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Sammanfattning

Denna miljöbedömning omfattar förslag till ny översiktsplan för Finspångs
kommun. Enligt Plan- och bygglagen skall kommunen göra en miljökonsekvensbedömning när en översiktsplan upprättas, då denna antas få betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen innehåller en översiktlig miljöbedömning av de konsekvenser som de kommunövergripande strategierna
bedöms medföra.
Finspångs kommun har intentionen att kommunens invånarantal ska öka,
och jobbar aktivt för att Finspång ska vara en attraktiv ort att bo och verka
i. En ökad befolkningsmängd är dock negativt för miljön då det medför en
ökad belastning på exempelvis vatten- och avloppsnätet. Det kan även vara
negativt för människan om utvecklingen sker på bekostnad av ortens kvaliteter. De negativa effekterna kan dock mildras, och till och med förhindras,
om man styr utvecklingen och arbetar med exempelvis förtätning, skydd av
naturen, och bevarande av strandområden. Positivt är dock om allt fler av
dem som arbetspendlar in till Finspång bosätter sig i kommunen bland annat med tanke på utsläpp från trafiken.
I översiktsplanen har områden för lättnader i strandskyddet pekats ut, så
kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. Detta kan förhoppningsvis ge ett förbättrat underlag för utveckling av landsbygden men
måste ske genomtänkt för att förhindra negativa effekter för strandzonen.
Bebyggelseutvecklingen i kommunen som helhet bygger på en förtätning
av befintliga orter. En tät och funktionsblandad ort leder till ett ökat underlag för service och kollektivtrafik.
Utvecklingsområden pekas ut på fyra håll i kommunen; Stråket FinspångNorrköping, Tisnarenområdet, Risingebygden och Doverstorp-Doversund.
Även i dessa områden handlar det om att förstärka och utveckla befintliga
byar. Det är av dessa områden egentligen bara stråket Finspång-Norrköping
som kan sägas ha ett bebyggelsetryck. Ny bebyggelse ska lokaliseras i goda
kollektivtrafiklägen. Gång och cykelvägnätet ska utvecklas och förbättras
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för att skapa ett sammanhängande, trafiksäkert och tryggt nät.
Friluftslivet i kommunen är mycket viktigt och kommunens naturvärden
skall utvecklas och säkerställas. Finspång ska ta fram en grön- och blåstrukturplan för att identifiera och bevara/utveckla de tätortsnära rekreationsområdena. Riksintressen för kulturmiljövård finns på flera håll i kommunen i
direkt närhet till befintlig bebyggelse och verksamheter. Riksintressena ska
bevaras och utvecklas.
I samhällsplaneringen ska hänsyn tas så att miljökvalitetsnormerna för luft
och vatten uppnås.
Miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen ska vara vägledande för
miljöbedömningar i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, andra planer samt lov och tillstånd. Uppföljning kommer bland
annat att ske i den årligen återkommande miljöredovisningen för Finspångs
kommun.
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Bakgrund och syfte

Den gällande översiktsplanen för Finspångs kommun är från 1990. Under
de år som gått sedan planen gjordes har det skett förändringar i kommunen
och planen anses inte längre vara aktuell. En ny översiktsplan tas därför
fram.
Syftet med en översiktsplan är att ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska
utvecklas och bevaras i kommunen. Översiktsplanen är inte bindande för
myndigheter och enskilda. Översiktsplanen är framför allt ett strategidokument och används bland annat som ett hjälpmedel i plan- och bygglovsärenden och när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som
rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Finspångs kommun påbörjades under 2007, genom att man tog fram dokumentet Inriktning för
översiktsplanen, som skulle ligga till grund för det fortsatta översiktsplanearbetet. Arbetet med den egentliga översiktsplanen inleddes under 2008,
och samråd har skett under 2010. Utställning och kommunfullmäktiges antagande av planen sker under år 2011.
En miljökonsekvensbedömning innebär en analys och bedömning av konsekvenser av den planerade markanvändningen och dess inverkan på miljö,
hälsa och hushållning med naturresurser.
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har bedrivits som en del av det
övriga översiktsplanearbetet för att så tidigt som möjligt finna konflikter
mellan olika intressen och skapa möjligheter för lösningar som främjar en
hållbar utveckling.
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Miljöbedömning

Behovsbedömning

När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftningen genomgå en behovsbedömning där det bedöms om planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller inte. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan som planens
genomförande kan antas medföra, identifieras, beskrivs och bedöms.
Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska genomförandet av en översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan på
grund av planens geografiska utbredning. En översiktsplan anger också alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns upptagna
i bilaga 1 och 3 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Dessa verksamheter ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan.
Kommuner ska därför alltid göra en miljöbedömning av översiktsplaner
och en miljökonsekvensbeskrivning ska alltid upprättas.

Samråd

Samråd ska alltid ske med berörda länsstyrelser och kommuner om behovsbedömningen. För miljöbedömningen ska samråd även ske om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och detaljeringsnivå. Planen och
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tillgängliga för övriga berörda myndigheter och allmänhet. Inom ramen för en miljöbedömning ska det redovisas hur framförda synpunkter från samråd har beaktats i planarbetet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är det huvuddokument som ska upprättas
inom miljöbedömningen där den betydande miljöpåverkan identifieras,
beskrivs och bedöms. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivningen är att
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna av en planerad
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markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljön. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras med den övriga planeringsprocessen för att på
så sätt tidigt kunna identifiera konflikter mellan olika intressen samt öka
möjligheterna till att finna miljöanpassade lösningar så att en hållbar utveckling främjas.

Miljöbedömningen i översiktsplanen
för Finspångs kommun

Miljöbedömningen har integrerats tidigt i översiktsplaneprocessen. Redan
i inriktningsdokumentet lyfts hållbar utveckling fram som ett fundament
för det fortsatta arbetet. I samrådsversionen har miljöaspekterna vidareutvecklats med mer utförliga beskrivningar av vad vi vill uppnå, hur det ska
ske samt vilka hänsyn som behöver tas. Efter samrådet har översiktsplanen
kompletterats med fördjupade beskrivningar exempelvis när det gäller hänsyn till natur- och kulturvärden, miljökvalitetsnormer för luft och vatten,
förorenade områden samt klimatanpassning. Till stora delar finns innehållet i denna miljökonsekvensbeskrivning också beskrivet i översiktsplanen.
Sedan samrådet har ett antal utvecklingsområden fallit bort utifrån hänsyn
till miljön (förorenade områden/naturvärden).
Medborgardialogen kring inriktningsdokumentet och samrådsprocessen
kring översiktsplanen har hela tiden tillfört engagemang och kunskap i miljöbedömningen.
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Områdesbeskrivning

Finspångs kommun ligger i Östergötland och gränsar till kommunerna
Norrköping, Katrineholm, Vingåker, Örebro, Hallsberg, Motala och Linköping. Folkmängden i kommunen uppgår till cirka 20 700 invånare år 2009
och huvudorten är Finspång. Bland övriga orter kan nämnas Ljusfallshammar, Grytgöl, Hällestad, Borggård, Sonstorp, Lotorp, Rejmyre, Igelfors och
Hävla.
Finspång är i dag en industri- och arbetsort med internationella och världsledande företag inom energi- och miljöområdet. Detta skapar ett mycket
livskraftigt näringsliv.
Finspång har väl utvecklade kommunikationer, speciellt i det huvudsakliga
pendlingsstråket Norrköping- Finspång. Kommunen korsas av riksväg 51,
som går mellan Norrköping och Örebro och således är en viktig regional
länk av riksintresse.
Finspång har många sjöar och stora naturområden, vilket ger möjlighet till
ett rikt friluftsliv. Kommunen har också många kulturhistoriskt intressanta
miljöer, exempelvis kring de gamla bruken.
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Avgränsning

För att nå syftet med en miljöbedömning ska en MKB behandla den mest
betydelsefulla påverkan på människa och miljö som planens genomförande
kan anta medföra. Inom ramen för en miljöbedömning ska därför innehållet
i en miljökonsekvensbeskrivning avgränsas. Avgränsningen ska vara geografisk, saklig och tidsmässig.

