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2020-10-16 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Onsdag den 28 oktober 2020, kl 13:00 

Plats: Sessionssalen

Ordförande: Ulrika Jeansson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Sidnummer 

Mötets öppnande 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Skattesats 2021

3. Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021

4. Omprövning av tidigare beslut om ersättning för

Psoriasisförbundet

4

6

10 

5. Kapitalisering av kommuninvest

6. Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa

ArcGIS Urban (ett webbaserat

modelleringsverktyg för Fysisk planering)

14

20 

7. Arrende gällande fastigheten Högby 1:2

(parkering för vårdcentrum)

25 

8. Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna

Högby 1:2 och Läkaren 2 (Lidl parkering)

28 

9. Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 33

10. Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom

förskoleverksamheten

46 
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11. *Redovisning hösttermin 2020 av motioner, e-

förslag och medborgarförslag som inte är

färdigbehandlade

54 

12. Rapportering investeringar tertial 2 2020

13. Utökad finansrapport tertial 2 2020

14. Samråd om detaljplan för Tallgläntan, del av

Lotorp 3:6, m.fl.

56

76

80

15. Nominering av styrelseledamot för CKS,

Centrum för kommunstrategiska studier
272 

Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte

16. Taxa för parkering i Finspångs kommun

17. Svar på motion - trygghetspunkter där invånare

kan få stöd/hjälp vid extraordinär händelse

273

287 

18. Svar på E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt

Bildningen

291 

19. Svar på motion - Ett utökat och jämställt

idrottsutövande för unga i Finspång

298 

20. Bidrag till BRIS region Öst 2021

21. Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland

mellan Region Östergötland och Östergötlands

kommuner

304

308 

22. Riktlinjer biståndshandläggning

23. Extra uppmuntran till personal

322

335 

24. Informationsärenden

a) Totalförsvar

b) Nära vård

c) Coronarapportering, Finspångs kommun

Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 
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25. Att anmälda delegeringsbeslut läggs till
handlingarna

26. Delgivningar
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-09-15  1 (1)  

Dnr KS.2020.0852  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Skattesats 2021 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2021 
innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till 
skattesatsen före november månads utgång.  
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrona 
för 2021.  

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 

1. Att den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:15 per skattekrona. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 361   Dnr: KS.2020.0852 

 

Skattesats 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 

år 2021 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta 

ställning till skattesatsen före november månads utgång.  

Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per 

skattekrona för 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:15 per 

skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-09-28  1 (2)  

Dnr KS.2020.0401  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

 

Beskrivning av ärende 
Föreligger förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

 

Förslag till beslut 
S, C och KD föreslår kommunstyrelsen  

1. Att omfördela medel inom sektor samhällsbyggnad till en ny resurs (en 
årsarbetare) till bygg- och miljöenheten för tillsyner och bygglovsärenden  

S, C och KD föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att anta förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 2021-2023.  

 

Investeringar: 

2. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 165 miljoner kronor och 
att 100 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad låneram. 

3. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2021 

5. Att fastställa investeringsvolymen till 165 miljoner för 2022-2023. 

6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom 
respektive anslagsområde.  

 

Koncernen: 

7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1530 miljoner kronor.  

8. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och 
med år 2021. 

9. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram.  
 

Verksamheten: 

10. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 
kommungemensamma kostnader 

11. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och 
med 2022 avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader  

12. Att från och med år 2021 avsätta 1000 tkr till arbete med vision 30/35 som 
läggs till kommungemensamma kostnader 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-09-28  2 (2)  

Dnr KS.2020.0401  

  

 

 

13. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska 
ungdomsarbetslösheten år 2021 som läggs till kommungemensamma 
kostnader. 

14. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i 
skolan som läggs till kommungemensamma kostnader. 

15. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och 
omsorg. 

16. Att från och med 2021 avsätta 700 tkr som anslag till en äldrekurator inom 
sektor vård och omsorg. 

17. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning 
inom sektor social omsorg.  

18. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 
utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade 
riktlinjer. 

19. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för 
sektorerna exklusive sektor utbildning. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 362   Dnr: KS.2020.0401 

 

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 2021, utförligare 

information om ärendet kommer i nästa sammanträdes protokoll då 

kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet. 
 
 

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut 

nästa möte 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Att omfördela medel inom sektor samhällsbyggnad till en ny resurs (en 

årsarbetare) till bygg- och miljöenheten för tillsyner och bygglovsärenden  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

2. Att anta förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 2021-2023.  

 

Investeringar: 

3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 165 miljoner kronor 

och att 100 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad 

låneram. 

4. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

5. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 

2021 

6. Att fastställa investeringsvolymen till 165 miljoner för 2022-2023. 

7. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor 

inom respektive anslagsområde.  

 

Koncernen: 

8. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1530 miljoner kronor.  

9. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och 

med år 2021. 

10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat 

låneram.  

 

Verksamheten: 

11. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 

kommungemensamma kostnader 

12. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och 

med 2022 avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

13. Att från och med år 2021 avsätta 1000 tkr till arbete med vision 30/35 

som läggs till kommungemensamma kostnader 

14. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten år 2021 som läggs till kommungemensamma 

kostnader. 

15. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i 

skolan som läggs till kommungemensamma kostnader. 

16. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och 

omsorg. 

17. Att från och med 2021 avsätta 700 tkr som anslag till en äldrekurator 

inom sektor vård och omsorg. 

18. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning 

inom sektor social omsorg.  

19. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 

utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade 

riktlinjer. 

20. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för 

sektorerna exklusive sektor utbildning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-08-07  1 (2)  

Dnr KS.2020.0794  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 
Psoriasisförbundet 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Socialnämnden beslutade den 14 december 1983 (SN.127.83) att ersätta 

psoriasisföreningen med ett bidrag. Psoriasisförbundet startade en lokal förening 

med behov av en lokal. Kommunfullmäktige beslutade 1984.2 §19 dnr 090.871 

att ställa 29 800 kronor till socialnämndens förfogande för täckande av kostnader 

för lokal. Kommunen tecknade 2007-06-01 ett hyreskontrakt på en lokal till 

föreningen. 

 

Förvaltningen föreslog Socialnämnden 8 september 2005 att avslå 

Psoriasisförbundets ansökan om subvention av behandling som bedrivs genom 

förening om kompletterande föreningsbidrag  som Socialnämnden beslutade den 

20 september 2005 (SN.05.0095/704) att bevilja Psoriasisförbundets ansökan. 

 

Finspångs kommun har under många år beviljat ersättning till Psoriasisförbundet 

för behandlingsassistent, lokal till verksamheten samt ett föreningsbidrag. 

 

Under 2020 har ersättningsnivåerna ifrågasatts då Psoriasisförbundet erhåller 

mer ersättning än övriga föreningar. Finspångs kommun står även för hyran av 

en föreningslokal på Högby-Center som används av Handikappföreningarna i 

Finspång. 

 

 

Ersättningar till handikappföreningarna i Finspångs kommun 2019 och 2020.  

Handikapporganisationer Beslut för 2019 Beslut för 2020  

DHR 1 400 2000 

FUB 3 200 3500 

Diabetesföreningen 2 800 3000 

PSO 1 500 1500 

Neuroförbundet 2 000 2500 

RMR i Finspång 2 900 3000 

Synskadades Riksf. Fins.   1500 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-08-07  2 (2)  

Dnr KS.2020.0794  

  

 

 

Psoriasisförbundet har en behandlingsassistent anställd med lönebidrag där 

kommunen över tid stått för mellanskillnaden mellan lön och lönebidrag. För 

2020 är bidraget för behandlingsassistent 52 500 kr och för lokalen 66 240 kr. 

 

 

Under det senaste året har ersättningen för psoriasisföreningens lokal och 

behandlingsassistent ifrågasatts. Dels genom att Finspångs kommuns 

ersättningar till föreningarna bör grunda sig på likvärdighet. Dels genom att 

Finspångs kommun ser att ersättningen för behandlingsassistent för behandlande 

åtgärder inte är en kommunal angelägenhet. 

 

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att upphäva tidigare beslut KF1984.2 §19 dnr 090.871  

2. Att avslå ersättning från 2021 och framledes för behandlingsassistent 

3. Att eventuell ersättning från 2021 sker genom föreningsbidrag 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 365   Dnr: KS.2020.0794 

 

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 
Psoriasisförbundet 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 14 december 1983 (SN.127.83) att ersätta 

psoriasisföreningen med ett bidrag. Psoriasisförbundet startade en lokal förening 

med behov av en lokal. Kommunfullmäktige beslutade 1984.2 §19 dnr 090.871 

att ställa 29 800 kronor till socialnämndens förfogande för täckande av kostnader 

för lokal. Kommunen tecknade 2007-06-01 ett hyreskontrakt på en lokal till 

föreningen. 

 

Förvaltningen föreslog Socialnämnden 8 september 2005 att avslå 

Psoriasisförbundets ansökan om subvention av behandling som bedrivs genom 

förening om kompletterande föreningsbidrag som Socialnämnden beslutade den 

20 september 2005 (SN.05.0095/704) att bevilja Psoriasisförbundets ansökan. 

 

Finspångs kommun har under många år beviljat ersättning till Psoriasisförbundet 

för behandlingsassistent, lokal till verksamheten samt ett föreningsbidrag. 

 

Under 2020 har ersättningsnivåerna ifrågasatts då Psoriasisförbundet erhåller 

mer ersättning än övriga föreningar. Finspångs kommun står även för hyran av 

en föreningslokal på Högby-Center som används av Handikappföreningarna i 

Finspång. 

 

 

Ersättningar till handikappföreningarna i Finspångs kommun 2019 och 2020.  

Handikapporganisationer Beslut för 2019 Beslut för 2020  

DHR 1 400 2000 

FUB 3 200 3500 

Diabetesföreningen 2 800 3000 

PSO 1 500 1500 

Neuroförbundet 2 000 2500 

RMR i Finspång 2 900 3000 

Synskadades Riksf. Fins.   1500 

 

 

Psoriasisförbundet har en behandlingsassistent anställd med lönebidrag där 

kommunen över tid stått för mellanskillnaden mellan lön och lönebidrag. För 

2020 är bidraget för behandlingsassistent 52 500 kr och för lokalen 66 240 kr. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Under det senaste året har ersättningen för psoriasisföreningens lokal och 

behandlingsassistent ifrågasatts. Dels genom att Finspångs kommuns 

ersättningar till föreningarna bör grunda sig på likvärdighet. Dels genom att 

Finspångs kommun ser att ersättningen för behandlingsassistent för behandlande 

åtgärder inte är en kommunal angelägenhet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att upphäva tidigare beslut KF1984.2 §19 dnr 090.871  

2. Att avslå ersättning från 2021 och framledes för behandlingsassistent 

3. Att eventuell ersättning från 2021 sker genom föreningsbidrag 

  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Anette Asklöf 

2020-09-10  1 (3)  

Dnr KS.2020.0935  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Kapitalisering av Kommuninvest 

Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Finspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

 

Finspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 

4 100 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 

har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 

sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 

medlemmarna. 
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Anette Asklöf 

2020-09-10  2 (3)  

Dnr KS.2020.0935  

  

 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

För Finspångs kommun innebär det att insatsen täcker hela inbetalningen för 

2020 och merparten av inbetalningen 2021, inbetalningen 2021 blir 130 000 

kronor. De två kommande åren blir inbetalningen 2 115 000 kronor per år med 

nuvarande invånarantal. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar 

ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig 

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

 

2020 900  

2021 1 000  

2022 1 100  

2023 1 200  

2024 1 300  

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 

motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett frivilligt insatsbelopp om 4 100 000 

kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  
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Anette Asklöf 

2020-09-10  3 (3)  

Dnr KS.2020.0935  

  

 

 

2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 

3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

4. Att Finspångs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 366   Dnr: KS.2020.0935 

 

Kapitalisering av kommuninvest 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Finspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

Finspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 

4 100 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 

har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 

sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 

medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

17



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

För Finspångs kommun innebär det att insatsen täcker hela inbetalningen för 

2020 och merparten av inbetalningen 2021, inbetalningen 2021 blir 130 000 

kronor. De två kommande åren blir inbetalningen 2 115 000 kronor per år med 

nuvarande invånarantal. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar 

ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig 

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

 

2020 900  

2021 1 000  

2022 1 100  

2023 1 200  

2024 1 300  

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 

motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett frivilligt insatsbelopp om 4 100 000 

kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  

 

2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

4. Att Finspångs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Marika Östemar 

2020-09-11  1 (3)  

Dnr KS.2020.0957  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS 
Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk 
planering) 

 

Sammanfattning 
 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 

digitaliseringsmedel för att införa ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk 

planering, ArcGIS Urban, till GIS-plattformen för att visualisera detaljplaner, 

byggprojekt och genomförande av översiktsplanen. 

ArcGIS Urban är ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk planering och 

fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. I verktyget kan 

kommunens olika projekt samexistera från översiktsplan till detaljplan och 

slutligen bebyggd miljö.  
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Marika Östemar 

2020-09-11  2 (3)  

Dnr KS.2020.0957  

  

 

 

Länk till kort demo av ArcGIS Urban: https://youtu.be/NxCkUEf2bIs  

Detaljplaner och projekt 

 Pågående och planerade detaljplaneprojekt visualiseras tillsammans med 

befintlig bebyggelse i en realistisk helhetsbild. 

 Exploateringsförslag blir enkla att förstå eftersom de kan upplevas 

interaktivt från gatunivå och med presentation av skugg- och siktanalys. 

 Stadens alla planprojekt samlas på ett och samma ställe. 

 Enkelt att kommunicera en gemensam lägesbild för alla intressenter. 

Medborgardialog 

 Verktyget kan användas som en kommunikationsplattform för dialog 

med medborgare. 

 Medborgaren kan själv vandra omkring i en interaktiv modell över 

staden, vilket underlättar förståelsen och främjar engagemang. 

Måluppföljning och beslutsstöd 

 Laborera med olika scenarier i 3D och se konsekvenserna av dessa. 

 Se förslag på hur staden behöver utvecklas för att tillgodose kommande 

befolkningsökning samt behov av nya bostäder och arbetsplatser. 

 Se hur den planerade bebyggelsen följer översiktsplanens intentioner. 

 Identifiera kommande behov på lång sikt, var kan det exempelvis 

behövas en ny skola om tio år. 

 Använd interaktiva volymstudier för att presentera detalj- och 

översiktsplaner och ser hur de förhåller sig till övriga staden. 

 Analysera förutsättningar som översvämning, buller eller kultur-och 

naturvärden. 

Upplägg 

Ansvarig för projekt: Magnus Pirholt 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten 

ArcGIS Urban integreras med kommunens GIS-plattform GEOSECMA for 

ArcGIS och därmed får man tillgång till verksamhetsdata för fastigheter, 

detaljplaner, park- och grönytor och annan värdefull information.  

Leverantören kommer efter beslut i kommunstyrelsen att införa ArcGIS Urban 

tre steg: 

1. Förberedelse och förstudie 

2. Implementation: Utbildning och produktionssättning 

3. Uppföljning 
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Marika Östemar 

2020-09-11  3 (3)  

Dnr KS.2020.0957  

  

 

 

Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 330 000 kronor 

i utvecklingsmedel för införande av ArcGIS Urban för att kunna visualisera och 

därmed  få en ökad förståelse internt inom kommunen och hos medborgare inför 

genomförande av olika stadsbyggnadsprojekt i Finspång. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 400 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (330 000 kronor) finns 70 000 kronor kvar. 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja samhällsplaneringsenheten digitaliseringsmedel för införandet 

ArcGIS Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

under år 2020. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 330 000 kronor.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 367   Dnr: KS.2020.0957 

 

Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS Urban 
(ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 

digitaliseringsmedel för att köpa till en modul, ArcGIS Urban, till GIS-

plattformen för att visualisera detaljplaner, byggprojekt och genomförande av 

översiktsplanen. 

ArcGIS Urban är ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk planering och 

fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. I verktyget kan 

kommunens olika projekt samexistera från översiktsplan till detaljplan och 

slutligen bebyggd miljö.  

 

Länk till kort demo av ArcGIS Urban: https://youtu.be/NxCkUEf2bIs  

Detaljplaner och projekt 

 Pågående och planerade detaljplaneprojekt visualiseras tillsammans med 

befintlig bebyggelse i en realistisk helhetsbild. 

 Exploateringsförslag blir enkla att förstå eftersom de kan upplevas 

interaktivt från gatunivå och med presentation av skugg- och siktanalys. 

 Stadens alla planprojekt samlas på ett och samma ställe. 

 Enkelt att kommunicera en gemensam lägesbild för alla intressenter. 

Medborgardialog 

 Verktyget kan användas som en kommunikationsplattform för dialog 

med medborgare. 

 Medborgaren kan själv vandra omkring i en interaktiv modell över 

staden, vilket underlättar förståelsen och främjar engagemang. 

Måluppföljning och beslutsstöd 

 Laborera med olika scenarier i 3D och se konsekvenserna av dessa. 

 Se förslag på hur staden behöver utvecklas för att tillgodose kommande 

befolkningsökning samt behov av nya bostäder och arbetsplatser. 

 Se hur den planerade bebyggelsen följer översiktsplanens intentioner. 

 Identifiera kommande behov på lång sikt, var kan det exempelvis 

behövas en ny skola om tio år. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Använd interaktiva volymstudier för att presentera detalj- och 

översiktsplaner och ser hur de förhåller sig till övriga staden. 

 Analysera förutsättningar som översvämning, buller eller kultur-och 

naturvärden. 

Upplägg 

Ansvarig för projekt: Magnus Pirholt 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten 

ArcGIS Urban integreras med kommunens GIS-plattform GEOSECMA for 

ArcGIS och därmed får man tillgång till verksamhetsdata för fastigheter, 

detaljplaner, park- och grönytor och annan värdefull information.  

Leverantören kommer efter beslut i kommunstyrelsen att införa ArcGIS Urban 

tre steg: 

1. Förberedelse och förstudie 

2. Implementation: Utbildning och produktionssättning 

3. Uppföljning 

Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 330 000 kronor 

i utvecklingsmedel för införande av ArcGIS Urban för att kunna visualisera och 

därmed få en ökad förståelse internt inom kommunen och hos medborgare inför 

genomförande av olika stadsbyggnadsprojekt i Finspång. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 400 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (330 000 kronor) finns 70 000 kronor kvar. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja samhällsplaneringsenheten digitaliseringsmedel för införandet 

ArcGIS Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

under år 2020. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 330 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Cristina Lindén 

2020-09-04  1 (1)  

Dnr KS.2020.0936  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 
vårdcentrum) 

 

Sammanfattning 

I samband med byggandet av Finspångs vårdcentrum har överenskommelse med 
Region Östergötland skett att personal på vårdcentrum ska ges möjlighet att parkera 
på kommunens parkering vid Lillsjöbäcken. För att göra detta möjligt har en ny 
detaljplan tagits fram för området och en upprustning av parkeringen (del av 
fastigheten Högby 1:2) pågår och beräknas vara färdigställd under hösten. 
Parkeringen ska få asfaltsbeläggning, förbättrad skyltning och belysning och knappt 
hälften av parkeringsplatserna är planerade för att fungera som parkering för 
anställda på Finspångs vårdcentrum, se bilaga.  

Utifrån ovanstående har diskussioner förts med Region Östergötland och ett förslag 
har tagits fram om att teckna ett avtal om lägenhetsarrende där Finspångs kommun 
upplåter 91 platser (cirka 1 800 kvm) av parkeringen under 10 år. 

Kommunen och Region Östergötland är överens att Region Östergötland tillträder 
parkeringarna efter det att parkeringen färdigställts. Tillträdesdag är bestämd till 
2020-12-01. 

Region Östergötland betalar en marknadsmässig arrendeavgift om 180 000 kr per år 
till kommunen. 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet arrendeavtal 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 368   Dnr: KS.2020.0936 

 

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 
vårdcentrum) 

Beskrivning av ärendet 

I samband med byggandet av Finspångs vårdcentrum har överenskommelse med 

Region Östergötland skett att personal på vårdcentrum ska ges möjlighet att 

parkera på kommunens parkering vid Lillsjöbäcken. För att göra detta möjligt 

har en ny detaljplan tagits fram för området och en upprustning av parkeringen 

(del av fastigheten Högby 1:2) pågår och beräknas vara färdigställd under hösten. 

Parkeringen ska få asfaltsbeläggning, förbättrad skyltning och belysning och 

knappt hälften av parkeringsplatserna är planerade för att fungera som parkering 

för anställda på Finspångs vårdcentrum, se bilaga.  

Utifrån ovanstående har diskussioner förts med Region Östergötland och ett 

förslag har tagits fram om att teckna ett avtal om lägenhetsarrende där Finspångs 

kommun upplåter 91 platser (cirka 1 800 kvm) av parkeringen under 10 år. 

Kommunen och Region Östergötland är överens att Region Östergötland 

tillträder parkeringarna efter det att parkeringen färdigställts. Tillträdesdag är 

bestämd till 2020-12-01. 

Region Östergötland betalar en marknadsmässig arrendeavgift om 180 000 kr 

per år till kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet arrendeavtal 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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BILAGA 1 
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Cristina Lindén 

2020-09-04  1 (1)  

Dnr KS.2020.0937  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 
och Läkaren 2 (Lidl parkering) 

 

Sammanfattning 

Under arbetet med projektering av Bergslagsvägen till gångfartsområde har 
kommunen fört diskussioner med Lidl om flera frågor: gestaltningen mellan Lidls 
parkering och Bergslagsvägen, utnyttjandet av parkeringsplatsen och 
varutransporter.  

Parkeringsytan mellan Lidl-butiken och Bergslagsvägen utgörs av både kommunal 
allmän parkering och Lids kundparkering och berör två fastigheter – Högby 1:2 
som ägs av kommunen, och Läkaren 2 som ägs av Lidl. Idag upplevs uppdelningen 
mellan kommunens allmänna parkering och Lidls kundparkering som otydlig.  

Kommunen och Lidl har efter gemensamma diskussioner kommit överens om att 
tydliggöra uppdelningen av parkeringsytan och göra en viss justering så att 
kommunens samtliga parkeringar förläggs mot Bergslagsvägen (röd skrafferat 
område i bilaga 1, och Lidls parkeringar förläggs mot butiksbyggnaden.  

För att rättsligt säkra upp denna uppdelning är parterna överens om att teckna ett 
avtal om ömsesidig nyttjanderätt där vardera parten ges rätt att på den andres 
fastighet nyttja den yta som behövs för parkeringsändamål.  

Avtalet innebär att kommunen nyttjar cirka 1 200 kvm (röd skrafferat i bilaga 2) av 
Lidls fastighet Läkaren 2 för allmän parkering, och Lidl utnyttjar cirka 1 000 kvm 
(blå skrafferat i bilaga 2) av kommunens fastighet Högby 1:2 för kundparkering. 

Ingen ersättning ska utgå med anledning av nyttjandet då ungefär lika stora 
områden nyttjas av parterna på varandras respektive fastigheter (ömsesidig 
nyttjanderätt). Avtalstiden är 10 år från och med 2020-12-31 

 
Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet nyttjanderättsavtal 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 369   Dnr: KS.2020.0937 

 

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 och 
Läkaren 2 (Lidl parkering) 

Beskrivning av ärendet 

Under arbetet med projektering av Bergslagsvägen till gångfartsområde har 

kommunen fört diskussioner med Lidl om flera frågor: gestaltningen mellan 

Lidls parkering och Bergslagsvägen, utnyttjandet av parkeringsplatsen och 

varutransporter.  

Parkeringsytan mellan Lidl-butiken och Bergslagsvägen utgörs av både 

kommunal allmän parkering och Lids kundparkering och berör två fastigheter – 

Högby 1:2 som ägs av kommunen, och Läkaren 2 som ägs av Lidl. Idag upplevs 

uppdelningen mellan kommunens allmänna parkering och Lidls kundparkering 

som otydlig.  

Kommunen och Lidl har efter gemensamma diskussioner kommit överens om att 

tydliggöra uppdelningen av parkeringsytan och göra en viss justering så att 

kommunens samtliga parkeringar förläggs mot Bergslagsvägen, och Lidls 

parkeringar förläggs mot butiksbyggnaden.  

För att rättsligt säkra upp denna uppdelning är parterna överens om att teckna ett 

avtal om ömsesidig nyttjanderätt där vardera parten ges rätt att på den andres 

fastighet nyttja den yta som behövs för parkeringsändamål.  

Avtalet innebär att kommunen nyttjar cirka 1 200 kvm (röd markering i bilaga) 

av Lidls fastighet Läkaren 2 för allmän parkering, och Lidl utnyttjar cirka 1 000 

kvm (blå markering i bilaga) av kommunens fastighet Högby 1:2 för 

kundparkering. 

Ingen ersättning ska utgå med anledning av nyttjandet då ungefär lika stora 

områden nyttjas av parterna på varandras respektive fastigheter (ömsesidig 

nyttjanderätt). Avtalstiden är 10 år från och med 2020-12-31 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet nyttjanderättsavtal 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 

 

Sammanfattning 
Inom sektor vård och omsorg finns idag 34 korttidsplatser fördelade på fyra av sju 
särskilda boendeenheter, av dessa 34 är sex stycken växelvårdsplatser.  
 
Vid granskning av planering för brukare inneliggande på korttidsplats i januari 2020, 
framkommer att 22 stycken av de brukare som finns på korttidsboende väntar på att 
få beslut om särskilt boende (SÄBO) verkställt. Endast sex brukare av 28 har en vid 
tillfället plan för återgång till ordinärt boende.  
 
I genomsnitt finns 29 brukare i kö i väntan på plats i SÄBO. Av dessa är det 22 
brukare som befinner sig på korttidsboende. 
 

2020 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj snitt 

Vårdboende 17 22 22 25 25 23 17 12 11 10 18,4 

Demensboende 7 7 5 7 9 16 12 13 17 13 10,6 

Figur 3  Kö till särskilt boende i Finspångs kommun aug -19 tom maj -20 
 

Samtidigt har Finspångs kommun haft i genomsnitt 40 dygn per månad med 
betalningsansvar utifrån att de är utskrivningsklara från slutenvård.  
 
I nuvarande organisation för korttidsboenden finns hinder i form av att flertalet 
platser finns i kommunens ytterområden. Detta medför långa resor för hälso- och 
sjukvårdspersonal men även direktleverans av hjälpmedel och upplevelsen av att ha 
långt till hjälp är hinder i nuvarande organisation.  
 
Genom att skapa ett hemgångsteam har Finspångs kommun aktivt valt inriktningen 
att som första alternativ bedriva vård och omsorg i ordinärt boende efter vistelse i 
slutenvård. Ett av syftena med hemgångsteamet är att minska ansökningar till 
korttidsboende. Detta går helt i linje med Sveriges kommuner och regioners spaning 
nationellt kring att erbjuda en trygg hemgång i samband med sjukhusinskrivning. 
 

En analys av ovan resultat är att 28 korttidsplatser inte motsvarar befintligt behov. 
Behovet ligger istället i antal platser i SÄBO. Genom att konvertera ett antal 
korttidsplatser till platser i SÄBO kan beslut om desamma fortare verkställas. 
Korttidsplatserna kan därmed användas för brukare med behov som inte kan 
tillgodoses i ordinärt boende genom trygg hemgång. Med ett minskat antal 
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korttidsplatser förväntas biståndsbedömarna ha bättre förutsättningar för att aktivt 
kunna arbeta med tydligare mål, tidsatta beslut och uppföljning. 
 
