
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Organisationsnummer 212000-0423
www.finspang.se

Telefon 0122-850 00  
Fax 0122-850 33  
kommun@finspang.se  

Handläggare

Marika Östemar
Planarkitekt, Funktionsansvarig Detaljplan
0122-852 90
marika.ostemar@finspang.se

Detaljplan för Sundsvägen, del av Nyhem 1:2

Granskningsutlåtande

Granskningsskede
Detaljplanen för Sundsvägen del av Nyhem 1:2 har varit utställd för granskning under tiden 20 juni till 
12 augusti 2022. Miljöfunktionen har fått utökad svarstid till den 19 augusti 2022.

Sammanfattning och revideringar
Yttranden från 11 olika remissinstanser och sakägare inkom under granskningstiden. Med anledning 
av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort följande redaktionella ändringar efter 
granskningen: 

 Grundkartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar.

 Planbeskrivningen kompletteras med information om en eventuell framtida utveckling av 
Axsäters reningsverk samt smittspridning från reningsverket. 

 Planbeskrivningen kompletteras med trafikunderlaget från bullerutredningen.

 Begreppet tomt ändras till fastighet. 

 Genomförandetiden för planen ska vara 10 år. Planbeskrivningen justeras så att den stämmer 
överens med plankartan.

 Förtydligande kring hantering av vägsamfälligheten

 Illustrationslinjerna på lokalgatan tas bort i plankartan.

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
Ägare till Nyhem 2:58 och Nyhem 2:49 har framför skriftiga synpunkter som inte tillgodosetts i 
planförslaget. 

Synpunkterna avser bebyggelsens omfattning och typ av upplåtelseform.

Fortsatt arbete
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.

Datum Beteckning
2022-11-22 KS.2016.0767
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Inkomna yttranden
Myndigheter, nämnde m fl Inkom datum Anmärkning

1. Länsstyrelsen 2022-07-11 Ja

2. STF Bråvalla 2022-06-16 Nej

3. Trafikverket 2022-06-27 Nej

4. Polismyndigheten 2022-06-28 Nej

5. Vattenfall eldistribution AB 2022-07-04 Ja

6. Lantmäteriet 2022-07-15 Ja

7. PostNord Sverige AB 2022-07-31 Ja

8. Naturskyddsföreningen Finspång 2022-08-06 Nej

9. Sektor Social Omsorg 2022-07-22 Nej

10. Miljöfunktionen 2022-08-18 Ja

Sakägare Inkom datum Anmärkning

11. Brf Lodjuret, Oxhagsvägen 1-3 2022-07-07 Ja

Synpunkter på granskningshandlingen
1. Länsstyrelsen Kommentar

Kontroll enligt kap 11 PBL

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsens lämnade synpunkter i samrådet 
berörande detaljplanens dagvattenhantering. 
Kommun har hanterat synpunkterna på ett 
tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen har inget 
ytterligare att tillägga.

Noteras

Hälsa och säkerhet
Axsäters reningsverk
Kommunen har genomfört de utredningar 
Länsstyrelsen efterfrågade i samrådet. 
Resultaten visar att den bedömda luktpåverkan 
under sommaren tangerar gränsen för 
planområdet. Enligt utredningen bör 
spridningsmönstret avseende risker med smitta 
ha en liknande utbredning som lukt. Dessa 
beräkningar är dock baserade på dagens 

Sundsvägen utformas för tillkommande trafik. Det 
finns även utrymme för att anlägga en separat 
gång- och cykelväg fram till den sydöstra delen 
av planområdet.

Trafikbullerutredningen har tagit höjd för en ökad 
trafik utifrån Trafikverkets prognos. Kommunen 
bedömer att gällande för trafikbuller uppfylls även 
vid en ökning av trafiken till reningsverket. 
Planbeskrivningen kompletteras med 
trafikunderlaget från bullerutredningen.
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förutsättningar och innehåller inget 
framtidsscenario som tar hänsyn till den tillväxt 
kommunen har planerat för i sin ÖP. Denna 
planerade befolkningsökning kommer att medföra 
påverkan på reningsverket. Om större mängder 
avloppsvatten ska hanteras kommer det innebära 
mer störningar av lukt, buller och transporter till 
och från reningsverket. 

