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Detaljplan för 

SUNDSVÄGEN 

del av fastigheten Nyhem 1:2 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplanen för del av Nyhem 1:2 (Sundsvägen) har varit utställd för sam-
råd under tiden 27 december 2016 till 7 februari 2017.  

Detaljplanen kungjordes till Norrköpings Tidningar och Folkbladet den 27 
december 2016. 

Öppet hus hölls i kommunhusets reception den 27 januari kl. 13.00-15.00.  

Samråd har skett genom remissförfarande med berörda sakägare samt med 
statliga och kommunala instanser. 

Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden: 

Länsstyrelsen   2017-02-09 

Kommunala instanser 

Finspång Tekniska Verk AB  2017-01-17 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

Trafikverket   2017-02-01 

Lantmäteriet   2017-01-30 

AB Östgötatrafiken   2017-01-02 

Polismyndigheten i Östergötlands län  2017-01-11 

Vattenfall Eldistribution AB  2017-02-17 

Skanova AB   2017-02-20 

Naturskyddsföreningen    2017-02-06 

Finspångs PRO-förening   2017-02-08 

Villaägarna i Finspång    2017-02-03 

Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Finspång  2017-01-11 

Axsäters koloniträdgårdsförening  2017-02-03 
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Berörda- fastighetsägare och andra 

Se bilaga. Numrering av synpunktförfattare följer nummerordningen i bila-
gan. 

Synpunktsförfattare 1  2017-01-03, 2017-01-24, 2017-02-08 

Synpunktsförfattare 2   2017-01-08 

Synpunktsförfattare 3   2017-01-09 

Synpunktsförfattare 4   2017-01-24 

Synpunktsförfattare 5   2017-02-04 

Synpunktsförfattare 6   2017-02-08 

Synpunktsförfattare 7   2017-02-07 

Synpunktsförfattare 8   2017-02-07 

 

Efter samrådsförfarandet har önskemål om LSS-boende i området framförts. 
Kommunen såg det som en angelägen fråga att snarast pröva det önskemå-
let. Det innebär att detaljplan för del av Nyhem 1:2, som varit på samråd, 
därefter fick en separat planprövning av LSS i ett granskningsskede inom ett 
delområde av det ursprungliga planområdet. Detaljplanen för LSS har däref-
ter antagits av kommunen samt vunnit laga kraft den 10 juli 2020.   

Övriga delar, utöver delområdet för LSS, av den ursprungliga planen har nu 
bearbetats vidare i en egen process i ett granskningsskede. Det innebär att en 
särskild samrådsredogörelse för den ursprungliga planen härmed redovisas 
med svar på inkomna yttranden. 

Efter samrådet av den ursprungliga planen för Sundsvägenområdet är det 
möjligt för kommunen att växla från ett utökat förfarande, som det var i den 
ursprungliga planen, till ett standardförfarande för nu upprättad plan. Sam-
rådskretsen avses vara densamma som i samrådsskedet. 

Den här planen har bedömts kunna gå vidare i planprocessen i ett gransk-
ningsförfarande innan antagande av planen. 

Planprocessen, standardförfarande 
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FÖRÄNDRINGAR I PLANKARTAN 

Följande väsentliga förändringar har gjorts på plankarta: 

- På plankartan har bostadsbebyggelse tagits bort och ersatts med naturmark 
västra sidan Sundsvägen.  

- I större delen av området har bestämmelse om totalhöjd ersatts av be-
stämmelse om nockhöjd. Vid odlingslotterna gäller nockhöjd åtta meter, 
utom närmast Sundsvägen där tio meters nockhöjd införts. 

- Gatuhöjder har införts för de två nya vägarna inom området. 

- Bestämmelse om högsta nockhöjd för komplementbyggnad utgår på pla-
nen.  

- Gata har införts mellan Oxhagsvägen och förskoletomten vid Sundsvägen. 

- Bestämmelser har införts för kvartersmarken mellan Sundsvägen och järn-
vägen för att säkerställa markstabiliteten. 

- Ett område (E-område) för transformatorstation har införts på plankartan 
ca 70 meter söder om Oxhagsvägen. 

- Ett område (E-område) för pumpstation har införts på plankartan vid od-
lingslotterna. Även en yta Natur och våtmark har införts kring pumpstation-
en.   

- Vissa justeringar har gjorts för att inrymma ledningsstråk enligt FTV:s 
önskemål. 

- Till granskningsskedet har gata planlagts ända fram till reningsverket med 
kommunen som huvudman.  

- Planlagd gatas sträckning uppför backen väster om Sundsvägen är något 
justerad för att säkerställa tillgänglighet avseende bland annat lutningar. 

- Endast friliggande enbostadshus tillåts högre upp i terrängen vid planlagd 
gata väster om Sundsvägen. 

- Gatan med ”rundkörning” inom odlingslottsområdet i planen är något ju-
sterad. 

- In- och utfartsförbud har införts mot Sundsvägen för bostadskvarter längst 
i sydost vid odlingslottsområdet samt för bostadskvarteret i korsningen Ox-
hagsvägen/ Sundsvägen-. 

- En av de båda befintliga gatuanslutningarna mellan Bangårdsvägen och 
Sundsvägen har tagits bort och istället har naturmark införts i nu upprättad 
detaljplan. 

- Planbestämmelse om radonsäkert byggande utgår till granskningsskedet. 

- Planområdet har justerats i sydväst för att säkerställa ett område med höga 
naturvärden. 

- En ny grundkarta har upprättats efter samrådsskedet. Den nya grundkartan 
är i höjdsystem RH2000. Tidigare grundkarta var i RH00.  
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- Planbestämmelser kring dagvattenhantering har införts i planhandlingarna. 

FÖRÄNDRINGAR I TILLHÖRANDE PLANHANDLINGAR 

Följande väsentliga förändringar har gjort i tillhörande planhandlingar: 

Ändringar i planbeskrivningen 

- Planbeskrivningen kompletteras och justeras utifrån ovan redovisade änd-
ringar i plankartan. 

- Planbeskrivningen justeras med att bedömningen till granskningsskedet är 
att ca 60-100 bostäder kommer att inrymmas inom planområdet. 

- Planbeskrivningen kompletteras utifrån utförda utredningar; mark- och 
miljöundersökning, geoteknisk undersökning, vibrationsutredning, utred-
ning om luktspridning, stabilitetberäkningar, naturvärdesinventering, dag-
vattenutredning, riskutredning, trafikbuller samt arkeologisk utredning. Un-
derlag från förprojektering VA, gata och dagvatten har också lagts in. 

- Beskrivningen kompletteras angående möjliga trafikåtgärder i området. 

- Redovisningen kring buller kompletteras samt förtydligas. 

- Siktanalys för bebyggelsen närmast det nya området mellan Sundsvägen 
och järnvägen. 

- Delen ”Genomförandefrågor” kompletteras kring fastighetsbildningsfrågor 
mm. 

- Kommunen avses vara huvudman för gata hela vägen till reningsverket. 
Från och med vägen till båthuset vid Skutbosjön är dagens väghållare till 
reningsverket Holmen Skog AB, delägarförvaltning. Vid genomförandet av 
planen bör väghållaransvaret klarläggas. Delen ”Genomförandefrågor” 
kompletteras kring detta. 

- Förtydligande görs avseende ”Namnberget”. 

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen. 

Ändringar i checklista för undersökning om betydande 

miljöpåverkan (behovsbedömningen) 

- Behovsbedömningen kompletteras och justeras utifrån ovan redovisade 
ändringar i plankartan samt planbeskrivningen. 

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i behovsbedömningen. 