Att konvertera korttidsplatser till platser i SÄBO förväntas ge ekonomiska effekter, 
främst i form av minskade kostnader för utskrivningsklara brukare. Det medför 
även ett mer resurseffektivare arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonal i form av 
minskad restid till ytterområdena. 
 

Utifrån den genomlysning som gjorts av behov och förutsättningar ser sektor vård 
och omsorg att av de 34 korttids- och växelvårdsplatser bör 16 stycken konverteras 
till platser i SÄBO. 10 av kvarvarande korttidsplatser finns i drift på Sergelsgården, 
vilka från december 2020 kommer att utökas till 12 i samband med omlokalisering 
till vårdcentrum Finspång. Resterande 8 platser kommer i huvudsak att beläggas 
med brukare med beslut om växelvård.  

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att enligt utredningens förslag konvertera 16 korttidsplatser till 

boendeplatser i SÄBO 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 370   Dnr: KS.2020.0858 

 

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 

Beskrivning av ärendet 

Inom sektor vård och omsorg finns idag 34 korttidsplatser fördelade på fyra av 

sju särskilda boendeenheter, av dessa 34 är sex stycken växelvårdsplatser.  

 

Vid granskning av planering för brukare inneliggande på korttidsplats i januari 

2020, framkommer att 22 stycken av de brukare som finns på korttidsboende 

väntar på att få beslut om särskilt boende (SÄBO) verkställt. Endast sex brukare 

av 28 har en vid tillfället plan för återgång till ordinärt boende.  

 

I genomsnitt finns 29 brukare i kö i väntan på plats i SÄBO. Av dessa är det 22 

brukare som befinner sig på korttidsboende. 

 

2020 

aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 

snit

t 

Vårdboende 17 22 22 25 25 23 17 12 11 10 18,4 

Demensboend

e 7 7 5 7 9 16 12 13 17 13 10,6 

Kö till särskilt boende i Finspångs kommun aug -19 tom maj -20 

 

Samtidigt har Finspångs kommun haft i genomsnitt 40 dygn per månad med 

betalningsansvar utifrån att de är utskrivningsklara från slutenvård.  

 

I nuvarande organisation för korttidsboenden finns hinder i form av att flertalet 

platser finns i kommunens ytterområden. Detta medför långa resor för hälso- och 

sjukvårdspersonal men även direktleverans av hjälpmedel och upplevelsen av att 

ha långt till hjälp är hinder i nuvarande organisation.  

 

Genom att skapa ett hemgångsteam har Finspångs kommun aktivt valt 

inriktningen att som första alternativ bedriva vård och omsorg i ordinärt boende 

efter vistelse i slutenvård. Ett av syftena med hemgångsteamet är att minska 

ansökningar till korttidsboende. Detta går helt i linje med Sveriges kommuner 

och regioners spaning nationellt kring att erbjuda en trygg hemgång i samband 

med sjukhusinskrivning. 

 

En analys av ovan resultat är att 28 korttidsplatser inte motsvarar befintligt 

behov. Behovet ligger istället i antal platser i SÄBO. Genom att konvertera ett 

antal korttidsplatser till platser i SÄBO kan beslut om desamma fortare 

verkställas. Korttidsplatserna kan därmed användas för brukare med behov som 

inte kan tillgodoses i ordinärt boende genom trygg hemgång. Med ett minskat 
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Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

antal korttidsplatser förväntas biståndsbedömarna ha bättre förutsättningar för att 

aktivt kunna arbeta med tydligare mål, tidsatta beslut och uppföljning. 

 

Att konvertera korttidsplatser till platser i SÄBO förväntas ge ekonomiska 

effekter, främst i form av minskade kostnader för utskrivningsklara brukare. Det 

medför även ett mer resurseffektivare arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonal 

i form av minskad restid till ytterområdena. 

 

Utifrån den genomlysning som gjorts av behov och förutsättningar ser sektor 

vård och omsorg att av de 34 korttids- och växelvårdsplatser bör 16 stycken 

konverteras till platser i SÄBO. 10 av kvarvarande korttidsplatser finns i drift på 

Sergelsgården, vilka från december 2020 kommer att utökas till 12 i samband 

med omlokalisering till vårdcentrum Finspång. Resterande 8 platser kommer i 

huvudsak att beläggas med brukare med beslut om växelvård.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att enligt utredningens förslag konvertera 16 korttidsplatser till 

boendeplatser i SÄBO 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



  

 

Rojyar Khalili 

2020-09-08  1 (1)  

Dnr KS.2020.0908  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 
förskoleverksamheten 

 

Sammanfattning 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande 

sektor barn- och utbildning skulle sänka sina kostnader  med 5,1 miljoner under 

2013 och 7,5 miljoner under 2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till åtgärder för budget i balans.  
 

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 

2013.0069.040, Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt 

budgetförslag för 2013-2014, underlag och förslag till kostnadssänkning.  

 

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden 

med syfte att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och 

samordning. Förslagen innebar också upphörande av verksamheter som inte var 

lagstadgade.  
 

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma 

tillrätta med budget i balans. Två förslag bytes ut och ersattes med ett nytt till 

kommunfullmäktige.  

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att ta informationen till protokollet.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 371   Dnr: KS.2020.0908 

 

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 
förskoleverksamheten 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande 

sektor barn- och utbildning skulle sänka sina kostnader med 5,1 miljoner under 

2013 och 7,5 miljoner under 2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till åtgärder för budget i balans.  

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 

2013.0069.040, Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt 

budgetförslag för 2013-2014, underlag och förslag till kostnadssänkning.  

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden 

med syfte att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och 

samordning. Förslagen innebar också upphörande av verksamheter som inte var 

lagstadgade.  

 

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma 

tillrätta med budget i balans. Två förslag bytes ut och ersattes med ett nytt till 

kommunfullmäktige.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. att ta informationen till protokollet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Bakgrund 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande sektor barn- och 

utbildning skulle sänka sina kostnader  med 5,1 miljoner under 2013 och 7,5 miljoner under 

2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för budget i balans.  

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 2013.0069.040, 

Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt budgetförslag för 2013-2014, 

underlag och förslag till kostnadssänkning.  

 

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden med syfte 

att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och samordning. Förslagen 

innebar också upphörande av verksamheter som inte var lagstadgade.  

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma tillrätta med 

budget i balans. Två förslag togs bort och ersattes med ett nytt.  Nedan presenteras de i 

punktform för att i utredningen följas upp närmare.  

1. Avveckla hela natt-och ob-omsorgen på Hårstorps förskola  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att samordna LSS-delen av natt-ob-verksamheten från 

Hårstorp med annan lämplig verksamhet i kommunen.  

3. Avveckla tegelbrukets förskola. 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en planering för att skapa en större gemensam 

förskoleenhet och avveckla en av de två nuvarande förskoleenheterna i Rejmyre senast 

till augusti 2015 enligt förslag D.  

5. Avveckla pedagogisk omsorg på tätorten fr.o.m. augusti 2013 enligt förslag E.  

6. Avveckla Skogsgläntans förskola fr.o.m. augusti 2014 enligt förslag F.  

7. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en ny förskolelösning i 

Hällestad enligt förslag F.  

8. Att ta bort den kommunala regeln om inflyttningsförtur.  

9. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny lösning för behovet av 

förskoleplatser i tätorten och området mellan Norrköping och Finspång i samband med 

att den tillfälliga lösningen med Dalens förskola upphör 2015 enligt förslag H.  

10. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer genomarbetat förslag till en 

permanent lokallösning för förskolan i Lotorp.  Detta förslag föreslog 

kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. 

50



U P P F Ö L J N I N G  A V  Å T G Ä R D E R  F Ö R  B U D G E T  I  B A L A N S  I N O M  
F Ö R S K O L E V E R K S A M H E T E N  

3 

11. Avveckla Kvarnens förskola fr.o.m. augusti 2013 och flytta verksamheten till 

Hårstorps förskola enligt förslag B. Detta förslag föreslog inte kommunstyrelsen för 

kommunfullmäktige.  

 

 

Natt-och ob-omsorgen på Hårstorps förskola 

Natt- och ob-omsorgen, i skollagen (2010:800) kallad omsorg under kvällar, nätter och helger, 

bedrev Finspångs kommun på Hårstorps förskola. Verksamheten vände sig till barn 1-13 år 

samt till barn med beslut om bistånd enligt LSS. Insatsen till den senare målgruppen syftade 

till att ge vårdnadshavarna avlastning.  

Verksamheten för barn 1-13 avvecklades augusti 2013 och LSS verksamheten samordnas 

sedan dess vid Björnkullen, en kortidsverksamhet som omfattar både barn, ungdomar och 

vuxna.   

Förvaltningen fick 2017 i uppdrag att införa barnomsorg på kvällar, nätter och helger 

(KS.2017.0536-3). På grund av den låga nyttjandegraden av verksamheten i relation till  

kostnaderna beslutades att verksamheten skulle upphöra december 2019.  

 

Avveckla Tegelbrukets förskola 

Tegelbrukets förskola avvecklades juli 2013. Barn och personal erbjöds omsorg och tjänster 

vid andra enheter.  

 

Större förskoleenhet i Rejmyre  

I Rejmyre finns två förskolor med ca 600 m i mellan enheterna. Sammanslagning av 

förskolorna skulle möjliggöra goda förutsättningar för samordning och effektivisering av 

personalresurser, samt minskade kost- och städkostnader.  

 

Detta beslut har inte prioriterats att verkställas. Däremot finns förslaget kvar i sektor 

utbildnings utredning Översyn Finspångs skolstruktur (KS.2019.1207). Syftet med översynen 

är att ta fram förslag för en resurseffektivare organisation som erbjuder verksamheter med hög 

kvalite och goda resultat.  

 

 

Avveckla pedagogisk omsorg på tätort 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola.  Det kan vara verksamhet där personal tar 

hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem eller det kan också vara 

olika flerfamiljslösningar. På tätorten fanns en dagbarnvårdare som bedrev verksamhet i sitt 

hem. När hen behövde vara ledig eller var sjuk var kommunen tvungen att erbjuda omsorg vid 

en förskolenhet. Detta medförde att den enheten inte kunde nyttja förskoleplatserna fullt ut då 

utrymme måste finnas för ”dagbarnvårdarbarnen”. Detta omsorgsalternativ resulterade i 

dubbla omsorgsplatser för ett barn.   

 

Förvaltningen har verkställt kommunfullmäktiges beslut att avveckla den verksamheten. 
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Avveckla Skogsgläntans förskola/ utreda möjligheterna till 

en ny förskolelösning i Hällestad  

Förvaltningens förslag 2013 var att slå samman enheterna i området Hällestad, Grytgöl och 

Ljusfallshammar för att utreda möjligheterna till en ny större förskoleenhet i Hällestad. Detta 

för att möjliggöra goda förutsättningar för samordning och effektivisering av resurser och för 

att kunna erbjuda verksamhet med god kvalitet och goda resultat. 

Förvaltningen har inte verkställt kommunfullmäktiges beslut däremot finns förslaget kvar i 

sektor utbildnings utredning Översyn Finspångs skolstruktur (KS.2019.1207).  

 

I översynen föreslår förvaltningen en nybyggnation av förskola med minst fyra avdelningar ( 

helst sex) för att kunna samordna nuvarande verksamheter. När detta är verkställt kan 

förvaltningen avveckla Skogsgläntans förskola.  

 

Förskoleplatser i tätort mellan Norrköping och Finspång 

Dalens förskola tillkom mycket snabbt vid årsskiftet 2010-2011. Det var en tillfällig lösning i 

hyrda moduler med tillfälligt bygglov till och med 2015.  

Förskolan bestod av 4 avdelningar med platskapacitet för 64 barn. Behovet av förskola i 

området bedömdes som mycket stort. Förskolan låg geografiskt bra med närhet till 

rekreationsområden.  

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut om en ny lösning för behovet i 

området. Våren 2018 invigdes en nybyggnation, Lillängens förskola.   

  

Förskola i Lotorp  

Förskoleverksamheten vid Sandens förskola i Lotorp bedrevs i moduler. Finspångs kommun 

ägde 20 % av fastigheten och 80 % hyrdes av företaget Indus. Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige beslutade 2011 (Dnr.2011.0351.632) att permanenta 

förskoleverksamheten i Lotorp. 2018 skadades förskolan av brand och förvaltningen beslutade 

att återlämna de hyrda modulerna samt att riva den återstående delen. Då det finns ett stort 

behov av förskola i Lotorp planeras det för uppförande av en ny större enhet. Denna beräknas 

stå färdigt kvartal 2, 2022.  

  

Avveckla Kvarnens förskola 

Kvarnens förskola upphörde augusti 2020. Berörda barn och personal erbjöds förskoleplats 

och tjänster vid andra enheter. Anledningen till att avvecklingen  drog ut på tiden var ett ökat 

behov av förskoleplatser i kommunen och två bränder vid Hårstorpsförskola och Sandens 

förskola.  

 

Sedan 2013 har två större enheter,  Lillängens förskola samt Högklints förskola,  tillkommit i 

organisationen. Dessa större enheter möjliggör  resurseffektivare verksamhet och samordning 

av tjänster.  
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Kommunal regel om inflyttningsförtur 

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska 

kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader ( skollagen, 2010:800). I Finspångs 

kommuns regler och riktlinjer finns beslutat att familjer där båda vårdnadshavarna arbetar 

och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad inflyttningsförtur. Denna förtur 

innebär att de senast inom en månad från ansökningsdatum ska erbjudas plats i kommunens 

förskoleverksamhet. 

Denna regel finns kvar. Kommunstyrelsen föreslog ej förslaget för kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen 

Redovisning hösttermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år ska de förslag som inte beretts färdigt redovisas till 

kommunfullmäktige.  

Redovisning i kommunfullmäktige 18 november 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 18 november 2020. Eftersom 

sammanställningen görs mycket tidigare och först ska redovisas i 

kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

4 motioner är i november äldre än sex månader. Två av dessa är tidsatta och 

kommer att beslutas i kommunfullmäktige i december. 

4 medborgarförslag är i november äldre än sex månader. Ett av dessa är tidsatt 

och kommer att beslutas i kommunfullmäktige i februari 2021. 

1 e-förslag är i november äldre än sex månader. Det är tidsatt och kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag

som inte beretts färdigt per november månad 2020

Bilaga: Redovisning per 18 november 2020 av motioner, medborgarförslag och 

e-förslag som inte är färdigbehandlade
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Redovisning hösttermin 2020 av motioner, medborgarförslag och e-förslag som väckts, men inte har beretts färdigt 18 november 2020
Uppdaterad 2020-10-16

Grön markering = beslutsdatum är klara     Gul markering = handläggning påbörjad, men beslutsdatum är inte satta 

Rosa markering = handläggning ej påbörjad alternativt nyligen påbörjad Blå markering = Inte kommunens ansvar

Ärendenr Titel Ansvarig enhet Status

KS.2018.1151 e-förslag Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen Samhällsbyggnad Anmäld till KF 28/11-18, info KS 28/10, beslut KS 25/11, beslut KF 16/12

KS.2019.0963 Medborgarförslag Säkrare cykelbanor i Sonstorp Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad 

KS.2019.0967 Motion Trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid

extraordinär händelse

Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, Info KS 28 okt, beslut KS 25 nov, beslut KF 16 dec

KS.2019.1094 Motion Odlingslotter i bostadsområden Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2020.0099 Medborgarförslag Café och industrimuseum i stationshuset, 

park och promenadstråk längs Skuten

Samhällsbyggnad Anmäld till KF 26/2 (inget KF-möte i jan), handläggning påbörjad

KS.2020.0108 Motion Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i 

Finspång

Utveckling Anmäld till KF 26/2, info KS 28/10, beslut KS 25/11, beslut KF 16/12

KS.2020.0134 Medborgarförslag  Ökad kapacitet för konstsnöproduktion på 

Grosvad

Utveckling Anmäld till KF 26/2 (inget KF-möte i jan) info KS 9/12, beslut KS 20/1, beslut KF 

17/2

KS.2020.0144 Medborgarförslag Museum i gamla stationshuset Samhällsbyggnad Anmäld till KF 26/2 (inget KF-möte i jan) handläggning påbörjad

KS.2020.0431 Motion Integration gör samhället mer hållbart, uppdrag till 

demokratiberedningen

Utveckling Anmäld till KF 15/4, handläggare ej utsedd

Nyinkomna motioner, medborgarförslag och e-förslag:

KS.2020.0664 e-förslag Lekplats med utegym i Rejmyre Samhällsbyggnad Anmäld till KF 17/6,

KS.2020.0686 Medborgarförslag Rädda Auroras minnessten Anmäld till KF 16/9  - ansvar ligger ej på kommun, förslaget är skickat till Siemens

KS.2020.0687 Medborgarförslag Ålanpassning av vattenkraftverk Samhällsbyggnad Anmäld till KF 16/9

KS.2020.0752 Medborgarförslag Hall för boulespel Utveckling Anmäld till KF 16/9

KS.2020.1058 e-förslag Farthinder och övergångsställen på Torstorpsvägen Anmäls till KF 21/10
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Kommunstyrelsen 

Rapportering investeringar tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 

investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 

tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över investeringar vid 

tertialbokslut 2 2020 samt en statusrapportering över årets projekt med 

kommentarer från sektorerna. 

Kommunens investeringsbudget är fastställd utifrån anslagsområden och uppgår 

totalt till 260 mnkr vid tertial 2. Av dessa är 65 mnkr beslutade för år 2020 i 

enlighet med strategisk plan medan 42 mnkr avser beslut utöver plan. Flertalet av 

projekten löper under flera år; framförallt medel för exploatering för boende och 

näringsliv som ska finansiera kommande exploateringsprojekt. 

Under året har beslut fattats om investeringar utöver plan. Kommunen har 

förvärvat Hällestadgården från Vallonbygden i syfte att under nästa år utöka 

antalet boendeplatser. Under våren beslutade kommunfullmäktige att anslå 4,4 

mnkr för iordningställande av lokaler i kommunhuset i syfte att skapa 

förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning. Transportenheten 

beviljades även investeringsanslag för inköp av fordon i syfte att sänka 

driftskostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet, 

Vid tertialbokslutet uppgick hittills upparbetade kostnader för kommunens 

projekt till 89 mnkr. Endast ett fåtal projekt har hunnit att slutföras och avslutas 

under året. Coronapandemin har krävt mycket resurser både från chefer och 

andra nyckelpersoner vilket i många fall har försenat planerna för många 

investeringar vilket gör att flera stora projekt beräknas fortsätta nästa år. 

I samband med tertialbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 

färdigställts till 252 mkr. De flesta investeringsanslag återfinns inom sektor 

samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, 

fastigheter och exploatering. För år 2020 har 13,5 mnkr avsatts till 
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reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom anslaget fastighetsinvesteringar 

men flera projekt är ännu inte påbörjade. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapportering investeringar tertial 2 2020

Bilagor: 

Ekonomisk redovisning investeringar tertial 2 2020 

Rapportering status investeringar tertialbokslut 2 2020 
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EKONOMISK REDOVISNING INVESTERINGAR TERTIAL 2 2020

TOTALA INVESTERINGAR PER ANSLAGSOMRÅDE VID TERTIAL 2 2020

Anslagsområden  (belopp i tkr) Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

utfall 

2020

Totalt 

utfall per 

200831

Kvar av 

budget

Inv.proj 

prognos 

tot

Avv 

budget/ 

prognos

Exploatering för boende och näringsliv 35 900 3 100 39 000 -2 874 -2 850 41 850 37 170 1 830

Fastighetsinvesteringar 47 764 28 500 76 264 7 815 9 894 66 370 77 120 -856

Infrastruktur 27 125 13 900 41 025 17 545 22 294 18 731 41 282 -257

Klimat- och miljöanpassning 3 990 2 000 5 990 820 1 517 4 473 5 814 177

Offentliga miljöer 25 342 8 000 33 342 7 463 11 593 21 749 33 376 -34

Samhällsskydd 1 500 0 1 500 0 109 1 391 1 500 0

Verksamhetens investeringar 10 748 9 500 20 248 3 796 7 653 12 595 19 242 1 006

Beslut utöver plan, varav: 0 42 542 42 542 0 38 294 4 248 43 081 -539

Förvärv Hällestadgården 0 36 100 36 100 0 36 105 -5 36 665 -565

Ombyggnad & invent. kommunhuset 0 4 400 4 400 0 174 4 227 4 400 0

Köp fordon transportenheten 0 2 042 2 042 0 2 016 26 2 016 26

Totalt: 152 369 107 542 259 911 34 564 88 503 171 408 258 584 1 327

EKONOMISK RAPPORTERING PÅGÅENDE INVESTERINGAR TERTIAL 2 2020

Projekt (tkr) Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans 

2020

Totalt 

utfall per 

200831

Kvar av 

budget

Invproj 

prognos 

tot

Avv 

budget/ 

prognos

LEDNINGSSTAB:

1853 Omklädningsrum Grosvad 5 000 0 5 000 4 084 4 399 601 5 000 0

Fastighetsinvesteringar 5 000 0 5 000 4 084 4 399 601 5 000 0

9276 Ledlampor i el-ljusspår 2020 0 350 350 0 0 350 350 0

9317 Elcyklar LS -20 0 35 35 0 0 35 35 0

Klimat och miljöanpassning 0 385 385 0 0 385 385 0

9157 Ny vattenledning konstsnö 250 0 250 278 278 -28 300 -50

9158 Servicehus Grosvad camping 19 3 000 0 3 000 0 11 2 989 3 000 0

9229 Wifi Arena Grosvad 0 106 106 106 106 0 106 0

9238 Åtgärder bandybana Grosvad 0 1 100 1 100 0 591 509 1 100 0

9278 Belysning parkering Arena Grosvad 0 350 350 0 0 350 350 0

9279 Asfaltering ytor Arena Grosvad 0 100 100 0 0 100 100 0

9294 Frisbeegolfbana Arena 

Grosvadsområdet

0 270 270 0 53 217 270 0

Offentliga miljöer 3 250 1 926 5 176 384 1 038 4 138 5 226 -50

1569 Införande kundreskontraportal 300 0 300 252 252 48 300 0

1717 Sektorsgem invest.medel 139 461 600 0 0 600 600 0

1921 Dränering A-plan Grosvad 182 0 182 0 0 182 182 0

1977 E-handelsprojekt 265 0 265 0 0 265 265 0

9075 Digitalisering av föreningsbidrag 250 0 250 0 0 250 250 0

9076 Ny version av Public 360 110 0 110 0 0 110 110 0

9079 Nya stratsyslicenser 65 0 65 0 0 65 65 0

9132 Sektorsgem IT-investeringar 581 229 810 0 0 810 810 0

9201 Högtalar/voteringssystem 

sessionssalen

700 0 700 243 243 457 700 0

9247 Storbildsutrustning arbetsrum 0 200 200 0 0 200 200 0

9248 Stratsyslicenser 2020 0 80 80 0 0 80 80 0

9249 Möbler lokalflytt 0 200 200 0 159 41 200 0

9250 System för e-tjänstekort 0 200 200 0 0 200 200 0

1633 Wärna Go 2020 - överförmyndaren 0 143 143 0 0 143 143 0

Verksamhetens investeringar 2 592 1 513 4 105 495 654 3 451 4 105 0

9299 Möbler ombyggn. Kommunhuset 0 600 600 0 0 600 600 0

Över plan 0 600 600 0 0 600 600 0

Ledningsstab totalt 10 842 4 424 15 266 4 963 6 091 9 175 15 316 -50
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Projekt (tkr) Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans 

2020

Totalt 

utfall per 

200831

Kvar av 

budget

Invproj 

prognos 

tot

Avv 

budget/  

prognos

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD:

1273 Industriområde Hå 1:1 Rv 51 -1 100 0 -1 100 -3 395 -3 395 2 295 -1 100 0

1410 Försäljning tomträtter 0 0 0 0 -86 86 0 0

1487 Lärkvägen 4 000 0 4 000 2 035 2 048 1 952 2 300 1 700

1700 Exploatering boende o näringsl 30 000 3 100 33 100 0 0 33 100 33 100 0

9093 Fastighetr. del Hårstorp 1:1 0 0 0 -1 512 -1 512 1 512 0 0

9153 Korsning Gronvägen/Norralundsv. 3 000 0 3 000 157 254 2 746 3 000 0

9217 Fsg Hårstorp 1:1 FTV 0 0 0 -160 -160 160 -130 130

Exploat. boende och näringsliv 35 900 3 100 39 000 -2 874 -2 850 41 850 37 170 1 830

1375 Reinvest. Ospec. 218 4 305 4 523 0 0 4 523 4 523 0

9113 Uppdatering trådlösa nät 450 0 450 18 18 432 450 0

9135 Ljusfalls skola Ventilationsbyte 1 800 0 1 800 5 5 1 795 1 800 0

9224 Brandskydd kök Metallen 109 0 109 109 109 0 109 0

9304 Ventilerade golv Ängens fsk 0 620 620 0 8 612 620 0

9305 Fuktproblematik Grosvadskolan 0 750 750 0 0 750 750 0

9306 Hiss Grosvadskolan 0 400 400 0 0 400 400 0

9307 Tak Dunderbacken 0 300 300 0 0 300 300 0

9308 Varumottagning IT 0 300 300 0 0 300 300 0

9314 Relining Viggestorp 0 500 500 0 0 500 500 0

Fastighet reinvesteringar 2 577 7 175 9 752 132 140 9 612 9 752 0

1595 Ekedal 2:1 250 0 250 297 297 -47 297 -47

1705 Fastighetsinvesteringar 25 080 15 000 40 080 0 0 40 080 40 080 0

1904 Miljöåtgärder kommunh. recepti 1 000 600 1 600 32 1 160 440 1 750 -150

1994 Ingelsta 2:1 fsg 0 0 0 620 -5 121 5 121 0 0

9105 Viggestorp renov. Kungsörnen 3 500 0 3 500 190 3 577 -77 3 577 -77

9151 Nyhemsskolan Särskolan 6 800 0 6 800 184 184 6 616 6 800 0

9152 Stationshuset 2019 1 500 0 1 500 0 45 1 455 1 500 0

9211 LSS-boende Sundsvägen 0 0 0 37 44 -44 0 0

9221 Utbyggnad Hällestadgården 0 0 0 389 795 -795 0 0

9222 Ombyggnation kök Grosvad 0 0 0 217 217 -217 217 -217

9223 Bildningen bibliotek 0 0 0 64 84 -84 0 0

9296 Köp byggnad Översätter 0 0 0 0 500 -500 500 -500

Fastighetsinv. inom fastighetspotten 38 130 15 600 53 730 2 031 1 781 51 949 54 721 -991