Länsstyrelsen saknar en bedömning av detta.

Rapporten ”Lokalisering av bostäder vid Axsäters 
avloppsreningsverk” (Sweco 2018) tar höjd för en 
utbyggnad av reningsverket för att nå 
kommunens vision om 30 000 invånare år 2035. 

Planbeskrivningen kompletteras med information 
om en eventuell framtida utveckling av Axsäters 
reningsverk samt smittspridning från 
reningsverket.

Skydd mot olyckor, översvämning och erosion
Planförslaget har justerats på ett tillfredställande 
sätt med hänsyn till de synpunkter Länsstyrelsen 
hade i samrådet gällande geoteknisk utredning 
och risk för översvämning samt ras och skred.

Noteras

2. STF Bråvalla Kommentar

STF Bråvalla har studerat inbjudan till granskning 
av detaljplan för Sundsvägen i Finspång. Efter 
kontakter inom styrelsen för STF Bråvalla har vi 
kommit fram till följande:

STF Bråvalla har inget att invända mot en 
utvidgning av bostadsområdet längs Sundsvägen 
i Finspång. Området, som skall bebyggas, är 
inget som vår förening använder för vandringar 
eller andra friluftsaktiviteter.

Vi tackar och uppskattar er inbjudan och ser fram 
mot att få yttra oss även framledes.

Noteras.

3. Trafikverket Kommentar

Trafikverket har inget att erinra. Noteras.

4. Polismyndigheten Kommentar
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Polismyndigheten har ingen erinran gällande 
detaljplanen.

Trygghets- och brottsförebyggande medskick:
• Då gång- och cykelväg anläggs bör belysning 

även anläggas
• Om garage/ carport byggs vid flerbostadshus 

bör de förläggas så att garageportar syns från 
flerbostadshusen.

Noteras.

5. Vattenfall Eldistribution AB Kommentar

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall 
Eldistribution, återkommer med svar på remiss 
”Granskning Detaljplan Sundsvägen bostads-
bebyggelse på fastighet Nyhem 1:2 Finspångs 
Kommun Ärende KS.2016.0767” och lämnar 
följande yttrade.

Vattenfall Eldistribution noterar följande i 
framtagen samrådsredogörelden:
• Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) - 

Vattenfall har en befintlig transformatorstation i 
planområdets sydöstra del. Stationen har 
erhållit erforderligt E-område. Vattenfall 
Eldistributions kommentar: Okej för vår del

Noteras

• Utöver den befintliga stationen önskar 
Vattenfall erhålla ytterligare möjligheter att 
etablera en station i den norra delen av 
planområdet. Kommunen får gärna föreslå ett 
E-område på minst 10*10 meter. 

• Kommunens Kommentar - Synpunkten 
noteras. Ett område på ca 10*10 meter införs 
på plankartan längs med Sundsvägen, ca 70 
m söder om Oxhagsvägen. Vattenfall 
Eldistributions kommentar: Vattenfall 
Eldistribution önskar att detta E1-område 
flyttas ned till planerat bostadsområde och 
placeras någonstans inom område markerat 
med en svart ring.

E1-området ca 70 meter söder om Oxhagsvägen 
ligger kvar i detaljplanen.

Området som Vattenfall föreslår för ny station är 
redan planlagt som LSS-boende. Detaljplanen 
har fortfarande genomförandetid och kommun 
kommer inte att ändra denna detaljplan.

Det är möjligt att anlägga en ny nätstation i 
anslutning till vändplatsen på Skogsbrantsvägen 
i den södra delen av området. Den kommer då 
att ligga utanför planlagt område tills vidare. 
Placeringen har stämts av med 
bygglovsfunktionen och Vattenfall Eldistribution.
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Under förutsättning att det placeras ett E1-område 
enligt önskemål ovan har Vattenfall Eldistribution 
inget att erinra i detta planärende.