YTTRANDEN UTAN INVÄNDNINGAR MOT PLANEN 

AB Östgötatrafiken 

Polismyndigheten i Östergötlands län 

Finspångs PRO-förening 
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YTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN 

Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen utreder möjligheterna till bo-
stadsbebyggelse i det aktuella området. Samtidigt berör planeringen flera 
strategiskt viktiga anläggningar i anslutning till området, som kommunens 
avloppsreningsverk vid Axsäter och godsjärnvägen Kimstad – Finspång. 
Länsstyrelsen ser det som angeläget att kommunen relaterar den aktuella 
planeringen till långsiktiga ambitioner för dessa anläggningar. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Kontroll enligt 11 kap PBL 

Riksintressen 
Planen påverkar inga riksintressen negativt. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Skutbosjön har problem med miljögifter och har dålig ekologisk status. 
Hanteringen av Skutbosjön och även eventuella åtgärder på banvallen, som 
kan vara förorenad, avser kommunen att hantera i särskild ordning. För att 
uppnå miljökvalitetsnormer för vatten krävs insatser inom flera sektorer. 
Om dagvattenfrågorna i området hanteras med den inriktning som föreslås i 
planen bedöms inte föreslagen exploatering påverka sjöns status negativt. 

Kommentar: I den dagvattenutredning som kommunen låtit utföra föreslås 
att rening av dagvattnet från området ska eftersträvas. Information om detta 
har införts i planbeskrivningen.  

I plankartan föreslås bestämmelse om våtmark för rening av dagvatten på 
allmän platsmark Natur. 

Strandskydd 
Länsstyrelsen delar bedömningen att området inte omfattas av strandskydd. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Hälsa och säkerhet 
Miljöfarlig verksamhet 

Axsäters reningsverk (tillståndspliktig verksamhet) ligger ca 300 meter från 
planområdet. Till slambädd, biogasrening och annan hantering utomhus är 
avståndet ca 400 meter. Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse place-
ras närmare anläggningen än i dag. Avloppsreningsverk kan ge upphov till 
luktproblem och undersökningar visar att det finns risk för spridning av bak-
terier, virus och protozoer från reningsverk. Förslaget innebär ett avsteg från 
rekommenderade skyddsavstånd från reningsverk (500 meter) och Länssty-
relsen menar att kommunen måste komplettera och fördjupa behovsbedöm-
ningen (av MKB) med en utredning som redovisar vilka eventuella olägen-
heter i form av risk för smittspridning samt lukt som kan uppstå för de till-
kommande bostäderna på kort och lång sikt. Utredningen bör också visa på 
vilka möjligheter som finns att genom förbättrad teknik begränsa dessa ris-
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ker. Den fördjupade utredningen bör ligga till grund för en slutlig bedöm-
ning om en MKB ska upprättas för planen. 

Kommentar: Axsäters reningsverk ligger på närmare 350 m av-
stånd (byggnaden) från planområdets kvartersmark för bostäder. 
Till slambädd, biogasrening och annan hantering utomhus är av-
ståndet ca 450 m.  

En utredning om luktspridning har utförts under planprocessen. 
Ett sammandrag följer nedan: 

Resultatet från spridningsberäkningarna med utsläppsdata upp-
mätta under vintertid visar på låga halter och en relativt liten ut-
bredning av lukt kring Axsäters avloppsreningsverk. Lukttröskel-
värdet på mer än 1 OU/m3, har en utbredning på ca 150 meter 
kring huvudbyggnaden vintertid. 

Sannolikt kan utsläppen från slamhanteringen ge betydligt mer 
lukt under sommartid därför har även ett utsläppsscenario med ut-
släppsuppgifter från slamhantering sommartid använts från en 
motsvarande anläggning. 

Resultatet från beräkningar med uppmätta värden avseende som-
martid (från en annan anläggning) på slam visar på måttliga lukt-
nivåer i omgivningen. Tydlig lukt, mer än 5 OU/m3 förekommer 
vid slamhanteringen (färskt slam) med en radie på ca 150 meter. 
Lukttröskelvärdet på mer än 1 OU/m3, har en utbredning på drygt 
400 meter kring huvudbyggnaden. 
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Utsnitt ur utförd utredning kring lukt från reningsverket. Lukttrös-
kelvärdet 1 OU/m3 (sommartid) tangerar planområdets gräns för 
bostadsbebyggelse enligt ovan bild. 

Enligt redovisning av luktspridningsberäkningar så krävs inga åt-
gärder för detta, luktpåverkan från beräkningen av sommarläget 
med mera lukt från slam tangerar den yttre gränsen av ny detalj-
plan. Slamhanteringen bör dock ses över och moderniseras av 
andra anledningar och utredning pågår i annat uppdrag. 

För att klara trafiksituationen på ett säkert sätt krävs breddning av 
vägen och omskyltning av hastigheten samt en gång- och cykelväg.  

Utifrån ovan redovisning i utförd rapport bedömer kommunen att 
ingen nämnvärd påverkan kommer att ske från reningsverket.  

Planhandlingarna kompletteras i tillämpliga delar utifrån utförd 
utredning. 

 

Farligt gods 

Transporter av farligt gods förekommer på den intilliggande järnvägen och 
det är strategiskt viktigt att dessa transporter kan fortsätta. Utifrån gällande 
förutsättningar, det vill säga gles trafik och mycket låg hastighet, bedömer 
Länsstyrelsen att kommunens resonemang om lämpligt avstånd och place-
ring av luftintag med mera utgör tillräckliga hänsynstaganden till risk-
aspekterna med transporter. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Buller 

Bullerredovisningen är något svårtolkad. I planen behöver tydliggöras vilka 
trafikbullernivåer som kommer att uppträda på kort och på lång sikt invid 
den planerade bebyggelsen. Förutsatt att de försiktighetsmått som kommu-
nen redovisar i planbeskrivningen genomförs har Länsstyrelsen i övrigt 
inget att erinra gällande trafikbuller. 

Kommentar: Kommunen har låtit utföra en trafikbullerutredning 
för väg- och järnvägstrafiken i anslutning till planområdet. 
 
Enligt beräkningarna finns goda möjligheter att planera bostäder 
inom området. Riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 
dBA, innehålls vid samtliga fasader. Samtliga bostäder har en sida 
där riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maxi-
mal ljudnivå, innehålls.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med underlag från trafikbul-
lerutredningen. 
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Klimatanpassning 
Enligt analys från SGU är delar av området ett aktsamhetsområde där förut-
sättningar för jordskred kan föreligga. Ökad nederbörd, förändrade grund-
vattennivåer samt ökad frekvens av skyfall kan påverka markens stabilitet 
negativt och ökar risken för skred på grund av ändrat portryck och mindre 
mothållande krafter. Den föreslagna geotekniska utredningen som ska ge-
nomföras i det fortsatta planarbetet behöver ta hänsyn till klimatförändring-
arna och ökad risk för stabilitetsändring. I utredningen behöver man även 
titta på den ökade risken som kan uppstå vid en förändrad markanvändning 
högre upp i terrängen, sydväst om planområdet. Ändrad markanvändning 
kan leda till ökad risk för ras och skred. 

Kommentar: En kompletterande geoteknisk utredning har gjorts 
för att undersöka stabilitetsförhållanden med markhöjningar för 
området mellan Sundsvägen och järnvägen. 
 
Angående uppfyllnadshöjder inom området rekommenderas att 
man inför en begränsning för uppfyllnadshöjder på 2 meter med 
traditionell fyllningsjord inom området. Inom området som inne-
sluts av projekterad väg kan uppfyllnader upp till 3 meter accepte-
ras. Om ytterligare uppfyllningshöjder efterfrågas rekommenderas 
att en kompletterande geoteknisk undersökning utförs inom aktuellt 
område för att eventuellt kunna acceptera detta. 
 
I utredningen finns rekommendationer för grundläggning av bygg-
nader och vägar.  
 
Plankartan kompletteras med planbestämmelser om markhöjder 
för att säkerställa markens stabilitet. 

Den geotekniska undersökningen anger att väster om Sundsvägen 
är stabiliteten tillfredsställande under rådande förhållanden. Ris-
ken bedöms som liten för att otillfredsställande stabilitetsförhål-
landen ska uppstå vid uppförande av planerad bebyggelse inom 
denna del av planområdet. 

Planbeskrivningen kompletteras avseende markstabiliteten. 