1376 VBI17, 18 UH Ospec 105 1 595 1 700 0 0 1 700 1 700 0

9138 Metallen plan 2 undertak, belysning 190 0 190 290 290 -100 190 0

9148 Ljusfalls skola, fönster & mål 50 0 50 0 0 50 50 0

9228 Mattbyte Kulturhuset, Hugos 0 185 185 0 182 3 182 3

9230 Ombyggnad Hårstorp 3:363 200 0 200 0 195 5 195 5

9231 Takläcka Rejmyre glasbruk 430 0 430 0 210 220 0 430

9236 Fuktskada Viggestorp 0 500 500 0 0 500 500 0

9237 Återställning Viberga loge 0 140 140 0 202 -62 140 0

9265 Takrenovering Falken 2020 0 570 570 0 477 93 570 0

9266 Målning fönster, fasad Korpgården 0 100 100 0 0 100 100 0

9267 Målning Grosvadskolan 2020 0 200 200 0 0 200 200 0

9268 Målning Hällestad skola 2020 0 100 100 0 58 42 104 -4

9269 Målning Aluceum 2020 0 100 100 0 0 100 100 0

9274 Utbyte armaturer Storängsskolan 0 0 0 0 72 -72 72 -72

9290 Hiss Storängsskolan utbyte 0 325 325 0 0 325 325 0

9310 Avlopp och dörr ridhuset 0 60 60 0 0 60 60 0

9312 Fasad betongpelare kommunhus 0 100 100 0 0 100 100 0

9313 Utemiljö Viggestorpsskolan 0 800 800 0 0 800 800 0

Fastighet underhåll 975 4 775 5 750 290 1 687 4 063 5 388 362

1727 Verksamhetsanp. fastighet 0 260 260 0 0 260 260 0

9208 Ombyggnation Metallen plan 1 trp 552 0 552 552 552 0 552 0

9209 Ombyggn. g:a skobutiken kommunh. 450 0 450 349 349 101 349 101

9210 Möbler fastighetsenhet 0 0 0 276 276 -276 276 -276

9220 Viggestorpskola Ängen dörrar 80 0 80 0 7 73 0 80

9273 Kylmaskin IT- serverhall 0 55 55 0 47 8 47 8

9284 Blåklinten toalett 0 105 105 0 101 4 160 -55

9285 Metallen träningsskolan lekplats 0 300 300 0 324 -24 300 0

9286 Tillgänglighetsanp Storängsskolan 0 105 105 0 84 21 105 0
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Projekt (tkr) Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans 

2020

Totalt 

utfall per 

200831

Kvar av 

budget

Invproj 

prognos 

tot

Avv 

budget/  

prognos

9309 Tvättstuga Räddningstjänsten 0 75 75 0 0 75 75 0

9311 Vindskivor och fasad Ekesjö 0 50 50 0 0 50 50 0

9316 Belysning klassrum Nyhem 0 0 0 0 0 0 85 -85

Fastighet verksamhetsanpassningar 1 082 950 2 032 1 177 1 740 292 2 259 -227

9149 Ny förskola Lotorp 0 0 0 101 148 -148 0 0

Fastighetsinv. över ram 0 0 0 101 148 -148 0 0

Fastighetsinvesteringar 42 764 28 500 71 264 3 731 5 495 65 769 72 120 -856

1476 Gång- och cykelvägar (Gc) 541 0 541 149 149 392 700 -159

1507 Gc-väg Butbro 3 000 0 3 000 2 994 2 548 452 2 404 596

1565 Gc-väg Butbo brodel 1 500 0 1 500 1 219 1 219 281 1 219 281

1523 Gatunät Sjöviksområdet 750 0 750 124 124 626 750 0

1704 Infrastruktur till förfogande 1 825 2 950 4 775 0 0 4 775 4 775 0

1711 Trygghet Gc-väg mot Nyhem 250 0 250 143 143 107 250 0

1712 Kollektivtrafikåtgärder 784 0 784 0 3 781 784 0

1713 Busshållplats Willys 200 0 200 0 0 200 200 0

1714 Strandpromenad Engelska parken 275 0 275 25 25 250 250 25

1865 Anspassn busshpl 

Bäverv.+pendlarparkering

1 250 0 1 250 2 449 2 451 -1 201 2 450 -1 200

1866 Cykelfrämjande insatser 3 000 0 3 000 298 488 2 512 3 000 0

1870 Passage rv51 Vibergarondellen 1 000 0 1 000 79 140 860 500 500

1986 Omstigningsplats Vistinge 4 300 0 4 300 4 035 4 035 265 4 300 0

1989 Personalparkering Högby 1:2 0 6 900 6 900 379 1 925 4 975 6 900 0

9083 Gc-väg Kolstad 1 500 0 1 500 3 540 3 644 -2 144 1 800 -300

9126 Gc-väg Sjövik 1 750 0 1 750 0 0 1 750 1 750 0

9127 Gc-väg Norrmalm 3 000 0 3 000 62 62 2 938 3 000 0

9129 Asfaltering 2019 2 200 0 2 200 1 933 4 170 -1 970 2 200 0

9226 Infrastr. för fastighetsinv.19 0 0 0 36 965 -965 0 0

9227 Pendlarparkering Mellangrind 0 0 0 81 204 -204 0 0

9232 Asfaltering 2020 0 2 800 2 800 0 0 2 800 2 800 0

9233 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020 0 500 500 0 0 500 500 0

9234 Reinvestering broar 2020 0 750 750 0 0 750 750 0

Infrastruktur 27 125 13 900 41 025 17 545 22 294 18 731 41 282 -257

1628 Ölstadsjön 700 0 700 161 161 539 700 0

1913 Publika laddn.stationer elbil 170 0 170 164 164 6 164 6

9063 Klimat- & miljöanp. till förf. 1 000 500 1 500 0 0 1 500 1 500 0

9154 Solceller kommunala fastigheter 700 1 000 1 700 0 0 1 700 1 700 0

9156 Miljöutvecklingspott 2019 300 -225 75 0 0 75 75 0

9215 Glasbruket värmekulvert 420 0 420 0 359 61 360 60

9271 Cykelgarage 0 50 50 0 55 -5 55 -5

9319 Elcyklar ur miljöpotten 2019 0 30 30 0 0 30 30 0

9320 Ångtvättar ur miljöpott 2020 0 40 40 0 31 9 40 0

9323 Miljöutv pott Hårstorp led-armatur 0 40 40 0 0 40 40 0

Klimat och miljöanpassning 3 290 1 435 4 725 325 770 3 955 4 664 61

1564 Lekplatser 156 -149 7 54 0 7 0 7

1578 Skateboardpark 7 000 0 7 000 5 887 7 218 -218 7 218 -218

1702 Offentliga miljöer till förf. 11 150 4 394 15 544 0 0 15 544 15 544 0

9049 Konstgräsplan Lotorp 1 300 0 1 300 1 073 1 073 227 1 073 227

9122 Lekplats Ö- Hårstorp 1 000 0 1 000 0 351 649 1 000 0

9123 Leksplats Bruksparken 1 486 0 1 486 65 1 380 106 1 486 0

9235 Upprustning bef lekplats 2020 0 500 500 0 8 492 500 0

9240 Lekplatser 2019 0 149 149 0 50 99 149 0

9251 Hundpark Grosvad 0 130 130 0 0 130 130 0

9297 Centrumutv Bergslagsv. etapp 1 0 0 0 0 452 -452 0 0

9298 Centrumutv Bergslagsv etapp 2 0 1 050 1 050 0 22 1 028 1 050 0

Offentliga miljöer 22 092 6 074 28 166 7 079 10 554 17 612 28 150 16

1703 Samhällsskydd till förf. 500 0 500 0 0 500 500 0

9159 IVPA - fordon 1 000 0 1 000 0 109 891 1 000 0

Samhällsskydd 1 500 0 1 500 0 109 1 391 1 500 0

9324 Inlösen bil Räddningstjänst 0 106 106 0 0 106 106 0

9072 Utbyte & kompl. köksutrustning 1 286 0 1 286 41 41 1 245 1 286 0

9163 Lokalvårdsutrustning LV 19 46 0 46 0 0 46 46 0
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Projekt (tkr) Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans 

2020

Totalt 

utfall per 

200831

Kvar av 

budget

Invproj 

prognos 

tot

Avv 

budget/  

prognos

9241 Rökskydd Rtj år 2020 0 600 600 0 626 -26 600 0

9242 Smartboard BoM 2020 0 100 100 0 0 100 100 0

9243 Kökutrustning måltid 2020 0 574 574 0 0 574 574 0

9244 Nytt kostdata system 2020 228 713 941 0 0 941 941 0

9245 Utrustning lokalvård 0 60 60 0 0 60 60 0

Verksamhetens investeringar 1 560 2 153 3 713 41 668 3 045 3 713 0

9275 Förvärv Hällestadgården 0 36 100 36 100 0 36 105 -5 36 665 -565

9295 Ombyggn kommunhus 2020 0 3 800 3 800 0 173 3 627 3 800 0

Över plan 0 39 900 39 900 0 36 278 3 622 40 465 -565

Sektor samhällsbyggnad totalt 134 231 95 062 229 293 25 847 73 318 155 975 229 064 229

SEKTOR SOCIAL OMSORG:

9322 Miljöpott 2020 elcyklar SO daglig ve. 0 70 70 0 0 70 70 0

Klimat och miljöanpassning 0 70 70 0 0 70 70 0

9252 Ny modul Procapita IFO 0 494 494 0 456 38 494 0

9315 Buss daglig verksamhet 0 120 120 0 0 120 117 3

Verksamhetens investeringar 0 614 614 0 456 158 611 3

Sektor Social omsorg totalt: 0 684 684 0 456 228 681 3

SEKTOR UTBILDNING:

9186 Sektor utb. laddskåp 2019 400 0 400 340 380 20 400 0

9206 Inventarier Grosvad 2019 450 0 450 321 446 4 450 0

9239 Accespunkter grundskola -20 0 301 301 0 39 262 301 0

9280 Reinvestering IT SU-20 0 200 200 0 51 149 200 0

9281 Klassrum SU Ro N -20 0 450 450 0 53 397 450 0

9282 Klassrum SU Ro H-20 0 450 450 0 335 115 450 0

9283 Inventarier SU Ro X -20 0 280 280 0 73 207 280 0

9287 Fsk omr E -20 0 50 50 0 0 50 50 0

9288 Fsk omr A -20 ute 0 100 100 0 3 97 100 0

9289 Fsk omr A -20 inne 0 50 50 0 31 19 50 0

9291 Inv Storängsskolan -20 0 500 500 0 389 111 500 0

9293 Inventarier Ro L-20 0 250 250 0 126 124 250 0

9301 Inv Grosvadsskolan -20 0 500 500 0 0 500 500 0

9303 Inventarier sektor utb -20 0 537 537 0 67 470 537 0

9321 Inv Ro R fysisk läromiljö-20 0 200 200 0 18 182 200 0

Verksamhetens investeringar 850 3 868 4 718 662 2 009 2 709 4 718 0

9318 Elcyklar centrala barn- & 

ungdomshälsan

0 15 15 0 0 15 15 0

Klimat och miljöanpassning 0 15 15 0 0 15 15 0

Sektor utbildning totalt: 850 3 883 4 733 662 2 009 2 724 4 733 0

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG:

9302 Investering miljöutv.pott  VO 0 95 95 0 52 43 95 0

Klimat och miljöanpassning 0 95 95 0 52 43 95 0

9059 Digitala nyckelskåp VO 375 0 375 0 0 375 375 0

9185 IT-investeringar VO 1 000 0 1 000 132 175 825 1 000 0

9253 Möbler VO 0 170 170 0 65 105 170 0

9254 Inredning Vårdcenter 0 690 690 0 0 690 690 0

9255 Markiser 0 120 120 0 96 24 120 0

9256 Avskärmning/skiljeväggar 0 80 80 0 0 80 80 0

9257 Tekniska hjälpmedel 0 82 82 0 63 19 82 0

Verksamhetens investeringar 1 375 1 142 2 517 132 399 2 118 2 517 0

Sektor vård och omsorg totalt: 1 375 1 237 2 612 132 451 2 161 2 612 0

PÅGÅENDE INVESTERINGAR 

TOTALT:

147 298 105 290 252 588 31 604 82 325 170 263 252 406 182
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1 Alla investeringar 

1.1 Ledningsstab 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offentliga miljöer 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 90% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Genomförandet av att skapa en ny tillfällig A-plan är nu gjort och används av Lotorps 
fotbollsförening sedan augusti månad. Den tillfälliga planlösningen planeras hålla i tre 
år. Den långsiktiga lösningen behöver dock fortsatt utredning och eventuellt behöver 
nya beslut tas kring nya lösningar. Samhällsbyggnad genomför nu en ansökan till 
Länsstyrelsen om sanering på området. Denna sanering är behov av externa medel för 
att kunna genomföras. Konstgräsplanen är beroende av hur detta arbete fortskrider.  

 Åtgärder bandybana Grosvad (pr 
9238) 

93% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Renoveringen är i princip klar och tidsplanen ser ut att hålla. Projektet bör kunna 
slutredovisas innan årets slut. 

 Wifi-utbyggnad Arena Grosvad (pr 
9229) 

27% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet har legat på paus under Coronapandemin. Samtal har förts mellan Medley och 
kommunen angående att föra ut datatrafiken från badhuset (medleys system) och att 
där bygga investeringen utifrån att få ut effekten genom investeringen.  

 Löparbanor ny beläggning samt 
ommålning 

0% 2020-01-31 2020-12-31 

 Ny råvattenledning för konstsnö (pr 
9157) 

96% 2019-05-14 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet är i princip helt klart. Vissa driftstörningar har påträffats kring pumpstationen. 
Det utreds nu om det behövs göra förstärkningar där eller inte för att säkerställa att 
åtgärden blir klar. 

 Servicehus Grosvads Camping (pr 
9158) 

0% 2019-05-14 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet står fortfarande still i väntan på den nya detaljplanen som krävs för att ansöka 
om bygglov för byggnaden.  

 Frisbeegolfsbana Arena Grosvad 
(9294) 

0% 2020-05-01 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet pågår. Banan har anlagts med korgar och utkastplattor. Anläggningen är i drift 
och har temporära skyltar än så länge. Det som återstår är justering av en bana pga 
säkerhet och några mindre förändringar på tre banor av upplevelseskäl. Det som 
återstår är att sätta dessa mindre förändringar så att de slutgiltiga skyltarna skall kunna 
färdigställas.  

 Asfaltering ytor Arena Grosvad (pr 
9279) 

0% 2020-01-01 2021-06-30 

 Belysning parkering Arena Grosvad 
(pr 9278) 

0% 2020-01-01 2021-06-30 

 
 
Fastigheter 

 Omklädningsrum Arena Grosvad (pr 
1853) 

89% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Delar av projektet är klart med omklädningsrum och handikapptoalett utanför 
läktarbyggnaden. Cafeterian är nu klar. Det sista arbetet återstår med ytskikt för de två 
befintliga omklädningsrum i läktarbyggnaden. Projektet planeras mellan fritidsutvecklare 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

och fastighetsenheten. 

 Möbler ombyggnation kommunhuset 
(pr 9299) 

0% 2020-06-12 2020-12-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E-handel (pr 1977) 10% 2016-10-07 2021-12-31 

Kommentar 
Projektet är försenat pga vakanta tjänst. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder 
en tjänst där man håller e-handelsavtalen a-jour.  Resterande investeringsmedel är 
tänkta att användas för införande av abonnemangsfakturor och rekvisition. Arbetet med 
abonnemangsfakturor från Tele2 är påbörjat men genomförandet är avhängigt att det 
finns aktuella register.  

 Ny webbplats (pr 9078) 100% 2018-02-01 2020-12-31 

Kommentar 
Upphandling av nytt publiceringssystem samt webbkonsulter är genomförda. Inventering 
av behov, design och funktion för externwebb samt övriga externa webbplatser och 
intranät är fastställd. Respektive sektor/enhet har sett över innehåll och därefter 
uppdaterat sidorna med korrekt och tillgängligt innehåll av utsedda huvudredaktörer 
samt övriga webbredaktörer utsedda av respektive sektor/enhet. 
Slutrapport till både kommunstyrelse samt kommunledning är genomfört.  

 Dränering A-plan Grosvad (pr 1921) 23% 2016-12-01 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet pågår och "röntgen"/filmning av dräneringsrören genomförd. Med 
undersökningen går det att se stora ekonomiska risker i åtgärden med underlaget. 
Diskussion pågår hur vida delar av åtgärden kan medverka till de förbättringar som 
önskas. 

 Kundreskontraportalen (pr 1569) 80% 2017-06-01 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet med införande av kundreskontraportal försenades under 2018 då det saknades 
serverkapacitet. Med en temporär lösning har arbetet gått vidare och under sommaren 
har en ny lokal server installerats och den temporära lösningen har kunnat avslutas. 
Personalbyte på ekonomi- och styrningsavdelningen fördröjer processen med 
slutgenomförandet. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och 
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och 
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge 
kostnadsbesparingar.  

 Nytt röstnings- och högtalarsystem 
Sessionssalen (pr 9201) 

40% 2018-02-09 2020-12-31 

Kommentar 
Referensgrupp med berörda representanter från kansli,- kommunikations- och IT-
avdelningen stämmer av önskad funktionalitet i förhållande till investeringsmedel.  
Uppdraget kommer att delas in två faser då de tekniska problemen idag orsakar så pass 
stora störningar att en lösning är brådskande. Vi avser anskaffa robusta och lättskötta 
lösningar för att minimera risken för fel vid hantering. 
Fas 1 - Teknik (2019) 
Byte av projektor inklusive bildväxel. Handmikrofon, headset och komplett 
ljudanläggning. 
Fas 2 - Systemimplementation (2020) 
Introduktion av mötessystem med full support för agenda och mötesdokumentation, 
samt närvarokontroll och votering. 

 Digitalisering av föreningsregister (pr 
9075) 

33% 2018-06-05 2020-12-31 

Kommentar 
En IT-tjänst är framtagen och avtal skrivs med leverantören. Från och med september 
månad påbörjas arbetet med att bygga registret efter Finspångs behov och är tänkt att 
sättas i drift vid årsskiftet.  

 Ny uppdaterad version av Public 360 
(pr 9076) 

20% 2018-06-05 2021-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 

 Nya stratsyslicenser (pr 9079) 89% 2018-06-05 2020-12-31 

Kommentar 
Det finns medel kvar för inköp av ytterligare licenser. Detta görs när behov uppstår. 

 Sektorsgem investeringsmedel till 
förfogande (pr 1717) 

99% 2019-01-01 2020-12-31 

 Sektorsgemensamma IT-
investeringar till förfogande (pr 9132) 

83% 2019-01-01 2020-12-31 

 Asfaltering Arena Grosvad (pr 9173) 100% 2019-05-16 2020-02-29 

Kommentar 
En mindre dränering görs med dräneringsrör och att aktören ansåg att bärlagret 
behöver förbättras så att den nya asfalten skall hålla framåt. I samband med det 
upptäckta vattnet bräddades också ytan som asfalteringsuppdraget gällde för att inte 
nya skador skall uppstå på den resterande ytan.  

 Inventarier biblioteket (pr 9195) 100% 2019-07-01 2020-06-30 

 Storbildsutrustning arbetsrum (pr 
9247) 

100% 2020-03-26 2020-12-31 

 Stratsyslicenser 2020 (pr 9248) 0% 2020-03-26 2020-12-31 

 Möbler lokalflytt (pr 9249) 0% 2020-03-26 2020-12-31 

 System för e-tjänstekort (pr 9250) 0% 2020-03-26 2020-12-31 

 Wärna Go 2020 – överförmyndaren 
(pr 1633) 

0% 2020-08-01 2021-06-30 

Kommentar 
Uppstart av projektet beräknas ske under hösten för att sedan slutföras våren 2021. 

 
 
Klimat och miljö 

 Ledlampor i eljusspåret år 2019 (pr 
9155) 

100% 2019-05-14 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet är nu klart. Rejmyre och Ljusfallshammar har ledlampor som ger önskvärd effekt 
i hela spåren.  

 Elcyklar Ls-2020 (pr 9317) 0% 2020-09-03 2020-12-31 

 Ledlampor el-ljusspår 2020 (pr 9276) 0% 2020-01-01 2021-06-30 

1.2 Samhällsbyggnad 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
Exploatering, 
boende och 
näringsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lärkvägen (pr 1487) 90% 2011-11-23 2020-10-31 

Kommentar 
Sektor Samhällsbyggnad 
Beläggningsarbeten sker sommar/höst 2020 (i samband med att planerade 
fjärrvärmearbeten slutförs) vilket utgör den sista delen i exploateringsprojektet. 
  

 Industriområde Hårstorp (pr 1273) 90% 2007-02-28 2020-12-31 

Kommentar 
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta 
tomter till försäljning, återstår en tomt att försälja. 

 Sundsvägen exploatering 0% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Detaljplan bedöms kunna antas under vintern 2020/2021 

 Dalsberg exploatering 9% 2017-05-24 2020-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
Exploatering, 
boende och 
näringsliv 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen bedöms kunna antas under 2020 och byggstart 
under 2021. 

 Exploatering för boende och 
näringsliv - Till förfogande (pr 1700) 

50% 2018-02-12 2020-12-31 

 Fastighetsreglering del av Hå 1:1 
försäljning mark Vallonb. (pr 9093) 

90% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Köpeavtal har tecknats med Vallonbygden och ansökan om fastighetsreglering har 
skickats in till Lantmäteriet 

 Korsning 
Gronvägen/Norralundsvägen (pr 
9153) 

10% 2019-04-16 2020-12-31 

Kommentar 
Anläggande pågår och beräknas vara färdigställt under hösten 2020. . 

 Försäljn. Hårstorp 1:1 FTV (pr 9217) 0% 2020-06-01 2020-12-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimat och miljö 

 Ölstadsjön (pr 1628) 40% 2014-01-01 2020-12-18 

Kommentar 
Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av 
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda. Diskussioner förs 
med lantmäteriet om fastighetsreglering av de diken som finns i reservatet så att alla 
kan ägas av kommunen. Överenskommelse har träffats med samtliga delägare och 
lantmäteriet har utfört en fastighetsreglering. Besked inväntas på den ansökan om 
vattenverksamhet som handläggs av mark- och miljödomstolen.. 

 Publika laddningsstationer elbilar (pr 
1913) 

80% 2016-01-01 2020-06-30 

Kommentar 
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle 
installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle 
installera på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i drift 
på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4.Undersökning pågår avseende lämplig plats 
för ytterligare en laddplats. 

 Klimat- och miljöanpassning - Till 
förfogande (pr 9063) 

50% 2018-02-12 2020-12-31 

 Solceller kommunala fastigheter (pr 
9154) 

5% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Samlingsprojekt kommunala fastigheter, samordning med hållbarhetsstrateg kvarstår. 
Arbetet med en plan har avstannat under tertial 2 pga resursbrist med anledning av 
arbetat med corona. Arbetet kommer att återupptas under hösten. 
Installation av solceller har prövats i samband med planering av ny förskola i Lotorp.   

 Elcyklar ur miljöpotten 2019 (pr 9319) 42% 2020-09-03 2020-12-31 

Kommentar 
Lokalvårdsservice ansökte om medel för investering av 2 stycken elcyklar till lokalvård- 
och måltidsområdet i Rejmyre. Lokalvårdarna i området förflyttar sig i dag med sina 
personliga bilar mellan arbetsplatserna Berggården- Rejmyre skola- Rejmyre förskola. 
Cyklarna ska användas som en cykelpool på områdena vilket innebär att även skulle 
kunna brukas av annan personal. Ex hemtjänsten på kvällar och helger. Detta skulle 
innebära minskad klimatpåverkan genom en minskning av koldioxidutsläpp. Dessa 
cyklar kommer i bruk under september 2020.  

 Glasbruket Värmekulvert (pr 9215) 99% 2019-09-01 2020-06-30 
   Miljöutvecklingspott  2019 

(pr 9156) 
85% 2019-05-14 2020-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Upphandling av ramavtal för cyklar, elcyklar och elcargocyklar genomfördes under tertial 
2 och blev klart i augusti. Elcyklarna samt ellastcyklar kommer att köpas in under 
september/oktober. Ombyggnation av cykelförrådet samt installation av elladdstolpe vid 
kulturhuset har genomförts under tertial 2. Statlig medel har även sökts för 50 % av 
kostnader för elladdstolpen vilket innebär att en del av medel finns kvar i miljöpotten och 
överförs till 2021.  

 Ångtvättar ur miljöpott 2020 (pr 9320) 83% 2020-09-03 2020-12-31 

Kommentar 
Två st ångtvättar är inköpta ur miljöpott. Dessa är i bruk och används i det dagliga med 
bra resultat.  Städning med ånga och mikrofiber innebär 100% kemikaliefri rengöring, 
dvs det blir inga rester av kemikalier som påverkar våra kunder eller vattenkvalitén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offentliga miljöer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lekplatser (pr 1564/pr 9240) 50% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Inventering utförd i augusti efter genomförd besiktning under våren. Viss lekutrustning 
behöver tas bort och ersättas. Lekplatserna behöver kompletteras med skyltar vilket är 
ett lagkrav. 

 Skateboardpark (pr 1578) 99% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Anläggningen blev färdigställd under våren och ska slutredovisas till KS. 

 Lekplats Bruksparken (pr 9123) 85% 2018-02-09 2020-12-31 

Kommentar 
Genomförande av åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsanpassa lekparken i 
Bruksparken har genomförts under våren/sommaren 2020 men är ej ännu färdigställt. 
Utbyte av viss lekutrustning kvarstår. 

 Ny lekplats Östra Hårstorp (pr 9122) 99% 2019-01-01 2020-11-30 

Kommentar 
Anläggande av lekplats har genomförts våren/sommaren 2020. Återstår att slutredovisa 
projektet till KS. 

 Ny lekplats västra Finspång 30% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Utredning har pågått under hösten avseende lämplig plats. Utifrån tillgängliga ytor i 
västra Finspång så bedöms utbyggnad av en befintlig lekplats vara att föredra. 
Planering av utbyggnad av befintlig lekplats pågår. 

 Offentliga miljöer - Till förfogande (pr 
1702) 

50% 2018-02-12 2020-12-31 

 Vårdcentrum nya hållplatslägen 0% 2020-04-07 2021-12-01 

Kommentar 
Ingen lämplig plats för anläggande har hittats. I överenskommelse med Östgötatrafiken 
ligger projektet vilande i avvaktan på att Bergslagsvägen övertas av kommunen. 

 Utökad vårdcentral -infrastruktur 10% 2020-01-01 2021-12-31 

Kommentar 
Planerade åtgärder avser ombyggnation av Bergslagsvägen till gångfartsområde samt 
återställning av allmänna gator i anslutning till vårdcentrum som använts för byggtrafik 
under byggtiden. 

 Hundpark Grosvad (pr 9251) 65% 2020-03-31 2020-12-31 

Kommentar 
Anläggande av hundpark har påbörjats och beräknas vara färdigställd under september 
månad. 

 Upprustning befintlig lekplats 2020 
(pr 9235) 

50% 2020-04-07 2020-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
Offentliga miljöer 

Kommentar 
Arbetet med att byta ut viss lekutrustning har påbörjats och beräknas vara klart till 
årsskiftet. 

 
Samhällsskydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IVPA-fordon (pr 9159) 55% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Bilen är beställd och förväntas komma under hösten, 

 Samhällsskydd - Till förfogande (pr 
1703) 

60% 2018-02-12 2020-12-31 

 Asfaltering 2020 (pr 9232) 80% 2020-04-07 2020-12-31 

Kommentar 
Årets beläggningsarbeten har påbörjats men inte ännu färdigställts. 

 Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523) 16% 2012-02-27 2020-12-31 

Kommentar 
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för 
trafiksäkerhetsåtgärder i Sjöviksområdet. Åtgärder planeras genomföras för att öka 
tryggheten i gatunätet, vid Metallen och Fogdevägen, i samband med planering för 
eventuell framtida gc-väg längs Sjöviksvägen. 

 Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476) 67% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt. Stort 
behov finns att knyta samman det befintliga cykelvägnätet och att utöka befintliga 
trottoarer till gång- och cykelvägar för få ner fordons hastigheter och att öka tryggheten 
för oskyddade trafikanter. Åtgärder i anslutning till skolor prioriteras. Gc-väg 
Tingshusvägen har anlagts vilket innebär att elever från Borggård mot Hällestad skola 
får en säkrare skolväg. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020 (pr 
9233) 

20% 2020-04-07 2021-06-01 

Kommentar 
Statlig medfinansiering för anläggande av 2 tillgänglighetsanpassade passager i 
området Nyhem har erhållits. Planering för genomförande pågår. 