6. Lantmäteriet Kommentar

Grundkarta
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det 
är viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas 
för att göra det lätt för den som är berörd av 
planen att hitta respektive fastighet på plankartan

Fastighetsbeteckningar läggs till i plankartan.

Egenskapsbestämmelser relaterade till tomt eller 
fastighet
I planförslaget har planbestämmelser (e3, p2) 
relaterats till begreppet tomtplats och 
tomtplatsarea. Lantmäteriet vill påminna om att 
begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som 
inte är en allmän plats men som omfattar mark 
avsedd för en eller flera byggnader och mark som 
ligger i direkt anslutning till byggnaderna och 
behövs för att byggnaderna ska kunna användas 
för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § 
PBL). Begreppet tomt har inte någon betydelse i 
äganderättsligt hänseende, medan däremot 
fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En 
fastighet kan ibland innehålla flera tomter och 
ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera 
fastigheter. Eftersom tomt inte är ett 
fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i 
vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken 
omfattning tomten har och var tomtgränsen går. 
Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i 

Planbestämmelserna ses över. 
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planbestämmelser. Se gärna en film från 
Boverket ang. begreppen tomt och fastighet.

Bestämmelse om genomförandetid
Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL ange en 
administrativ bestämmelse om vilken 
genomförandetid som gäller för detaljplanen. I 
den aktuella detaljplanen uppges genomförande-
tiden via administrativ bestämmelse vara 10 år. 
Lantmäteriet upplyser om att föreskriven 
genomförandetid i planbeskrivningen skiljer från 
detta då den föreskriver om en genomförandetid 
på 5 år.

Genomförandetiden för planen ska vara 10 år. 
Planbeskrivningen justeras så att den stämmer 
överens med plankartan.

Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet 
redovisas inte
I planbeskrivningen anges att markanvisnings-
avtal ska upprättas i ett senare skede, men inget 
ytterligare anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 
3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att 
genomföra markanvisningar, redan i samråds-
skedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal i planbeskrivningen. 

Använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 
a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när 
ni kompletterar planhandlingarna.

Kommunen kan komma att skriva ett mark-
anvisningsavtal i ett senare skede. Eftersom detta 
inte är beslutat än så vet kommunen inte vilka 
frågor som avtalet kommer att innehåll. 

I planbeskrivningen finns en hänvisning till 
kommunens riktlinjer för markanvisningar. 

Illustrationslinjer
Lantmäteriet har efter genomläsning av 
detaljplanen inte uppfattat angivna lilamarkerade 
illustrationslinjer i plankarta och vad de har för 
funktion.  

Illustrationslinjerna visar tänkt utformning av 
vägområdet avseende gång- och cykelväg samt 
lokalgata. 

Illustrationslinjerna på lokalgatan tas bort i 
plankartan.

Hantering av vägsamfällighet
I planbeskrivningen kan utläsas: ”Avgränsningen 
för vägsamfälligheten ska ses över i samband 
med genomförandet av detaljplanen, då det ska 
bli kommunalt huvudmannaskap hela vägen till 
reningsverket.” Lantmäteriet anser att kommunen 
redan i samrådsskedet bör redogöra för de 
fastigheter och delägande fastigheter som berörs 

Planbeskrivningen förtydligas avseende 
hanteringen av vägsamfälligheten. 

Fastighetsförteckningen kompletteras med de 
fastigheter som ingår i vägsamfälligheten. 
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av planförslaget och på vilket sätt, samt hur de 
ska hanteras vid planens genomförande.  

Planförslagets påverkan på befintliga planer
Av planförslagets handlingar verkar det som att 
tidigare framtagna stadsplaner ska fortsätta gälla 
inom de områden som inte omfattas av det nya 
planförslaget. 

Lantmäteriet efterfrågar ett förtydligande om 
detaljplanen kommer att påverka befintliga planer 
i området.  