 

Den föreslagna åtgärden att bygga källarlösa hus torde räcka för att säkra 
upp för framtida högre vattenstånd vid Skutbosjön. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Allmänt och rådgivande 

Naturvård 
Det är positivt att kommunen tagit hänsyn till att detaljplaneområdet ligger 
tätt intill ett område med höga naturvärden i söder. Det är även positivt att 
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kommunen gjort en naturinventering av området och använder sig av denna 
i planeringen. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  

Efter samrådet har kommunen valt att genomföra en naturvär-
desinventering för den del av planområdet som ligger väster om 
Sundsvägen. En sammanfattning av rapporten redovisas i planbe-
skrivningen. Bebyggelseområdena följer rekommendationerna om 
att lokalisera bebyggelse till områden med visst eller inget natur-
värde till stor del. Det är endast på två områden där ett genomfö-
rande av detaljplanen påverkar naturvärdena 

Dagvatten 
Länsstyrelsen anser att dagvattenfrågorna behöver konkretiseras mer i de-
taljplanen. Det är viktigt att dimensioneringen sker med hänsyn till ett kli-
matanpassningsperspektiv. Länsstyrelsen tycker att det är mycket positivt att 
en VA-plan för kommunen håller på att tas fram. 

Kommentar: En dagvattenutredning har utförts i samband med 
planarbetet. Denna anger principerna för dagvattenhanteringen i 
området. Planhandlingarna kompletteras utifrån utförd dagvatten-
utredning.  

Kommunen har även gjort en förprojektering av vatten- och avlopp 
för området. 

 

Trafikfrågor 
Länsstyrelsen har tagit del av Trafikverkets yttrande 2017-02-01 (bilaga). 
Länsstyrelsen ställer sig bakom verkets synpunkter avseende hantering av 
vibrationer och buller. 

Kommentar: Synpunkten noteras. Se kommunens kommentarer 
till Trafikverket nedan. 

 

Behovsbedömning MKB 
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att genomförandet av pla-
nen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen menar att 
innan frågan slutligt kan besvaras måste först en grundligare utredning göras 
av omgivningspåverkan från Axsäters reningsverk. 

Kommentar: Synpunkten noteras. Se vidare ovan angående utförd 
utredning om omgivningspåverkan från reningsverket. Utifrån 
ovan redovisning i utförd rapport bedömer kommunen att ingen 
nämnvärd påverkan kommer att ske från reningsverket. Ingen be-
tydande miljöpåverkan bedöms därmed ske enligt kommunen. 
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Övriga tillstånd och dispenser 

Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar inom området. Enligt Östergötlands 
Museum rapport 2008:78 finns dock en fyndplats av en stenyxa 1 km söder 
om området som ej är registrerad i fornsök. I rapporten omnämns att det to-
pografiska läget väster om sjön Dovern, som längre åt sydost mynnar ut i 
Glan, gör att spår av ytterligare stenåldersaktivitet inte kan uteslutas i områ-
det. Det finns också en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ 246:1 (Risinge 
socken), en så kallad planklave (husgrund), som visar på ett brukande av 
marken i historisk tid. Denna ligger ca 500 meter väster om det aktuella om-
rådet. Utifrån detta gör Länsstyrelsen bedömningen att det behöver göras en 
arkeologisk utredning etapp 1 i syfte att fastställa om fornlämningar finns i 
området. 

Kommentar: En arkeologisk etapp 1 har genomförts efter sam-
rådsskedet. Inget av arkeologiskt intresse framkom vid utredning-
en. Inga ytterligare undersökningar bedöms därmed behövas. 

 

Kommunala instanser 

Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) 

Vatten- och avloppsledningar går utmed Sundsvägen till Högklint, därefter 
går ledningsnätet för både vatten och avlopp på nedsidan av Sundsvägen. 
FTV behöver markerat område (u-område) för byggnation och skötsel av 
ledningsnätet, se skiss nedan. 

 

Kommentar: Kommunen är medveten om att det finns många led-
ningar i och längs med Sundsvägen.  
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Område för allmän plats GATA och NATUR har anpassats efter de 
behov som Finspångs Teknisk Verk framfört under planprocessen 
för att säkerställa framtida behov av nya ledningsdragningar. Inga 
ledningar hamnar inom kvartersmarken för bostäder utan inom 
allmän platsmark/kommunens mark. På allmän platsmark där 
kommunen är huvudman är det inte aktuellt att lägga in så kallade 
u-områden (för allmänna underjordiska ledningar) eftersom kom-
munen ska ha full rådighet över denna mark.  

Bredden mellan befintliga fastigheter utmed Sundsvägen och kvar-
tersmarken för bostäder vid korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen 
är som minst ca 21,5 m (utifrån markerat område i ovan skiss som 
FTV lämnat till kommunen), vilket bedöms vara en fullt tillräcklig 
bredd för såväl befintliga som nya ledningar.  

Kommunen har gjort en förprojektering av VA och gata inför 
granskningen av detaljplanen. 

I övrigt kan tilläggas att om det blir aktuellt att plantera träd längs 
med Sundsvägen kommer kommunen att samråda med berörda 
ledningsägare. 

 

Hanteringen av dagvattnet i området behöver utredas vidare. Marken väster 
om Sundsvägen har en kraftig lutning. Planeringen måste innehålla en 
”hållbar dagvattenlösning med direktutsläpp till Skuten”. Lösningen ska re-
dovisas till FTV innan byggstart. 

Hållbar dagvattenlösning även på tomterna. Samordnas med dagvattenlös-
ning för marken väster om Sundsvägen. 

Kommentar: Se kommentar ovan under Länsstyrelsen om dagvat-
ten. 

Det kan påpekas att till granskningsskedet har mer naturmark spa-
rats väster om Sundsvägen (tidigare föreslagen bebyggelse har ta-
gits bort) jämfört med i samrådsskedet. Detta ger förutsättningar 
för dagvattenhantering. 

I den förprojektering som gjorts för bland annat dagvatten har 
ytor både ledningar och en damm för omhändertagande av dagvat-
ten säkerställts i detaljplanen.  

 

Trafiken kommer att öka på Sundsvägen. En förbättring av Sundsvägens 
standard bör göras eftersom en hel del tung trafik kontinuerligt går till Axsä-
ters reningsverk.  

Kommentar: Synpunkten noteras. Nu upprättad detaljplan med-
ger utrymme mm för en förbättring av Sundsvägens standard. Se 
vidare för kommunens kommentarer under Villaägarna i Finspång 
angående trafikfrågor.  
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Axsäters reningsverk som är en kommunal verksamhet bör ha tillfart via 
kommunal väg. 

Kommentar: Till granskningen av detaljplanen planläggs Sunds-
vägen fram till reningsverket som allmän gata med kommunen som 
huvudman. 

 

Påverkan från Axsäters reningsverk ska beaktas i det fortsatta planarbetet. 
Buller och lukt har tidigare inte varit något problem. 

Kommentar: Synpunkten noteras. Se även kommunens kommentar 
ovan under Länsstyrelsen angående reningsverket. 

 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Om det finns utökade planer på utbyggnad/ exploatering (exempelvis mot 
kolonien) måste detta klargöras och beaktas i detta ärende. 

Kommentar: I nuläget finns inga planer för Axsäters koloniom-
råde. Varken gällande eller pågående översiktsplan för kommunen 
anger någon förändring för koloniområdet.  

 

Berörda statliga verk, företag och  

intresseorganisationer 

Trafikverket 

Den aktuella detaljplanen bedöms ge ett tillskott på ca 150 lägenheter/ hus-
håll och Trafikverket anser liksom kommunen att det är viktigt att place-
ringen medför en långsiktigt hållbar boendemiljö.  

Den aktuella detaljplanen gränsar delvis till järnvägen och det är viktigt att 
de nya husen placeras optimalt så att de inte blir störda av nuvarande och 
framtida järnvägstrafik.  

I detaljplanen hänvisas till en vibrationsutredning gjord vid Södra stamba-
nan i Mjölby tätort men Trafikverket anser att eftersom den planerade ex-
ploateringen i Finspång sker på ett område delvis bestående av lera behövs 
en utredning av vibrationer för den aktuella platsen.  

Det är även viktigt att de planerade bostäderna placeras så att de uppfyller 
gällande riktvärden för ekvivalent- och maximalnivåer för buller. 