Geografisk

Geografiskt omfattar konsekvensbeskrivningen hela Finspångs kommun
och områden utanför kommunen där planförslaget kan ha miljöpåverkan.
De områden vars utveckling beskrivs mer detaljerat i översiktsplanen, befintliga byar och föreslagna utbyggnadsområden, belyses även extra tydligt
i miljökonsekvensbeskrivningen.

Saklig

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 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.
Samråd ska ske avseende miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och
detaljeringsgrad.
Samråd om omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen har hållits med Länsstyrelsen i Östergötland den 20 maj 2010. Slutsatsen av samrådet om avgränsningen var att fokus ska läggas på följande
aspekter:
 Kulturmiljö
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 Naturmiljö
 Vatten
 Rekreation och friluftsliv
 Energi och naturresurser
 Boendemiljö och hälsa (inklusive samtliga miljö- och riskfaktorer)
 Hushållning med jordbruksmark
Dessa rubriker återfinns under kapitlet Bedömning av planens konsekvenser.

Tidsmässig

Översiktsplanen ska redovisa de förändringar som vi kan vänta oss under
de kommande åren fram till år 2025, vilket således också är den tidsmässiga
avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen.
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Alternativredovisning

Planförslag

Översiktsplanens mål är att främja en hållbar utveckling för Finspångs kommun som helhet. Översiktsplanen bygger vidare på kommunens vision samt
underliggande planer som länstransportplan, energiplan, trafikstrategi och
naturvårdsprogram. Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att vara vägledande vid framtagande av fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och andra planer och program.
Planförslaget innehåller strategier för hur kommunen ska utvecklas, bland
annat genom att peka ut utvecklingsområden. Detta påverkar mark och vattenanvändningen i kommunen.
Planförslaget utgår från målprognosen att kommunen kommer att ha 22 000
invånare år 2019. Mycket av fokus i översiktsplanen handlar om att finna
och skapa attraktiva boendemiljöer för att få en ökad inflyttning till Finspång, så att visionen kan realiseras. Finspångs tätort lyfts fram specifikt
som motor för den övriga samhällsutvecklingen, men övriga orter i kommunen får också stort fokus som komplement till Finspångs tätort.
Vikten av att samordna transporter och bostäder lyfts fram. Miljöaspekterna
genomsyrar hela översiktsplanen och tonvikten ligger på att tillskapa en
hållbar utveckling för kommunen som helhet.
Finspång har mycket stora natur- och kulturvärden. Dessa kvaliteter måste
bevaras, och kommunens övriga utveckling ska inte ske på bekostnad av
dessa.
Riksintressena beskrivs i eget kapitel i översiktsplanen.

Nollalternativ

Konsekvenserna av översiktsplaneförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som är ett scenario där ingen ny översiktsplan upprättas och som be-
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skriver en förväntad utveckling av Finspångs kommun om planförslaget
inte genomförs.
Gällande översiktsplan från 1990 och övriga antagna fördjupningar av översiktsplanen, förväntas i nollalternativet vara det strategiska dokument som
ger vägledning vid markanvändningsplanering i kommunen. Eftersom den
gällande översiktsplanen är från 1990 är den till stora delar inaktuell.
Men det finns också mycket i översiktsplan 1990 som är detsamma, exempelvis viljan att stärka sambanden mellan Finspång och Norrköping/Linköping, viljan att förbättra kommunikationerna, skapa nya industriområden
och satsningar på centrumutveckling.
Det mesta som pekats ut i översiktsplan 1990 är redan genomfört. Många
av de utvecklingsområden för både industri och bostäder, som pekades ut i
översiktsplan 1990, är redan bebyggda. Detta skulle i nollalternativet innebära att kommunen saknar det helhetsgrepp för framtida utveckling, som
översiktsplanen innebär. Sedan planen antogs har stora förändringar gjorts
i aktuell lagstiftning. Översiktsplan 1990 uppfyller därmed inte dagens krav
på en översiktplan.
Nollalternativet innebär att inga områden för lättnader i strandskyddet blir
utpekade eftersom att detta enligt plan- och bygglagen endast kan göras
genom en översiktsplan. Områden som i nuläget kan komma att få lite lättnader av de restriktioner som gäller för exempelvis riksintresse för kulturmiljö, skulle inte ha den möjligheten i översiktsplan 1990, då detta arbete
utförs som en del av den nya översiktsplanen.
Kännedom om riksintressen, Natura 2000-områden och andra skyddade
områden kan bli mindre i nollalternativet eftersom de tillkom efter den nu
gällande översiktsplanen och därför inte har tagits hänsyn till i planen.

Övriga alternativ

Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas.
I översiktsplanen för Finspångs kommun har inga andra alternativ tagits
fram. Översiktplanen bygger på ett inriktningsdokument som vidareutvecklats i en dialog med medborgarna. Inriktningsdokumentet och synpunkterna från medborgardialogen har legat till grund för det förslag till
översiktsplan som varit ute på brett samråd.
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Bedömning av planens
konsekvenser
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 efter en omfattande samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer antagit det regionala programmet Mål
i sikte - miljömål för Östergötland. Det regionala programmet som antogs 2003
omfattar alla nationella miljömål med undantag av Storslagen fjällmiljö.
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Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget miljömålsdokument.
Kommunen arbetar i stället i enlighet med miljöpolicyn utifrån de regionala
miljömålen och fokuserar arbetet på åtgärder.
De regionala miljömålen i Östergötland är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Uppföljningen av de regionala miljömålen redovisas vartannat år. Fysisk
planering kan sägas bidra till att uppfylla alla miljömålen, mer eller mindre.
Särskilt relevanta regionala delmål för Finspångs översiktsplans miljökonsekvensbeskrivning:

Begränsad klimatpåverkan
1.

2.

3.

För perioden 2008-2012 ska utsläppen av växthusgaser som medelvärde vara minst fyra procent lägre än 1990, räknat som koldioxidekvivalenter.
2010 ska förbrukningen av elenergi och fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och lokaler ha minskat med 30 procent jämfört med
2000.
2010 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen ha
minskat med 25 procent, vilket motsvarar en minskning med 100 000
m3 jämfört med 2000.

Frisk luft
1.
2.
3.
4.

12

2005 ska halten av svaveldioxid i utomhusluft vara högst 5 μg/m3 som
årsmedelvärde i samtliga kommuner.
2010 ska halterna av kvävedioxider i utomhusluft vara högst 20 μg/m3
som årsmedelvärde och högst 100 mg/m3 som timmedelvärde.
2010 ska halten marknära ozon i utomhusluft inte överskrida 120 μg/
m3 mätt som åtta timmars medelvärde.
2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC), exklusive metan, ha minskat med 45 procent, jämfört med år 1998, till 6 400 ton.
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2010 har antalet resenärer som reser kollektivt ökat med minst 20 procent, jämfört med 2000, till 35 miljoner resenärer.

Levande sjöar och vattendrag
1.

2.

3.

2010 ska minst 50 procent av de mest skyddsvärda natur- och kulturmiljöerna i eller i anslutning till sjöar och vattendrag ha ett långsiktigt
skydd.
2009 ska vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och
skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas
för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10
m3 per dygn i genomsnitt.
2010 ska hotade arter och fiskstammar kunna nå lämpliga reproduktionsområden och uppväxtområden i 75 procent av länets vattendrag
med vattenföring året runt.