Området som är inneslutet av detaljplanen 
(fastigheten Nyhem 1:6) är planlagd för LSS-
boende.

7. PostNord Sverige AB Kommentar

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska 
godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att 
det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och 
verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus 
ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i 
samband med nybyggnation eller förändring av 
befintlig detaljplan.

En placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen.

Noteras.
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8. Naturskyddsföreningen Finspång Kommentar

Vi har studerat detaljplanen och har inget att 
invända. Vårt tidigare påpekande om hänsyn till 
kolonilottsbrukarna ser vi har beaktats.

Noteras.

9. Sektor Social Omsorg Kommentar

Sektor social omsorg bedriver många olika 
verksamheter och har alltså behov av olika 
former av verksamhetslokaler. Det handlar om 
grupp- och servicebostäder för funktionsnedsatta 
och lokaler för daglig verksamhet, enligt både 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare 
rör det sig om lokaler för 
arbetsmarknadsenhetens verksamheter och flera 
andra verksamheter.

Sektor social omsorg har inga synpunkter i detta 
ärende specifikt. Det är dock önskvärt att 
sektorns behov av verksamhetslokaler tas i 
beaktande vid detaljplanering.

Noteras.

10. Miljöfunktionen Kommentar

• Störande lukt från reningsverket tas upp för 
slamhanteringen som en risk sommartid i 
utredningen. En åtgärd för detta beskrivs 
genom att bygga om slamhanteringen för att 
minska risken för luktstörningar. Ett 
klargörande hur möjligheten till detta ser ut 
bör belysas utifrån reningsverkets sida.

• Transporter till och från reningsverket tas 
även upp i utredningen. Transporter av 
externslam kan utgöra bullerstörningar om 
verksamheten utökas i takt med att 
kommunen växer på landsbygden.

Se kommentar till Länsstyrelsen.

11. Sakägare Brf Lodjuret,
Oxhagsvägen 1-3

Kommentar

1. Vi vill veta mer hur man planerat vägar och 
trottoarer samt övergångställen för området. 
Idag råder högerregeln i trevägskorsningen 

Detaljutformning av vägar och gång-och cykelvägar 
är inget som styrs av detaljplanen. Det förslag till 
utformning som diskuterats är att Sundsvägen blir 
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Sundsvägen/Oxhagsvägen och enligt 
information så skall väjningsplikt införas. 

Hur kommer det se ut i korningen? 

Vi vill se en korsning med gott om plats för att 
kunna hantera den stora mängd trafik som 
idag blir mornar och eftermiddagar då 
skolbussar och föräldrar kör långt över 
hastighetsbestämmelserna. Lägg till den trafik 
av föräldrar som kommer att komma från de 
nybyggda fastigheterna som ytterligare 
kommer belasta den intensiva trafik som blir 
från korsningen upp mot och till 
Nyhemsskolan. Vägen idag känns inte 
planerad för det hårda tryck som blivit av 
skjutsande föräldrar samt skolskjutsar de 
senaste 15 åren, har man tagit hänsyn till det i 
planen? 

Fram till nyligen så hade vi inte ens ett 
övergångställe för att kunna ta oss ifrån 
Oxhagsvägen 1-3 till andra sidan vägen och 
barn från området kom knappt över för att 
kunna ta sig till skolan. Det råder även en risk 
för de skolbussar som färdas nedför backen 
från Nyhemsskolan mot Sundsvägen, de 
kommer ofta upp i otillåten hastighet och får 
svårt att stanna vid övergångsstället vid 
Oxhagsvägen 1-3. Lägg till den trafik av 
föräldrar som kommer att komma från de 
nybyggda fastigheterna som ytterligare 
kommer belasta den intensiva trafik som blir 
på mornarna och eftermiddagarna av bilar och 
skolbussar. Vi anser att i dagsläget att vägen 
redan är undermålig för nuläget. Det var 
nyligen en olycka i korsningen högre upp 
mellan en bil och skolungdom på moped. Barn 
har en tendens att ta närmsta möjliga väg till 
skolan, och det finns trottoar på endast en sida 
av Oxhagsvägen 1-3 och upp mot skolan. Hur 
säkerställer ni en trygg färdväg för de barn 
som går till skolan?

huvudled och att trafik från anslutande vägar får 
väjningsplikt mot trafiken på Sundsvägen. Eventuellt 
behöver korsningen kompletteras med en refug för 
att fordon inte ska gena i korsningen.