Kommentar: Kommunen har låtit utföra en trafikbullerutredning 
för väg- och järnvägstrafiken i anslutning till planområdet. Enligt 
beräkningarna finns goda möjligheter att planera bostäder inom 
området. Riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 dBA, in-
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nehålls vid samtliga fasader. Samtliga bostäder har en sida där 
riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 
ljudnivå, innehålls. Planbeskrivningen har kompletterats med un-
derlag från trafikbullerutredningen. 

Vad gäller vibrationsutredning har en vibrationsutredning gjorts 
under planprocessen. Planhandlingarna kompletteras i tillämpliga 
delar utifrån utredningen. 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har följande synpunkter på planbeskrivningen: 

Det framgår av planbeskrivningen att odlingslotter har uthyrts inom planom-
rådet men inte på vilket sätt denna uthyrning sker. Innehavare till nyttjande-
rätt kan komma att beröras av de förestående fastighetsbildningsåtgärderna 
och det är oklart om tanken är att dessa ska genomföras med tvång eller med 
stöd av överenskommelser med berörda nyttjanderättshavare. Planbeskriv-
ningen redogör lämpligen för dessa frågor samt även de konsekvenser 
plangenomförandet kan innebära för vederbörande.  

Kommentar: Ersättningsplats för odlingslotterna är planerat i 
Dalsberg eller i Torstorp, vilket innehavare är medvetna om.  
 
De odlingslotter som finns inom planområdet har inga skriftliga 
avtal men bedöms vara nyttjanderätter. Dessa är uppsagda och 
kommunen avser att etablera flera nya odlingsområden inom 
kommunen (på Torstorp och Dalsberg) där dessa ”odlare” kom-
mer att erbjudas möjlighet till odlingslott.  

I planbeskrivningen anges lämpligen vem det är som svarar för ansökningar 
om och bekostnad av lantmäteriförrättningar, särskilt vad gäller den eventu-
ella fastigheten för specialändamål (transformatorstationen). Finns intresse 
från ledningshavarens sida att förvärva det aktuella markområdet med ägan-
derätt?  

Kommentar: Under rubriken ”Fastighetsbildning mm” redovisas 
att infört E-område (transformator) kan komma att avstyckas till 
särskild fastighet alternativt upplåtas via ledningsrätt.  

Kommunen anser att detta lämpligast klarläggs i samband med 
lantmäteriförrättning.  

Planbeskrivningen kompletteras med att detta klarläggs vid ge-
nomförandet av planen via dialog med berörd ledningsägare. 

Planbeskrivningen kompletteras även med följande; 

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

Kostnader för fastighetsbildning och bildande av gemensamhets-
anläggningar kommer att bekostas av kommunen eller av framtida 
exploatörer beroende på vad det avtalas om.  
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Fastighetsbildning sker i samband med att planen vunnit laga 
kraft. Fastighetsbildning ansöks hos Lantmäteriet av kommunen 
om inget annat avtalas. 

 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) 

Vattenfall har en befintlig transformatorstation i planområdets sydöstra del. 
Stationen har erhållit erforderligt E-område.  

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

Kommentar: Synpunkten noteras. Ett område på ca 10*10 meter 
införs på plankartan längs med Sundsvägen, ca 70 m söder om 
Oxhagsvägen.  

 

Skanova AB 

Skanova har markförlagd kabel på fastigheten som vi önskar behålla. Kon-
takt tas med Skanova för eventuellt borttagande av befintlig. kabel. Om un-
danflyttningsåtgärder krävs förutsätter Skanova att kostnadsfördelning sker 
enligt gällande avtal mellan kommunen och Skanova AB.  

För övrigt har vi inget att erinra mot detaljplanen.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på planeringsunderlaget. Kontakta https://www.ledningskollen.se  

Kommentar: Kommunen har erhållit ledningsunderlag från 
”Ledningskollen”. Utifrån detta underlag kommer vissa teleled-
ningar att säkerställas i planen genom att de hamnar inom allmän 
platsmark (GATA/NATUR). Övriga ledningar hamnar utanför 
planområdet.  

Om det trots allt skulle finnas behov att flytta ledning-
ar/anläggningar kan detta eventuellt medges via överenskommelse 
med ledningsägare. Vid eventuell flyttning av ledning-
ar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på exploatörens bekost-
nad. Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med ge-
nomförandet av planen. Detta anges i planbeskrivningen. 

Synpunkter i övrigt noteras. 

 

Naturskyddsföreningen 

Vi har studerat förslaget och godkänner det. Vi anser dock att det är viktigt 
att de som brukar jordlotterna som försvinner ersätts med ett likvärdigt al-
ternativ inom rimligt avstånd. Detta måste vara klart i god tid innan spaden 
sätts i marken.  
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Kommentar: Synpunkten noteras. Ersättningsplats för odlingslot-
terna är planerat i Dalsberg eller i Torstorp.  

 

Villaägarna i Finspång 

Villaägarna i Finspång önskar mer information om trafiklösningarna: 

Hur klarar man den ökade trafikmängden i t ex korsningarna Sundvägen – 
Nyhemsvägen och korsningarna med de små, branta nedfarterna från Hög-
klint? 

Kommentar: En utbyggnad med 60-100 bostäder, som nu föreslås 
till granskningsskedet i nu upprättad detaljplan, genererar i stor-
leksordningen 250-500 fordonsrörelser/dygn. Trafikökningen be-
döms vara måttlig.  

Nu upprättad detaljplan bedöms i sig inte medföra särskilda åt-
gärder för trafiken. Dock är kommunens inställning att trafikåt-
gärder bör genomföras i området oberoende av aktuell detaljplan.  

I detaljplanen har större utrymmen skapats vid korsningen Ox-
hagsvägen /Sundsvägen, liksom längs Sundsvägen söder om Ox-
hagsvägen för att möjliggöra för trafikåtgärder. 

Planförslaget ger utrymme för att säkerställa behovet av gång- och 
cykelväg längs Sundsvägen.  

I övrigt bedömer kommunen att det är begränsade möjligheter att 
göra åtgärder vad gäller siktförhållanden på befintliga gator som 
ansluter till Sundsvägen med branta nedfarter, eller exempelvis 
skapa vilplan på dessa nedfarter, utifrån de förutsättningar som 
råder i området med befintliga fastighetsgränser, terrängförhål-
landen mm.  

Tilläggas kan att till granskningen av detaljplanen planläggs 
Sundsvägen fram till reningsverket som allmän gata med kommu-
nen som huvudman. 

Planbeskrivningen kompletteras i tillämpliga delar utifrån ovan. 

Se även angående trafik i kommunens kommentarer till yttranden i 
övrigt i denna samrådsredogörelse. 

 

Vilka planer finns för kollektivtrafiken?  

Kommentar: Inga uppgifter finns vad gäller förändringar för kol-
lektivtrafiken i området. Östgötatrafiken har inte heller yttrat sig 
om några förändringar vad gäller kollektivtrafiken.  

 

Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Finspång 
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Friluftsfrämjandet godkänner förslaget och tycker även att utredningen pe-
kar på väsentliga punkter att utreda vidare under arbetets gång.  

Tidigare fanns ett väldigt omtyckt markerat vandrings- och motionsspår 
“vitaspåret” på ca 10 km med utgångspunkt strax före Nyhemsskolan. Detta 
spår har av olika orsaker sedan många år varit omöjligt att använda.  

I och med den ökade byggnationen genom åren i denna del av samhället 
plus det nu föreslagna föreslår vi att man även ser över möjligheten att åter 
skapa ett spår. Detta leder till att redan boende plus kommande nyinflyttade 
och skolan åter kommer att få tillgång till markerat spår i sitt närområde. 

Kommentar: Synpunkten noteras. Vad gäller att skapa nya mot-
ionsspår mm i naturen är ingen fråga för aktuell detaljplan, utan 
får hanteras i särskild ordning utöver detta planarbete. Det kan 
påpekas att till granskningsskedet har mer naturmark sparats väs-
ter om Sundsvägen (tidigare föreslagen bebyggelse har tagits bort) 
jämfört med i samrådsskedet. Sammantaget ges goda förutsätt-
ningar avseende rekreationssynpunkt enligt kommunens bedöm-
ning. 