Grundvatten av god kvalitet
1.

2.

3.

2010 ska grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning ha ett långsiktigt skydd mot
exploatering som begränsar användningen av vattnet.
2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana
ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för
vattenförsörjningen, människors hälsa, markstabiliteten eller djur och
växtliv i angränsande ekosystem.
2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som
är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per
dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer per år uppfylla
gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet.

Ett rikt odlingslandskap
1.
2.

2010 ska det finnas ett aktivt, levande och variationsrikt jordbruk motsvarande dagens storleksordning.
2010 ska arealen brukad åkermark i skogs- och mellanbygden vara
bibehållen jämfört med år 2000 så att den minst omfattar 80 000 ha.

God bebyggd miljö
1.

2.

3.

4.

2010 ska kommunernas fysiska planering och samhällsbyggande innehålla strategier för hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
service och kultur kan bidra till att minska bilanvändningen och förbättra förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla transporter.
2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande innehålla strategier
och program för hur kulturhistoriskt och estetiska värden ska tas till
vara och utvecklas.
2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program
och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas.
2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program
och strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras, hur för-
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5.

6.

7.
8.

9.

nybara energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft
ska främjas.
2010 ska länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse finnas dokumenterad och förtecknad i ett allmänt tillgängligt register. Kommunerna ska ha program och planer för hur den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsens värden ska skyddas.
2010 ska antalet människor som i bostäder utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som Riksdagen ställt sig bakom ha
minskat med fem procent jämfört med år 1998.
2010 ska uttaget av naturgrus vara högst 300 000 ton per år och andelen återanvänt material minst 15 procent av ballastanvändningen.
2005 ska mängden avfall som deponeras ha minskat med 60 procent
jämfört med 1994 års nivå, samtidigt som insamlingsgraden för avfall
från producentansvar ska ha ökat jämfört med år 2001.
2010 ska den totala energianvändningen för uppvärmning och teknisk
drift av byggnader och anläggningar ha minskat med 15 procent jämfört med år 2001.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken.
Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. Miljökvalitetsnormerna
fastställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen utser. Det
finns idag normer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
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.

Klimatanpassning

Vårt klimat förändras och därmed förutsättningarna för utveckling. 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 natur- och kulturmiljö och
vår hälsa. Ett förändrat klimat medför konsekvenser för exempelvis bebyggelse, infrastruktur, dricksvattenkvalitet och biologisk mångfald.
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.
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Miljöbedömning
Kulturmiljö

Finspång har rika kulturmiljöer, mycket på grund av de gamla bruksmiljöerna. Flertalet områden är utpekade som riksintresse för kulturmiljö.
Byggnadsminnen
Vingåker

Högsjö

OByle

Katrineholm

Tisnaren

M

Hävla

5

N 4Regna

Hjortkvarn

Brenäs

Bränntorps
fritidsomr.

J

6

Hunn

Igelfors

K

G
Grytgöl
Ljusfallshammar

L

F
Simonstorp

Hällestad
Tjällmo

Rejmyre

H

E

3 Sonstorp

Lotorp

Finspång

Borggård

1A
2
I



Falla

Butbro

D

B

7
Svärtinge

C
Glan

Norrköping
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Skärblacka

1

Finspångs slott med flyglar,
orangeriet och Auroratemplet

2

Lusthuset, Lugnet

3

Sonstorps herrgård

4

Vita huset, Regna kyrkby

5

Häfla övre bruk

6

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

För dessa områden ska områdesbestämmelser utarbetas för att säkerställa
dess värden. Kommunen ska även göra en heltäckande inventering av miljöer och byggnader av kulturhistoriskt intresse som omfattar hela kommunen. Objekten lokaliseras, prioriteras och åtgärder föreslås för att säkerställa
kulturvärdet.
Dessa områden ligger i flera fall i direkt anslutning till både bebyggelse- och
verksamhetsområden. En exploatering inom dessa närområden måste alltid
ske med största varsamhet för att inte skada kulturmiljön, då värdefulla
miljöer ofta har ett påverkansområde även utanför sin egen gränsdragning.
Ett exempel på en sådan problematik är kring riksintresset för kulturmiljövård i Risinge. Söder om riksintresseområdet ligger området Doversund/
Doverstorp, som pekats ut som utvecklingsområde. Exploatering där skulle
förmodligen leda till en ökning av trafiken längs vägen genom Risinge. Den
här vägdragningen är av kulturhistorisk betydelse på grund av sin ålderdomliga sträckning. Vid en ökning av trafiken genom området riskerar trafiksäkerheten att kräva att man gör åtgärder på vägen och kanske till och
med behöver dra om sträckningen. Sådana frågor kan behöva utredas i en
fördjupad översiktsplan.

Naturmiljö

I Finspångs kommun finns stora naturområden, med både kultur- och friluftsvärden. Många av dessa är av riksintresse. Kommunens natur känne-
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tecknas av de djupa skogarna, precis i kanten av Bergslagen, som avbryts
av öppna jordbrukslandskap. Kommunen är mycket sjörik och de flesta av
dessa håller en mycket god vattenkvalitet.

Katrineholm

Byle

Prästängsuddens lövskog

Tisnaren

Hävla

Regnaholms lövskog

Hjortkvarn

Lindenäs

Brenäs

Regna

Bränntorps
fritidsomr.

Hunn

Asketorp

Igelfors

Gällsängenskogen

Pipmossens
domänreservat

Rejmyre

Grytgöl

Magnehults
domänreservat

Ljusfallshammar

Simonstorp

Temakarta biologisk mångfald

Hällestad

Lotorp
Sonstorp

Naturreservat

Finspång

Borggård

Butbro

Kommunalt naturvårdsprogram
Lövfallet

Falla

Nationellt intresse (klass 1)

Ölstadsjön

Ysundamarken

Regionalt intresse (klass 2)

Svärtinge
Tryfallet
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Kommunalt intresse (klass 3)
Stora Hjälmmossen

Glan
Norrköping
Skärblacka

Lokalt intresse (klass 4)
Trakt med mycket höga naturvärden

Naturmiljöerna i kommunen har stor betydelse för den biologiska mångfalden, men självklart också för folkhälsan och besöksnäringen. Finspång erbjuder möjligheten till en rik och aktiv fritid, med många kanotleder, vandringsstigar och badplatser.
För Finspångs kommun finns ett naturvårdsprogram framtaget, i vilket de
områden med stora naturvärden presenteras och beskrivs.
Finspångs kommun har stora områden med höga naturvärden som pekats ut i naturvårdsprogrammet. Översiktsplanens utgångspunkt är att i
första hand bygga vidare på nuvarande markanvändning och att förtäta
inom befintliga bebyggelseområden. Detta bidrar till att i första hand inte
ta ny naturmark i anspråk vid ny bebyggelse och på så sätt sparar men
större opåverkade områden. Tillgången på grönområden har stor betydelse
för folkhälsan, god livsmiljö och biologisk mångfald. Vid planläggning ska
hänsyn tas till de naturvärden som finns utpekade i kommunen, exempelvis de områden som klassas som ekologiskt särskilt känsliga. Naturvärdena
måste utsättas för minsta möjliga påverkan, samtidigt som man erbjuder
kommunens invånare tillgång till rekreationsområden och naturupplevelser. Skydd av mark och vattenområden av vikt för rörligt friluftsliv samt
natur- och kulturupplevelser är viktigt. Det är också viktigt att mer i detalj
göra en bedömning av hur mycket ett område tål, samt sätta det i förhållande till samhällsnyttan av att genomföra den tänkta åtgärden.
I kommunen finns flera konflikter mellan naturvärden och andra planeringsinriktningar. I Finspångs tätort finns två områden som är av vikt för
friluftslivet; området kring Mäseln och området vid Grosvad/Lunddalen,
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bakom anläggningen Arena Grosvad. Dessa områden står i direkt konflikt
med de två föreslagna vägdragningar som pekas ut i översiktsplanen. Förbifarten vid Viggestorp/Torstorp har kommit ganska långt i planeringsprocessen och finns med i gällande länstransportplan. Den tänkta sträckningen
kommer att skära rakt igenom ett naturområde, som är utpekat som klass
2, regionalt naturvårdsintresse, i kommunens naturvårdsprogram. Den här
negativa konsekvensen får vägas mot det faktum att den föreslagna förbifarten behövs för att skapa en tryggare trafikmiljö längst Bergslagsvägen.
Farligt gods kan då ledas runt befintlig bebyggelse istället för rakt igenom
som det gör idag, och luftkvaliteten och bullernivåerna kommer förbättras
i tätorten.
I översiktsplanen pekas ett flertal områden ut som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. Detta kan stå i konflikt med de naturvärden
som kan finnas kring våra sjöar och vattendrag.