 GC-väg Butbro (pr 1507) 99% 2013-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört. Återstår slutredovisning till kommunstyrelsen. 

 Reinvesteringar broar 2020 (pr 9234) 0% 2020-04-07 2020-12-31 

Kommentar 
Underhåll av broar enligt framtagen underhållsplan 

 Parkeringsstrategi 0% 2020-04-07 2021-07-31 

Kommentar 
Avvaktar politiskt beslut om taxa och införande av parkeringszoner. Avser införande av 
skyltning och lösningar för betalning av parkeringsavgifter 

 Anpassning busshållplats 
Bävervägen & pendlarparkering (pr 
1865) 

95% 2016-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört, Underlag för slutredovisning till kommunstyrelsen har tagits fram 
men har ej beslutats. 

 GC-väg Melby medfinansiering 0% 2020-04-07 2021-12-31 

Kommentar 
Projektet ligger vilande i avvaktan på Trafikverkets interna beslut. Avsiktsförklaring med 
Trafikverket är tecknad. 

Infrastruktur 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renovering av Hällestadbron (pr 
9176) 

99% 2019-05-28 2020-11-30 

Kommentar 
Projektet är genomfört och har slutbesiktigats. Återstår slutredovisning av projektet till 
kommunstyrelsen. 

 Cykelfrämjande insatser (pr 1866) 40% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 

Planering pågår för genomförande av bland annat cykelvägvisning, cykelparkeringar, 
ytterligare pumpar och cykelräkningsutrustning. Aktiviteter planeras samordnas med 
andra projekt som tex vårdcentrum och utveckling av centrum och torget. Cykelräknare 
har under våren 2020 satts upp i anslutning till Bergslagsbron. 

 Tillgänglighetsanp. av busshållplatser 0% 2020-04-07 2020-12-31 

 Pendlarparkering Mellangrind (pr 
9227) 

10% 2020-04-07 2021-12-31 

Kommentar 
Planering av placering och utformning pågår. 

 Slottsmuren (pr 1867) 99% 2016-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Åtgärd har genomförts. Slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen är under 
framtagande. 

 GC-väg Norrmalm- Lillängens 
förskola/ Högalid 

10% 2020-04-07 2020-12-31 

Kommentar 
Statlig medfinansiering för gc-väg Norrmalm har erhållits'. Planering pågår. 

 Passage riksväg 51 vid 
Vibergarondellen (pr 1870) 

20% 2016-01-11 2020-12-31 

Kommentar 
Kommunal medfinansiering. Byggnation av passage pågår. Projektet i sin helhet 
beräknas vara klart dec 2020 

 Omstigningsplats Vistinge (pr 1986) 99% 2016-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört och ska slutredovisas. 

 GC-väg Butbro brodel (pr 1565) 99% 2016-01-11 2020-11-30 

Kommentar 
Projektet är färdigställt. Slutredovisning till kommunstyrelsen återstår. 

 Mattias Kaggs väg 0% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2020 
eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras. 

 Trygghet GC-väg under 51:an mot 
Nyhem (pr 1711) 

50% 2018-01-10 2020-12-31 

Kommentar 
Utredning om fortsatta åtgärder pågår. 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712) 50% 2018-01-10 2020-12-31 

Kommentar 
Medfinansiering av tillgänglighetsanpassning av hållplatsläge Gronvägen har erhållits. 
Byggnation pågår och beräknas vara klart oktober 2020. 

 Busshållsplats Willys (pr 1713) 0% 2018-01-10 2020-12-31 
 

Infrastruktur 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar 

Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Tillgängliga medel i projektet har inte räckt till 
föreslagen åtgärd. Projektet skulle kunna genomföras genom omfördelning av befintliga 
investeringsmedel. Enligt önskemål från Östgötatrafiken avvaktas med projektet tills 
utredning om kollektivtrafikstråk har genomförts. 

 Strandpromenad Engelska parken (pr 
1714) 

30% 2018-01-10 2021-06-30 

Kommentar 
Utredning pågår för genomförande av åtgärder på Siemens del av Engelska parken. 
Möte inbokat med Siemens i augusti för att diskutera gränsdragning och skötsel av 
området. 

 GC-väg Bildningen (pr 1632) 99% 2018-02-09 2020-11-30 

Kommentar 
Projektet är färdigställt och gång- och cykelväg har anlagts. Kvarstår slutredovisning av 
projektet till kommunstyrelsen. 

 Trafiksäkerhet Sundsvägen 0% 2018-02-09 2021-12-31 

Kommentar 
Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade 
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft. 

 GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083) 90% 2018-05-21 2020-12-31 

Kommentar 
GC-väg Kolstad har anlagts och projektet är i slutskedet. Besiktning och slutredovisning 
till Trafikverket återstår samt slutredovisning till kommunstyrelsen. 

 GC-väg till framsidan av 
Storängsskolan (pr 9128) 

99% 2019-01-01 2020-10-01 

Kommentar 
Anläggande av Gc-väg till framsidan av Storängsskolan har färdigställts. Återstår 
slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen. 

 Infrastruktur - Till förfogande (pr 
1704) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Personalparkering Högby 1:2 (pr 
1989) 

50% 2013-10-23 2020-11-30 

Kommentar 
Anläggande av parkeringen pågår. Beräknas vara klart oktober 2020. 

 GC-väg till skolor 80% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Utredning av prioriterat uppdrag om inventering av GC-vägar till skolor är i slutfasen och 
kommer att redovisas till KS innan åtgärder till KS föreslås. 

 GC-väg Sjövik (pr 9126) 0% 2019-04-16 2021-04-30 

Kommentar 
Ansökan om statlig medfinansiering har erhållits och anläggningsarbeten beräknas 
påbörjas under september månad. 

 
 
 
 
 
Fastigheter 
 
 

     

 Förbättringar receptionen (pr 1904) 86% 2016-10-07 2020-09-30 

Kommentar 
Projektet är i sin slutfas. Dörrar samt entré skyltar saknas beroende på leveranstid.  

 Reinvest: Berggården ventilation (pr 
9133) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet klart, slutredovisning kvarstår. 

Infrastruktur 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reinvesteringar, underhåll och 
verksamhetsanpassningar 2020 

50% 2020-01-01 2020-12-31 

 Jourboende (pr 9270) 0% 2020-04-20 2020-12-31 

 Ombyggnation kommunhus 2020 (pr. 
9295) 

0% 2020-05-26 2020-12-31 

 Reinvest: Ljusfalls skola 
ventilationsbyte (pr 9135) 

0% 2019-02-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet lyfts in i 2020 års underhåll/reinvesterings plan.  

 Köp byggnad Översätter 1:5 (pr 
9296) 

0% 2020-06-05 2020-08-31 

 Förvärv Hällestadgården (pr 9275) 100% 2020-06-05 2020-08-31 

 Underhåll: Metallen plan 2 undertak, 
belysning (pr 9138) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet klart, slutredovisning kvarstår, 

 Uppdatering trådlösa nät (pr 9113) 10% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 

Pågående projekt med betydligt längre genomförandetid 

 Viggestorp renovering Kungsörnen 
(pr 9105) 

99% 2018-12-01 2020-08-15 

Kommentar 
Projektet avslutat. Slutredovisning återstår.  

 Underhåll: Ljusfalls skola, fönster & 
mål (pr 9148) 

0% 2019-02-01 2020-12-31 

Kommentar 
Underhållsåtgärden ryms inte inom 2020 års medel  

 Ombyggnation Metallen plan 1 
träningsskolan (pr 9208) 

99% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 

Projektet avslutat, slutredovisning kvarstår 

 Ombyggnation skobutik, 
fastighetsenheten (pr 9209, 9210) 

99% 2019-09-01 2019-12-31 

 Ängen dörrar (pr 9220) 100% 2019-09-01 2020-12-31 

 Stationshuset (pr 9152) 5% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Underhållsåtgärder vidtas i avvaktan på inriktningsbeslut 

 Underhåll Ombyggnad Hårstorp 
3:363 (pr 9230) 

99% 2019-12-01 2020-03-01 

Kommentar 
Projektet avslutat. Slutredovisning kvarstår. 

 Underhåll: Takläcka Rejmyre 
Glasbruk (pr 9231) 

99% 2019-12-01 2020-06-30 

Kommentar 
Projektet är slutfört fakturering kvarstår. 

 Utredning: Utbyggnad Hällestad (pr 
9221) 
 

20% 2019-09-01 2022-02-28 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar 
Förprojektering pågår, planerad upphandling Q2-Q3-20, 

 Utredning Bildningen Bibliotek (pr 
9223) 

100% 2019-10-01 2019-12-31 

 Lotorps förskola 7% 2019-09-01 2022-12-31 

Kommentar 

Detaljplanarbete pågår, projektering pågår för nyproduktion, 

 Ingelsta Försäljning (pr 1994) 100% 2017-01-01 2019-12-31 

 Ospecificerade reinvesteringsmedel 
(pr 1375) 

66% 2018-01-01 2020-12-31 

 Fastighetsinvesteringar 2018 -
 Nyhemsskolan särskola (pr 9151) 

0% 2018-02-09 2021-12-31 

Kommentar 
Projektet är avbrutet då fastighetsavdelningen inväntar nya direktiv.  

 Grosvadköket (pr 9222) 10% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet parkerat, inväntar nya direktiv, 

 Lotorps skola (pr 9149) 1% 2019-01-01 2022-12-31 

Kommentar 
Inriktningsbeslut för skolan inväntas. Skolan är i behov av upprustning. Avvaktar 
investeringsbeslut.  

 Kulturhuset utrymningsvägar (pr 
9150) 

99% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 

Projektet utfört, slutredovisning kvarstår, 

 LSS-boende (pr 9211) 14% 2018-02-12 2022-12-31 

Kommentar 
Ärendet ligger för beslutande i KS. Upphandlingsformen kräver juridisk assistans.  

 Äldreboende 1% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är i sin linda där analys av framtida behov analyseras. Framtida boende bör 
synkas med utgång av befintliga kontrakt. Avvaktar politiskt beslut.  

 Fastighetsinvesteringar - Till 
förfogande (pr 1705) 

50% 2018-02-12 2020-12-31 

 Underhåll: lekyta Metallens förskola 
(pr 1733) 

99% 2018-01-01 2019-04-30 

Kommentar 
Projektet slutfört och förvaltningens redovisning till KS kvarstår.  

 Underhåll: Taggsystem kommunhus 
(pr 9124) 

99% 2019-02-01 2019-08-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning till KS kvarstår. 

 
 
Verksamhetens 
investeringar 
 
 

 GIS-plattform (pr 1574) 99% 2017-05-24 2020-03-31 

Kommentar 
Införande av systemet är genomfört och slutredovisning av projektet till KS kvarstår 

 Inlösen bil Rtj (pr 9324) 100% 2020-09-03 2020-12-31 

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning (pr 9072) 

37% 2018-08-01 2020-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 

 Lokalvårdsutrustning LV-enhet (pr 
9163) 

62% 2019-05-16 2020-12-31 

 9246 Inköp fordon transportservice 100% 2020-03-26 2020-06-30 

 9241 Nytt rökskydd Rtj 88% 2020-03-26 2020-12-31 

 9242 Smartboard Bygg och Miljö 
enhet 

0% 2020-03-26 2020-12-31 

Kommentar 
Kommer köpas in under hösten.  

 9243 Köksutrustning 2020 
måltidservice 

58% 2020-03-26 2020-12-31 

 9244 Nytt kostdata system 2020 53% 2020-03-26 2020-12-31 

Kommentar 
Pågående utvärderingar av olika system har aktualiserats igen på grund av rådande 
situation. Finns mera och system idag på marknaden som kan erbjudas till lägre 
kostnad för kommunen. 

 9245 Lokalvårdsutrustning 2020 82% 2020-03-26 2020-12-31 

1.3 Sektor utbildning 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 

 Inventarier nya Bergska (pr 1184) 100% 2016-10-07 2020-01-01 

 Laddskåp ipads (pr 9186) 91% 2019-08-22 2020-12-31 

 Inventarier Metallen (pr 9193) 100% 2019-08-22 2020-07-31 

 Inventarier Grosvadsskolan (pr 9206) 60% 2019-09-01 2020-09-30 

 Utemiljö Fsk omr D (pr 9202) 100% 2019-08-01 2020-08-31 

 Accesspunkter (pr 9239) 14% 2020-02-01 2020-12-31 

 Interaktiva tavlor och laddskåp (pr 
9280) 

0% 2020-05-01 2020-12-31 

 Klassrum och kapphallar RoN (pr 
9281) 

0% 2020-05-01 2020-12-31 

 Klassrum och kapphallar RoH (pr 
9282) 

14% 2020-05-01 2020-12-31 

 Klassrum och kapphallar RoX (pr 
9283) 

17% 2020-05-01 2020-12-31 

 Utemiljö Fsk omr E (pr 9287) 0% 2020-05-01 2020-12-31 

 Utemiljö Fsk omr A (pr 9288) 0% 2020-05-01 2020-12-31 

 Fsk omr A-innemiljö (pr 9289) 40% 2020-05-01 2020-12-31 

 Klassrum RoS (pr 9291) 10% 2020-05-01 2020-12-31 

 IT-investeringar RoS (pr 9292) 100% 2020-05-01 2020-08-12 

 Inventarier RoL (pr 9293) 0% 2020-05-01 2020-12-31 

 Inventarier Grosvadsskolan (pr 9301) 0% 2020-06-01 2020-12-31 

 Inventarier Sektor utbildning (pr 
9303) 

0% 2020-06-01 2020-12-31 

 Fysisk miljö RoR (pr 9321) 0% 2020-07-01 2020-12-31 

Klimat och miljö  Elcyklar centrala barn- o 
ungdomshälsan gem (pr 9318) 

0% 2020-08-01 2020-12-31 

74



Finspångs kommun, Rapportering investeringar tertialbokslut 2 2020 14(14) 

1.4 Vård och omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 

 Digitala nyckelskåp (pr 9059) 5% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Hemtjänstenheterna ska köpa in 4 digitala nyckelskåp. Projektet hard blivit försenat och 
nyckelskåpen kommer inhandlas 2020. 

 Sängar och takliftar (pr 9161) 100% 2019-01-01 2020-02-26 

 IT-investeringar 2019 VO (pr 9185) 20% 2019-09-01 2020-12-31 

 Möbler VoO (pr 9253) 40% 2020-01-01 2020-12-31 

 Inredning Vårdcenter (pr 9254) 0% 2020-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Inredning kommer inhandlas i slutet av året i samband med inflytt på nya vårdcentrum. 

 Markiser (pr 9255) 80% 2020-01-01 2020-12-31 

 Avskärmning/skiljeväggar (pr 9256) 0% 2020-01-01 2020-12-31 

 Tekniska hjälpmedel (pr 9257) 60% 2020-01-01 2020-12-31 

 Möbler Hemgångsteam (pr 9258) 100% 2020-01-01 2020-12-31 

Klimat och miljö  Investering miljöutvecklingspott VO 
(pr 9302) 

0% 2020-08-01 2020-12-31 

1.5 Social omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 

 Inventarier 
gemensamhetsokal Svälthagens 
servicebostad SO (pr 9179) 

0% 2019-06-01 2020-04-30 

 Inventarier gemensamhetslokal 
Profilens servicebostad (pr 9180) 

0% 2019-06-01 2020-04-30 

 Ny modul Procapita IFO (pr 9252) 93% 2020-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Huvudsaklig investering gjord. Ev. komplettering kommer utföras under senare delen av 
året eller så behöver det göras under 2021, beror på när modulen släpps av Tieto (den 
är under testning). 

 Buss daglig verksamhet (pr 9315) 100% 2020-06-01 2020-09-01 

Klimat och miljö  Elcykel side-by-side Daglig 
verksamhet (9322) 

0% 2020-09-01 2020-12-31 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Utökad finansrapport tertial 2 2020 

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningen redovisar i enlighet med finanspolicyn en avstämning av 

finansrapporten för tertial 2 2020. Rapporten innehåller en uppföljning av 

kassaflödesbudgeten, räntenettot, sammanställning av genomförda låneaffärer 

under året samt kommunens kundförluster.  

 

Kassaflödesanalysen vid tertial 2 visar likvida medel med 120 mnkr och en 

kassalikviditet (betalningsförmågan på kort sikt) på 89%. Likviditet är ett viktigt 

nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom den 

berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Om måttet är över 100 procent innebär 

det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå 

för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens kassalikviditet är 

mycket god. Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till 

kommuner och regioner, vilket för Finspång innebär 43,5 mnkr för år 2020 vilket 

påverkat likviditeten och resultatet vid tertial 2. I kassaflödesanalysen framgår att 

kommunens utgifter för investeringsverksamhet uppgår till 54 tkr. Där utgör den 

största posten köp av Hällestadgården med ca 38 mnkr som finansierats utan 

upptagande av nya lån. 

 

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har 

överstigit ränteintäkterna. Utfallet vid tertial 2 samt helårsprognosen för år 2020 

visar ett större underskott än vanligt. Som en konsekvens av coronapandemin har 

kommunen under våren fått göra försäljningar och omplaceringar i 

pensionsmedelsportföljen för att minska andel aktier. Resultatmässigt har detta 

inneburit stora reaförluster på finansenheten vilket även skapar stor variation i 

redovisningen mellan åren och medför stor prognososäkerhet. Under det andra 

tertialet har marknadsutvecklingen varit mer positiv vilket medfört att 

kommunens andel aktier i portföljen har kunnat ökas.  

 

Kommunens ränteintäkter kommer bland annat från vidareutlåning i 

internbanken. Under året beräknas genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli 

lägre än budgeterat, flera lån har under våren omsatts till en lägre ränta än 

tidigare villkorat.  Detta påverkar debiteringen till bolagen som blir lägre som 

följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig låneränta.  

76



   
Linda Johansson 

2020-09-28  2 (2)  

Dnr KS.2020.1033  

  

 

 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna utökad finansrapport tertial 2 2020 
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AVSTÄMNING FINANSRAPPORTEN TERTIAL 2 2020

Uppföljning kassaflödesbudget 2019 2019 2020 Tertial 2

belopp i tkr Budget Bokslut Budget 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 13 220 13 044 13 577 40 814

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 63 120 58 590 59 124 35 123

Avsättning pensionsskuld mm 0 0 12 102 6 351

Övriga ej rörelsepåverkande poster 0 -189 0 -231

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapitalet 76 340 71 445 84 803 82 057

Förändring i rörelsekapital

Ökning av varulager 0 19 0 126

Ökning/minskn exploatering 0 0 0 0

Ökning/minskning av fordringar 0 5 566 0 -4 591 Sektorerna redovisar ökade fordringar på staten.

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 6 500 -16 309 0 3 311 Minskat värde av pensionsportföljen, ska värderas

 till marknadsvärdet.

Ökning/minskning av skulder 0 -23 038 0 11 378 Ökade korta leverantörsskulder  och skulder till staten.

Här ligger tex engångsutbetalningen av extra stb

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 840 37 682 84 803 92 282 för 2020 från staten för sept-dec.

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -65 000 -51 200 -65 000 -53 939 Bl a köp av Hällestadgården 38 mnkr

Försäljn. materiella anläggningstillgångar 5 000 222 5 000 291 Försäljning tomträtter

Kassaflöde från investeringsverksamhet -60 000 -50 978 -60 000 -53 648

Finansieringsverksamhet

Ökning långa fordringar 0 -45 000 0 -10 000 Finet har lånat ytterligare 10 mkr i internbanken

Minskning långa fordringar 0 23 500 0 0 under kv2. 

Ökning långa skulder 0 14 000 0 0

Amortering av skuld 0 0 0 -1 993 Amortering lån Bildningen

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 -7 500 0 -11 993

Förändring av likvida medel 22 840 -20 796 24 803 26 641

Likvida medel vid årets början 141 233 113 996 136 836 93 201

Likvida medel vid årets slut 164 073 93 201 161 639 119 842

Kassalikviditet 89%
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Uppföljning finansnetto

Bokslut 2019 Budget 2020 Tertial 2 

2020

Prognos 

2020

Avvikelse

Utdelning aktier övriga företag -115 -200 -18 -103 -97 Utdelning kortfristiga pensions-

placeringar

Utdelning Kommuninvest -2 205 -2 200 -723 -723 -1 477 Utdelning medlemsinsats Kommun-

invest enligt beslut på vårens årsstämma

Ränta utlåning koncernen -19 273 -21 089 -12 650 -18 549 -2 540 Lägre snittränta i internbanken ger 

sänkt debitering för utlåning till 

bolagen

Ränteintäkter -502 -318 -281 -318 0 Ränteintäkter kommunens 

realränteobligationer

Ränteintäkter Kommuninvest -353 -300 -364 -380 80

Ränteintäkter kundfordringar -49 0 -45 -54 54

Reavinst/förlust försäljning. 

pensionsplaceringar

-957 0 3 804 3 804 -3 804
Nettoförluster vid försäljning av

pensionsplaceringar under våren. 

Effekt av corona.

Räntekostnader 7 732 11 193 5 581 9 002 2 191 Sänkt låneränta ger lägre ränte-

kostnader att betala till Kommuninvest

Räntekostn pensionsskuld 1 920 1 759 1 591 1 737 22 Enligt senaste pensionsprognosen från KPA

Räntekostnader derivat 14 319 14 326 8 523 12 406 1 920 Lägre räntekostnader derivat 

Bankkostnad 130 111 87 111 0

Total 647 3 282 5 505 6 933 -3 651

Delegationsbeslut per 2020-08-31 Datum Motpart

Kapital-

bindning

Ränte-

bindning Ränta Marginal

Beslut om omsättning av lån Bildningen 33,2 

mnkr 2020-01-22 Kommuninvest 3 år fast 0,46%

Beslut om omsättning av lån 75 mnkr 2020-02-17 Kommuninvest 3 år rörlig - 0,14%
Beslut om omsättning av lån Bildningen 49,1 

mnkr 2020-04-01 Kommuninvest 2 år rörlig - 0,16%

Kundförluster

Tertial 2 

2019

Bokslut 2019 Tertial 2 

2020

Konstaterade kundförluster 449 647 0 Avskrivna fordringar för bl a äldreomsorgsavgifter 0,4 mkr.

Befarade kundförluster 86 421 641 Bl a barnomsorgs- och fritidsavgifter och Ifo sociala kontrakt.

Återvunna, avskrivna kundfordringar -68 -89 -54 Från inkassoföretag, långtidsbevakning
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Samråd om detaljplan för Tallgläntan, del av Lotorp 3:6, 
m.fl. 

 

Sammanfattning 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra byggnationen av bostäder i 
enlighet med kommunens mål om 30 000 invånare. Bostäderna planeras i ett 
attraktivt läge i områden som är utpekade i översiktsplanen som LIS-område 
(landsbygd i strandnära läge), samt bostadsbebyggelse på lång sikt. Främst är 
byggnationen ämnad för villabebyggelse men det skapas en flexibel detaljplan där 
även radhus eller liknande är möjliga exploateringsval. I söder, vid den existerande 
grusplanen, planeras för en tätare exploatering där lägenheter eller kommunens 
verksamheter kan passa in.  
Den föroreningssituation som tidigare misstänkts förekomma på platsen har klarats 
upp, även om det strax söder om planområdet fortsatt är förorenat. Detta område 
är dock avskärmat med staket, samt att planering pågår för framtida sanering av 
området.  
I planområdet finns även värdefull natur som har präglat planeringen med 
rödlistade arter och värdefulla träd som huvudsakliga naturvärdesmarkörer. Dessa 
naturvärden är främst lokaliserade i naturområdet öster om Porsvägen.  

Samråd om detaljplaneförslag 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. För att 
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda till 
samrådsmöte.  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för Tallgläntan, del av 
Lotorp 3:6, m.fl. för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och 
bygglagen.  

2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge förvaltningen i 

80



   
Filip Ardryd 
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Dnr KS.2017.0217  

  

 

 

uppdrag att genomföra granskning av planförslaget för Tallgläntan, del av 
Lotorp 3:6, m.fl.  

 

 

 

Expediering 
Beslut ska delges till: 
Sektor Samhällsbyggnad 
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Plan- och bygglagen:

 

2020-11-25 KS

  

  

Allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1 Plan- och bygglag (2010:900)

2020-10-06
 

Lotorp 3:6 m.fl.

Magnus Pirholt

Teckenförklaring
Fastighetsgräns

Fastigheter och samfälligheter
DETALJTYP

Byggnad, beteckning
Byggnadstillbehör, beteckning

Bostad

Komplementbyggnad

Samfund

Övrig byggnad

Släntbeteckning

0,5 m höjdkurva

Slänt
Stup

Elanordning

( (Y Y Elledning

Vägkant, linje
Typ

Allmän väg
Gång- och cykelbana
Stig p Barr- och blandskog

@ Kärr
n Lövskog
G Lövträd
X Träd

Vatten
Dike

Grundkarta

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA
Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Dagvattendamm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning
e1 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, dock

högst 300 kvadratmeter, vid uppförande av friliggande villor, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—0,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter för huvudbyggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet
d1 0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Placering

p1
Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

82
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TALLGLÄNTAN 

del av fastigheten Lotorp 3:6 m.fl. 

 Planbeskrivning 

Dnr 2017.0217 
Datum 2020-10-05 
Samrådshandling 

 
 
 

Antagen 20XX-XX-XX 
Laga kraft 20XX-XX-XX 
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Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-850 00  

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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OM DETALJPLANEN  

 

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) och dess lydelse före 10 mars 2017.  

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med standardförfarande.  

Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser 

• Fastighetsförteckning 

Utredningar 

Följande utredningar har tagits fram inför samrådet: 

• WSP miljöteknisk markundersökning 2013-09-02 

• WSP kompletterande miljöteknisk markundersökning Tallglän-
tan, Lotorp, 2014-06-12 

• Calluna naturinventering inför detaljplan för Tallgläntan, Lotorp 
2012 

• Calluna Komplettering av naturinventering samt trädmätning in-
för detaljplan för Tallgläntan, Lotorp 2013 

• ÅF Översiktlig geoteknisk undersökning och utredning, 2020-12-
05. 

• WSP dagvattenutredning Tallgläntan Lotorp, 2020-03-18.  

Planens syfte 

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse anpassad efter 
topografiska förutsättningar och naturvärdesförhållanden. 

I syfte att bevara områdets karaktär av ett grönt och luftigt område samt dess 
naturvärden (främst i fråga om befintligt tallbestånd) har stor hänsyn tagits 
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till genomförda naturvärdesinventeringar genom föreslagna 
användningsgränser. 

Inga riksintressen påverkas. Detaljplanens genomförande antas inte medföra 
en betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 11 § MB. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa 
eller hushållning av mark, vatten eller andra resurser varpå planförslaget 
bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken. 

Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en undersökning om 
betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan. Se Bilaga undersökning om 

betydande miljöpåverkan. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-
kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i 
samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regle-
ras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och 
PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där sam-
verkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 
SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med föregående 
år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne. 

MKN vatten 

Planområdets avrinning sker till Käringfisket via Lotorpsån mot Glan. 
Lotorpsån har måttlig ekologisk status främst på grund av morfologiska 
förändringar (fysiska strukturer och funktioner) och låg konnektivitet. 
Lotorpsån uppnår ej god kemisk status men med kvalitetskrav på att till 
2027 ha god ekologisk status samt att i framtiden ha god kemisk 

87



 
T A L L G L Ä N T A N  

D E L  A V  F A S T I G H E T E N  L O T O R P  3 : 6  M . F L .  