Utanför förskolan kommer det behövas någon form 
av fysiska hinder för att trafiken ska tvingas hålla 
angiven hastighetsbegränsning.

En ny gång- och cykelväg anläggs längs med 
Sundsvägen från Oxhagsvägen till Bangårdsvägen. 
Gång- och cykelpassager över Oxhagsvägen och 
Sundsvägen behöver också anläggas. Gång- och 
cykelvägen ansluter efter passagen över 
Oxhagsvägen till befintlig gång-och cykelväg.

Förslag till trafikåtgärder i området kommer att tas 
fram i samband med att området exploateras. 

Kommunen bedömer att det finns möjlighet att gå 
och cykla på ett säkert sätt från den nya 
bebyggelsen till förskola och skola på Nyhem.
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2. Hur mycket kommer de boende i 
Oxhagsvägen 1 A-D se av fastigheten som 
kommer byggas vid korsningen? Vad vi förstår 
så är det 6 våningar och taket på fastigheten 
kommer att vara ca fyra meter över ”markplan” 
på baksidan av Oxhagsvägen 1A. Hur kommer 
de boende uppleva byggnaden som skall 
byggas? Kommer byggnaden bli högre än de 
träd som finns bakom Oxhagsvägen 1a-b?

Marknivån bakom Oxhagsvägen 1A-B är + 52 meter. 
Marknivån för nytt sexvåningshus bedöms ligga på 
38 meter. Högsta totalhöjd för ny byggnad är 20 
meter. Detta innebär att plushöjden för byggnadens 
tak ligger på 58 meter. 

Den nya byggnaden kommer att sticka upp 6 meter 
över den marknivå som Oxhagsvägen 1A-B ligger 
på. Avståndet mellan byggnaderna är cirka 70 
meter. Siktmässigt finns den redan nu 
skogsvegetation mellan ny och befintlig bebyggelse. 
Sex meter motsvarar ett 1½ -våningshus.

Byggnaden kommer att vara lägre än de träd som 
finns bakom Oxhagsvägen 1 A-B.

3. Skogen emellan 6 våningshuset och 1 A-D 
tillhör klassificeringen ”påtagligt värde” detta 
område har vid flertalet tillfällen rensats på sly 
och träd av kommunen, antar att detta skett 
innan man gjort denna naturvärdesinventering. 
Kommer man fortsätta att rensa ut som 
tidigare eller kommer man ”vårda” området 
efter naturvärdesinventeringen? Och vad 
innebär det i så fall? Vi är angelägna att man 
låter skogen vara, så boende på 1 A-E ser så 
lite som möjligt av fastigheten.

Enligt kommunens objektskatalog för naturvärden 
utpekas området som lokalt intresse (klass 4). 
Området avses bevaras som en talldominerad skog. 
Död ved ska finnas i riklig mängd. Avverkning, 
exploatering och markarbeten är åtgärder som kan 
skada naturvärdet.

Kommunen avser att bevara och sköta området som 
ett skogsområde.

4.Vi vill även ha information om vart 
återvinningsstationen som befinner sig i 
korningen kommer att hamna? Boende på 
Oxhagsvägen 1-3 har möjlighet att sopsortera 
hos oss. Men vi ser att det kan komma att bli 
ett högre tryck hos oss och vi måste ha 
tömning oftare då många boende tar sig en 
liten promenad ner till korsningen för att lämna 

Återvinningsstationen kommer att flyttas till ny plats 
inom Nyhemsområdet. 
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återvinningsmaterial. Därav nya placeringen 
av återvinningsstationen är viktig för oss.
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