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1. Inledning 

Planens syfte 

Ändringen av detaljplanen syftar till att befintlig utbyggnad ska bli 

planenlig då den i dagsläget är aningen för stor, samt att möjliggöra 

byggnation av uterum till befintliga bostäder.  

 

Resterande av stadsplanen D158 fortsätter oförändrat att gälla.  

Planområdet 

Planområdet utgörs av gällande plangräns för D158. Stadsplanen uppgick 

till en yta av dryga 7,6 hektar. Marken ägs av Finspångs kommun, med ett 

antal tomträttsinnehavare inom stadsplanen. Tomträttsinnehavare är bland 

annat HSB BRF Kvarnen i Finspång, Vallonbygden samt ett antal som har 

sin tomträtt privat.  

 

Planområdet markerat med orange.  

Planprocessen 

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande. 
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Tidplan för planarbetet 

Planarbetet väntas pågå från hösten 2022 med beräknat antagande våren 

2023.  

2. Planförslag 
Ändringen av detaljplanen innefattar att egenskapsbestämmelser för 

användningsområdenas byggnadsytor ökas. Detta genomförs för att befintlig 

exploatering ska bli planenligt, samt att kunna tillgodose de önskemål om 

uterum som har uppkommit. Detta är en planändring som Finspångs 

kommun inte har några invändningar gentemot.  
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Del av plankartan som visar hela planområdet. Textrutorna visar att aktuell ändring avser 

byggrätten inom områdena med markanvändning Bostad. 

I övrigt gäller detaljplanen enligt sitt ursprungliga utförande. 

Planbeskrivningen till planen presenteras på följande sidor.   
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Kvartersmark 

B - Bostad 

Användningen bostäder används för områden för olika former av boende av 

varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 

Egenskaper 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark ger kommunen möjlighet att i 

detalj reglera bland annat bebyggandets omfattning, utformning samt skydd 

av kvartersmarken. Nedan presenteras de egenskapsbestämmelser som 

föreslås ändras i planförslaget.  

Bebyggandets omfattning 

Genom att använda bestämmelser om bebyggandets omfattning reglerar 

kommunen hur mycket som får byggas på en plats, både i utbredning över 

och under markytan samt på höjden. (PBL (2010:900) 4 kap 11, 16 §§) 

Med hänvisning till ovan lagtext testar planförslaget till att öka byggrätten 

på de båda användningsytorna till 1700 m2 i byggnadsyta respektive 15 000 

m2 i byggnadsyta. Detta möjliggör en byggnation av önskvärda utemiljöer, 

samt gör befintlig exploatering planenlig.  

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats (GATA och NATUR). 

Kommunalt huvudmannaskap: PBL (2010:900) 6 kap 18, 21 §§ 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag ändring av planen vinner laga kraft. 

(PBL (2010:900) 4 kap 21, 24 §§) 

Denna genomförandetid gäller endast den ändring av byggnadsytan inom 

användningsområdet som förslaget på planändring medger.  

3. Planens genomförande 
I detta avsnitt redovisas de åtgärder och förutsättningar som behövs för ett 

ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Avgöranden i 

frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-

anläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive 

lag. (PBL (2010:900) 4 kap 31, 33 §§ och 6 kap 2 §). 
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Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 

detaljplanen.  

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om 

det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 

inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter 

genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 

fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. (PBL (2010:900) 4 kap 21, 

24 §§) 

Planekonomi 

Planavgift ska täcka kommunens kostnad för detaljplanen och den tas ut i 

samband med bygglovsprövningen. 

4. Konsekvenser 

Undersökning betydande miljöpåverkan 

Den undersökning om betydande miljöpåverkan som har genomförts har 

inte påvisat någon anledning till att anta att förslaget för ändring av 

stadsplan (D158) kommer medföra en betydande miljöpåverkan.  

5. Planeringsförutsättningar 
I planbeskrivningen redovisas en sammanställning av de planeringsunderlag 

och utredningar samt kortfattade sammanfattningar av innehållet i dessa och 

slutsatser som ligger till grund för detaljplanens omfattning och utformning. 

(PBL (2010:900) 4 kap. 33 §). 

Riksintressen 

Totalförsvaret 

Inom området finns ett influensområde för luftrummet (MSA – minimum 

safety altitude). Den ändring som föreslås kommer inte innebära att detta 

influensområde för luftrum påverkas.  
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Miljökvalitetsnormer 

Vatten 

Ändring av detaljplan bedöms inte medföra någon förändring avseende 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

Luft 

Ändring av detaljplan bedöms inte medföra någon förändring avseende 

miljökvalitetsnormer för luft.  

Bebyggelse 

Stadsbild 

Stadsbilden väntas inte ändras nämnvärt av denna ändring.  

Trygghet  

En tillbyggnad av uterum kan väntas ge en positiv effekt på tryggheten då 

det blir en ökad naturlig övervakning från balkonger och uterum om fler 

personer spenderar mer tid på dessa.  

Natur 

Den natur och växtlighet som finns inom området för stadsplanen väntas 

inte påverkas negativt av planändringen.  

Strandskydd 

Området för stadsplanen håller sig i sin helhet utanför strandskyddet.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Ingen ökning av buller väntas ske till följd av planändringen.  

Gator och trafik 

Inga nya gator kommer anläggas till följd av planändringen. Inte heller 

någon trafikökning väntas ske då antalet lägenheter och tomter inte har 

ändrats.  