4 

ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver i fisk överskrids. Halterna av 
kvicksilver och bromerade difenyleter (PBDE) är förhöjda i alla landets 
vattenförekomster och omfattas av generella undantag från att uppnå god 
status. Halterna får dock inte öka. Uppkomsten beror främst på påverkan 
från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning 
och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda.   

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i Lotorp som är beläget cirka 6 kilometer nordost om 
Finspångs tätort och avgränsas i väster av befintlig bostadsbebyggelse, i 
öster av Lotorpsån och Käringfisket.  

Planområdet är cirka 5 ha stort. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet är i både kommunal och privat ägo. Plan-
området omfattar del av fastigheten Lotorp 3:6, och Lotorp 4:172 som ägs 
av Finspångs kommun. Fastigheterna Lotorp 3:22, 4:112 och 4:113 är i pri-
vat ägo. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 
området som ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge samt som 
ett område för bostadsbebyggelse på lång sikt.  

Lotorp ingår i det omland som enligt översiktsplanen pekas ut som 
markområden där tätortsintressen prioriteras. Omlandet ska ses som ett 
strategiskt område för framtida expansion/ stadsutbyggnad som ska hållas 
fritt från bebyggelsetillskott och andra förändringar som kan försvåra en 
ändamålsenlig utbyggnad och/ eller bevarande för rekreationsändamål.  

Enligt kommunens översiktsplan ska Lotorp utvecklas genom att en levande 
landsbygd eftersträvas som möjliggör livskvalitet i vardagen. Vidare ska 
Lotorp ges möjligheter att utvecklas som ort. I översiktsplanen finns därmed 
områden utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där 
bostadsbebyggelse ska genomföras. Stora delar av planområdet är utpekade 
till detta men de västra delarna av planområdet är istället utpekat till 
bostadsbebyggelse på lång sikt.  

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen har gett samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta 
detaljplan för aktuellt planområde. (Ks § 108,2017-04-10) 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Aktuellt planområde är inte planlagt sedan tidigare. 
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Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 
detaljplanen för Tallgläntan, del av fastigheten 3:6 m.fl. bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan och därmed bedöms inte en 
miljökonsekvensbeskrivning vara nödvändig.  

Riksintresse  

Området innefattar inga riksintressen.   

Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Delar av planområdet är enligt kommunens naturvårdsprogram klassat som 
naturvårdsområde (klass 2) och intressant ur ett regionalt perspektiv (se 
bilden nedan).  
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Inga nyckelbiotoper eller biotopskydd har påträffats inom planområdet. 

Naturvärden 

Planområdets östra del (öster om Porsvägen) ligger i kuperad terräng med 
berg, sluttningar och mindre flacka inslag. Området domineras av barrskog 
(mestadels tallar) och i den södra delen finns även inslag av ädellövträd. I 
den västra delen av området är terrängen mer flack och det finns bland annat 
en grusplan som tidigare har varit en fotbollsplan i den sydvästra delen av 
planområdet. Norr om denna grusplan är finns det en lågpunkt och som är 
blöt till stora delar av året.  

I naturvärdesinventeringen 2013 (se bilaga) har fem områden 
naturvärdesklassats, två av dem har naturvärdesklassen 2 och tre av dem har 
naturvärdesklassen 3. De naturvärdesklassade områdena består av en damm, 
två skogsdungar med äldre tall, en trärad av al längs med Lotorpsån samt 
delar av Lotorpsån och Käringfisket. I samband med 
naturvärdesinventeringen har det genomförts en trädinmätning som visar att 
det finns en större mängd träd som har kvalificerat sig till antingen klass 1 
eller 2. 

I område 4 finns två rödlistade arter: tallticka (NT) och reliktblock (NT), 
Det finns också hackhål efter spillkråka, en art som är med i EU:s 
fågeldirektiv och för vilka särskilda skyddsområden ska avsättas, detta 
område kommer inte att exploateras, utan kommer även fortsättningsvis vara 
ett kärnområde för natur och rekreation. 

I område 2 förekommer klass 1 träd och även träd i klass 2, särskilt i den 
södra delen. Naturvärdena gynnas av att så många som möjligt av träden får 
stå kvar, området är i stora delar kuperat vilket gör det mindre lämpligt för 
bebyggelse. 

Område 10 har ett stort antal träd av klass 2 inmätta och ett fåtal klass 1. 
Många av träden med klass 2 har begränsade naturvärden. Ambitionen i 
planförslaget är att spara klass 1 träd. 
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Lotorpsån med omgivningar är av regionalt intresse för naturvården. 
Området är värdefullt för flora, fauna och rekreation.  

 

Geotekniska förhållanden 

På planområdet har en översiktlig geoteknisk utredning genomförts som vi-
sade på att det inte bör finnas några problem med markförhållandena.  
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Typområde A: 1) Siltig grusig sand/ grusig siltig sand/ siltig sand. 2) Berg 

Typområde B: 1) Sand/ siltig sand. 2) Grövre/ fastare lagrad friktionsjord. 3) 
Berg 

Typområde C: 1) Fyllningsmaterial. 2) Silt/ sandig silt. 3) Sand/ siltig sand. 
4) Grövre/ fastare lagrad friktionsjord. 5) Berg.  

Enligt ÅFs bedömning bör inte dessa markförhållanden innebära någon pro-
blematik. Det är dock viktigt att kolla noggrannare på vid en exploatering då 
delar av området kan behöva pålas eller att andra liknande åtgärder genom-
förs.  

Strax utanför planområdet i öst/sydost så finns det en ras- och skredrisk 
längsmed Lotorpsån. På denna yta planeras ingen bebyggelse. 

Strandskydd 

Strandskyddet gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag och syftar till 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Strandskyddet omfattar mark- och vattenområdet intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattentillstånd.  
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Strandskyddet inom detaljplanens kvartersmark föreslås i samband med 
planförslaget att upphävas. Delar av planområdet är i översiktsplanen 
utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS- 
område) enligt 7 kap 18 e § miljöbalken (SFS 1998:808). 

Enligt översiktsplanen förslås ett markområde utmed strandlinjen att lämnas 
orört i anslutning till området som är benämnt som Tallgläntan (LB1 i 
översiktsplanen, S.74–75). I detaljplanen säkerställs detta område då de 
angränsande strandområdena som tidigare varit tillgängliga för allmänheten 
även fortsättningsvis kommer att vara det. På så vis möjliggörs en fri 
passage utmed strandområdet i enlighet med 7 kap 18 f § miljöbalken. Den 
allemansrättsliga tillgängligheten samt växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas. För att upphäva strandskyddet i området LB1 är det 7 kap 18 d § 
miljöbalken som åberopas. Detta utpekade LIS-område kommer att bidraga 
till landsbygdens utveckling då det kommer att ge en mer levande landsbygd 
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med fler i rörelse året runt, vilket är något som ökar känslan av trygghet i ett 
område som annars endast används som genomfart till befintliga fastigheter.  

Strandskyddets syften att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten, bedöms inte bli påverkade. För 
majoriteten av exploateringen fungerar den kuperade terrängen som en 
skyddsvall gentemot vattnet, samt att de naturvärden som finns i området 
har tagits hänsyn till och bevarats i så stor utsträckning som möjligt. I den 
norra delen av LB1, där exploateringen kommer mycket närmre vattnet, och 
där det inte finns en kuperad terräng så är redan marken ianspråktagen på ett 
sätt som gör att denna exploatering saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Det finns redan bostäder placerade på denna yta.  

 

Fornlämningar 

Två fornlämningar finns registrerade i, och i anslutning till planområdet, 
RAÄ Risinge 177:1 samt RAÄ Risinge 149:1.  

RAÄ Risinge 177:1 är rester efter Lotorps bruk som grundades på 1600-
talet. Inom denna yta framträder bebyggelsen på lantmäteriets kartor från år 
1650 och framåt. Enligt nuvarande kulturminneslag Lag (1988:950) om 

kulturminnen m.m. bedöms RAÄ 177:1 som en fast fornlämning av 
länsstyrelsen i Östergötland. Denna fornlämning är delvis inom 
planområdet. Den planerade exploateringen kommer inte att påverka 
fornlämningen på ett mer betydande sätt än vad som sker i dagsläget.  

RAÄ Risinge 149:1 är en ungefärlig utpekning på en fyndplats där man 
tidigare har hittat en stenyxa och en trindyxa före 1924. Där denna 
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fornlämning är utpekad på Riksantikvarieämbetets hemsida (fornsök) så 
ligger inte denna i planområdet, utan är lokaliserad strax utanför.  

Enligt 2 kap 6 § kulturminneslagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, 
ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Om en fornlämning 
påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas 
till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet hos länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen.   

(Bilden är tagen som ett skärmklipp från appen fornsök på Riksantikvarie-
ämbetets hemsida) 

 

Planförslag och konsekvenser 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

Två av de befintliga fastigheterna inom planområdet (Lotorp 3:22 samt Lo-
torp 4:113) har skapats möjligheter till att avstycka delar av sina fastigheter 
och sedan sälja dem för att möjliggöra för fler bostäder i planområdet. Dessa 
styckningar behöver ha en tomtstorlek på minst 1000 kvadratmeter för att ge 
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de nya fastigheterna goda boendeförutsättningar. Dessa nya fastigheter ges 
då samma planbestämmelser att förhålla sig till som de befintliga fastighet-
erna. Övriga planbestämmelser sätter gränserna för vad man inte får göra på 
de nya fastigheterna, och är samma planbestämmelser som på de befintliga 
fastigheterna.  
I övrigt kommer befintlig bebyggelse att planläggas med sin utgångspunkt i 
verkligheten och därmed kommer de befintliga byggnaderna att säkerställas 
i detaljplan inför framtiden.  
Utanför planområdet 

Planområdet angränsar till ett befintligt bostadsområde bebyggt med 
friliggande villor. Den urbanmorfologiska strukturen i detta område har en 
organisk karaktär med böljande vägar, olika hustyper och fasadmaterial och 
med en varierande husplacering på tomten i förhållande till anslutande väg. 
Norr om planområdet finns enstaka friliggande byggnader i anslutning till 
Käringfisket. Med sin grund i hur området ser ut utanför planområdet så 
regleras inte gestaltningen på de tillkommande byggnationerna något 
särskilt i detaljplanen. Detta för att behålla den organiska karaktär som 
dominerar området.  

Planerad bebyggelse 

Planen möjliggör en markanvändning för olika typer av bostäder. 
Bebyggelsen ska anpassas efter topografiska förutsättningar och 
naturvärdesförhållanden i syfte att minimera intrång och bevara områdets 
karaktär. De torrdammar som är med i detaljplanen ska utföras på ett sådant 
sätt att de inte utmärker sig mer än nödvändigt.  

Illustration 

Illustrationerna nedan visar området som maximalt utbyggt med avstyckade 
tomter, samt byggnader byggda efter högsta tillåtna nockhöjd. Illustration-
erna visar även hur byggnationen kan bli i den kuperade terräng som områ-
det innehar. Detta ger en bild på hur området vid en maximal utbyggnad, 
samt så många fastigheter som möjligt, samt så högt som det är tillåtet, kan 
tänkas bli.  
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Figur 1: Visar planområdet från en sydlig vinkel 

Figur 2: Visar norra delen av planområdet från luften över Lorebergsvägen 
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Service 

Offentlig service 

Service av offentlig karaktär finns i Finspångs centrum ca 6 km från Lotorp 
där bland annat biblioteket och den kommunala förvaltningen finns. 
Förskola är i planeringsskede och grundskola finns i Lotorp. Äldreomsorg 
finns i Finspångs tätort. 

Kommersiell service 

Kommersiell service finns i Finspångs tätort. En exploatering med bostäder 
i Lotorp medför dock att serviceunderlaget ökar Lotorp som tätort.  

Tillgänglighet 

Vid projektering av allmänna platser och tillkommande bebyggelse ska 
utformning ske utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende säkerhet 
och tillgänglighet. Höjdsättning av allmän plats ska ske så att lutningar inte 
överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Man kan i dagsläget ta sig till 
planområdet både med bil, cykel och gång, men även med exempelvis 
rullstol eller andra funktionsnedsättningar. Rekreationsområden finns i 
planområdets närhet i form av exempelvis badplats, fotbollsplan och 
skogsområden.   

Posthantering 

Postlådor ska placeras i lådsamling för att underlätta postoperatörens hante-
ring. Lådsamlingar bör placeras centralt i planområdet på den östra sidan av 
Porsvägen där det är som brantast. Om det av någon anledning inte skulle 
vara rimligt ska postlådor istället placeras i norra respektive södra delen av 
planområdet. Byggherre bör kontakta Posten före byggnationens start.  

Trygghetsaspekter 

Planens genomförande medför ökade rörelser i området och på så vis även 
möjligheten till fler möten mellan människor vilket bedöms ha en god 
inverkan på sociala aspekter och känslan av trygghet. Områdets karaktär 
kommer inte att försämras i de trygghetsaspekter som finns där idag. Det 
som kommer att ske är att i och med en ökad bebyggelse i form av bostäder 
så kommer antalet boende att öka i området och därmed också de som rör 
sig i området. Dock blir det då också främst rörelse under de tider på dygnet 
som de i dessa bostäder är hemma och vakna. Därmed kan individer anse att 
det är otryggt under exempelvis nattetid. Genom väl upplysta vägar och 
gång- och cykelstråk kan känslan av otrygghet dock motverkas även 
nattetid. 

Utemiljö, lek och rekreation 

Inom planområdet säkerställs ett naturområde genom bestämmelsen 
NATUR där det finns möjlighet till lek och rekreation. Goda möjligheter till 
lek och rekreation i planområdets närhet finns utmed Lotorpsån med 
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promenadstråk och badplats. I anslutning till Lotorp finns ett tätortsnära 
rekreationsområde (Grosvad/ Lunddalen) med skog, motionsspår och 
badplats. Utöver detta finns det även lekplats vid Lotorps skola som är 
lokaliserat på andra sidan om Igelforsvägen.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet har tillfart via Lorebergsvägen som angränsar till planområdet i 
väst. Lorebergsvägen ansluter till Igelforsvägen och försörjer dessutom den 
befintliga bebyggelsen väst och sydväst om planområdet med trafik. 
Igelforsvägen går igenom centrala Lotorp och möjliggör trafik mot Butbro 
och Finspångs tätort i söder (med förbindelser mot Riksväg 51) och mot 
Igelfors i norr. 

De delar av Porsvägen och Ånghammarvägen som går genom planområdet 
planläggs som kvartersgator.  

Vägarna inom planområdet kommer också att breddas och uppdateras med 
de standarder som är aktuella enligt trafikverkets nya publikation av Vägars 
och Gators utformning (VGU, började gälla 2020-07-01).  

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Det finns existerande gång- och cykelväg från Lotorp till Finspång tätort. 
Det finns också gång- och cykelväg som går till Butbro. Gång- och cykeltra-
fik inom planområdet ska framföras på lokalgatan som går genom planom-
rådet.  
Kollektivtrafik 

Närmsta kollektivtrafikförbindelse finns utmed Lorebergsvägen. Beroende 
på vart inom planområdet man bosätter sig varierar avståndet till närmsta 
hållplats med mellan 300-850 meter gångväg mätt utmed Porsvägen. 

Ett ökat reseunderlag bedöms kunna medföra att kollektivtrafiken kan 
bibehållas och eventuellt förbättras.  

Parkering och utfarter 

Parkering kommer att ske på de egna fastigheterna och de redan existerande 
utfarter är de som kommer att användas till exempelvis Ånghammarvägen 
och Kvarnsjövägen. Utfarter från fastigheterna behöver kopplas på Porsvä-
gen.  

Störningar och riskfrågor 

Markanvändning 

Förslaget innebär att jungfrulig skogbevuxen mark tas i anspråk i syfte att 
möjliggöra för bostadsändamål. Planerad markanvändning bedöms inte ge 
upphov till störningar på omgivningen. 
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Förorenad mark 

Inom planområdet finns inga kända förorenade områden, förutom den i den 
södra delen inom planområdet där det finns en akut toxisk punkt. I denna 
punkt är det arsenik och andra metaller som är den huvudsakliga 
anledningen till föroreningarna. Dessa föroreningar förflyttar sig inte i 
marken och är därmed ingen risk för delar av planområdet. Den tidigare 
grusplanen som varit förorenad har säkerställts vara i gott skick och är nu 
lämplig för känslig markanvändning.  

Radon 

Allt byggande inom området ska ske radonsäkert. 

Risk för skred/ höga vattenstånd 

Inga ras- och skredriskområden har påträffats inom planområdet dock finns 
det strax utanför planområdet åt sydost. Vattenstånd i Käringfisket regleras 
och det högsta tillåtna höjdläget är +48,62 m. Inom planområdet finns även 
en damm på fastigheten Lotorp 3:22 som vid kraftiga regn eller när vinter 
går mot vår, kan bli översvämmad. Därför har det placerats prickmark i pla-
nen på denna plats.  

Vibrationer 

I sammanställning av befintliga geotekniska undersökningar har det be-
dömts att risken är liten för störande vibrationer då exempelvis tung trafik 
inte kommer att finnas på platsen. Porsvägen är ingen väg där bussar eller 
lastbilar går under normala förhållanden.  

Elektromagnetisk strålning 

Befintlig transformatorstation behöver flyttas på. Denna planeras att place-
ras inom det naturområde som är utpekat på den västra sidan av Porsvägen. 
Utöver en transformatorstation bör inte någon elektromagnetisk strålning 
finnas i området.  

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon säkerställas genom att vägarna 
inom planområdet byggs enligt standarder från VGU. Brandposter finns 
inom 100 meter var man än befinner sig i planområdet.  

Buller 

Bullernivån inomhus för ny- och ombyggnad får inte överstiga 30 dBA 
ekvivalent nivå och 45 dBA maximal nivå nattetid. Vid uteplats 
(fasadväggens ytterliv) ska högsta trafikbullernivå 55 dBA ekvivalent nivå 
gälla.  

Ökad motorfordonstrafik i området medför en förändrad ljudnivå. Genom 
att antalet möjliga byggrätter regleras i planen motverkas höga bullernivåer. 
Ytterligare trafik i området bedöms inte bidra till att boendekvaliteten i 
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området försämras för befintliga och nytillkommande hus och att riktvärden 
för buller överskrids. 

Planområdet är placerat i änden av Lotorp och detta medför en trafikökning 
främst till och från planområdet. Inom planområdet kommer fler bostäder att 
uppföras vilket även medför en trafikökning inom planområdet. Dock är 
hastighetsgränsen 30 km/h inom hela planområdet, samt är kommunens be-
dömning att antalet rörelser kommer att hamna under 1220 per dag. Utöver 
detta kommer byggnader att inte placeras i direkt anslutning till vägen och 
därmed ökar avståndet till vägmitt. Detta minskar bullernivåerna då de avtar 
med ett större avstånd till ljudkällan. Detta resulterar i att kommunens be-
dömning blir att buller inte behöver utredas ytterligare. Detta med sin ut-
gångspunkt i det informationsblad som Boverket och Sveriges Kommuner 
och Landsting (Hur mycket bullrar vägtrafiken? 2016) publicerade, och att 
bullernivåerna inte kommer att hamna på dBA-nivåer om 55 vid fasad eller 
50 vid uteplats.  

Teknisk försörjning 

Inom planområdet kommer det behövas att säkerställas för olika typer av 
teknisk försörjning. I detta avsnitt går detta igenom punkt för punkt.  
Vatten och avlopp 

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 

Värme 

För uppvärmning av byggnaderna inom planområdet används enskilda 
lösningar.  

El 

I planområdet finns redan dragna ledningar från exempelvis Vattenfall som 
har de gående från den befintliga nätstationen och vidare upp genom ca 
halva planområdet. Det finns även ledningar dragna för el från det motsatta 
hållet. Det finns därmed en möjlighet att bygga ut redan befintliga ledningar 
för att även innefatta de tillkommande bostäderna.  

En nätstation säkerställs i naturområdet till väster om Porsvägen. 
Tillfartsväg för service m.m. av nätstationen, sker via direkt anslutning till 
Porsvägen.  

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 
avfallshanteringen inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation 

Fiber blir aktuellt inom planområdet i samband med att planområdet exploa-
teras. Det finns i dagsläget fiber till delar av de redan befintliga byggnader-
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na som står i området. Det finns därmed en möjlighet att bygga ut redan be-
fintligt ledningsnät för att även innefatta tillkommande byggnader.  

Dagvatten 

Dagvattenlösning har utretts och den mest lämpliga lösningen bygger på ett 
antal gräsdiken och två torrdammar, en i norra och en i södra delen av plan-
området. Dessa ska dimensioneras för att kunna ta emot ett 100-års regn 
samt att med denna fördröjning bör inte föroreningarna som belastar Lo-
torpsån öka. Detta planeras ske genom torrdiken och med två strategiskt 
placerade torrdammar. Torrdammar är nedsänkta gröna ytor som fungerar 
som en fördröjning vid stora regnflöden. Ett bottenutlopp gör att dammen 
töms mellan regnflödena. Växtlighet som tål både våtare och torrare förhål-
landen kan tänkas trivas i torrdammen. Kontroll av växtlighet, eventuell 
erosion av dammkanter samt kontroll och rensning av skräp bör ske vid in- 
och utlopp med jämna mellanrum. Erosionsskydd ska anläggas vid inlopp. 
Skötselplan behöver upprättas för regelbunden funktionskontroll av dam-
marna. Dagvatten ska inte ledas till den södra torrdammen genom de förore-
ningar som finns på fotbollsplanen i anslutning till planområdet i söder.  

 

Figur 1: Exempel på hur en utformning av torrdamm kan se ut i praktiken.  

Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrätts-
liga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs 
för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.  

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-
anläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
lag. 

103



 
T A L L G L Ä N T A N  

D E L  A V  F A S T I G H E T E N  L O T O R P  3 : 6  M . F L .  

20 

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 änd-
ras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap för allmän plats 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats (gata och naturmark). 

Kommunen ansvarar för att gator anläggs, byggs om och på annat sätt iord-
ningställs på det sätt som framgår av detaljplanen.  

Kommunen ansvarar också för drift och underhåll. 

Huvudmannaskap för vatten och avlopp 

Planområdet ingår inte i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dag-
vatten. Verksamhetsområdet behöver utökas till att innehålla föreslagen be-
byggelse vid ett antagande av denna detaljplan.  

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten 
och ansvarar därmed för att anläggningar för vatten, avlopp och dagvatten 
byggs ut inom planområdet samt ansvarar för drift och underhåll fram till 
anvisad anslutningspunkt. 

El, tele, elektrisk kommunikation 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet.  

TeliaSonera Access AB är huvudman för telenätet. 

Finet AB är huvudman för fibernätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess ut-
byggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastig-
het. 

Kvartersmark 

Varje exploatör och/eller fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genom-
förande inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och 
bebyggs enligt detaljplanen. 

104



 
T A L L G L Ä N T A N  

D E L  A V  F A S T I G H E T E N  L O T O R P  3 : 6  M . F L .  

21 

Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete 
inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisan-
slutning. 

Fastighetsägaren/exploatören ska anmäla till respektive huvudman om an-
slutning av vatten och avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell. 

Genomförandeorganisation 

Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
Lantmäteriet. 

Bygglov/anmälan/övriga tillstånd 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs kom-
mun, bygg- och miljöenheten. 

Till bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk 
prövning erfordras. 

Nybyggnadskarta beställs hos samhällsplaneringsenheten. 

Genomförande och samordning vid utbyggnad av allmän plats 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kom-
mun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och all-
männa ledningar. 

Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska kontrollen av VA- 
ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark. 

Projektering och utbyggnad/ombyggnad av gator och övriga anläggningar 
på allmän platsmark ska samordnas med projektering och utbyggnad av vat-
ten- och avloppsledningar. 

Samordning vid projektering och utbyggnad ska även ske med övriga led-
ningshavare (el, tele, fiber etcetera). 

Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avlopps-
nätet är upprättad. 
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Preliminär tidplan 

Planering:  
Samråd om detaljplan Hösten/vintern 2020 
Granskning av detaljplan Vintern/våren 2021 
Detaljplan laga kraft * Sommaren 2021 
Genomförande kvartersmark och 
allmän platsmark: 

Byggnation kan påbörjas när detalj-
planen har vunnit laga kraft 

 
*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommun-

styrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett 

överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 

upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av ge-

nomförandet. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet berör följande fastigheter: 
Lotorp 3:6 ägare: Finspångs kommun 
Lotorp 3:22 ägare: privatägd 
Lotorp 4:112 ägare: privatägd 
Lotorp 4:113 ägare: privatägd 
Lotorp 4:172 ägare: Finspångs kommun  
 
Fastighetsregleringar 

Följande fastigheter berörs av fastighetsregleringar i plangenomförandet: 

Lotorp 3:22 
Erhåller cirka 68 kvm mark från Lotorp 3:6 (rödmarkerat område på kartan 
nedan) 

Syftet med tomtutökningen är främst att den mur som tillhör fastighetsäga-
ren till Lotorp 3:22 ska hamna på egen fastighet. 
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Lotorp 4:112 
Erhåller cirka 123 kvm mark från Lotorp 3:6 (rödmarkerat område på kartan 
nedan) 

Syftet med tomtutökningen är främst att den mark som ligger mellan bo-
stadstomten och vägen bör regleras till bostadstomten. 
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Lotorp 3:6 
Se beskrivningen för Lotorp 3:22 och 4:112 ovan. 

Kvartersmark 

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna 
själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till exempel avstyck-
ning, kan endast sökas av den fastighetsägaren. 

Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel fastighetsre-
glering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överens-
kommelse mellan parterna som grund för ansökan. 

Kvartersmarken inom planområdet är dels privatägd (fastigheterna Lotorp 
3:22, Lotorp 4:112 och Lotorp 4:113) och dels kommunägd (fastigheterna 
Lotorp 3:6 och Lotorp 4:172).  

Två av de privatägda fastigheterna (Lotorp 3:22 och Lotorp 4:113) är så 
pass stora att de är avstyckningsbara. 

Kommunens fastighet Lotorp 3:1 bedöms kunna avstyckas till maximalt 20-
25 tomter. Antal fastigheter beror på vilken typ av bostäder som byggs.  

Allmän platsmark 

All allmän platsmark ska tillhöra den kommunägda fastigheten Lotorp 3:6. 
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Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän 
plats.  

Servitut 

Befintligt servitut är till förmån för Lotorp 3:22 och belastar Lotorp 3:6. 
Detta servitut (akt-nr: 0562-03/28) ger boende på fastigheten 3:22 rätt att 
använda Porsvägen för utfart till allmän väg.  

Då Porsvägen idag ingår i gemensamhetsanläggningen för vägar i västra Lo-
torp (Lotorp GA:1) där fastigheten Lotorp 3:22 har andel så saknar servitu-
tet betydelse idag. 

Gemensamhetsanläggning 

Huvuddelen av den mark som ska utgöra allmän plats för gata ingår i befint-
lig gemensamhetsanläggning för vägar i västra Lotorp (Lotorp GA:1). 

Gemensamhetsanläggningens utbredning framgår av kartan nedan (grön 
streckad linje) 
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I samband med plangenomförandet ska gemensamhetsanläggningen ändras 
så att de delar som ska utgöra kommunal allmän plats utgår ur gemensam-
hetsanläggningen. Detta sker genom en lantmäteriförrättning. 
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Ledningsrätt 

Inom planområdet finns två ledningsrätter: 

Ledningsrätt för vatten och avlopp, akt-nr 05-FIN-3219: 
Ursprungligen till förmån för Finspångs kommun, idag till förmån för Fin-
spångs Tekniska Verk AB. Belastar fastigheten Lotorp 4:113. Ledningsrät-
tens säkras med ett U-område (markreservat för underjordiska ledningar) på 
plankartan. 