Vatten

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten är juridiskt bindande styrmedel
i miljöbalken. Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Kommunen ska i sin planering och planläggning arbeta för att möjligVingåker

Högsjö

Vatten med god kvalitet
Kommunal vattentäkt
Förslag till nytt läge för vattentäkt
Katrineholm

Byle

Kommunalt avloppsreningsverk

Fastställda vattenskyddsområden
Tisnaren

Sekundär zon

Hävla

Hjortkvarn

Primär zon

Brenäs

Förslag till nya vattenskyddsområden

Regna

Bränntorps
fritidsomr.

Primär zon

Hunn

Igelfors

Sekundär zon

Rejmyre

Tertiär zon

Grytgöl

Grundvattenförekomst

Ljusfallshammar

Simonstorp

Hällestad

Område med grundvattenförekomst

Lotorp
Sonstorp

Borggård

Finspång

Butbro

Falla

Svärtinge



Copyright©Lantmäteriet

Glan
Norrköping
Skärblacka

heterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna underlättas.
Grundvattenförekomsterna i Finspångs kommun har idag en god status. Ett
ökat permanentboende i områden där kommunalt vatten och avlopp saknas
kan dock medföra en ökad belastning på enskilda brunnar och därmed få
effekter på grundvattnet.
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Statusen i kommunens ytvattenförekomster är överlag god. Det finns dock
ett antal vattenförekomster som i dag inte uppnår god ekologisk eller kemisk status. För att kommunens grundvatten och ytvatten ska uppnå en god
status måste miljökvalitetsnormerna för vatten beaktas vid all planläggning
och prövning.
Översiktsplanen medger flera större utbyggnadsområden som kan bidra
till att andelen hårdgjorda ytor ökar. Mängden dagvatten som måste tas
om hand blir därmed större och kan komma att påverka vattenområden
i anslutning till dessa. 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.
Kommunen ska 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. Detta kan leda till ett ökat nyttjande av naturområdena i och med
att fler personer besöker dem och vistas där. Samtidigt kan ett ökat turismintresse för våra naturområden leda till att ett bevarande av dem får ett
högre intresse för allmänheten och då det då kan sammanlänkas med ekonomiska vinster.
Kommunen ska ta fram en grön- och blåstrukturplan för Finspångs tätort.

Rekreation och friluftsliv

Finspångs kommun har stora områden för ett rikt friluftsliv, med exempelvis många kanotleder och vandringsleder. Ett rörligt friluftsliv är viktigt för
folkhälsan.
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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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Man måste ge områden av vikt för rekreation större dignitet för att de ska
kunna stå sig i konkurrens med motstående intressen. Bebyggelsen förtätas
med hänsyn till en önskvärd grönstruktur

Energi och naturresurser

För att kunna hantera den klimatutmaning vi alla står inför är det viktigt att
utveckla alternativa bränslekällor och transportslag. Genom att Finspångs
kommun ska premiera nya energieffektivare tekniker minskas koldioxiden
i atmosfären och bidrar i sin tur till att minska negativ påverkan på klimatet.
Översiktsplanen föreslår i första hand förtätning av befintliga bebyggelseområden och större utbyggnadsområden i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta skapar bra underlag för offentlig service och minskar behovet
av energi och transporter.
Ny bebyggelse i anslutning till befintlig kan enklare kopplas på fjärrvärmenätet. Genom att utveckla gång- och cykelvägnätet kan man minska de
korta bilresorna.

Boendemiljö och hälsa samt risk och säkerhet

Vid planering av nya bostadsområden ska en anpassning ske så att alla
människor, oavsett ålder eller funktionshinder, kan leva och bo i området.
Kommunen ska ha en god planberedskap och tillgänglig mark i tillräcklig
omfattning för att tillgodose företags behov för etablering och expansion.
Detta är positivt för samhällsutvecklingen, men genom att ta mer mark i anspråk för bebyggelse och verksamheter riskerar intressen såsom natur och
kulturmiljö att bli negativt påverkade. Sker planläggningen med alla intressen i åtanke kan det däremot leda till en mer genomtänkt markanvändning,
med ett mer energieffektivt transportarbete.
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Finspångs centrum ska fortsätta att utvecklas till en attraktiv mötesplats för
handel, service nöjen och kultur. Det kan leda till minskning av resor för att
nå sådana målpunkter utanför kommunen. Som komplement till centrum
skall Viberga handelsområde göras mer tillgängligt för gående, cyklister
och kollektivtrafikresenärer.
Den regionala samverkan ska utvecklas för att utveckla infrastruktur för arbetspendling, serviceresor, arbetsresor och godstransporter regionalt, nationellt och internationellt. Detta leder till ökat antal resor, men kan samtidigt
ge ett bättre nyttjande av transportsystemet, vilket på sikt kan leda till en
minskad klimatpåverkan.
Boendet ska attrahera både nuvarande och tillkommande kommuninvånare, och vi ska bygga fler nya bostäder. Fler boende ger en ökad belastning på
både miljön och alla tekniska system i Finspång, men kan leda till minskad
pendling. Många av de nya bostäderna ska placeras i attraktiva och centrala
lägen, nära service och kommunikationer.
Infrastrukturen på landsbygden (telenät, vägar och anropsstyrd kollektivtrafik) ska utvecklas. Detta ger människor möjligheten att bo i en attraktiv
miljö på landbygden, men med så lite påverkan på naturen som möjligt.
På landbygden ska nya tomter tillskapas i samarbete med lokala grupper.
Hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer. Möjligheten att peka ut områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen har nyttjats. Detta är mycket
positivt för att skapa en levande landbygd, men måste ske på ett sådant sätt
att det inte innebär negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljöer. Allmänhetens tillgång till stränderna måste säkerställas.
Ny bebyggelse på landsbygden ska prioriteras i kollektivtrafikstråk för att
minska klimatpåverkan från transporter. Finspång ska ha ett tillgängligt och
klimatanpassat transportsystem. För att minska antalet tunga transporter
på vägnätet bör så mycket som möjligt av dessa flyttas över till spårbunden
trafik. Den befintliga genomfarten genom Finspångs tätort måste förbättras.
Detta kan förhoppningsvis leda till minskat buller, minskad risk för olyckor
och mindre luftföroreningar. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids i dag inte för något ämne inom Finspångs kommun. Frågan måste
dock alltid beaktas i planeringen.
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. Förorenade områden måste därför undersökas samt vid
behov åtgärdas.
Det finns många riskaspekter som måste tas hänsyn till vid all planering.
De pågående klimatförändringarna kommer förmodligen på sikt att orsaka
ökade problem med översvämningar och skred. Planförslaget tar hänsyn till
dessa aspekter, och föreslår ingen ny bebyggelse eller verksamheter inom
områden som i nuläget är utpekade som riskområden. Klimatförändringarna kan dock få dessa områden att ändras och utökas, varför frågan alltid
måste hållas aktuell och uppdateras.
Kommunen har stora områden med förekomst av markradon. Ny bebyg-
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gelse inom dessa måste utformas radonsäkert. Skyddsavstånd till riskfaktorer som leder för farligt gods och riskområde från Vingåkersverken måste
hållas.