 

Axsäters koloniträdgårdsförening 

Axsäters koloniträdgårdsförening förslår följande åtgärder och förbättringar: 

Sundsvägen bör förbättras. Från koloniodlingsområdet till reningsverket. 
Tung trafik förekommer varje dag och därför måste vägen breddas och rä-
tas. 

Kommentar: Till granskningen av detaljplanen planläggs Sunds-
vägen fram till reningsverket som allmän gata med kommunen som 
huvudman. 

Eventuella trafikåtgärder i området motsägs inte av nu upprättad 
detaljplan. Se vidare för kommunens kommentarer under Villaä-
garna i Finspång. Se även angående trafik i kommunens kommen-
tarer till yttranden i övrigt i denna samrådsredogörelse. 

Det bör poängteras att på senare år (efter samrådsskedet) har has-
tighetssänkning från 70 km/h till 40 km/h skett mellan odlingslot-
terna (Bangårdsvägen) och reningsverket. 

 

Vägen till ”Ekbacken” och båthuset ska förbättras. Information och skylt-
ning för järnvägsövergången bör åtgärdas enligt normala regler. Parkerings-
plats för besökare bör anläggas. Det förekommer många besök till ”Ekback-
en”. 

Kommentar: Detta är ingen fråga för aktuell detaljplan, utan får 
hanteras i särskild ordning utöver detta planarbete. Området vid 
”Ekbacken”/ båthuset, inklusive nämnda väg till ”Ekback-
en”/båthuset, är planlagt i gällande detaljplan från 1984 som 
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hamnområde. Vägen till ”Ekbacken”/ båthuset ingår inte i nu upp-
rättad detaljplan. Vägen har enskilt väghållaransvar.  

 

Infartsvägar (2 st.) från nämnda väg till Axsäters koloniträdgårdsförening 
vore önskvärt att de kan åtgärdas. Informations- och förbudsskyltar bör sät-
tas upp vid infarterna till Axsäters koloniträdgårdsförening. Ur miljö- och 
trafiksäkerhetssynpunkt är dessa punkter viktiga för alla besökare. 

Kommentar: Detta är ingen fråga för aktuell detaljplan, utan får 
hanteras i särskild ordning utanför detta planarbete. 

 

Berörda- fastighetsägare och andra 

Synpunktsförfattare 1 

Vilka är kommunens ambitioner och riktlinjer för bostadsbebyggelse? 
Kommunen förväntas växa med 22000-21150 = 850 personer fram till 2020 
om tillväxten blir som de senaste åren.  

Kommunen ansåg 2014 i Strategiskt program för Boendeplanering inte ha 
någon bostadsbrist, men att det fanns personer som ville ändra sin boende-
form, äldre från villa till lägenhet, familjer från lägenhet till villa/ radhus 
osv.  

Bostadstillskottet till 2020 behöver vara i storleken 400, varav 30 är klara i 
fd Majorsvillan och 6 i Villa Kullen.  

Bebyggelsen vid Melby har kommit igång. Här fanns planer på 32 villor. 
Utbyggnaden i Svärtinge kan förväntas generera ett antal bostäder inom 
Finspångs kommun.  

I Sundsvägenområdet nämns 150 bostäder, varav ca 20-24 i ett ”höghus” i 
Nyhemsuppfarten. Om området bebyggs med enbart villor med tomtarea 
800 m2 får det plats ca 50-60 hus. Tvåvånings flerbostadshus med fyra lä-
genheter nämns i underlaget. 30 stycken skulle erfordras, vilket betyder att 
nästan all bebyggelse i planförslaget på sid 11 är av den typen. Det upplever 
jag som en olycklig utnyttjning av områdets karaktärsdrag. Målsättningen 
150 bostäder verkar vara olyckligt hög. 

Det finns ett behov av lägenheter för seniorboende i Finspång. Det plane-
rade höghuset i korsningen Sundsvägen /Oxhagsvägen skulle kanske vara 
lämpligt, hyfsat nära centrum. 

Kommentar: Kommunens riktlinjer för bostadsbebyggelse finns 
bland annat redovisade i kommunens översiktsplan. Målbilden för 
gällande översiktsplan, ÖP2020, är 30 000 invånare år 2035. 

Tilläggas bör att till granskningsskedet uppskattas 60-100 bostä-
der i nu upprättad detaljplan.  

Synpunkter i övrigt noteras.  
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Framsida 

Fotot är inte aktuellt. Väster om planområdet har skett en omfattande skogs-
avverkning. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Plandata 

Kommer kommunen att sälja tomter? 

Kommentar: Kommunen, som är markägare, avser sälja tomter i 
området i samband med ett genomförande av planen. 

 

Kulturmiljö 

Namnberget ligger utanför planområdet och påverkas inte av planförslaget. 

Kommentar: Synpunkten noteras. Planhandlingarna förtydligas 
utifrån detta. 

 

Kommersiell service 

Vägen till centrum är backig med en höjdskillnad på xx meter. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Kollektivtrafik 

Det finns i dag ingen busslinje till Nyhem, endast servicelinjen trafikerar 
området. Skolbussen går en gång per dag: tidig morgon och sen eftermid-
dag. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Järnvägstrafik 

Järnvägen trafikeras även av ett ”papperståg” som vänder i Finspång på 
kvällarna. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Trafik 

På den del av Sundsvägen som ligger mellan Oxhagsvägen och riksväg 51 
ligger även ett HVB-hem för ungdomar. 

Trafiksituationen i korsningen Sundsvägen/ Oxhagsvägen är inte bra i dags-
läget så en omläggning vore välkommen. 
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Kommentar: Se kommunens kommentarer under Villaägarna i 
Finspång. Se även angående trafik i kommunens kommentarer till 
yttranden i övrigt i denna samrådsredogörelse. 

 

Trafiksäkerhetsfrågor 

Det har tidigare ifrågasatts om att endast en avfart från Högklint/ Sundet och 
Nyhem är acceptabelt ur säkerhetssynpunkt. En större olycka i korsningen 
Sundsvägen/ 51:an skulle blockera all trafik från området. Denna fråga 
måste lösas oberoende av den nya bebyggelsen.  

På sid 14 föreslås att Sundsvägens centrumlinje flyttas något västerut för att 
ge plats för en cykel och gångbana på östra sidan av vägen. Detta skulle ge 
en säkrare väg eftersom det ligger flera garageutfarter med begränsad sikt 
utmed vägen. Härigenom ökas säkerligen biltrafikens säkerhet men för cy-
klister kan den i stället öka. Och för de boende uppstår ett nytt problem:  

Den äldre villabebyggelsen utmed Sundsvägen ligger på starkt sluttande 
tomter utan möjlig bilparkering, men de flesta husen har garage insprängda i 
berget med ca 4,5 m till vägkanten dvs ett avstånd som knappt tillåter parke-
ring av en bil och inte uppfyller de nämnda föreskrifterna att avståndet ska 
vara 6 m. Dessa fastigheter har alltsedan dagvatten- och fjärrvärmeledning-
arna lagts ner kunnat utnyttja västra sidan av Sundsvägen för parkering (ut-
anför vägbanan), en möjlighet som nu troligen försvinner. Här behövs en väl 
genomtänkt lösning som också beaktar befintlig bebyggelses möjligheter till 
parkering och avvikelse från regelverket.  

Från Oxhagsvägen mot centrum ligger gångbanan på västra sidan av Sunds-
vägen, men har ingen anslutning mot Sundsvägen utan svänger upp mot 
Oxhagen/ Nyhem. Här behövs en ny snutt gång/ cykelbana på ca 20 m. 
Detta borde åtgärdas nu!  

På den här vägsträckningen finns det tre utfarter från villaområdena (Hög-
klints-, Markör – och Nyhemsvägen). I princip gäller högerregeln men 
Sundsvägen har någon sorts huvudledstatus så regeln beaktas inte vilket har 
förorsakat tillbud. Redan i dag och speciellt med ytterligare ökad trafik 
krävs en förbättring av säkerheten i denna kritiska del av Sundsvägen. Den 
nya byggnaden för ensamkommande ungdomar har byggts så nära Sundsvä-
gen att en förskjutning av Sundsvägen åt väster är nästan omöjlig.  

Korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen har en olycklig utformning. Den är 
så vid att det går att svänga in på Oxhagsvägen från Sundsvägen eller tvärt 
om i alltför hög fart, vilket orsakat många tillbud speciellt vid halka. Även 
detta borde åtgärdas nu. 

Kommentar: Endast en tillfart från riksväg 51 till Nyhemsområ-
det är inte optimalt. Denna förutsättning har funnits under flera 
decennier. En utbyggnad på 60-100 bostäder, som nu föreslås till 
granskningsskedet i nu upprättad detaljplan, genererar i storleks-
ordningen 250-500 fordonsrörelser/dygn. Trafikökningen bedöms 
vara måttlig. Någon ytterligare tillfartsväg bedöms inte krävas 
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med anledning av aktuell planering. Inom vägområdet finns ut-
rymme att vidta hastighetssänkande åtgärder mm. 

Varken Länsstyrelsen eller räddningstjänsten har haft någon syn-
punkt vad gäller tillfarten till Nyhemsområdet. 

För Nyhemsområdet finns planer enligt gällande och pågående 
översiktsplan på större utbyggnad i Nyhemsområdet. Om en sådan 
större utbyggnad blir aktuell behöver ny anslutning till Nyhems-
området, t ex från riksväg 51/ Linköpingsvägen, klarläggas för att 
möjliggöra en sådan utbyggnad.  

Kommunen bedömer det svårt att göra åtgärder vad gäller parke-
ringsförutsättningar på befintliga fastigheter, utifrån de förutsätt-
ningar som råder i området till exempel avseende befintliga fastig-
hetsgränser, terrängförhållanden mm. De nämnda 6 meterna som 
nämns i nu upprättad detaljplan gäller endast föreslagna fastig-
heter inom planområdet.  

Se vidare för kommunens kommentarer under Villaägarna i Fin-
spång för eventuella trafikåtgärder mm, till exempel vad gäller 
flytt av Sundsvägens centrumlinje, gång- och cykelbana längs 
Sundsvägen samt anslutning till befintlig gång- och cykelbana, 
korsningsavsnittet Oxhagsvägen/Sundsvägen, korsningar samt ut-
farter mot Sundsvägen (Markörvägen med flera) mm.  

 

Framtida trafik  

51:an utgör i dag genom de nya hastighetsrestriktionerna huvudstråket för 
lokaltrafiken utöver att vara genomfartsled. Detta är en dålig situation som i 
framtiden måste få en lösning. Tidigare, i samband med byggandet av nuva-
rande genomfart, har en sydlig dragning av 51:an presenterats. Om en sådan 
skulle komma till stånd kommer troligen Sundsvägen bli anslutningsväg 
mot centrum. Förhållandena utmed Sundsvägen skulle då avsevärt föränd-
ras. 

Kommentar: En ny översiktsplan har antagits av Kommunfull-
mäktige i februari 2021. I denna nya översiktsplan är inte längre 
kommunens riktlinjer att göra en omdragning av riksväg 51 söder 
om Nyhemsområdet. Ett framtida utbyggt Nyhem redovisas med en 
anslutning från Linköpingsvägen/Länsväg 215 (tillika ny dragning 
av riksväg 51) västerifrån, vilket skulle innebära en ny anslut-
ningsväg utöver Sundsvägen.  

 

Koloniområdet 

Detta område borde vara mycket attraktivt, bättre än Lugnetområdet på 
andra sidan Skuten. Järnvägen är en betydligt mindre störning än 51:an. Här 
vore det bättre att placera exklusiva villor i stället för hyreshus. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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På odlingslotterna inom planområdet tillåts en blandning av villor, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus. Detaljplanen styr inte 
upplåtelseform. 

Det bör i sammanhanget tydliggöras att Axsäters koloniområde 
inte ingår i detaljplaneområdet och att det inte finns några planer 
för det koloniområdet. Varken gällande eller pågående översikts-
plan för kommunen anger någon förändring för Axsäters koloni-
område.  

 

Dagvatten 

I planbeskrivningen finns en skrivning om att dagvatten i första hand ska ha 
möjlighet att infiltrera, vilket dock kan te sig lite problematiskt. Det finns 
flera surdrag från bergen ner mot Sundsvägen några visade med röda pilar 
på kartan nedan. Från dalen väster om planområdet har det varit dikat men 
diket har till stor del förstörts vid skogsarbeten, speciellt i nedre delen. Om-
rådet närmast Sundsvägen är numera sumpigt, brunskuggat på kartan (se 
nedan). I det sydliga området rinner en bäck.  

 

Bild med synpunkter från synpunktsförfattaren, med samrådshandlingens il-
lustration som grund. Noterbart att illustrationen numera är ändrad till 
granskningsskedet. 

Förr fanns det ett djupt dike längs Sundsvägen, men detta lades igen i sam-
band med anläggandet av en stor dagvattenledning. Numera finns det också 
ett antal utfyllnader som förhindrar dräneringen. I det sumpiga området har 
växtligheten successivt förändrats. En del träd har dött, starrgräs har börjat 
täcka allt större områden. Dagvattenavloppet ner till Skuten söder om Ban-
gårdsvägen ligger delvis öppet. 

Den markerade ”gröna” passagen upp mot bergen vid Sundsvägen 37 verkar 
ligga i det mest vattensjuka området. Den planerade vägen ligger ungefär på 
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den befintliga gångstig som ansluter till motionsspåret Nyhem/ Axhult. 
Gångstigen är den fd kolvägen från den kolmila som låg i dalen väster om 
planområdet. Resterna av kolbottnen utplånades vid den nyligen genom-
förda totalavverkningen. I den nedre delen av koloniområdet mot järn-
vägsvallen har det på senare år uppstått en sumpig vattensamling. Träden 
dör och det ser otrevligt ut. 

Kommentar: Synpunkten noteras. En dagvattenutredning har ut-
förts under planarbetet. Se kommentar ovan under Länsstyrelsen 
om dagvatten. Det kan påpekas att till granskningsskedet har mer 
naturmark sparats väster om Sundsvägen (tidigare föreslagen be-
byggelse har tagits bort) jämfört med i samrådsskedet.  

 

Skuggning  

Vi som bor längs Sundsvägen upplever oss ha ganska skuggiga tomter, som 
dock i viss mån kompenseras med närheten till skogsmark. Vi har varken 
morgon- eller kvällssol och de skogbevuxna bergen gör att eftermiddags- 
och kvällssolen försvinner tidigt.  

Befintliga fastigheter längs Sundsvägens östra sida kan få skuggor från den 
nya bebyggelsen samt klart förändrade insynsförhållanden. 

För en eventuell bebyggelse nedanför bergen på Sundsvägens västra sida 
kommer förhållandena bli ganska dystra dvs inte speciellt attraktiva tomter 
att exploatera.  

Den skisserade vägen upp mot höjderna vid korsningen Sundsvä-
gen/Högklintsvägen kan ge möjlighet till ett antal attraktiva villatomter, 
men här skulle flerbostadshus ytterligare öka skuggningen på befintlig be-
byggelse vid Sundsvägen. Tomtberedning med ganska omfattande spräng-
ning och utfyllnad kommer att erfordras i den kuperade och bergiga ter-
rängen. 

Kommentar: Till granskningsskedet har mer naturmark sparats 
väster om Sundsvägen (tidigare föreslagen bebyggelse har tagits 
bort) jämfört med i samrådsskedet.  

Högre upp i terrängen utmed planerad gata väster om Sundsvägen 
föreslås endast friliggande enbostadshus till granskningsskedet i 
nu upprättad detaljplan. 

Vidare bedömer kommunen att det generellt inte är så hög bebyg-
gelse som föreslås i nu upprättad detaljplan så att den skuggar be-
fintlig bebyggelse på ett påtagligt sätt. Poängteras bör att den skog 
som finns skuggar befintlig bebyggelse idag. 

Höjden på föreslagen byggnation, tillsammans med avstånd från 
befintlig bebyggelse, bedöms inte innebära påtaglig påverkan vad 
gäller landskapsbild, insyn eller skuggning för omgivande bebyg-
gelse. 