Ledningsrätt för starkström, akt-nr 05-FIN-3463: 
Ursprungligen till förmån för Finspång Elverk, idag till förmån för Vatten-
fall Eldistribution AB. Ledningsrätten berör en betydande del av planområ-
det (se kartan nedan). 

Idag finns det ingen luftledning kvar i ledningsrättsområdet, dock är det 
oklart om underjordiska ledningar. Det ska dock utredas i det fortsatta plan-
arbetet.  

Ledningsrätten ska omprövas i plangenomförandet så att den tas bort och 
inte belastar kvartersmarken. 
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Avtal 

Följande avtal kan behöva tecknas för att genomföra detaljplanen:  

Markanvisningsavtal 
I det fall kommunen väljer att låta byggherrar/exploatörer bygga flera hus 
inom ett eller flera kvarter ska markanvisningsavtal tecknas mellan kommu-
nen och byggherre/exploatör. 

Markanvisningsavtal som leder till att byggherre/exploatör köper mark full-
följs genom marköverlåtelseavtal. 

Markanvisning ska ske enligt kommunens riktlinjer för markanvisningar 
(antagna av kommunfullmäktige 2016-10-05). 

Köpeavtal 
Köpeavtal tecknas mellan kommunen och privatpersoner för fastigheter 
(småhustomter) som säljs via den kommunala tomtkön. 

Köpeavtal för småhustomter tecknas först när detaljplanen vunnit laga kraft, 
avstyckning av fastigheter är klar, och gator är utbyggda. 

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Tecknas mellan kommunen och fastighetsägare för att fullfölja de fastig-
hetsregleringar som detaljplanen medför. Dessa beskrivs på s. 21-22 ovan. 

Kommunen kommer att kontakta berörda fastighetsägare för en diskussion 
om villkor och förutsättningar efter detaljplanens samrådsskede. 

Ekonomiska frågor 

Intäkter och kostnader (kvartersmark och allmän plats) 

Kommunens intäkter består av försäljning av kvartersmark inom planområ-
det. Försäljning av kvartersmark kan komma att ske både till privatpersoner 
(småhustomter till tomtkön) och till byggherrar/exploatörer. 

Kommunen svarar för (utför och bekostar) utbyggnad av allmän plats. 

Kommunen kommer inför detaljplanens granskningsskede att ta fram en  
exploateringskalkyl som visar hur förmodade intäkter kan matchas mot 
kostnader för uppbyggnad av allmän plats (gata).  

Respektive fastighetsägare svarar för (utför och bekostar) utbyggnadskost-
nader inom sin kvartersmark. 

Driftskostnader 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator och natur) 
inom detaljplanen bekostas med skattemedel. 
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Vatten/avlopp, el, tele med mera 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ända-
mål av ledningsägare och operatörer. 

Fastighetsbildning, ersättning 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan 
berörda parter. 

I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten be-
sluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt 
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

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

Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar.  

För övrig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov. 

Deltagande i planarbetet 

Tjänstemän 

Kommunens tjänstemän har deltagit i arbetet.  
 
Konsulter 

Exploatörer 

Samhällsplaneringsenheten 

Filip Ardryd 
Planförfattare 
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Checklista för undersökning om bety-

dande miljöpåverkan detaljplaner 

Datum: 2020-10-07 
Dnr.: 2017.0217 

1 (9) 

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-

balkens MKB-förordning 

 
Planens beteckning Detaljplan för Tallgläntan del av fastighet 3:6, m.fl. 

Planens syfte och lo-

kalisering 

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse anpassad efter 
topografiska förutsättningar och naturvärdesförhållanden i Tallglän-
tan. 

Förhållande till andra 

planer 

Det finns andra detaljplaner i närområdet men ingen angränsande el-
ler tidigare detaljplaner i det aktuella planområdet. 

  

Tidigare miljöutred-

ningar inventeringar 

WSP gjorde en miljöteknisk markundersökning senast 2014 där det 
framgick att det tidigare varit en impregneringsanläggning och att det 
efter den fanns kvar föroreningar. Detta har klargjorts och det är där-
med möjligt med exploatering för bostäder. En naturvärdesinvente-
ring gjordes 2012 där Calluna klassade åtta områden från naturvär-
desklasserna 1-3 och tolv punktobjekt naturvärdesklassats.  

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  

 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.  

 
 
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  
eller i särskild MKB. 
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens be-
stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-
värderas eller kommenteras.  
 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- som alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge 

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 

som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 

risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.) 

 X Området planeras inte för någon 
miljöfarlig verksamhet eller för 
någon verksamhet som kräver 

hälsoskydd. 

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 

(1998:905) om MKB. 

 X Planen omfattar inte verksam-
heter eller åtgärder som tas upp i 

denna paragraf eller bilaga. 
Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 

7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken? 

 X  

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 

miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 

planområdet? 

 X Luft: Beräkningar visar att det 
för närvarande inte finns någon 
risk för att MKN överskrids för 
något ämne.  
 
Vatten: Lotorpsån har måttlig 
ekologisk status pga. morfolo-
giska förändringar.  Kvalitets-
kravet är att Lotorpsån ska ha 
god kemisk ytvattenstatus år 
2027. Tillförseln av förorenade 
ämnen bedöms inte öka utifrån 
detaljplanen.  

 
Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt mil-
jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 
har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-
det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-
munen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan motiveras med stöd 
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av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet skall dock nyttjas ytterst 
restriktivt.  
 
Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom lagstiftarens 
presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade överklaganden 
och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.   
 

 

 
Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning. 
 
Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 
X   Viss grönyta kommer att försvinna då det 

främst är skogsmark som detaljplaneläggs. 
Det är dock en låg risk då det inte är någon 
orörd skogsmark som försvinner, samt att 
värdefull natur bevaras.  

Rekreationsområde X    
Tyst/ostörd miljö X   Miljön är i dagsläget inte helt tyst/ostörd 

pga. exempelvis biltrafik till och från befint-
liga fastigheter, denna trafik väntas öka i 
takt med ökande boende i området.   

Barriäreffekter X    
Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

X    

Trygghet i utemiljöer X    
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Kulturmiljö X   Hänsyn till detta har tagits i planprocessen. 
Ingen påverkan på de fornlämningar som 
finns i närområdet väntas ske.  

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
X    

Skredrisk X    
Översvämningsrisk X   Åtgärder har gjorts i detaljplanen för att 

motverka en översvämningsrisk. Exempel-
vis har inga bostäder planerats på dessa 
platser.  

Lokalklimat X    
Ljusförhållanden X    
Radon i mark X   Finspång kommuns generella inställning är att all byggnat-

ion ska genomföras radonsäkert. 
Gifter i miljön och markför-

oreningar 
X   Utanför planområdets södra gräns finns det 

en akut toxisk punkt. Finspångs kommun är 
medvetna om denna, den är inhägnad samt 
att det arbetas aktivt med denna förorening. 
I och med inhägnaden är det en låg risk för 
människors hälsa.  

Buller från omgivning och till 

omgivning 
X  60 

LAeq,24h  

 

 70 

LAeq,24h 

70 
LAmax,24 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar 
inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostads-
byggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller 
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvi-
valentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 

  

Buller vid fasad? X  60 

LAeq,24h  

 

 Det finns en låg risk att planens genomfö-
rande medför en negativ påverkan på buller 
vid fasad.  

EMF/strålning X   Den befintliga transformatorstationen ska 
flyttas och därmed uppgraderas så att strål-
ningen från nätstationen minskar.  
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

X   Ökar något då biltrafiken i och utanför 
planområdet ökar. Det är dock så pass mar-
ginellt att det bedöms som låg risk för på-
verkan.   

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 
X    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 
X    

Olycksrisk - trafiksäkerhet X    
Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 
X   Trafikalstring: Trafiken kommer i planområdet att 

ökas marginellt till och från fastigheterna som plane-

ras men det är inte tillräckligt för att det ska skapa 

ett påträngande problem för de som bor i området 

idag.  

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

X    

Mark, vatten och Miljö 

Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 
X    

Alstrande av föroreningar till 

mark 
X    

Grundvatten (kvalité) X    
Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 
X   Planerad bebyggelse är främst planerad på 

ett sådant sätt att nivå, riktning eller lik-
nande, på ytvattnet kommer att påverkas.  

Naturmiljö och vattenmiljö 

Skyddsvärd naturmiljö  X  I anslutning till planområdet finns ett om-
råde med mycket högt naturvärde. Detta tas 
hänsyn till och kommer att säkerställas som 
ett naturområde i detaljplan.   
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Kända skyddsvärda arter  X  Tallticka (Nära hotad), eventuellt finns re-
liktbock (Nära hotad) dessa ska så långt 
som möjligt bevaras i sitt nuvarande skick.  

Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

X    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  
 X  Den rödlistade arten talltickan (Nära hotad) 

finns inom området med mycket högt natur-
värde samt på ett fåtal träd utanför detta om-
råde. Dessutom har insektsspår som eventu-
ellt kan vara kläckhål efter den rödlistade 
reliktbocken (Nära hotad + Signalart) note-
rats. Detta har tagits hänsyn till och området 
där dessa har påträffats säkerställs som ett 
naturområde i detaljplan.  

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

X    

 

Hushållning med resurser 

Alstringen av avfall X    
Landskaps-/ stadsbild X   Landskapsbilden kommer inte att ändras på 

ett betydande sätt då den planerade exploa-
teringen är intill redan befintlig exploatering 
av liknande typ samt att detaljplanen möj-
liggör en exploatering av samma organiska 
karaktär som omkringliggande områden har.  

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

 Helt 

 

Delvis 

→ 

Inte 

alls    

 

Befintlig väg kommer att behöva breddas 
enligt VGU.  

 X  
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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 risk
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M
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 

 X  Befintliga bostäder säkerställs i detaljplan 
samtidigt som det planeras för nya bostäder.  

Nyttjandet av närliggande 

service, (lokaltrafik, affär, 

fritidsanl. etc.)  

X    

Fastighetsnära källsortering  X   Finns ca 200 meter från planområdet.  

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

X   Även gå eller cykla till närmaste kollektiv-
trafik. 

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 
X 

   

Sammanhängande orört 

markområde. 
X    

Riksintressen 

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-

den 

X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
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-

sitiv
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R
isk

 fö
r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt 

X   De områden som är särskilt viktiga ur eko-
logisk synpunkt ska bevaras i dess nuva-
rande skick. Dessa är främst lokaliserade i 
naturområdet öster om Porsvägen.  

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

X    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket 

X    

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 

grönområden i tätort och friluftslivet 

X   De naturområdena med mycket höga natur-
värden ska bevaras. Dessa är lokaliserade i 
naturområdet öster om Porsvägen.  

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 

anläggningar. 

X    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

X    

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 X  

Kan planen reglera miljöfar-

liga verksamheten? Alternativ 

reglera skyddsåtgärder som minime-

rar störning eller påverkansnivån? 

  Inte intressant då planen inte medför förutsättningar 
för sådan verksamhet.  

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 X Fornlämningsområde finns i planområdets södra 
del men den kommer inte att påverkas av den pla-
nerade exploateringen.  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

X   
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Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 

 

 

Frisk Luft  X  
Grundvatten av god kvalité  X  
Levande sjöar och vattendrag  X  

Myllrande våtmarker  X  
Ingen övergödning  X  
Bara naturlig försurning  X  
Levande skogar X  Det blir en negativ påverkan då det främst är 

skogsmark som tas i anspråk för att planeras för 
bostäder. Denna skogsmark har dock inget särskilt 
naturvärde och är lokaliserat i anslutning till befint-
lig infrastruktur och befintliga bostäder.  

Ett rikt odlingslandskap  X  
God bebyggd miljö  X  
Giftfri miljö  X  
Säker strålmiljö  X  
Skyddade ozonskikt  X  
Begränsad klimatpåverkan  X  
Ett rikt växt och djurliv X  Detaljplanen har en negativ påverkan växt- och 

djurlivet då delar av de träd som försvinner till 
förmån för exploateringen har utpekade naturvär-
den. Det är dock inga höga naturvärden då de med 
högst naturvärde sparas i naturområdet öster om 
Porsvägen.  

 
 
 
Upprättad av 
Planarkitekt: Filip Ardryd 
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1. Sammanfattning
En Naturvärdesinventering (NVI) utfördes 2012-05-30 inom Tallgläntan i Lotorp inför 
detaljplaneläggning av området. 

Vid inventeringen har tolv punktobjekt och åtta områden naturvärdesklassats, två av  
punktobjekten ligger strax utanför inventeringsområdet. Ett område har fått naturvärdesklass 1, 
sju områden/punktobjekt har fått naturvärdesklassen 2 och tolv områden/punktobjekt har fått 
naturvärdesklassen 3.

De större områden som sammanfäller med planerad byggnation är områdena 4 
(naturvärdesklass 1) och 10 som har naturvärdesklass 3. I båda områden finns naturvärden 
knutna till tall och den rödlistade (NT) talltickan finns i båda områden. I område nr 4 kan man 
med naturvårdshänsyn bygga i mindre delar med förutsättningen att de gamla tallarna kan 
sparas.  De gamla tallarna förekommer bitvis glesare. I område 10 kan även här delar bebyggas 
och naturvärden bevaras om hänsyn till äldre tallar tas. Vilka tallar som ska sparas bör rådslås 
med en naturvårdskunnig person vid planeringsarbetet.

Ambitionen i stort bör vara att spara så mycket av de klassade områdena som möjligt. 

Naturvärdena i området är främst knutna till gamla tallar, som kan hysa hotade och sällsynta 
arter. I flera av områdena finner man den rödlistade (NT) talltickan som även ofta förekommer 
tillsammans med andra rödlistade arter. I flera av tallarna förekommer även bohål vilket visar på 
värden för fågellivet. För att bevara naturvärdena bör dessa område i största möjliga mån sparas. 
Även de punktobjekt som har markerats, och då främst tall, bör sparas då de stärker 
naturvärdena till miljön runt omkring.

2. Bakgrund och allmän beskrivning av området

Uppdrag
Våren 2012 fick Calluna AB i uppdrag av Finspångs kommun att utföra en 
naturvärdesinventering i området Tallgläntan i Lotorp.  Uppdraget innebar att kartlägga 
naturvärdena i området. Uppdraget beställdes då en detaljplan skulle göras för området. 
Naturinventeringen har utförts med Callunas metodik, NVI (Naturvärdesinventering) och 
omfattar landmiljöerna. Delar av området ligger inom strandskyddet som är 100m. Området är 
utsett som LIS-område (landsbygsutveckling i strandnära läge).

Syftet med uppdraget
Underlaget ska avgränsa värdefull natur och vara vägledande i arbetet med att upprätta en 
detaljplan för området. Känslighet för naturvärdesklassade områden samt hänsyn/åtgärd 
redovisas.

Avgränsning av arbetet
En NVI innebär att värdefull natur avgränsas och naturvärdesklassas. Detta har skett för det 
område som omfattas av detaljplanen och visas på kartbilagan. 
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Allmän beskrivning av området
Detaljplaneområdet ligger i anslutning til Lotorpsån där den är bred och mer påminner om en 
liten sjö. Namnet på vattnet är kärringfisket. Två områden har inventerats, ett söder om 
Kärringfisket och ett norr om. Det södra området heter Tallgläntan. De inventerade områdena 
ligger i kuperad terräng med berg och sluttningar med mindre flacka inslag. I området 
dominerar barrskog där tall ofta är överståndare. Även gran är ett allmänt inslag men är ofta 
yngre än tall. Spritt i området förekommer äldre tallar och i delar mycket gamla tallar. Tallarna 
växer både i tätare skog och på glesare hällmarker. I den södra delen av tallgläntan växer 
ädellöv tämligen allmänt tillsammans med barrträden. Några av de vanliga arterna är ask, alm 
och lönn. I sydost där, Lotorpsån är smalare, finns ett större inslag av äldre al nära vattnet. I den 
södra delen av tallgläntan fins en rad husgrunder och stensättningar efter tidigare hus och 
verksamheter. Stora delar av det inventerade området ingår i Finspångs kommuns 
naturvårdsprogram klass 2.

3. Metodik
Metodiken är anpassad för att relativt snabbt finna natur med höga värden i 
exploateringssammanhang och benämns Naturvärdesinventering (NVI). Inventeringen utförs 
genom att genomströva exploateringsområdet och på så sätt kartlägga natur med högre 
naturvärden än så kallad vardagsnatur.

Vid inventeringen söker man efter komponenter som kan kopplas till naturvärden som t.ex. död 
ved, grova träd och hydrologiskt intakta sumpskogar. I potentiella områden söks även efter 
kärlväxter, lavar, svampar och mossor som räknas till signal- och indikatorarter. Dessa kan i 
olika grad visa på värdefulla naturområden där nämnda arter har specifika krav på sin miljö. 

En beskrivning sammanställs för respektive delområde som beskriver dess karaktär och 
komponenter, som t.ex. trädslag, trädskiktets slutenhet, död ved och förekommande vegetation. 
Ett särskilt stycke skrivs som lyfter fram de främsta naturvärdena i området och här används 
ofta förekommande signalarter.

Områdena klassas sedan efter en tregradig skala:

• Klass 1 innebär mycket höga naturvärden och kan sägas motsvara riksintresse och 
regionalt intresse.

• Klass 2 innebär höga naturvärden och motsvarar ungefär kommunalt intresse.

• Klass 3 innebär naturvärden och är lokalt intresse och i vissa fall natur som kan räknas 
som framtidsvärden.

4. Resultat och slutsatser
Vid inventeringen har tolv punktobjekt och åtta områden naturvärdesklassats, två av  
punktobjektet ligger strax utanför inventeringsområdet. Ett område har fått naturvärdesklass 1, 
ett område klass 2 och sex områden har fått klass 3. Sex punktobjekt har fått klassen 2 och sex 
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punktobjekt har fått klasssen 3 (se beskrivningar under kapitel 5). Majoriteten av punktobjekten 
är äldre tallar som visar tecken på hög ålder genom pansarbark eller grov bark. De 
naturvärdesklassade områdena består främst av tall eller barrskogar med inslag av äldre träd och 
i flera av dessa områden förekommer den rödlistade (NT) talltickan. Område 4 har de äldsta 
tallarna med tallar som troligen är upp mot 200 år gamla. Även i område nummer 3 förekommer 
gammal tall som sticker ut inom inventeringsområdet. Även en mindre och naturlig bäck med 
översvämningszon har naturvärdesklassats i det norra delområdet.

Naturvärdena i området är sammanfattningsvis främst knutna till gamla tallar. Dessa har 
naturvärden knutna till att gamla tallar kan hysa hotade och sällsynta arter. I flera av områdena 
finner man den rödlistade (NT) talltickan som även ofta förekommer tillsammans med andra 
rödlistade arter. I flera av tallarna förekommer även bohål vilket visar på värden för fågellivet. 
För att bevara naturvärdena bör dessa område i största möjliga mån sparas. Även de punktobjekt 
som har markerats, och då främst tall, bör sparas då de stärker naturvärdena till miljön runt 
omkring. Naturvärden finns även knutna till äldre lövträd som förekommer mindre allmänt. Det 
finns äldre al, sälg och lönn med naturvärden eftersom de är intressanta och viktiga för t.ex. 
fågel- och insektsliv. Främst i den södra delen förekommer ask och alm som är rödlistade (VU). 
Dessa rödlistade träd är hotade nationellt och de bör värnas om även om de i inventeringen inte 
värderas så högt som andra arter med samma hotkategori. Ask och alm är fortfarande vanlig i 
regionen som inventerats. 

De områden/punktobjekt som naturvärdesklassats bör i största mån sparas. Två större områden 
nr 4 och 10 täcker in stora delar av det som har planerats för byggnation i det södra 
inventeringsområdet. Vad det gäller nr 4 kan det finnas visst utrymmer för byggnation inom 
området om man planerar så att de gamla tallarna kan sparas. Gällande nr 10 är värdena lägre 
men det förekommer äldre tall och tallticka. Även här bör planeringen av byggnation göras så 
att de äldsta och värdefullaste träden kan sparas.

Ambitionen i stort bör vara att spara så mycket av de klassade områdena som möjligt. Vid 
område nr 13, bäcken, är det fördelaktigt att spara en zon på minst 20 m kring bäcken för att 
bevara miljön och det kan även bli en tillgång i ett eventuellt bostadsområde.

Kartan över det inventerade området och de klassade områdena finns i kartbilagan.

5. Områdesbeskrivningar
2. Lövskog  Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till den flerskiktade och  tämligen naturliga och lövrika skogen. 
I området finns förutsättningar för ett rikt djur och växtliv med t.ex. vedlevande insekter knutna 
till lövträd. Inslag av äldre träd och död ved finns som gynnar växt och djurliv och detta 
kommer att öka med tiden. I området finns träd av de rödlistade trädslagen (VU) ask och alm.

B e s k r i v n i n g

Området är en lövskog som växer på kuperad och i stora delar bergig mark. Stora delar av 
området är sluttande eller brant och vetter mot öster. Trädskiktet är flerskiktat och något 
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senvuxet. I trädskiktet växer tall med stamdiametern 2-5 dm  och bitvis växer de frekvent. 
Lövträd av asp, björk, ask, alm förekommer spritt i området och har vanligen en ringa diameter 
på 1-3 dm. Dock förekommer även glest lite grövre träd med en diameter på  4-6 dm. De 
rödlistade (VU) trädslagen ask och alm förekommer allmänt i området både som träd och i 
buskskikt. Längs Lotorpsån växer äldre al med en diameter på 2-6 dm där många är äldre. 
Buskar förekommer tämligen allmänt i området och består av arter som ask, alm, brakved, 
hallon, björk och mot den övre branten växer syren. I fältskiktet är arter som smultron, 
lundgröe, liljekonvalj och träjon vanliga. Död ved förekommer glest i området och förekommer 
främst i albården där alhögstubbar står. I något av de äldre ädellövträden finns mulm och mindre 
håligheter.

K ä n s l i g h e t

Naturvärdena påverkas negativt om träden avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Området ligger inte inom planerat område för  byggnation och bör därför inte påverkas.

3. Talldunge Naturvärdesklass 2, högt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till de gamla tallarna som visar tecken på hög ålder genom att 
ha pansarbark. Gamla tallar gynnar hotade arter. På flera av tallarna växer den rödlistade (NT) 
talltickan. Där tallticka växer förekommer ofta andra rödlistade arter.

B e s k r i v n i n g

Området är en talldunge med gamla tallar som växer i en sluttning nära Lotorpsån. I området 
växer tallar med en stamdiameter på 5-7 dm och de visar tecken på hög ålder genom att ha 
pansarbark. Grenverket i kronorna är tätt och grenarna är grova. På flera av tallarna växer den 
rödlistade (NT) talltickan. För övrigt i trädskiktet växer yngre träd av t.ex. björk och lönn. I 
buskskiktet växer arter som lönn, rönn och alm. I fältskiktet är arter som lundgröe, träjon och 
fårsvingel vanliga. Död ved förekommer som en torraka av tall.

K ä n s l i g h e t

Naturvärdena påverkas negativt om trädet avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Området ligger inte inom planerad område för byggnation och bör därför inte påverkas.

4. Tallskog   Naturvärdesklass 1, mycket högt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är främst knutna till de gamla tallarna som visar tecken på hög ålder 
genom pansarbark och  plattade kronor med grova grenar. Några av tallarna är mycket gamla, 
troligen över 200 år. På tallarna växer tämligen frekvent den rödlistade (NT) talltickan. Där 
tallticka växer förekommer ofta andra rödlistade arter. Den ved som finns är grov och kommer 
vara ett värde länge i området. Området bedöms ha ett regionalt intresse.
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B e s k r i v n i n g

Området är en hällmarkskog dominerad av gamla tallar. Huvuddelen av området ligger uppe på 
berget men innefattar även mindre sluttningar och något flackare mark. I trädskiktet växer 
gamla och senvuxna tallar med en dominerande diameter på 4-5 dm och några tallar mäter 7 dm 
i diameter. Tallarnas kronor är plattade och flera har pansarbark eller början till pansarbark. På 
flera av tallarna växer den rödlistade (NT) talltickan. I några av tallarna finns bohål efter 
hackspettar. Främst i de lägre partierna tillkommer lövträd och enstaka äldre gran med 
stamdiametern 6 dm. Äldre björk med grov bark förekommer. Även ädellövträd som lönn och 
den rödlistade asken (VU) förekommer i de lägre partierna. I buskskiktet växer arter som lönn, 
rönn och tall och i fältskiktet är arter som tjärblomster,hundkex, vårbrådd och ljung vanliga. 
Död ved förekommer glest i form av gamla högstubbar av tall. På den döda veden finns 
kläckhål efter insekter.

K ä n s l i g h e t

Förutsättningarna för naturvärden försvinner om de gamla träden avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Stora delar av området ligger inom planerat område för byggnation. De gamla tallarna har 
mycket stora värden och bör därför absolut sparas. Tallarna växer ibland glesare och det finns 
därför möjlighet att delvis inkräkta på området utan att avverka tallar. Mängden död ved kan 
med fördel ökas i området. Detta kan göras om träd som avverkas någon annanstans flyttas till 
området.

10. Barrskog    Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är främst knutna till tallarna som börjar att bli gamla. De visar tecken på 
tämligen hög ålder genom att ha grövre bark eller början till pansarbark. Även kronorna är 
förtätade och har grövre grenar på de äldsta träden. Då det finns gamla tallar i närområdet är 
detta område av betydelse för framtida ersättare av tall och för att förbättra spridining av arter. I 
några av tallarna finns håligheter efter hackspettar.

B e s k r i v n i n g

Området är en flerskiktad barrskog på lätt kuperad mark med tall som överståndare. De äldsta 
träden i området är tall som har en dominerande stamdiameter på 4-5 dm och enstaka träd mäter 
6 dm i diameter. Flera av tallarna är något över avverkningsålder, är något senvuxna och har 
något plattade kronor som tecken på högre ålder. Andra tecken på tämligen hög ålder är grov 
bark eller början till pansarbark. På en av tallarna växer den rödlistade (NT) talltickan. I några 
tallar finns bohål efter hackspettar. Gran förekommer i olik ålder i området och de har en 
diameter på 1-5 dm. I området växer även lövträd, björk är ett vanligt inslag och de har ofta en 
diameter på 4-5 dm. Buskar förekommer allmänt av arter som skogstry, brakved, gran och 
björk. I fältskiktet förkommer arter som blåbär, vårfryle och träjon allmänt. Död ved 
förekommer glest som stående död tall.

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt om de äldre tallarna avverkas
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H ä n s y n / å t g ä r d e r

Vid bebyggelse av området är det av vikt att göra ansträngningar för att spara främst de äldsta 
tallarna.

11. Talludde    Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till tallarna som börjar bli gamla och som kan hysa hotade 
arter. Den döda veden gynnar insektsliv knuten till död ved.

B e s k r i v n i n g

Området är en liten udde som sticker ut i vattnet. Terrängen är bergig och blockig. På udden 
växer något senvuxen tall med stamdiametern 1-6 dm. Träden har täta kronor och början till 
pansarbark eller grov bark. I buskskiktet växer arter som björk, sälg och al. I fältskiktet växer 
arter som odon, blåbär och ljung. Död ved förekommer som enstaka torraka och död topp på 
tall. På den döda veden finns kläckhål efter insekter. 

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt om träden avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Området ligger utanför planerad byggnation och bör inte påverkas.