Hushållning med jordbruksmark

Ny bebyggelse bör inte placeras på användbar jordbruksmark, om det kan
undvikas. Bättre lokaliseringsalternativ bör identifieras.
Det är viktigt för kulturlandskapet och den biologiska mångfalden att jordbruksmark hålls öppen och brukas.
Flera av utbyggnadsområdena ligger inom områden som i nuläget används
som jordbruksmark. Det är av största vikt att den tänkta utbyggnaden inte
inkräktar på jordbrukets intressen, utan att nya bostads- och verksamhetsområden kan samexistera med levande jordbruk.

Miljökonsekvenser för huvudorten, övriga orter och utvecklingsområden
Finspångs tätort med omnejd
Kulturmiljö

Bruksmiljön i centrala Finspång är av riksintresse för kulturmiljövården. I
översiktsplanen uttrycks viljan att industrierna ska få möjlighet att utvecklas, för att gynna näringsliv och sysselsättning. Detta kan potentiellt resultera i konflikter mellan kulturmiljön och industrierna till exempel med ökad
trafik in till industrierna.
I närheten av Finspångs tätort finns flera fornlämningar, som inom en del
områden ligger där nya bostäder pekats ut. I Falla finns en sådan konflikt
mellan ett föreslaget verksamhetsområde och en fornlämning.

Naturmiljö

Förtätningar av bebyggelsen är positivt för miljön, då det leder till bättre
underlag för kollektivtrafiken och kortare avstånd mellan boende och arbetsplatser. Det kan dock leda till att man mister grönområden. Därför ska
det tas fram en grönplan, vilken kan peka ut vilka områden som är viktiga
att bevara. I närheten av tätorten ligger Ölstadsjöns naturreservat. I närheten av det finns ett föreslaget vägreservat, utbyggnadsområde för avfallsanläggningen och områden för nya verksamheter. Negativ påverkan på naturreservatet måste undvikas.

Vatten

Norr om Finspångs tätort finns ett skyddsområde för vattentäkt, vilket ligger
i direkt anslutning till utpekade expansionsområden för industrin. Tätorten
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 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.
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Rekreation och friluftsliv

Vid Mäseln (Torstorp/Viggestorp) finns ett populärt friluftsområde, som
även är upptaget i naturvårdsprogrammet för Finspångs kommun som
klass 2, regionalt naturvårdsintresse. Föreslagen förbifart av riksväg 51 skär
rakt igenom detta område. Förbifarten leder dock till en bättre trafikmiljö i
tätorten då trafiken på riksvägen inte leds genom tätbebyggt område, med
både farligt gods och bullerproblem som följd. Förbifarten kan även ge en
bättre luftkvalitet i tätorten. Motsvarande problematik finns vid friluftsområdet norr om Arena Grosvad, med den föreslagna norra infarten till industrierna.
Vid Bönnergården pekas ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära
läge ut för turismverksamhet.

Energi och naturresurser

Förtätning är bra för miljön och gör att fler nya bostäder kan kopplas på
fjärrvärmenätet. Utbyggnad av tätortens gång- och cykelvägnät leder till en
minskning av de korta bilresorna.

Boendemiljö och hälsa inklusive samtliga miljö och riskfaktorer

I Finspångs tätort finns ett flertal områden som är så förorenade att de är
klassade som riskklass 1 eller 2 enligt MIFO-modellen1. 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 bottensedimenten. 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.
Ny bostadsbebyggelse inom område med förorenad mark föreslås i Falla.
Planläggning och byggnation i anslutning till förorenade områden måste
ske med försiktighet och i nära samråd med tillsynsmyndigheten.
Finspångs tätort trafikeras i de centrala delarna med farligt gods. Nya bostäder i de centrala delarna hamnar oundvikligen i närheten av dessa riskfaktorer.
En ny godsbangård föreslås i direkt närhet till ett riskområde för skred och
ras, och område i naturvårdsprogrammet som har klass 2, regionalt naturvårdsintresse.
Expansionsområde för industri gränsar mot sekundär skyddszon för vattentäkt, och samma sak gäller för den norra förbifarten för ny infart till industrin. Expansionen av handelsområdet vid Viberga ligger nära en fornlämning, nära naturreservatet vid Ölstadsjön och strandskyddsområde.
Översvämningsrisk kan bli ett problem på sikt i och med klimatförändringarna och kan potentiellt hota både ny bebyggelse och befintlig, speciellt i
ortens centrala delar.
1
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Föreslagen förbifart i Falla berör område i naturvårdsprogrammet som har
klass 3, kommunalt naturvårdsintresse. Förbifarten söder om Finspångs tätort berör trakt med mycket höga naturvärden, samt hamnar i närheten av
områden som pekas ut i det kommunala naturvårdsprogrammet.

Hushållning med jordbruksmark

Exploatering av värdefull jordbruksmark bör undvikas.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms påverkas positivt genom god tillgång till gång- och cykelvägar och
kollektivtrafikförsörjning samt ett väl utbyggd teknisk försörjning (VA,
fjärrvärme). Negativt för God bebyggd miljö är att natur- och vattenkänsliga
områden samt delar av rekreationsområden tas i anspråk samtidigt som det
är positivt att en grön- och blåstrukturplan ska tas fram. God bebyggd miljö
bedöms påverkas både positivt på grund av nya förbifarter och negativt på
grund av närheten till industriområdet när det gäller bullerstörningar. Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet kan påverkas
bland annat med tanke på närheten till Blekens ytvattentäkt.

Lotorp-Butbroområdet

Gränsande till utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
finns ett fornlämningsområde.
Översvämningsrisk kan bli ett problem på sikt i och med klimatförändringarna och kan potentiellt hota både ny bebyggelse och befintlig.
Inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns
område i naturvårdsprogrammet som har klass 2, regionalt naturvårdsintresse. Området gränsar dessutom till riskområde för skred och ras.
Näfssjön har idag en måttlig ekologisk status med krav på god status år
2015 och Glan nedströms Gron har en otillfredsställande ekologisk status
med krav på god status år 2021. Exploatering måste ske på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormen god status uppnås.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms påverkas positivt genom att det finns en gång- och cykelväg mellan
Lotorp och tätorten. Anslutning från Butbro bör dock skapas. Viss kollektivtrafikförsörjning finns. God bebyggd miljö kan påverkas negativt genom att
natur- och vattenkänsliga områden tas i anspråk. Positivt för God bebyggd
miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet är att
ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Regnaområdet

I Igelfors finns föreslaget bostadsområde nära riskområde för skred och ras.
En kommunal vattentäkt finns i Igelfors och kan påverkas av nya exploateringar.
Ny bebyggelse kring Regna kyrkby bör placeras varsamt.
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Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan bedöms påverkas
negativt eftersom det här inte finns så stora möjligheter att välja miljöanpassade transporter. Viss kollektivtrafikförsörjning finns dock. God bebyggd miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden tas i
anspråk i Igelfors. Miljömålen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag
samt Grundvatten av god kvalitet bedöms påverkas både positivt och negativt.
I Igelfors kan ny bebyggelse anslutas till kommunalt vatten och avlopp men
inte i Regna. Negativt är att vattentäkten i Igelfors kan påverkas.