Synpunkter i övrigt noteras. 
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Störningar 

Lukt från reningsverket kan förekomma någon gång vid sydlig vind. Trans-
port av rötslam från reningsverket sker då och då, ibland på ett slarvigt sätt. 
Dels så att illaluktande slam sprids på vägbanan, dels med ej täckta bilar. 

Nyhemspannan har bullriga fläktar som definitivt måste bli störande för det 
tilltänkta höga bostadshuset. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Se kommunens kommentar 
ovan under Länsstyrelsen angående reningsverket. 

Till byggbar mark för bostäder inom planområdet blir avståndet 
ca 45 m från Nyhemspannan, samma avstånd som till befintligt 
flerbostadshus norr om pannan. Detta avstånd bedöms vara accep-
tabelt med tanke på att avståndet blir detsamma som till befintliga 
bostäder samt utifrån verkets storlek. 

Eventuella störningar från pannan får inte överstiga gällande rikt-
värden för buller. Detta får i så fall följas upp som ett tillsynsä-
rende, med eventuella åtgärder på pannan.  

 

Elektronisk kommunikation 

I Sundsvägen går den stora optokabeln för Finspångs anslutning till riksnä-
tet så detta är ett riskområde under byggnationen. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. I planbeskrivningens avsnitt 
”Genomförandefrågor” påtalas att kontakt med ledningars hu-
vudman tas i samband med genomförandet av planen för att upp-
märksamma bland annat denna fråga.  

 

Synpunktsförfattare 2 

MEN hur kan ni bygga ett "höghus" strax nedanför vårt hus?! Vi har ju beta-
lat minst hälften av summan för den fina utsikten, Och att sen få ett flerfa-
miljshus snett nedanför oss det är bara fel fel fel!!!! I sånt fall kan ni ju be-
tala oss då utsikten gör nästan allt med vårt hus! Kommer ju förstöra för 
flera av husen här på vägen! Känns ju väldigt stabilt! 

Kommentar: Kommunen har förståelse för att man kan se före-
slagen förändring som negativ. Kommunens utgångspunkt är att 
varje ny prövning med detaljplan är platsspecifik och bedömning-
en av lämplig byggrätt görs från fall till fall, vilket innebär att 
byggrätten kan variera inom ett område.  

Kommunen har gjort en siktanalys för bland annat aktuell fastig-
het. Analysen visar på det fortfarande finns sjöutsikt vid ett genom-
förande av detaljplanen.  
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Planbeskrivningen har kompletterats med siktanalysen. 

Synpunktsförfattare 3 

Vilken är tidsplanen? D.v.s. När planerar ni byggstart?  

En positiv sak kan ju eventuellt vara att det nu obefintliga vägunderhållet 
förbättras, eller rättare sagt att vägunderhåll och snöröjning kommer att ut-
föras vilket ju inte är fallet idag! 

Kommentar: Nu upprättad detaljplan är beräknad att antas under 
2022. Vad gäller planerad byggstart är detta osäkert i tid. 

Synpunkter i övrigt noteras.  

 

Synpunktsförfattare 4 

Synpunktsförfattare 4 godkänner inte planförslaget och anser att 150 lägen-
heter i området är en alltför hög exploateringsgrad. När det uppförs ny be-
byggelse kommer skogen och strövområdet försvinna. En utökad byggnat-
ion i området kommer att medföra en ökning av trafiken i området. 

Kommentar: En utbyggnad på 60-100 bostäder, som nu föreslås 
till granskningsskedet i nu upprättad detaljplan, genererar i stor-
leksordningen 250-500 fordonsrörelser/dygn. Trafikökningen be-
döms vara måttlig. 

Se vidare för kommunens kommentarer under Villaägarna i Fin-
spång för eventuella trafikåtgärder mm. Se även angående trafik i 
kommunens kommentarer till yttranden i övrigt i denna samråds-
redogörelse. 
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Till granskningsskedet har mer naturmark sparats väster om 
Sundsvägen (tidigare föreslagen bebyggelse har tagits bort) jäm-
fört med i samrådsskedet. Även strax utanför planområdet finns 
större natur- och rekreationsområden. 

Sammantaget bedömer kommunen att planens utformning är lämp-
lig på det sätt planen nu är redovisad. 

 

Synpunktsförfattare 5  

Vid samrådet 27/1 saknades kallelse. Inbjudan till samråd har kommit utan 
datum och klockslag.  

Vår förväntan av samrådet var att få ytterligare information, utöver det som 
står på kommunens hemsida, och genomgång av hur exploateringen ska ske. 
När, var och hur? Inget sådant framkom.  

Vårt förslag är:  

Berget mellan Högklintsvägen och Bangårdsvägen på höger sida Sundsvä-
gen bör lämnas orört ur estetisk synvinkel för att bevara natur mellan be-
byggelsen och få naturlig förbindelse med befintlig skogsmark. Ska berget 
tas bort får nybyggnation inte vara högre än befintligt berg. Om man ska 
spränga bort så mycket berg blir exploateringskostnaderna orimligt dyra för 
några få tomter. Vi är oroliga om sprängning ska ske så nära vårt hus (end-
ast några meter från vägen). Skaderisken är uppenbar.  

Vi anser att tomtmark mitt emot Sundsvägen 41 bör utgå och förbli natur-
mark.  

Koloniområdets attraktiva lägen med sjöutsikt bör absolut vikas för villa-
tomter. Attraktiva tomter saknas i Finspång.  

Ytterligare en anslutningsväg till/ från Nyhem bör finnas innan byggnation 
påbörjas. Vägen bör breddas när trafiken kommer att bli betydligt större. 
Tung trafik har i nuläget svårt att mötas på vinter (snö). 

Synpunktsförfattare 5 gör också en hänvisning till hur samråd ska bedrivas 
enligt reglerna i plan- och bygglagen. 

Kommentar: Kommunen bedömer att samrådsprocessen enligt 
PBL har utförts på ett korrekt och lämpligt sätt. 

Till granskningsskedet har mer naturmark sparats väster om 
Sundsvägen (tidigare föreslagen bebyggelse har tagits bort) jäm-
fört med i samrådsskedet. Även i nämnda avsnitt mittemot Sunds-
vägen 41 har förändring skett, där mer naturmark har införts i 
närheten av Sundsvägen istället för kvartersmark för bebyggelse 
som fanns i samrådsskedet. 

Stora delar av det berg som är i detta avsnitt och som vetter mot 
Sundsvägen, bevaras genom planens uppbyggnad.  
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Sprängning kan eventuellt komma att behövas vid ett genomfö-
rande av planen. Markarbeten kommer att ske i området när de-
taljplanen ska genomföras. Arbeten ska genomföras enligt gäl-
lande lagar och riktlinjer. Det är exploatörens ansvar att ta fram 
en riskanalys samt sprängplan för eventuella sprängarbeten. De 
risker som uppstår till följd av sprängningen kommer därmed att 
klargöras. Riktvärden bestäms för de vibrationer som uppkommer. 
Eventuell sprängning kommer ske utifrån de maximalt tillåtna vib-
rationsnivåerna som är baserade på riktlinjer enligt Svensk Stan-
dard. 

På odlingslotterna inom planområdet tillåts en blandning av villor, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus.  

Det bör i sammanhanget tydliggöras att Axsäters koloniområde 
inte ingår detaljplaneområdet och att det inte finns några planer 
för det koloniområdet. Varken gällande eller pågående översikts-
plan för kommunen anger någon förändring för Axsäters koloni-
område.  

Se ovan under ”Synpunktsförfattare 1” för kommunens kommentar 
angående tillfartsväg.  

I höjd med förskolans södra gräns till och med korsningen Ox-
hagsvägen/ Sundsvägen ges i granskningsskedet möjlighet till 
breddning av gatumarken enligt nu upprättad detaljplan. Detta in-
nebär att det finns utrymme att genomföra hastighetssänkande åt-
gärder.  

Se vidare för kommunens kommentarer under Villaägarna i Fin-
spång för eventuella trafikåtgärder mm. Se även angående trafik i 
kommunens kommentarer till yttranden i övrigt i denna samråds-
redogörelse. 

