken utvecklas områden för handel, verksamheter, och bebyggelse i kollektivtrafiknära områden. Det ska skapas goda förutsättningar för kollektiva resrelationer med
våra grannlän och grannkommuner. För en så
hållbar kollektivtrafik som möjligt utformas
den till förmån för effektiv resursanvändning,
god miljö, tillgänglighet och säkerhet.

Näringsliv

Ett dynamiskt näringsliv med hållbara strukturer är viktigt för kommunens ekonomiska
utveckling. Översiktsplanen har betonat vik-

finns närhet till arbete, omsorg, skola, handel
och nöjes- och fritidsaktiviteter samt sociala
kontakter och relationer. I en attraktiv kommun trivs medborgarna men lockar även till
sig inflyttare, vilket är av stor betydelse för
framtiden.

DUO-tåg provkörs på banan vid sjön Glan
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Genom att tillämpa fyrstegsprincipen vid behov av vägutbyggnad, övervägs och prövas
alltid om det finns andra mer hållbara och resurseffektiva lösningar än nybyggnation. FörÖversiktsplan för Finspångs Kommun

bättringar av genomfartsleden på riksväg 51
är en högt prioriterad fråga för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Avgränsning av MKB

En god IT-infrastruktur är av hög betydelse
för både företag och privatpersoner. Översiktsplanen är tydlig med att näringsliv och
privatpersoner ska ha tillgång till bredband
och telefoni med hög kapacitet samt tillgång
till en öppen bredbandsmarknad.

 Bakgrund
 Miljöbedömning
 Områdesbeskrivning
 Avgränsning
 Geografisk: Både inom kommunen samt
områden utanför kommunen där planförslaget kan ha miljöpåverkan.
 Saklig avgränsning. Enligt miljöbalken
ska konsekvensbeskrivningen innehålla
en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma
med avseende på biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa, djurliv,
växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar
och annat kulturarv samt det inbördes
förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
 Tidsmässig avgränsning. Vilken tidshorisont översiktsplanen har
 Alternativredovisning
 Nollalternativ. Nollalternativet speglar en trolig utveckling om det aktuella
planförslaget inte genomförs.
 Planförslaget
 Övriga alternativ
 Bedömning av planens konsekvenser
 Planförslag
 Planens konsekvenser och miljömålsuppfyllelse
 Samlad konsekvensbedömning

Boendemiljö

Översiktsplanen betonar en boendeutveckling
som ska attrahera både nuvarande och kommande generationer. Det sker genom att planera för bostäder i attraktiva och centrala lägen
med närhet till service och kommunikationer.
Fler småhustomter ska tillkomma och boendemiljöerna i både nya och befintliga områden
ska utvecklas för att öka attraktiviteten. Bostadsbeståndet ska ses över för att anpassas till
efterfrågan. Genom att skapa förutsättningar
för de som vill lämna sina villor till förmån för
hyres- och bostadsrätter ökas rörligheten på
bostadsmarknaden. En ökad rörlighet och en
högre attraktionskraft i boendemiljöerna gynnar Finspångs kommun under förutsättning
att de tillskott vi planerar för blir verklighet.

Miljöbedömning

Boverket har slagit fast att en översiktsplan
alltid innebär betydande miljöpåverkan. Detta
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning
enligt 6 kap. Miljöbalken har tagits fram, och
bifogas översiktsplanen. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas (6 kap 11 § miljöbalken)
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Miljökonsekvensbeskrivningen följer följande
upplägg:
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 Övervakning och uppföljning av planens
miljöpåverkan
Inom kommunens befintliga tillsyns- och
övervakningssystem
Samråd om omfattning och detaljeringsgrad
av miljökonsekvensbeskrivningen hölls med
länsstyrelsen i Östergötland den 20 maj 2010.
Slutsatsen av samrådet om avgränsningen var
att fokus ska läggas på följande aspekter:
 Kulturmiljö
 Naturmiljö
 Vatten
 Rekreation och friluftsliv
 Energi och naturresurser
 Boendemiljö och hälsa (inklusive samtliga
miljö och riskfaktorer)
 Hushållning med jordbruksmark
Samråd om avgränsningen har skett med berörda kommuner.

Konsekvenser

10. Planeringsunderlag och Referenser
Finspångs kommun, översiktsplan 1990.
Finspångs kommun, centrumutredning 2007
Renhållningsordning för Finspångs kommun.
Avfallsplan. Antagen av KF 2004-05-26
Finspång – ovanligt mycket energi. Förslag till
energiplan för Finspångs kommun. 2008-01-29
Trafik för en attraktiv kommun. Trafikstrategi
för Finspångs kommun. Antagen av KF 200910-28.
Kulturmiljövårdsprogram för Finspångs kommun, arbetsmaterial
Handlingsprogram för skydd mot olyckor,
mandatperioden 2003-2006. Gällande från
2005-01-01. Antagen av KF 2004-12-15, enligt
KF § 306.
Statistik från SCB, Jordbrukverket och Skogsstyrelsen
Naturvårdsprogram för Finspångs kommun.
Antagen av KF 2003-03-26
Vindkrafthandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära
vattenområden. Boverket.
Magnetfält och hälsorisker. Broschyr från Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten,
Planeringsunderlag och referenser

Länstransportplan för Östergötlands län 20102021 (LTP 2010-2021), Regionförbundet Östsam
Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett
genusperspektiv, Anita Larsson och Anne
Jalakas.
Samhällsplanering för ett aktivt liv, fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa, Statens folkhälsoinstitut.
Risinge-Riksintresse för kulturmiljövården
Planeringsunderlag 2010, Länsstyrelsen Östergötland
Med barnkonventionen som karta och kompass i kommuner och landsting, Barnombudsmannen. (2001)
Förbindelsen Norrköping - Örebro. Sammanställning av planerade och tänkbara åtgärder
för vägarna 51 och 50.01 i Östergötlands och
Örebro län. Vägverket konsult, 2000.
Stråkanalys riksväg 51, Norrköping - Finspång - Örebro. Regionförbunden Östsam och
Örebro, 2008.
Väg 215 Norsholm – Finspång, förbifart Falla.
Vägutredning. Vägverket 1997
Riksväg 51, Förbifart Finspång (Översätter –
Linköpingsvägen). Komplettering av utredningsplan. Vägverket 1995

156

Rapporter

Översvämningsrisker i fysisk planering. Rekommendationer för markanvändning vid
nybebyggelse. Länsstyrelserna 2006
Strandskyddsvägledning, remissutgåva. Naturvårdsverket och Boverket 2009
Samhällsplanering för ett aktivt liv, fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa, Statens folkhälsoinstitut.
Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysik aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga, Statens folkhälsoinstitut. (2008)
Riskperspektiv på transporter av farligt godsKänsliga punkter i Östergötlands län, Riskbild
Östergötland, Skill och Länsstyrelsen Östergötland 2009
Boken om översiktsplan, Boverket
Djurhållning och bostäder – en kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län.
Länsstyrelsen Blekinge län 2008

Webbsidor

www.raddningsverket.se
www.lansstyrelsen.se
www.naturvardsverket.se
www.boverket.se
Översiktsplan för Finspångs Kommun

Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region, där vi skapar
utveckling och livskvalité genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.
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