Ljusfallshammar med omnejd

I Ljusfallshammar pekas ett utbyggnadsområde ut för bostadsbebyggelse.
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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan bedöms påverkas
negativt eftersom det här inte finns så stora möjligheter att välja miljöanpassade transporter. Viss kollektivtrafikförsörjning finns dock och diskussion
om en förlängning av cykelvägen till tätorten pågår. God bebyggd miljö kan
påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden tas i anspråk. Positivt för God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet är att ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt vatten
och avlopp i Ljusfallshammar.

Grytgölsområdet

Det finns ett utpekat bostadsområde för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen i direkt anslutning till ett riskområde för ras och skred.
Vattentäkt kan påverkas av planlagd ny bebyggelse. 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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan bedöms påverkas
negativt eftersom det här inte finns så stora möjligheter att välja miljöanpassade transporter. Viss kollektivtrafikförsörjning finns dock. God bebyggd
miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden
tas i anspråk. Positivt för God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt
Grundvatten av god kvalitet är att ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. Negativt är att vattentäkten i Grytgöl kan påverkas.

Hällestadsområdet

Förbi Hällestad finns en föreslagen ny vägsträckning för riksväg 51.
Det finns i Hällestad ett utpekat bostadsområde för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen i direkt anslutning till ett område i naturvårdsprogrammet
som har klass 2, regionalt naturvårdsintresse.
I Borggård finns ett bostadsområde för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen i närheten av bruket.
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Förbi Sonstorp finns två föreslagna nya vägsträckningar. Det borde ge positiva effekter för miljön inne i orterna om de får en förbifart och genomfartstrafiken leds om, med avseende på aspekter som buller och luftpåverkan.
Stor hänsyn måste dock tas till befintlig bebyggelse, natur- och kulturlandskapet samt förutsättningarna att bruka och hålla jordbruksmarken öppen.
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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms
påverkas positivt genom att det finns cykelväg till tätorten samt att det finns
viss kollektivtrafikförsörjning. God bebyggd miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden tas i anspråk. Positivt för God
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet är
att ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Rejmyre-Hävla med omnejd

Hela Rejmyre ligger inom sekundär skyddszon i förslaget till vattenskyddsområde för vattentäkten Hunn. Vid Hunn finns landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge för både turismverksamhet och bostäder. 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.
I Rejmyre finns tre områden som är så förorenade att de är klassade som
riskklass 1 eller 2 enligt MIFO2. 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 användes 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.
I Hävla finns två LIS-områden3 för bostäder.
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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan bedöms påverkas
negativt eftersom det här inte finns så stora möjligheter att välja miljöanpassade transporter. Viss kollektivtrafikförsörjning finns dock. God bebyggd
miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden
2
3
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tas i anspråk. Positivt för God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt
Grundvatten av god kvalitet är att ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. Negativt är att ytvattentäkten Hunn kan påverkas av ny
bebyggelse.

Brenäsområdet

Vid Tisnaren pekas bostadsområden ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tisnaren är utpekad som klass 1, nationellt naturvårdsintresse,
i naturvårdsprogrammet. Bostadsområdena gränsar även till områden på
land som pekas ut i naturvårdsprogrammet och fornlämningar.
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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan bedöms påverkas
negativt eftersom det här inte finns så stora möjligheter att välja miljöanpassade transporter. Viss kollektivtrafikförsörjning finns dock. God bebyggd miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden tas
i anspråk. Negativt för God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt
Grundvatten av god kvalitet är att ny bebyggelse i dagsläget inte kan anslutas
till kommunalt vatten och avlopp. En diskussion har dock inletts om eventuell samverkan med Katrineholms kommun.

Byle-Ekesjö med omnejd

I Byle/Ekesjö finns ett stort område som pekas ut i naturvårdsprogrammet
som har klass 2, regionalt naturvårdsintresse, och ett fornlämningsområde.
Det finns också en vattentäkt. Ett område för turism och ett för bostadsbebyggelse pekas ut som landsbygdsutveckling i strandnära läge. Tisnaren
har klass 1, nationellt naturvårdsintresse, i Finspångs kommuns naturvårdsprogram.
I Ruda finns ett LIS-område4 för turism utpekat. Det sammanfaller med
fornlämningar, och gränsar till områden i naturvårdsprogrammet. Området
tangerar den yttre skyddszonen för Vingåkersverken (Nammo).
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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan bedöms påverkas
negativt eftersom det här inte finns så stora möjligheter att välja miljöanpassade transporter. Viss kollektivtrafikförsörjning finns dock. God bebyggd
miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden
tas i anspråk. Miljömålen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt
4
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Grundvatten av god kvalitet bedöms påverkas både positivt och negativt. Föreslagna områden för landsbygdsutveckling för turiständamål är inte möjliga
att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Övriga utbyggnadsområden
är dock möjliga att ansluta. Negativt är att vattentäkten i Byle kan påverkas.
Det är viktigt att få till en samlad VA-lösning för området.

Stråket Finspång-Norrköping

Området har flera fornlämningsområden och områden som pekats ut i naturvårdsprogrammet.
Riksväg 51 löper rakt igenom det tänkta utvecklingsområdet, vilket medför både positiva och negativa konsekvenser. Längs riksvägen transporteras
farligt gods, vilket kan vara potentiellt farligt för ny bebyggelse. Vägen orsakar också olägenheter i form av både buller och luftföroreningar. Vägen är
däremot väl försörjd med kollektivtrafik, vilket ger ett minskat bilberoende
för boende i området.
Glan är vattentäkt för Norrköpings kommun vilket ställer höga krav på all
utbyggnad i dess närhet. 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.
Områden där det föreligger risk för översvämning, Ysundaviken och Glan
enligt länsstyrelsens underlag, är inte lämpliga att bebygga.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms
påverkas positivt genom att det finns god tillgång till kollektivtrafikförsörjning. En cykelväg mellan Finspång och Svärtinge är planerad. God bebyggd
miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden
tas i anspråk. Miljömålen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt
Grundvatten av god kvalitet bedöms påverkas både positivt och negativt. Området Kolstad är anslutet till vatten och avlopp från Norrköpings kommun.
För övriga delar finns dock i dagsläget inte möjlighet att ansluta. Frågan ska
dock utredas vidare. Negativt är att ytvattentäkten Glan kan påverkas av ny
bebyggelse.

Doverstorp-Doversund

Området pekas ut i översiktsplanen som ett möjligt utvecklingsområde när
spårtrafiken mellan Finspång och Kimstad dragits igång. Området kan utvecklas till ett stationssamhälle.
Vid en exploatering här finns risken för negativa konsekvenser för riksintresset i Risinge. Se vidare under rubriken Risingebygden.
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.
Inom utpekat utvecklingsområde finns flera större djurhållningar. Hänsyn
till dessa skall tas i vidare planläggning och bygglovshantering. Ny bebyggelse skall placeras på ett sådant sätt att det skapas goda boendemiljöer,
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och så att lantbrukets möjligheter att bedriva en livskraftig verksamhet ej
påverkas.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms
påverkas positivt när det finns tillgång till persontrafik på järnvägen. Idag
finns viss kollektivtrafikförsörjning. God bebyggd miljö kan påverkas negativt genom att natur- och vattenkänsliga områden tas i anspråk. Miljömålen
God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet
bedöms påverkas negativt om inte möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp skapas. Negativt är att ytvattentäkten Glan kan påverkas av
ny bebyggelse.