 

Synpunktsförfattare 6  

I planbeskrivningen står:  

Dessutom bör, som ovan rapport anger, gångbana anläggas längs med be-
fintliga bostadsfastigheter östra sidan Sundsvägen, med anledning av att det 
finns flera utfarter, varav vissa har bristfälliga siktförhållanden mot gatan. 
Om körbanan kommer en bit ifrån fastighetsgräns torde det ge säkrare in- 
och utfarter.  

Vi bor på Markörvägen och har småbarn i åldrarna 5 och 9 år. Idag finns det 
inget övergångsställe i närheten till vår väg och våra barn kommer direkt ut 
på Sundsvägen där trafiken idag redan är intensiv och speciellt vid skolans 
start och slut. I och med att fler beräknas bo inom området kommer trafiken 
även öka andra tider där våra barn behöver gå över vägen. Samt att det vid 
byggandet av bostäder även kommer innebär en hel del tung trafik under 
byggtiden.  
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På plankartan är det svårt att se om någon gångbana sträcker sig ända fram 
till vår gata som är den nordligaste utfarten på Sundsvägen. Ser ett stort be-
hov av att en gångbana förläggs på den östra sidan av Sundsvägen upp till 
vår gata och med ett övergångsställe innan vägen viker av mot Oxhagsvä-
gen. 

Kommentar: Inom vägområdet finns möjlighet att genomföra 
bland annat åtgärder för gång- och cykeltrafikanter.  

Se vidare för kommunens kommentarer under Villaägarna i Fin-
spång angående eventuella trafikåtgärder mm. Se även angående 
trafik i kommunens kommentarer till yttranden i övrigt i denna 
samrådsredogörelse. 

 

Synpunktsförfattare 7  

Synpunktsförfattare 7 har följande synpunkter på den föreslagna detaljpla-
nen men även några synpunkter som gäller närliggande område. Om denna 
plan ska sättas i verket krävs förändringar utanför planområdet. Även äldre 
områden behöver uppdatering i takt med samhällsutvecklingen. Jag har av 
och till varit aktiv i mina försök att åstadkomma förbättringar inom intillig-
gande områden ända sedan början av 2000-talet. Och de problem jag anser 
behöver lösas får ännu högre dignitet när man tillför ytterligare 150 hushåll 
att bland annat trafikera Sundsvägen norrut mot RV51.  

Naturmark krävs för att från befintliga Högklintsområdet nå skogen i an-
slutning till korsningen Sundsvägen - Skottvägen.  

Kommentar: Till granskningsskedet har mer naturmark sparats 
väster om Sundsvägen (tidigare föreslagen bebyggelse har tagits 
bort) jämfört med i samrådsskedet. Noterbart att till gransknings-
skedet för aktuell detaljplan uppskattas 60-100 bostäder. 

 

Korsningen Sundsvägen - Oxhagsvägen behöver få en bättre utformning än 
den mjuka kurvan som är idag. Eftersom den inbjuder till alldeles för hög 
fart. Exempelvis genom ombyggnad av korsningen enligt något av de bifo-
gade förslagen. Se bilaga 1, variant 1-3.  

Korsningen Sundsvägen - Backvägen behöver bättre sikt. Det är inte rimligt 
att ha en spegel att försöka titta i när man ska ut på en väg med ca 3500-
4500 fordon per dygn. Detta bör kunna lösas genom en större öppningsvin-
kel mellan Sundsvägen och Backvägen samt sikt-schakt i korsningen. Dess-
utom behövs vilplan nedanför Backvägen i de fall man glider utför backen, 
antingen på grund av att man inte kom upp som planerat och tvingas glida 
baklänges ut på Sundsvägen. Eller när det glider på väg nedför. Se bilaga 1, 
variant 1-3.  

Korsningen Sundsvägen - Markörvägen behöver bättre sikt.  

Befintliga Högklintsområdet behöver få minst en ordentlig anslutning till 
centralortens gång- och cykelvägnät. Förslagsvis via Skottvägen. Som får 
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skötsel enligt samma plan som övriga gång- och cykelvägar. Där även bred-
den på återstoden av Skottvägen anpassas till normal gång- och cykelvägs-
bredd. Björkarna på södra sidan sparas för utseende, de stammas upp för att 
säkra sikt och passage. Gräsmatta anläggs i södra delen av Skottvägen. Se 
bilaga 1, variant 1-3.  

Kommentar: Se kommunens kommentarer under Villaägarna i 
Finspång för eventuella trafikåtgärder mm,  

Synpunkter i övrigt noteras. 

 

Leveranserna av eldningsolja till Nyhemspannan behöver få en rimlig lös-
ning. Som det är idag parkerar lastbilarna på gång- och cykelvägen så att de 
som ska använda denna får gå ut på vägen. Se foton från olika tillfällen i bi-
laga 2.  

Kommentar: Kommunen bedömer det svårt att göra åtgärder vad 
gäller uppställning för leveranser till Nyhemspannan, utifrån de 
förutsättningar som råder i området till exempel avseende befint-
liga fastighetsgränser, terrängförhållanden mm. Bedömningen är 
att leveranserna av olja inte sker så frekvent att det innebär en 
oacceptabel situation för trafiken mm. 

 

Det finns ett faktafel i planbeskrivningen, under Gator och trafik, Gång- och 
cykeltrafik: Befintlig cykelväg mot centrum saknar belysning i närheten av 
korsningen Sundsvägen – Oxhagsvägen (eftersom belysningen följer 
Sundsvägen - Oxhagsvägen och gång- och cykelvägen sneddar). 

Jag bifogar några av mina tidigare skriftliga förslag inom området som bi-
laga A och B. Utöver dessa finns många muntliga kontakter genom åren. 
Några av dessa tidigare förslag är tyvärr inte längre genomförbara. Men för 
att ni ska förstå att ni måste titta på och lösa befintliga problem och inte bara 
satsa på nya områden och nya planer. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Kommunen har noterat de förslag som redovisas i bilagor. Bila-
gorna finns att tillgå på kommunen. 

Kommunens bedömning vad gäller trafikåtgärder mm är utifrån 
kommunens kommentarer som redovisas under Villaägarna i Fin-
spång. Se även angående trafik i kommunens kommentarer till ytt-
randen i övrigt i denna samrådsredogörelse.  
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Synpunktsförfattare 8 

Synpunktsförfattare 8 har synpunkter när det gäller placering av byggnader.  

I planförslaget föreslås bland annat att garage/ carport ska placeras med 
minst 6 meters avstånd från gata. Flertalet befintliga garage har idag c:a 4,5 
m till gata, för att uppfylla samma bestämmelser bör ett eventuellt servitut 
utfärdas till befintliga fastighetsägare på Sundsvägen.  

Kommentar: Kommunen bedömer det svårt att göra åtgärder vad 
gäller parkeringsförutsättningar på befintliga fastigheter, utifrån 
de förutsättningar som råder i området till exempel avseende be-
fintliga fastighetsgränser, terrängförhållanden mm. De nämnda 6 
meterna som nämns i nu upprättad detaljplan gäller endast före-
slagna fastigheter inom planområdet.  

 

Gällande gång och cykeltrafik står det:  

”Kommunen rekommenderar i nuläget att körbanan för Sundsvägen bör 
vara 5,5 meter och att gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs längs Sundsvä-
gens västra sida. Dessutom bör, som ovan rapport anger, gångbana anläggas 
längs med befintliga bostadsfastigheter östra sidan Sundsvägen, med anled-
ning av att det finns flera utfarter, varav vissa har bristfälliga siktförhållan-
den mot gatan. Om körbanan kommer en bit ifrån fastighetsgräns torde det 
ge säkrare in- och utfarter.” 

Det som bör påtalas är att det blir oskyddade trafikanter som cyklar och går 
precis vid "flera utfarter, varav vissa har bristfälliga siktförhållanden mot 
gatan." Detta bör betänkas. 

Kommentar: Se kommunens kommentarer under Villaägarna i 
Finspång. Se även angående trafik i kommunens kommentarer till 
yttranden i övrigt i denna samrådsredogörelse. 

 

 

 

Samhällsplaneringsenheten 