13. Bäck     Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till att vattendraget skapar heterogenitet i skogen och att 
organismer knutna till vattenmiljöer gynnas. Det rörliga vattnet och det grövre bottensubstratet 
gynnar bottenlevade djur. Marken kring vattendraget översvämmas och skapar en miljö som kan 
hysa arter som har krav på hög fuktighet för att kunna växa. I området växer signalarten missne 
som visar på kontinuerligt fuktig mark och blöt miljö.

B e s k r i v n i n g

Området är en mindre skogsbäck som rinner från nordväst ner mot Lotorpsån. Bäcken slingrar 
sig genom barrskog med gran, tall och al med grövre bark förekommer allmänt längs med 
vattendraget. Tall och gran har en dominerande diameter på 2-4 dm och al 2-3 dm. I buskskiktet 
växer rönn och al glest. I fältskiktet är missne dominerande i blötare delar med inslag av 
kabbeleka. Vattnet är svagt strömmande och mer lugnflytande i delar där vattendraget breddar 
sig och översvämmar marken. Vattendjupet är ringa ca 1-2 dm.  Bottensubstratet består delvis 
av grus och block. Vid vattendraget växer missne rikligt och kabbeleka förekommer allmänt. 
Även starr och hultbräken förekommer rikligt vid vattendraget. I bottenskiktet är mossor som 
kärrmossa, vitmossa och husmossa vanliga. I vattnet växer näckmossa. Död ved förekommer 
allmänt längs vattendraget som stående döda alar och på dessa finns hackspår efter hackspettar.

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt av fysikt påverkan i vattenmiljön samt störning av de hydrologiska 
förhållandena. Även närliggande skog är viktig för bäckens värde.
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H ä n s y n / å t g ä r d e r

Undvik exploatering som skadar vattendraget och spara skog närmast vattendraget, gärna en zon 
på minst 20 meter på varje sida.

16. Barrskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till att det i området förekommer tallar som börjar bli gamla 
och även inslag av gran, gamla träd kan hysa hotade och sällsynta arter. Området har även viss 
skoglig kontinuitet som gynnar mer krävande arter.

B e s k r i v n i n g

Området är en flerskiktad skog på lätt kuperad mark med ett glest inslag av block och större 
stenar. I trädskiktet är tall överståndare  och de har en diameter på 5-6 dm. De uppvisar tecken 
på högre ålder genom sin grövre bark och täta grenverk i kronorna. Grövre gran med diametern 
5-6 dm förekommer spritt och gran med diametern 1-3 dm förekommer allmänt. I buskskiktet 
växer gran, björk och rönn allmänt. I fältskiktet är arter som örnbräken, blåbär och harsyra 
vanliga. Död ved förekommer glest som t.ex. låga av gran och död stående klen sälg.

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt om skogen avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Försök att planera byggnationen så att området kan sparas.

20. Grova tallar Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till att gamla tallar har potential att hysa hotade och sällsynta 
arter.

B e s k r i v n i n g

Området är  tre äldre tallar som har en stamdiameter på 6-7 m. Grenverket är tämligen tätt i 
kronan och de har grov bark som ett tecken på högre ålder. 

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt om tallarna avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Undvik avverkning av träden. Försök att integrera dem i en eventuell bebyggelse.
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Tabellen redovisar de punktobjekt som naturvärdesklassats vid inventeringen. Gamla träd är 
ofta en brist i landskapet och många hotade arter är knutna till dem. Lövträd som asp och sälg 
blir tämligen snabbt värdefulla för fåglar och insekter. Död ved gynnar vedlevande insekter.

Nummer Klass Trädslag Stamdiameter Kommentar

1 3 asp 5 Grov bark, bohål.

5 3 sälg 5 Grov bark, sälgticka

6 2 tall 5 Pansarbark. Tallticka, 
rödlistad (NT), växer 
på trädet. Tätt 
grenverk i kronan. 

7 2 tall 6 Pansarbark, tätt 
grenverk i kronan.

8 3 tall 5 Början till pansarbark 
på en sidan och grov 
bark på andra. Tätt 
grenverk i kronan.

9 2 tall 6 Tidigt stadie av 
pansarbark, grova 
grenar i kronan.

12 2 tall 7 Grova grenar och 
grov bark. Växer 
strax utanför 
inventeringsområdet.

14 2 tall 6 Tidigt stadie av 
pansarbark. Växer 
strax utanför 
området.

15 2 tall 6 Grov bark med 
början till 
pansarbark. Grova 
grenar. 

17 3 tall 5 Början till pansarbark 
och grova grenar.
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Nummer Klass Trädslag Stamdiameter Kommentar

18 3 tall 5 Grövre bark och 
börjar bli gammal, 
främst 
framtidsvärden

19 3 talltorraka 5 Död stående 
talltorraka med 
kläckhål efter 
insekter

6. Referenser
Artdatabanken. Utdrag från artdatabanken

Finspångs kommuns naturvårdsprogram 2003

Länstyrelsen Östergötland; gis.lst.se/lstgis/

Nitare, J. 2005. Signalarter, Indikatorer på skyddsvärd flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen.
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Kartbilaga 
Karta	  över	  det	  inventerad	  området	  med	  naturvärdesklassade	  områden	  och	  punktobjekt.
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1. Sammanfattning
En Naturvärdesinventering (NVI) samt trädinmätning utfördes 2013-04-23 inom Tallgläntan i 
Lotorp inför detaljplaneläggning av området. Inom den nya avgränsningen för detaljplanen är 
den delen som ligger väster om vägen till stora delar lämplig att bebygga ur 
naturvärdessynpunkt.

Vid inventeringen 2013 har fem områden naturvärdesklassats, två av dem har 
naturvärdesklassen 2 och tre har naturvärdesklassen 3. 205 träd har mätts in vid 
trädinmätningen.

De naturvärdesklassade områdena består av en damm, två skogsdungar med äldre tall, en 
trädrad av al längs med Lotorpsån samt delar av Lotorpsån och Kärringfisket. De områden som 
främst kan tänkas komma i konflikt med bebyggelse är 22 och 23. En bedömning av hela 
området från inventeringarna 2012 och 2013 med inventering av områden och trädinmätning 
som underlag är slutsatserna följande. Område fyra avråder vi starkt från att exploatera då 
mängden värdefulla träd är mycket stort och där finns skyddsvärda arter som tallticka (NT) i 
tämligen riklig mängd samt spår efter den reliktbocken (NT). Det är även troligt att den enligt 
fågeldirektivet skyddade spillkråkan förekommer i området då bohål efter den finns i området. I 
område 2 kan det finnas utrymme för viss exploatering men det är kuperat och svårbebyggt, 
bättre då att bygga väster om de södra delarna av område 2.

Område 10 har en hög koncentration av naturvärdesträd i klass 2 och enstaka klass 1. 
Bebyggelsen i detta område bör främst utföras längs med vägen och då med ambitionen att 
spara klass 1 träd. Området väster om vägen i det nya detaljplaneområdet bör bebyggas först.  
Det är fördelaktigt att spara ett homogent skogsområde i östra delen av område nr 10 som kan 
kopplas samman med område 4 utan bebyggelse mellan dessa. Naturvärdesområdena 3,11, 16, 
20, 22, och 23 är områden som är små och som bör kunna undantas från bebyggelse då 
byggmöjligheter finns i anslutning till dessa.

Område 24 ligger vid badplats och bör inte vara aktuell för bebyggelse och det ligger även 
precis vid strandkanten i ett smalt landområde mellan badplats och ån. 

Område 21 är en damm på befintlig tomtmark och 25 är vattenmiljön vid Lotorpsån och 
Kärringfisket.

2. Bakgrund och allmän beskrivning av området

Uppdrag
Våren 2013 fick Calluna AB i uppdrag av Finspångs kommun att utföra en kompletterande 
naturvärdesinventering samt trädinmätning i området Tallgläntan i Lotorp. Uppdraget innebar 
att kartlägga naturvärdena i ett utökat detaljplaneområde samt att mäta in värdefulla träd inom 
detaljplaneområdet. Naturinventeringen har utförts med Callunas metodik, NVI 
(Naturvärdesinventering). Delar av området ligger inom strandskyddet som är 100 m. Området 
är utsett som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). För trädinmätningen har 
Calluna fått hjälp av mätingenjör från Finspångs tekniska verk.
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Syftet med uppdraget
Underlaget ska avgränsa värdefull natur och vara vägledande i arbetet med att upprätta en 
detaljplan för området. Känslighet för naturvärdesklassade områden samt hänsyn/åtgärd 
redovisas.

Avgränsning av arbetet
En NVI innebär att värdefull natur avgränsas och naturvärdesklassas. Detta har skett för det 
område som omfattas av detaljplanen och visas på kartbilagan. I detta uppdrag har även en 
särskild trädinmätning utförts. I denna rapport redovisas delområden med naturvärde i det 
utökade området som lagts till detaljplanen samt trädinventeringen. För beskrivning och 
klassning för resten av detaljplaneområdet se tidigare rapport. Förslag på hänsynsåtgärder 
omfattar både den ursprungliga avgränsningen och det utökade området.

Allmän beskrivning av området
Detaljplaneområdet ligger i anslutning till Lotorpsån där den är bred och mer påminner om en 
liten sjö, Kärringfisket. Två områden har inventerats, ett söder om Kärringfisket och ett norr 
om. Det södra området heter Tallgläntan. De inventerade områdena ligger i kuperad terräng med 
berg och sluttningar med mindre flacka inslag. I området dominerar barrskog där tall ofta är 
överståndare. Även gran är ett allmänt inslag men är ofta yngre än tallarna. Spritt i området 
förekommer äldre tallar och i delar mycket gamla tallar. Tallarna växer både i tätare skog och på 
glesare hällmarker. I den södra delen av Tallgläntan växer ädellöv tämligen allmänt tillsammans 
med barrträden. Några av de vanliga arterna är ask, alm och lönn. I sydost, där Lotorpsån är 
smalare, finns ett större inslag av äldre al nära vattnet. I den södra delen av Tallgläntan fins en 
rad husgrunder och stensättningar efter hus och verksamheter. Stora delar av det inventerade 
området ingår i Finspångs kommuns naturvårdsprogram klass 2. Det utökade området för 
detaljplanen sträcker sig främst mer väster ut och där domineras området av yngre lövskog på 
tämligen flack mark och med mindre inslag av fuktiga områden. Även en grusplan för fotboll 
samt tomtmark i norr ingår i området. I öster är området utökat till att delar av Kärringfisket och 
Lotorpsån med intilliggande badplats ingår.

3. Metodik
Metodiken är anpassad för att relativt snabbt finna natur med höga värden i 
exploateringssammanhang och benämns Naturvärdesinventering (NVI). Inventeringen utförs 
genom att genomströva exploateringsområdet och på så sätt kartlägga natur med högre 
naturvärden än så kallad vardagsnatur.

Vid inventeringen söker man efter komponenter som kan kopplas till naturvärden som t.ex. död 
ved, grova träd och hydrologiskt intakta sumpskogar. I potentiella områden söks även efter 
kärlväxter, lavar, svampar och mossor som räknas till signal- och indikatorarter. Dessa kan i 
olika grad visa på värdefulla naturområden där nämnda arter har specifika krav på sin miljö. 

En beskrivning sammanställs för respektive delområde som beskriver dess karaktär och 
komponenter, som t.ex. trädslag, trädskiktets slutenhet, död ved och förekommande vegetation. 
Ett särskilt stycke skrivs som lyfter fram de främsta naturvärdena i området och här används 
ofta förekommande signalarter.
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Områdena klassas sedan efter en tregradig skala:

• Klass 1 innebär mycket höga naturvärden och kan sägas motsvara riksintresse och 
regionalt intresse.

• Klass 2 innebär höga naturvärden och motsvarar ungefär kommunalt intresse.

• Klass 3 innebär naturvärden och är lokalt intresse och i vissa fall natur som kan räknas 
som framtidsvärden.

Vi denna inventering har en särskild trädinmätning gjorts och alla inmätta träd redovisas i bilaga 
3 där data om träden kan utläsas. Kartan med trädinmätningen finns som bilaga1.

Trädinmätningen är indelad i två klasser: klass 1 och 2. Klass 1 innebär träd med mycket höga 
eller höga naturvärden och som är viktiga att spara vid en exploatering. Klass 2 innebär träd 
med naturvärden eller träd som har potential att inom en tämligen begränsad tidsperiod (ca 
20-30 år) har möjlighet att utveckla naturvärden och att kunna förstärka områdets naturvärden 
knutna till gamla träd.

4. Resultat och slutsatser
Vid inventeringen har fem områden naturvärdesklassats, två av dem har naturvärdesklass 2 och 
tre har naturvärdesklass 3.

De naturvärdesklassade områdena består av en damm, två skogsdungar med äldre tall, en 
trädrad av al längs med Lotorpsån samt delar av Lotorpsån och Kärringfisket. De områden som 
främst kan tänkas komma i konflikt med bebyggelse är områdena nummer 22 och 23. Dessa 
områden är dock tämligen små och bör kunna sparas vid detaljplanearbetet.

Större delar av den utökade detaljplanegränsen i väster är ur naturvärdessynpunkt lämplig att 
bebygga.

Trädinmätningen visar att det finns en större mängd träd som har kvalificerat sig till antingen 
klass 1 eller 2. Vid trädinmätningen har 52 träd fått klass 1 och153 träd klass 2. Koncentrationen 
av träd med klass 1 är högst i område 4. Området är klassat till naturvärdesklass 1 och har 
mycket höga naturvärden se rapporten ”Naturinventering inför detaljplan för Tallgläntan, Lotorp 
2012 Calluna AB, Linköping” naturvärdesinventering för området. För detta område är det 
viktigt att efterföljare med yngre generationer av tall kan ta över de höga naturvärdena när de 
gamla så småningom dör. I området finns åtminstone två rödlistade arter: tallticka (NT) och 
reliktbock (NT). Det finns också hackhål efter spillkråka, en art som är med i EU:s fågeldirektiv 
och för vilka särskilda skyddsområden ska avsättas. Vi avråder starkt för exploatering i område 
4, låt istället detta område bli ett kärnområde för naturvärden och rekreation.

Även i område 3, som är ett litet område finns ett stort antal träd med klassen 1. Dessa träd är 
viktiga att spara och den lilla yta som detta utgör bör gå att integrera i detaljplanen. 
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I område 2 förekommer klass 1 träd och även träd i klass 2, särskilt i den södra delen. 
Naturvärdena gynnas av att så många som möjligt av träden sparas. Området är i stora delar 
kuperat vilket gör det mindre lämpligt för bebyggelse, bättre då att bygga väster om de södra 
delarna av område 2.

Område 10 har ett stort antal träd av klass 2 inmätta och ett fåtal klass 1. Många av träden med 
klass 2 har begränsade naturvärden men har framtida potential. Koncentrationen av träd med 
naturvärde är stor förutom längst i norr där det endast förekommer ett fåtal träd med naturvärde. 
Området kan bebyggas i delar och ändå behålla stora delar av naturvärdena. 

Rekommendationen för detta område är att främst bebygga längs med vägen och att då spara de 
träd som har klass 1. Vi rekommenderar också att man sparar de östra delarna som ett obrutet 
område och ej styckar upp det. Det är också av stort värde om områdena 10 och 4 kan kopplas 
ihop i ett skogsstråk som inte delas av med bebyggelse.

Område 11 är ett litet område på en udde med senvuxna träd där det inte finns plats för 
bebyggelse.

Område 16 är ett mindre parti i skogen med hög koncentration av träd med klass 2 och ett klass 
1 träd. Detta område bör sparas vid bebyggelse och istället utnyttja omkringliggande skog. 

Område 20 är ett mycket litet område med flera klass 1-träd. Detta bör undantas från 
bebyggelse. 

Område 22 ligger i ett stråk som är lämpligt för bebyggelse. Just detta bestånd vore fördelaktigt 
att kunna spara. Värdena på tallarna är dock främst knutna till att de kan bli ett värdefullt 
tillskott i framtiden.

Område 23 är ett litet område med inslag av gamla tallar och som bör sparas. Flera tallar har 
givits klassen 1.

Område 24 är alar längs med Lotorpsån som bör kunna sparas vid exploateringen då bebyggelse 
troligtvis inte planeras vid badplatsen och då de växer precis vid ån.

Kartan över det inventerade området och de klassade områdena finns i bilaga 2.
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5. Områdesbeskrivningar
21. Damm  Naturvärdesklass 3, naturvärde

N a t u r v ä r d e

Objektets naturvärden är knutna till den den solexponerade vattenmiljön som gynnar 
vattenlevande organismer som t.e.x sländor och groddjur.

B e s k r i v n i n g

Objektet är en damm som ligger på tomtmark. Vattnet är solexponerat och endast några enstaka 
alar med stamdiametern 2-3 dm växer vid kanten. Dammen omges av klippt gräsmatta och 
kanterna är flacka mot söder och lite brantare mot norr. Den verkar vara tämligen djup och i den 
finns det sannolikt under växtsäsong rikligt med vegetation. Vid besöket sågs tämligen rikligt 
med kaveldun. Dammen har kontakt med Kärringfisket genom en modifierad vägtrumma.

K ä n s l i g h e t

Naturvärdena påverkas negativt om dammen tas bort.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Låt dammen vara kvar.

22. Talldunge Naturvärdesklass 3, visst naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till de gamla tallarna som visar tecken på hög ålder genom att 
ha början till pansarbark. Gamla tallar har potential att hysa ovanliga och hotade arter.

B e s k r i v n i n g

I området finns en talldunge med tämligen gamla tallar som växer i anslutning till befintlig väg. 
Marken är ganska flack med inslag av mindre fuktområden. Tall med stamdiametern 4-5 dm 
dominerar i trädskiktet. Tallarna visar tecken på att de börjar bli gamla genom att de börjar få 
pansarbark och att de har grova grenar i kronan. Björk med stamdiametern 2-4 dm förekommer 
allmänt som underståndare och enstaka björk mäter 5 dm i diameter och har grov bark. Lönn 
med diametern 1-3 dm växer glest i området och även ask och sälg med diametern 1 dm. I 
buskskiktet växer allmänt sly av t.ex. ask och asp. I fältskiktet växer arter som kruståtel, 
örnbräken och tuvtåtel. I bottenskiktet är hus- och vägmossa vanliga. Död ved förekommer glest 
som klen död ved.

K ä n s l i g h e t

Naturvärdena påverkas negativt om träden avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Försök om möjligt att integrera tallbeståndet i byggplanerna.
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23. Skogsdunge   Naturvärdesklass 2, högt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är främst knutna till de gamla tallarna som visar tecken på hög ålder 
genom början till pansarbark och kronor med grova grenar. Gamla tallar har potential att hysa 
ovanliga och hotade arter. Några av askarna börjar bli äldre och har framtida potential att hysa 
t.ex. mer krävande lavar. Asken är rödlistad (VU).

B e s k r i v n i n g

Området är en mindre höjd belägen mellan grusplan och tomtmark. På höjden växer tallar med 
stamdiametern 5-6 dm och flera av dem har början till pansarbark, grova grenar i kronorna eller 
grov bark som visar på hög ålder. I området växer även flera askar med diametern 2-5 dm. Flera 
av dem har börjat få en grövre barkstruktur. I buskskiktet växer ask sly glest. I fältskiktet 
dominerar bredbladiga gräs med inslag av humleblomster. 

K ä n s l i g h e t

Förutsättningarna för naturvärden försvinner om träden avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Försök om möjligt att integrera trädbeståndet i byggplanerna.

24. Alar längs med Lotorpsån  Naturvärdesklass 3, visst naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är främst knutna till alarna som börjar bli gamla. Alarna är potentiella 
boträd för fågel och ger värdefull skuggning till vattnet. När alarna får håligheter är de även 
värdefulla för t.e.x insekter.

B e s k r i v n i n g

Alldeles invid Lotorpsåns strand växer alarna tämligen tätt. De har en stamdiameter på 2-5 dm 
och flera av den har grov bark som tecken på tämligen hög ålder. Alarna är vidkroniga och 
friska. Tillsammans med alarna växer även björk med en dominerande diameter på 1-2 dm och 
enstaka björk mäter 5 dm i diameter. I buskskiktet växer främst al med ett mindre inslag av 
lönn.

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt om de alarna avverkas.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Alarna växer precis vid ån och bör kunna sparas vid eventuella byggplaner.

25. Lotorpsån  samt delar av Kärringfisket   Naturvärdesklass 2, högt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Områdets naturvärden är knutna till Lotorpsån. Ån hyser värden för fisk och andra 
vattenlevande organismer.
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B e s k r i v n i n g

Området omfattar mindre delar av Lotorpsån samt Kärringfisket. Lotorpsån rinner i denna del 
lugnt fram och är tämligen djup och vidgar sig ut en sjö som kallas Kärringfisket. Längs 
kanterna av ån växer al. Strax söder om området finns en fördämning av Lotorpsån.

K ä n s l i g h e t

Området påverkas negativt av fysiska åtgärder som grävande och grumling.

H ä n s y n / å t g ä r d e r

Undvik arbeten i vattnet som påverkar vattenkvalitén och bottnarna.
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1 Sammanfattning 
 

Finspångs kommun planerar för ny bebyggelse inom ett område i Lotorp, benämnt 
Tallgläntan. I anslutning till detaljplaneområdet har det tidigare funnits en impreg-
neringsanläggning som genererat markföroreningar vilka till viss del har sanerats. 

Syftet med uppdraget är att klarlägga eventuell förekomst av föroreningar i före-
kommande fyllning, underlagrande naturlig jord och grundvatten.  

För undersökningen finns upprättad provtagningsplan. Undersökningen omfattar 
störd jordprovtagning i 14 punkter med skruvborr. I två av dessa provpunkter har 
grundvattenrör för grundvattenprovtagning installerats. Dessutom har provtagning 
av sediment utförts i dike i tre punkter.  

Utförda undersökningar visar på låga föroreningsnivåer inom undersökt detaljplane-
område. I provpunkter strax utanför detaljplanegräns, söder om Ånghammarvägen, 
har markföroreningar med höga metallhalter påträffats. Däremot visar analyserna av 
organiska ämnen på låga halter, lägre än riktvärdena för känslig markanvändning, 
KM. 

Undersökningar av grundvattnet visar på låga halter vid jämförelser med gräns för 
otjänligt dricksvatten. Resultaten visar dock att grundvattnet är mera påverkat av 
metaller i GV7 än i GV1. 

Risken för att människor idag skall exponeras av förorenad jord inom aktuellt om-
råde norr om Ånghammarvägen är begränsad eftersom det inte påträffats några 
nämnvärda föroreningar. Däremot finns risk att människor och djur kan exponeras 
av de ytliga föroreningar som påträffats alldeles söder om Ånghammarvägen. 

P.g.a. att halten arsenik överstiger nivå för akuttoxicitet i ytliga jordar söder om 
Ånghammarvägen bör detta område inhägnas. 

WSP rekommenderar att komplettera med ytterligare provpunkter inom områdets 
östra del och i anslutning till Ånghammarvägen. 
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2 Bakgrund och uppdrag 
Finspångs kommun planerar för ny bebyggelse inom ett område i Lotorp, benämnt 
Tallgläntan. I anslutning till detaljplaneområdet har det tidigare funnits en impreg-
neringsanläggning där man impregnerat slipers och telefonstolpar med CCA-medel 
bestående av koppar, krom och arsenik. På grund av den verksamheten förorenades 
marken i anslutning till impregneringsanläggningen. En sanering av detta område 
utfördes 1992. 

Inom nu aktuellt detaljplaneområde vill man undersöka om tidigare verksamheter 
medfört att marken förorenats. För att klargöra eventuell förekomst av markförore-
ningar har WSP på uppdrag av Finspångs kommun utfört föreliggande undersök-
ning.   

3 Undersökningens syfte 
Syftet med uppdraget är att klarlägga eventuell förekomst av föroreningar i före-
kommande fyllning, underlagrande naturlig jord och grundvatten inom del av de-
taljplaneområde. Baserat på undersökningsresultatet bedöms behovet av komplette-
rande provtagningar samt eventuell sanering och hantering av massor. 

4 Tidigare undersökningar 
Inom nu undersökt område har, så vitt WSP känner till, inga tidigare miljötekniska 
markundersökningar utförts mer än att några punkter från tidigare markprovtag-
ningar, i anslutning till f.d. impregneringsanläggningen placerats i och strax norr om 
Ånghammarvägen.  

Enligt Länsstyrelsen Östergötlands kartläggning av förorenade områden har man 
inventerat området söder om Ånghammarvägen där träimpregneringsanläggningen 
tidigare fanns och samlat uppgifterna i MIFO-objektet F0562-0013. Området vid 
f.d. impregneringsanläggningen har riskklassats som 3, måttlig risk. 

Med anledning av impregneringsanläggningens verksamhet har undersökningar och 
provtagningar utförts av: 

• Hylanders Geobyrå, 1988 
• Terratema AB, 1989 och 1992 

Inför planer att bygga ett nytt föreningshus utfördes en geoteknisk markundersök-
ning som till vissa delar berörde sydvästra delen av nu aktuellt detaljplaneområde. 
Den geotekniska undersökningen utfördes av J&W 1987. 

5 Undersökningens omfattning 
Undersökningens omfattning har utgått från tidigare undersökningar enligt ovan, 
diskussion med kollegor som driver planprojektet och avstämning med Finspångs 
kommun, miljökontoret, samt från platsbesök. Nu utförd undersökning omfattar föl-
jande: 

160



 
Uppdragsnr: 10183854 Miljöteknisk markundersökning Tall-

gläntan, Lotorp, Finspångs kommun 
 

Daterad: 2013-09-02  

 Reviderad:   

Handläggare: Jörgen Svensson Status: Final  
 

 

 6 (22) 
 

L:
\5

46
5\

10
18

38
54

 - 
Ta

llg
lä

nt
an

, M
M

U
\3

_D
ok

um
en

t\R
ap

po
rt 

P
M

\R
ap

po
rt,

 fi
na

l 
13

09
04

.d
oc

x 
M

al
l: 

R
ap

po
rt 

A
dv

an
ce

d 
20

10
.d

ot
 v

er
 1

.0
 

1. Störd jordprovtagning i 14 punkter med skruvborr.  

2. Installation av två grundvattenrör (PEH-plast, Ø 63 mm) i punkter för skruv-
borrning. 

3. Provtagning av sediment i tre punkter i dike som avleder ytvatten. 

4. Inmätning och avvägning av provpunkterna. 

5. Provtagning av grundvatten. 

6. Fältmätningar med PID och XRF för indikation om eventuell förekomst av 
flyktiga kolväten respektive metaller i jorden. 

7. Laboratorieanalyser på utvalda jordprov. 

8. Sammanställning av rapport. 

6 Områdesbeskrivning 
Det undersökta markområdet ligger inom nordvästra delen av Lotorp i anslutning 
till Porsvägen och norr om Ånghammarvägen, se ritning 101M1121. Undersök-
ningsområdet utgörs av delvis öppen gräsbevuxen mark och en grusplan, tidigare 
träningsplan, numera parkeringsyta samt blandskog.  

Marknivån inom undersökningsområdet, baserat på nu gjorda inmätningar, ligger på 
mellan +43,6 och +52,5 m.  

6.1 Allmänna geologiska förhållanden 
Enligt Geologiskt kartblad från Sveriges Geologiska Undersökning, www.sgu.se 
utgörs den ytliga jorden inom undersökningsområdets centrala del i huvudsak av 
postglacial finsand och inom den östra delen av isälvssediment. Söder om Ång-
hammarvägen, gräsplanerna, utgörs marken av fyllning. Mot norr ansluter jordarter-
na till berggrunden i dagen. 