Risingebygden

Risinge är riksintresse för kulturmiljövården. Detta gör att det är mycket
känsligt för påverkan utifrån. En risk för riksintresset är den föreslagna
byggnationen i Doversund/Doverstorp. En av värdekärnorna i Risinge utgörs av vägen, med dess ålderdomliga sträckning. Vid en expansion i Doverstorp kan trafiken på vägen öka, vilket kan göra det nödvändigt att genomföra trafikförbättringsåtgärder på vägen, och eventuellt dra om den.
Risinge ingår i trakt med höga naturvärden och inom området finns utpekade naturvårdsområden intressanta ur ett nationellt och regionalt perspektiv.
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.
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.

Miljömål som berörs

Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms
påverkas positivt genom att det finns god tillgång till kollektivtrafikförsörjning i stråket mellan Finspång och Norrköping. Anslutning till planerad
cykelväg mellan Finspång och Svärtinge bör dock skapas. God bebyggd miljö
kan påverkas negativt genom att natur-, kultur- och vattenkänsliga områden tas i anspråk. Miljömålen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag
samt Grundvatten av god kvalitet bedöms påverkas negativt om inte möjlighet
att ansluta till kommunalt vatten och avlopp skapas. Negativt är att ytvattentäkten Glan kan påverkas av ny bebyggelse.

Tisnarenområdet

Utvecklingsområdet belyses under de tidigare rubrikerna Brenäsområdet
och Byle/Ekesjö med omnejd.
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7

Samlad konsekvensbedömning
Uppfyllelse av de regionala miljömålen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig
försurning
Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.
Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.

Bidrar planförslaget till miljömålen?
Måluppfyllelse idag
För Östergötland bedöms det inte troligt att miljömålet Begränsad klimatpåverkan nås. Delmål 1 Minskade utsläpp av växthusgaser nås troligen men övriga delmål uppnås inte. Utsläppen av växthusgaser ökar globalt. På regional
nivå är förutsättningarna för en omställning av energisystemet goda och
utsläppen av koldioxidutsläppen per invånare är bland de lägsta i landet.
Fortfarande är ändå utsläppen stora och transporterna står för mer än häften av dessa. Regionalt och lokalt krävs en fortsatt minskad användning av
fossila bränslen.
Prognosen för miljömålet Frisk luft ser ut på ett liknande sätt. Delmål 1, Halter av svaveldioxid nås men övriga delmål uppnås inte. En stor del av våra
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luftföroreningar kommer från andra länder. En integrerad transport- och
bebyggelseplanering samt miljöanpassade transportsystem är dock något vi
måste arbeta vidare med både lokalt och regionalt.
När det gäller miljömålet Bara naturlig försurning bedöms det möjligt att miljömålet nås. Man kan dock inte se en tydlig utvecklingsinriktning i miljön.
Utsläppen från trafik, industri och bostadsuppvärmning måste fortsätta att
minska samtidigt som kalkning av sjöar och vattendrag måste ske.
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens intention är en ökning av kommunens befolkning vilket
leder till ökad trafik som har negativ påverkan på uppfyllelsen av miljömålet. Planens förslag till lokalisering och utformning av nya bostadsområden
i lägen med närhet till service och kollektivtrafik bidrar dock till att minska
ökningen av biltrafik och är på detta sätt positivt för måluppfyllelsen. Översiktsplanen bedöms också få en positiv påverkan då nyttjande och fortsatt
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet är prioriterat.
Stora delar av bebyggelsen i Finspångs tätort är kopplad till fjärrvärme vilket bidrar positivt till klimatmålet och även nya bostäder planeras kopplas
till det kommunala fjärrvärmenätet.
En positiv följd av översiktsplanen är ambitionen att allt fler av dem som arbetspendlar in till Finspång bosätter sig i kommunen, med tanke på utsläpp
från trafiken.
Översiktsplanen bedöms medföra små negativa konsekvenser för miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Förslag till åtgärder
Fortsatt arbete med energihushållning, energieffektivisering och förnybar
energi i enlighet med kommunens energiplan.
Ta fram en strategi för framtida behov och kapacitet för den fortsatta utvecklingen av fjärrvärmen samt via planering, exploateringsavtal och markanvisningsavtal underlätta för förnybara energikällor som solenergi.
Ta fram en fördjupad vindkartering för att undersöka förutsättningarna för
vindkraft i kommunen.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft måste beaktas i all planering. Vid
framtagande av nya detaljplaner görs en beräkning av eventuell påverkan
på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kommunen fortsätter också att
delta i samverkan inom Östergötlands luftvårdsförbund för kontroll av normerna.
Planera för en attraktiv kollektivtrafik samt utveckla och bygga ut ett tryggt,
tillgängligt och trafiksäkert gång- och cykelvägnät.
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Giftfri miljö, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt
Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Säker strålmiljö: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Bidrar planförslaget till miljömålen?
Måluppfyllelse idag
För Östergötland bedöms det inte troligt att miljömålet Giftfri miljö nås. Man
kan inte se någon tydlig utvecklingsinriktning i miljön. Att mark och vatten
är fria från föroreningar och att samhällsutvecklingen är kretsloppsanpassad och resurssnål är en förutsättning för att vi ska nå målet.
När det gäller miljömålet Skyddande ozonskikt bedöms det som troligt att det
nås. Miljömålet Säker strålmiljö bedöms möjligt att nå.
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen bedöms få små negativa konsekvenser vad det gäller ämnen och metaller som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Kunskapen om förorenade områden i kommunen är god och hänsyn
tas till dessa i översiktsplanen. Vid framtida exploateringar i anslutning till
förorenade områden kommer dessa att undersökas vidare och vid behov
åtgärdas.
Planens negativa konsekvenser från strålning som kan hota människors
hälsa och den biologiska mångfalden bedöm också som små. Det finns områden i kommunen med förhöjda radonhalter. Kontroll av radonhalter är
dock fortsatt prioriterat och nya byggnader ska uppföras radonsäkert.
Förslag till åtgärder
Minimera spridningen av farligt avfall genom ett aktivt arbete med kommunens renhållningsordning.
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.
Arbeta aktivt och uppsökande med information om åtgärder för att minska
förekomst av radon i inomhusluften.
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Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust
och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.

Bidrar planförslaget till miljömålet?
Måluppfyllelse idag
För Östergötland bedöms det inte troligt att miljömålet Ingen övergödning
nås. För att nå målet behövs en annorlunda syn på mark- och vattenplanering än tidigare. En väl fungerande vattenförvaltning, ett effektivt och
resurssnålt jordbruk sam miljö- och kretsloppsanpassade avlopp är nödvändigt.
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag bedöms möjligt att nå men det
krävs ytterligare åtgärder. För att nå målet krävs att verksamhetsutövare,
exploatörer och myndigheter arbetar med vattenmiljöerna utifrån ett helhetsperspektiv. Skydd av natur- och kulturmiljöer, framtagande av vattenförsörjningsplaner samt åtgärdsprogram för hotade arter är fortsatt viktiga
arbetsområden.
Miljömålet Grundvatten av god kvalitet bedöms möjligt att nå. Här krävs dock
mer kunskap och fler insatser. För att målet ska nås måste arbetet med att
skydda viktiga grundvattenförekomster och vattentäkter prioriteras. Det är
också viktigt att arbeta med skydd mot oförutsedda händelser som översvämningar.
Även miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård bedöms som möjligt att nå förutsatt en ökad kunskap och fler insatser.
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens påverkan på miljömålen är i första hand beroende av vår
hantering av vatten och avlopp. Miljökvalitetsnormerna för vatten kan påverkas negativt om inte dessa beaktas i all planläggning.
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Kommunens vatten är till största delen av god kvalitet och förslaget till översiktsplan kommer inte att påverka grund- och ytvattnets status, förutsatt att
ny bebyggelse säkerställs ha tillfredställande VA-lösningar. Hantering av
dagvatten från bebyggelsen är viktigt liksom fortsatt arbete med skydd av
nuvarande och framtida dricksvattentäkter.
I översiktsplanen pekas ett flertal områden ut som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. Detta kan stå i konflikt med de naturvärden
som kan finnas kring våra sjöar och vattendrag.
Förslag till åtgärder
Beakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid all planläggning och prövning.
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.
Ta fram en plan för förbättrat skydd av kommunens vattentäkter och grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida
vattenförsörjning måste skyddas.
Ta fram en VA-plan för hela kommunen, både inom och utanför nuvarande
VA-verksamhetsområde, som täcker både vatten- och avloppsförsörjning
och hantering av dagvatten.

Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Myllrande
våtmarker
Levande skogar: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.
Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Myllrande våtmarker: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Bidrar planförslaget till miljömålen?
Måluppfyllelse idag
För Östergötland bedöms att miljömålet Levande skogar troligen inte kommer att uppnås i tid. Man kan inte se någon tydlig utvecklingsinriktning
för tillståndet i miljön. Den främsta anledningen till att målet inte nås beror
på att de skogliga biologiska processerna tar lång tid. Ett stort antal av de
regionala delmålen bedöms dock kunna uppnås.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms dock möjligt att nå, men det krävs
fler insatser. Inte heller här kan man se någon tydlig utvecklingsinriktning
för tillståndet i miljön. För att målet ska nås är det viktigt att behovet av
framtida produktiv jordbruksmark beaktas. Delmålen Levande landsbygd
och Brukad åkermark i skogs- och mellanbygd bedöms kunna uppnås.
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När det gäller miljömålet Myllrande våtmarker bedöms det möjligt att miljömålet nås.
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen bedöms få små negativa konsekvenser på miljömålen då
nya exploateringsområden i huvudsak föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse.
Värdefull odlingsmark och områden med andra natur- och kulturvärden
kan dock påverkas av ny bebyggelse eller nya vägar i framtiden. Exploateringar måste därför ske med största försiktighet.
Områden som pekas ut som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
lägen kan i viss mån medföra att skogsmark tas i anspråk.
Förslag till åtgärder
Beakta naturvärden vid all planläggning.
I första hand förtäta inom befintliga bebyggelseområden för att natur- och
jordbruksmark inte ska tas i anspråk.
Stimulera lokala jordbruksföretag att hålla betesdjur för bevarande av det
öppna landskapet.
Följa upp och vid behov uppdatera kommunens naturvårdsprogram.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Bidrar planförslaget till miljömålen?
Måluppfyllelse idag
För Östergötland bedöms det inte troligt att miljömålet God bebyggd miljö
uppnås. Man kan inte se någon tydlig utvecklingsinriktning för tillståndet i
miljön. Buller och dålig inomhusmiljö utgör problem för människors hälsa
och kulturvärdena i bebyggelsen skyddas inte i tillräcklig omfattning. Det
är viktigt att kulturvärden samt miljö- och hälsoaspekter integreras i samhällsplaneringen. Två av delmålen, Uttag av naturgrus och Minskning av avfallsmängden - resurser tas tillvara, bedöms dock kunna uppnås.
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen bedöms i huvudsak få en positiv påverkan på miljömålet.
Finspångs tätort kommer att stärkas och därmed underlaget för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, fjärrvärme och system för vatten och avlopp.
Också i övriga tätorter och utvecklingsområden föreslås exploateringar med
hänsyn till förutsättningarna för hantering av vatten och avlopp samt stråken för kollektivtrafik.
Nya förbifarter samt en sparsam exploatering i anslutning till industriområdet i centralorten innebär att negativa konsekvenser från buller minskas.
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I översiktsplanen föreslås att frågan om farligt gods ska utredas, samt att en
fördjupad översiktsplan för tätorten och en trafikplan ska tas fram, vilket är
positivt för skyddet av hälsa och miljö.
Tillgången till rekreationsområden stärks, vilket är positivt för hälsan och
välbefinnandet, genom att en fördjupad översiktsplan för friluftslivet ska
tas fram.
Kulturvärden i bebyggelsen tillskrivs stort värde och ses som en kvalitet i
den byggda miljön. Naturvärden skall tas tillvara till exempel genom att en
grön- och blåstrukturplan ska tas fram.
Översvämningsrisk kan bli ett problem på sikt, i och med klimatförändringarna, och kan potentiellt hota både ny bebyggelse och befintlig, speciellt i
ortens centrala delar. Hänsyn måste därför tas till detta i den fortsatta planeringen.
Förslag till åtgärder
Ta fram en grön- och blåstrukturplan samt en fördjupad översiktplan för
kommunens friluftsliv.
Ta fram ett kulturmiljöprogram för Finspångs kommun.
Planera bostäder, arbetsplatser och service på ett sätt som minskar bilanvändningen och förbättrar förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter.
Via en ansvarsfull avfallshantering stimulera återanvändning/återvinning
och återförande av restprodukter till kretsloppet.
Kartlägga vilka bostäder som utsätts för buller från trafik och industriell
verksamhet samt vid planläggning, bygglov och annan fysisk planering beakta riksdagens riktvärden för buller.
Utöva miljö- och hälsotillsyn över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att verksamheterna följer gällande lagstiftning och att det finns en
fungerande egenkontroll samt beakta skyddsavstånd till miljöfarliga verksamheter vid all planering med särskild uppmärksamhet på kommunens
Sevesoanläggningar.
Anpassa samhällsplaneringen till ett förändrat klimat där krav ställs på att
bebyggelsemiljöns utformning anpassas till översvämningsrisker, ras och
skredrisker samt till ändrade förutsättningar för areella näringar och miljön.
Klimatanpassningsperspektivet utreds på en mera detaljerad nivå i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och andra planer.
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Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha god tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mång-fald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Bidrar planförslaget till miljömålen?
Måluppfyllelse idag
För Östergötland bedöms det inte troligt att miljömålet Ett rikt växt- och djurliv uppnås. Man kan inte se någon tydlig utvecklingsinriktning för tillståndet i miljön. De senaste hundra årens landskapsomvandling har medfört att
ett stort antal arter är hotade trots ett aktivt arbete i länet i dag.
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen bedöms medföra små negativa konsekvenser på miljömålet genom att dess intentioner är att kommunens större natur- och skogsområden ska bevaras och att ingen exploatering föreslås inom skyddade
naturområden.
Planen stödjer även möjligheten till att människor ska ha tillgång till god
natur- och kulturmiljö inom kommunens gränser.
Förslag till åtgärder
Beakta naturvärden vid all planläggning genom ett aktivt arbete utifrån
kommunens naturvårdsprogram.
Utreda bevarande av ekologiskt särskilt känsliga områden i Finspångs kommun.

36

Miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan 2011

KAPITEL

8

Övervakning och uppföljning
av planens miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen beskriver konsekvenserna för mark- och vattenanvändningen. Miljökonsekvensbeskrivningen
ska vara vägledande för miljöbedömningar i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, andra planer samt lov och tillstånd. I
underliggande planer och program kan miljökonsekvenserna utredas på en
mer detaljerad nivå.
Eftersom översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och verksamheter
måste uppföljningen av översiktsplanens miljöpåverkan samordnas till befintliga system som miljömålsuppföljning, miljöövervakning och tillsynsplaner.
Översiktsplanens miljökonsekvenser kommer att belysas i ett återkommande tema i den årliga miljöredovisningen för Finspångs kommun. Miljöredovisningen innehåller i övrigt beskrivningar av nuläge och trender inom
områdena luft, vatten, avfall, energi, transporter och naturvård.
Översiktsplanens miljöpåverkan kommer dessutom att stämmas av i samband med att översiktplanen aktualitetsprövas samt vid kontinuerliga sammanställningar av åtgärder under kapitlet Genomförande.
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