Tidigare utförd geoteknisk utredning, inom motsvarande sydvästra delen av områ-
det, visade på ett ytligt fyllningslager av varierande mäktighet och därunder lager av 
sand, silt och lera på morän och berg. I fyllningen påträffades slagg. 

Nu utförda skruvprovtagningar visar på ytliga lager av mestadels sandig grusig fyll-
ning, delvis med inslag av mulljord. Under ytliga lager och fyllning följer lager av 
sand, silt och lera, se okulärbedömningar av markförhållandena vid respektive prov-
punkt i bilaga 1.  

Vid borrningarna 12-13 augusti 2013 noterades fritt vatten i flera borrhål på ca 2 m 
djup. Grundvattnet bedöms ha en srömningsriktning mot söder. 

6.2 Recipienter  
Närmsta recipient, som kan påverkas av eventuella föroreningar, är Lotorpsån som 
rinner mot söder genom sjön Gron och vidare till Glan och Motala Ström. Området 
ligger inom Motala Ströms avrinningsområde. 
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Enligt SGU brunnsarkiv http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-
sv.html?zoom=546665.880132,6510256.770015,549031.253855,6511754.310873  
över Lotorp finns det en brunn nedströms området vid Igelforsvägen öster om Lo-
torpsån. Om den brunnen står i hydraulisk kontakt med vattnet i ån skulle den brun-
nen kunna påverkas av eventuella föroreningar från undersökningsområdet som når 
ån. Övriga markerade brunnar utgörs av energibrunnar (jord/bergvärme). 

7 Verksamhetsbeskrivning 
På aktuellt undersökningsområde har det, vad WSP känner till, inte funnits någon 
verksamhet som medfört markföroreningar. På angränsande markområde i söder, 
söder om Ånghammarvägen har det bedrivits industriell verksamhet, senast i form 
av en impregneringsanläggning. Verksamheten pågick mellan 1946 och 1962. 

Innan impregneringsanläggningen startade har det, enligt uppgifter från utförd 
MIFO-fas 1 inventering, funnits metallverk, smältsmedja och gjuteri.  

Idag används markområdet för fritid/rekreation, idrott och parkeringsplats. 

Området är inte inhägnat.  

8 Genomförande av undersökningen 
Vägledande för undersökningens utförande har varit förslag till provtagningsplan, 
vilken inledningsvis upprättades 2013-06-18 inom uppdraget.  

Provtagning av jord har utförts med skruvprovtagning.  Upptagna jordprov har oku-
lärbedömts med avseende på sammansättning, färg och lukt. Jordproverna lades i 
diffusionstäta plastpåsar. På jordproverna från provpunkterna 1-14 har mätningar 
utförts med skanninginstrument, PID1 och XRF2.  

I diket, längs västra delen av undersökningsområdet togs prov av jorden i tre punk-
ter, SED 1-3. Vid provtagningstillfället var diket torrt. Provtagningen utfördes med 
spade från dikesbott ned till ca 0,4 m djup. Jordproverna lades i diffusionstäta plast-
påsar. 

Baserat på okulärbedömningar och skanninganalyser har jordprov valts ut för analys 
på laboratorium.  

Vid läget för installation av grundvattenrör, s.k. miljörör för grundvattenprovtagning 
i provpunkt 1 och 7, togs jordprover genom skruvprovtagning (borrbandvagn). In-
stallerade grundvattenrör består i båda provpunkterna av 1 m filter och 3 m rör en-
ligt följande tabell 1: 

 

 

 
                                                   
1 PID – Fotojonisationsdetektor, indikerar förekomst av flyktiga kolväten. 
2 XRF – Röntgenfluorescensspektrometer, avsett för metallanalyser i jord, främst koppar, 
zink, arsenik och bly. 
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Tabell 1. Data om installerade grundvattenrör och grundvattennivå 2013-08-21 

Provpunkt Filternivå, m under 
markyta 

Rörtopp ovan 
markyta, m 

GV-nivå, under 
markyta, m 

GV 1 2,1–3,1 0,90 2,5 (+42,2) 

GV 7 2,13–3,13 0,87 2,7 (+42,7) 

 

Innan provtagning omsattes grundvattnet i rören. Grundvattenprov togs med vatten-
hämtare, typ Bailer.  

Provpunkterna 1-14 och SED1-3 är inmätta och ansluter till SWEREF 99 1630 i 
plan och RH 2000 i nivå.  

Laboratorieanalyser av jord har utförts av ALcontrol AB, Linköping. 

Analyser som utförts på jord och sediment är laboratoriets paket M10-HG för metal-
ler och ORGNV för petroleumkolväten inklusive PAH.  

Analyser som utförts på grundvattenprover är M4638 för metaller och ORGNV för 
petroleumkolväten inklusive PAH.  

Fältarbeten med jordprovtagning utfördes 12-13 augusti 2013 och grundvattenprov-
tagning utfördes 2013-08-21. 

9 Generella jämför- och riktvärden 

9.1 Riktvärden i jord 
Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för förorenad mark (NV, 2009).  

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markan-
vändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, 
daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De expo-
nerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en 
livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten 
skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av mar-
kanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, indu-
strier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grup-
perna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosy-
stem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.  

Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen: 
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Exponeringsväg KM MKM 

Människor   

Intag av jord (oralt) X X 

Hudkontakt  X X 

Inandning av damm X X 

Inandning av ångor  X X 

Intag av grundvatten X  

Intag av växter X  

Miljö   

Effekter inom området X X 

Effekter i ytvattenrecipient X X 

 

Markanvändningen idag bedöms vara mindre känslig markanvändning, MKM. Inför 
planerad företagspark bedömer WSP att markanvändningen kan klassas som MKM. 

9.2 Riktvärden och bedömningsgrunder för grundvatten 
I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen av grundvattnet med avseende 
på petroleumkolväten med SPI rekommendation för efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar (SPI 2012).  

Halten metaller i grundvattenproven jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden 
för dricksvatten (SLV 2001) och med Bedömningsgrunder för grundvatten enligt 
SGU-rapport 2013:01. Bedömningsgrunderna har ingen rättslig status utan skall ses 
som ett verktyg vid beskrivning av vattnets kvalitet med avseende på bl.a. mänsk-
liga föroreningar.  

10 Resultat 

10.1 Okulärbedömningar och fältmätningar 
Marken består i flera provpunkter av fyllning med en bedömd mäktighet som varie-
rar mellan ca 0,2-2,0 m. Fyllningens mäktighet är störst i provpunkt 8 och 9 där man 
fyllt upp för grusplanen. I provpunkt 2, 3 och 10 noterades tegel i fyllningen samt 
också slaggbitar i provpunkt 3. 

Vid provpunkter utan bedömd fyllning består marken av sand, ofta mullhaltig. Un-
der fyllning och ytliga mullhaltiga lager följer oftast siltig och lerig jord, men även 
sand förekommer.  
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I diket domineras jorden av mullhaltig silt, som i provpunkt Sed3 överlagras av ca 
0,2 m finsand. 

Inga noteringar har gjorts med avseende på färg eller lukt som kan indikera förore-
ningar mer än förekomsten av tegel och slagg samt att jorden i vissa lager varit 
mörk, grå till svart.  

Sammanlagt har mätningar med PID och XRF utförts på 68 jordprov, se bilaga 1.  

Mätningarna med PID på jordproverna har inte indikerat någon förekomst av flyk-
tiga kolväten. Halterna är lägre än 1 ppm.  

Mätningarna med XRF på jordproverna har visat på förhöjda halter av arsenik i 
provpunkterna 1, 2, 4 och 5, samt bly i provpunkterna 1, 2, 3, 4 och 5.  

Arsenik i provpunkt 2 och 5 och bly i provpunkt 3 har påträffats i halter över rikt-
värdet för mindre känslig markanvändning, MKM. I övrigt ligger påträffade för-
höjda metallhalter över riktvärdet för KM men lägre än riktvärdet för MKM. 

Mätningarna med XRF indikerade också förekomst av krom i provpunkt 10 och 
kvicksilver i provpunkt 12. 

Läget för undersökta provpunkter redovisas på ritning 101M1121. I bilaga 1 redovi-
sas resultaten av fältobservationer och fältanalyser.  

10.2 Laboratorieanalyser av jord  
Baserat på okulärbedömningar av jorden samt fältmätningar med PID och XRF har 
16 jordprover valts ut för analys. På dessa prover har 15 analyser gjorts med avse-
ende på metaller och 4 analyser med avseende på organiska ämnen. De organiska 
analyserna har valts för att täcka in de ämnen, tyngre alifatfraktioner (spår av olja) 
och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som PID-instrumentet inte indikerar. 

Jordproverna har analyserats med avseende på organiska ämnen enligt analyspaket 
ORGNV samt metaller och kvicksilver enligt laboratoriets analyspaket M10 + Hg. 
Samtliga analysrapporter redovisas i bilaga 2. 

10.2.1  Organiska ämnen 
Resultaten av de organiska analyserna visar på spår av tyngre alifater (olja) och 
PAH i provpunkt 1 och 2. Halterna för dessa ämnen liksom övriga undersökta orga-
niska ämnen, har dock klart lägre halter än riktvärdena för KM.   

Resultaten av utförda analyser har sammanställts i tabell 2 och redovisas i sin helhet 
i bilaga 2. 
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Tabell 2. Koncentrationer av organiska föreningar i jordprov. Halter relateras till Natur-
vårdsverkets riktvärden, NV Rapport 5976. Halter som överstiger riktvärdet för känslig 
markanvändning, KM, markeras med kursiv understruken stil och halter som överstiger rikt-
värdet för mindre känslig markanvändning, MKM, markeras med fet stil. Enhet mg/kg TS.  

Provpunkt PP 1 PP 2 PP 8 PP 10 Riktvärde 
Djup, m 0,4-0,6 0,4-1,0 2,0-2,2 0,6-0,8   
Ämne     KM MKM 
Alifater       

>C5-C8 <3 <3 <3 <3 12 80 
>C8-C10 <5 <5 <5 <5 20 120 

>C10-C12 <10 <10 <10 <10 100 500 
>C12-C16 <10 <10 <10 <10 100 500 
∑ >C5-C16 <10 <10 <10 <10 100 500 
>C16-C35 12 18 <10 <10 100 1000 
Aromater       
>C8-C10 <1 <1 <1 <1 10 50 

>C10-C16 <1 <1 <1 <1 3 15 

>C16-C35 <1 <1 <1 <1 10 30 
Bensen <0,003 0,0031 0,0066 <0,003 0,012 0,04 

Toluen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10 40 
Etylbensen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10 50 

Xylen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10 50 
PAH       

PAH L1 <0,03 0,24 <0,03 <0,03 3 15 
PAH M2 0,21 0,47 0,070 <0,05 3 20 
PAH H3 0,20 0,62 <0,08 <0,08 1 10 
TS % 89,5 81,6 88,0 86,9   

1 PAH med låg molekylvikt (nafatlen, acenaftylen och acenaften) 
2 PAH med medelhög molekylvikt ( fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren) 
3 PAH med hög molekylvikt (Cancerogena PAH) 

10.2.2 Oorganiska ämnen  
Resultaten från laboratorieanalyserna visar på förhöjda metallhalter i jordprover från 
provpunkt 2, 3, 4 och 5. De högsta metallhalterna är till övervägande del förekom-
mande i ytligare jordlager, 0-0,5 m. I provpunkt 2 har metaller  med förhöjda och 
höga halter också påträffats ned till 1,6 m djup. 

De ämnen som påträffats i förhöjda halter, över riktvärden för MKM, är arsenik i 
provpunkt 2, 4 och 5, krom i provpunkt 2, samt bly i provpunkt 3. Halten arsenik i 
punkt 2 och 5 överstiger nivå för akuttoxicitet. Blyhalten i det ytliga lagret i prov-
punkt 3 är mycket hög och överskrider även gränsvärdet för farligt avfall (2 500 
mg/kg TS).  

Dessutom förekommer något eller några av ämnena arsenik, bly, kadmium, kobolt, 
krom och nickel i halter över riktvärdena för KM, men lägre än MKM i proverna 
från provpunkt 2, 3, 4 och 5. 

Resultaten av utförda analyser har sammanställts i tabell 3 a - c och redovisas i sin 
helhet i bilaga 2. 
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Tabell 3a. Koncentrationer av metaller i jordprov. Halter relateras till Naturvårdsverkets 
riktvärden, NV Rapport 5976. Halter som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning, 
KM, markeras med kursiv understruken stil och halter som överstiger riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning, MKM, markeras med fet stil. Enhet mg/kg TS.  

Provgrop PP 1 PP 2 PP 2 PP 3 PP 3 PP 4  Riktvärde 
Djup, m 0,4-0,6 0,4-1,0 1,3-1,6 0-0,5 1,0-2,0 0-0,4   
Ämne       KM MKM 

Metaller         
Arsenik 2,9 360 25 6,7 5,9 39 10 25 
Barium 71 78 190 42 170 76 200 300 

Bly 12 33 17 6100 18 120 50 400 
Kadmium 0,19 0,81 0,33 0,74 0,25 0,36 0,5 15 

Kobolt 4,9 5,9 19 4,3 13 4,2 15 35 
Koppar 16 39 44 27 42 19 80 200 
Krom 14 390 100 14 58 18 80 150 

Kvicksilver 0,040 0,080 0,013 0,026 0,014 0,085 0,25 2,5 
Nickel 7,2 11 42 8,8 33 10 40 120 

Vanadin 19 24 66 18 64 18 100 200 
Zink 60 210 110 190 110 130 250 500 
TS % 89,5 81,6 70,0 89,2 67,8 89,3   

 

Tabell 3b. Koncentrationer av metaller i jordprov. Halter relateras till Naturvårdsverkets 
riktvärden, NV Rapport 5976. Halter som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning, 
KM, markeras med kursiv understruken stil och halter som överstiger riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning, MKM, markeras med fet stil. Enhet mg/kg TS.  

Provgrop PP 5 PP 7 PP 8 PP 10 PP 11  Riktvärde 
Djup, m 0-0,4 0-0,4 2,0-2,2 0,8-1,5 0-0,3   
Ämne      KM MKM 

Metaller        
Arsenik 170 5,8 3,5 5,0 3,3 10 25 
Barium 120 54 52 140 63 200 300 

Bly 90 47 11 13 7,8 50 400 
Kadmium <0,20 0,25 0,19 0,25 <0,15 0,5 15 

Kobolt 4,5 5,5 6,0 12 6,4 15 35 
Koppar 51 18 18 33 12 80 200 
Krom 70 20 18 48 13 80 150 

Kvicksilver 0,039 0,023 0,018 0,012 0,010 0,25 2,5 
Nickel 8,7 9,7 11 27 7,6 40 120 

Vanadin 17 22 23 56 24 100 200 
Zink 73 56 47 84 44 250 500 
TS % 92,0 75,9 88,0 77,7 92,1   
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Tabell 3c. Koncentrationer av metaller i jordprov. Halter relateras till Naturvårdsverkets 
riktvärden, NV Rapport 5976. Halter som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning, 
KM, markeras med kursiv understruken stil och halter som överstiger riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning, MKM, markeras med fet stil. Enhet mg/kg TS.  

Provgrop PP 12 PP 14 SED1 SED3  Riktvärde 
Djup, m 0-0,2 0,2-0,7 0-0,4 0,2-0,4   
Ämne     KM MKM 

Metaller       
Arsenik 2,4 4,2 2,9 6,1 10 25 
Barium 66 26 67 86 200 300 

Bly 6,5 4,9 11 18 50 400 
Kadmium <0,17 <0,16 0,22 0,35 0,5 15 

Kobolt 6,4 2,4 6,3 7,8 15 35 
Koppar 13 11 12 18 80 200 
Krom 11 10 20 21 80 150 

Kvicksilver <0,01 <0,01 0,017 0,034 0,25 2,5 
Nickel 7,2 4,7 16 12 40 120 

Vanadin 23 14 23 28 100 200 
Zink 44 13 54 94 250 500 
TS % 94,6 88,2 81,1 83,3   

10.3 Laboratorieanalyser av grundvatten 
Vid tillfällena för grundvattenprovtagningen var grundvattennivån i rör GV1 2,5 m 
och i GV7 2,7 m under markytan. Normalt omsätts vattnet med tre rörvolymer. I 
GV1 var tillrinningen av grundvatten svag till måttlig varför det bara omsattes med 
två rörvolymer. I GV7 var tillrinningen större och grundvattenröret omsattes med 
fem rörvolymer.  

Det noterades ingen speciell lukt på vattnet vid provtagningstillfället. Vattnet var 
vid provtagningstillfället klart till svagt grumligt.   

Grundvattenproverna, har analyserats med avseende på organiska föreningar och 
metaller.  Grundvattenproven avsett för metallanalys har filtrerats på laboratoriet 
före analys.  

Då det inte finns generella riktvärden för grundvatten på samma sätt som för jord, 
har analyserade värden jämförts med Förslag till riktvärden för grundvatten enligt 
Statens Petroleuminstitut (2012) och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvat-
ten, SLVFS 2001:30 samt SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvat-
ten. 

Laboratorieanalyserna med avseende på organiska föreningar visar på låga halter, 
lägre än rapporteringsgräns med undantag för alifater >C16-C35 som har halter 
strax över rapporteringsgräns. Vid jämförelse mot SPI:s riktvärden är de redovisade 
halterna låga. Det enda ämne som skulle kunna vara något förhöjt är PAH H vid 
jämförelsen med riktvärdet för dricksvatten. Analysnoggrannheten för PAH H säger 
inget om hur mycket mindre redovisat resultatet är, bara att det är mindre än 0,0003 
mg/l medan riktvärdet för dricksvatten är 0,00005 mg/l. 

Resultaten av utförda analyser med avseende på organiska föreningar har samman-
ställts i tabell 4 och redovisas i sin helhet i bilaga 3. 
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Tabell 4. Koncentrationer av organiska föreningar i vattenprov. Halter relateras till förslag 
till riktvärden (SPI-RV) för grundvatten från Svenska Petroleuminstitutet, SPI, 2012. Halter 
som överstiger riktvärdet markeras med kursiv understruken. Enhet mg/l. 

Ämne Provpunkt Riktvärden SPI 2011 
 GV1 GV7 Dricks Ångor i  Miljörisk Miljörisk 
   vatten byggnad Bevattn. ytvatten våtmark 

Utspädning   1 1/5000 1 1/100 1/10 
Alifater        
>C5-C8 <0,01 <0,01 0,1 3 1,5 0,3 1,5 
>C8-C10 <0,01 <0,01 0,1 0,1 1,5 0,15 1 
>C10-C12 <0,01 <0,01 0,1 0,025 1,2 0,3 1 
>C12-C16a <0,01 <0,01 0,1 - 1 3 1 
>C16-C35a 0,024 0,011 0,1 - 1 3 1 
∑ >C5-C35 0,024 0,011 - - - - - 
Aromater        
>C8-C10 <0,01 <0,01 0,07 0,8 1 0,5 0,15 
>C10-C16 <0,01 <0,01 0,01 10 0,1 0,12 0,015 
<C16-C35 <0,002 <0,002 0,002 25 0,07 0,005 0,015 

Bensen <0,0001 <0,0001 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 
Toluen <0,001 <0,001 0,04 7 0,6 0,5 2 

Etylbensen <0,001 <0,001 0,03 6 0,4 0,5 0,7 
Xylen <0,001 <0,001 0,25 3 4  1 
PAH        

PAH L1 <0,0001 <0,0001 0,01 2 0,08 0,12 0,04 
PAH M2 <0,0002 <0,0002 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 
PAH H3 <0,0003 <0,0003 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 

a. Förångning beaktas inte för alifater > C12  
1 PAH med låg molekylvikt (nafatlen, acenaftylen och acenaften) 
2 PAH med medelhög molekylvikt ( fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren) 
3 PAH med hög molekylvikt (Cancerogena PAH) 

Laboratorieanalysen med avseende på metaller visar också på låga halter vid be-
dömning mot gränsen för otjänligt dricksvatten. Det kan noteras att de flesta metall-
halter i grundvattnet vid GV7 är högre än i GV1 med undantag för zink som uppvi-
sar lägre halt. 

Vid jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder bedöms grundvattnet i GV1 ha 
mycket låg halt av de flesta analyserade metallerna med undantag för kadmium som 
har låg halt samt nickel och zink i måttlig halt. 

Grundvattnet i GV7 bedöms ha mycket låg halt av arsenik, låg halt av bly och kop-
par, måttlig halt av kadmium, krom och zink samt hög halt av nickel.   

Angående kvicksilver är analyserade halter lägre än rapporteringsgränsen och därför 
kan inte WSP uttala sig om kvicksilverhalten i grundvattnet vid jämförelsen med 
SGU:s bedömningsgrunder.  

Resultaten av utförda analyser med avseende på metaller har sammanställts i tabell 
5 och redovisas i sin helhet i bilaga 3. 
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Tabell 5. Koncentrationer av metaller i vattenprov. Metallhalter relateras till Livsmedels-
verkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30 och SGU-rapport 2013:01 Be-
dömningsgrunder för grundvatten. Enhet µg/l  

Ämne Provpunkt 
 
 
 

 

Riktvärde  
SLVFS 

2001:30b 

SGU-rapport 2013:01 
Klassindelning enligt bedömningsgrunder, halter 
 
 

 
 
 
 

GV1 
 
 
 

GV7 
 
 
 

 1 
Mkt låg 

2 
Låg 

3 
Måttlig 

4 
Hög 

5 
Mkt hög 

Arsenik 0,30 0,96 10 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 

Bly 0,061 0,96 10 <0,5 0,5-1,0 1-2 2-10 ≥10 

Kadmium 0,13 0,54 5 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 

Kobolt 1,6 1,9 - - - - - - 

Koppar 16 51 2000 <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000 

Krom 0,11 8,1 50 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 

Kvicksilver <0,1 <0,1 1 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 

Nickel 6,6 12 20 <0,5 0,5-0,2 2-10 10-20 ≥20 

Vanadin 0,13 0,13 - - - - - - 

Zink 29 16 - <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 

b Anger gräns för otjänligt dricksvatten 

11 Utvärdering 
Utförda undersökningar kan sägas visa på två resultat.  

1. Det har inte påträffats några förhöjda halter av undersökta organiska ämnen 
och/eller metaller i jorden vid provpunkterna inom det avgränsade detalj-
planeområdet. Utförda okulärbedömningar har visat på få föroreningsindi-
katorer. Fältmätningar och analyser av utvalda jordprover har genomgående 
visat på låga halter. I de fall okulärbedömningar visat på mörka lager med 
ibland innehåll av tegel och trä har analyserna av just dessa lager eller mot-
svarande inte visat på några förhöjda föroreningsnivåer.  
 
Resultaten från provtagningarna i diket, SED1-3, visar också på låga halter. 
En viss osäkerhet råder huruvida dagens sträckning av diket/dikena motsva-
rar det som tidigare funnits. Diket som börjar väster om grusplanen går att 
följa ca 50 m mot söder fram till en gångstig upp till fastigheten för att där-
efter mer eller mindre upphöra. Längs västra sidan av vägen går ett dike 
som mot söder övergår i en trumma under vägen. Provpunkterna SED1 och 
2 är placerade i dikesbotten som följer längs vägen och provpunkt SED3 i 
en bedömd fortsättning av diket söder om gångstigen. 
 

2. I de provpunkter som placerades alldeles söder om och intill Ånghammar-
vägen, som avgränsar området mot söder, har höga till mycket höga halter 
av arsenik, krom och bly påträffats. Föroreningarna har påträffats i ytliga 
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lager, 0-0,5 m, men också ned till 1,6 m djup i provpunkt 2. Dessa förore-
ningar bedöms härröra från tidigare verksamheter i området söder om 
vägen. 
 

Utförda grundvattenanalyser visar på genomgående låga halter av undersökta orga-
niska ämnen. Alla undersökta organiska ämnen med undantag för alifatfraktionen 
>C16-C35 har halter lägre än rapporteringsgränsen.     

Undersökta metaller i grundvattnet har i förhållande till otjänligt dricksvatten ge-
nomgående lägre halter. Vid jämförelser med SGU:s bedömningsgrunder framgår 
att grundvattnet är mer eller mindre påverkat av olika metaller.  

Vad skillnaden på grundvattnets kvalitet mellan GV1 och GV7 beror på är svårt att 
bedöma baserat på nu utförd undersökning. WSP bedömer att en trolig orsak kan 
vara att tillrinningsområdet till respektive grundvattenrör skiljer sig något åt. 
Grundvattnet i GV7 bedöms påverkas mera av markförhållandena vid grusplanen 
med uppfyllda massor och hur ytan använts än vad som är fallet i GV1. De natur-
liga, geologiska förutsättningarna med avseende på jordens och berggrundens ke-
miska sammansättning bedöms likartade för båda rören. Eftersom förekomsten av 
arsenik, koppar och krom är mycket låg till måttlig är troligen inte grundvattnet på-
verkat av tidigare verksamheter söder om Ånghammarvägen. 

Baserat på nu utförda undersökningar bedömer WSP att marken inom detaljplane-
området inte innehåller några nämnvärda föroreningar. Det kan dock inte uteslutas 
att föroreningar skulle kunna påträffas inom de delar där marken inte undersökts, 
främst i anslutning till vägen som gränsar till förorenad mark. I östra delen av områ-
det noterades också rester av slagg i markytan och att en stödmur mot en väg paral-
lellt med Lotorpsån till stor del är uppbyggd av slaggblock.   

På grund av påträffade markföroreningar, med delvis mycket höga halter av bly och 
arsenik, direkt söder om Ånghammarvägen vid gräsplanen bedömer WSP att detta 
behöver undersökas mera.  

 12 Förenklad riskbedömning 
Föroreningsnivån inom markområdet med undantag för vad vi nu känner till om 
marken söder om Ånghammarvägen bedöms som liten då inga förhöjda halter av 
metaller eller undersökta organiska ämnen påträffats vare sig i jord eller grundvat-
ten.  

Eftersom metaller med hög till mycket hög farlighet påträffats i höga till mycket 
höga halter i markområdet närmast söder om vägen kan det inte uteslutas att förore-
ningsnivån kan vara stor till mycket stor. För att bättre bedöma föroreningsnivån 
behöver marken där undersökas i ytterligare provpunkter.  

Angående spridningsförutsättningarna bedöms dessa, utifrån vad vi vet idag, som 
förhållandevis måttliga till stora. Spridning av föroreningar bedöms ske via grund-
vattenströmning och/eller via ytvatten till dike från området söder om Ånghammar-
vägen mot Lotorpsån i söder.  
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Känsligheten för människor bedöms idag som måttlig till stor, detta baserat på att 
ingen verksamhet pågår, men att människor rör sig längs Ånghammarvägen 
och/eller uppehåller sig på och intill gräsplanerna. Området är inte inhägnat. 

Skyddsvärdet för området bedöms som måttligt till stort. 

För att bättre bedöma riskerna med området söder om Ånghammarvägen behövs 
ytterligare undersökningar om mark- och grundvattenförhållanden. 

12.1 Sammanfattande bedömning 
Risken för att människor idag skall exponeras av förorenad jord inom aktuellt om-
råde norr om Ånghammarvägen är begränsad eftersom det inte påträffats några 
nämnvärda föroreningar. Däremot finns risk att människor och djur kan exponeras 
av de ytliga föroreningar som påträffats alldeles söder Ånghammarvägen. Eftersom 
markytan till övervägande del är gräsbevuxen bedöms inte exponeringsrisken nu 
som uppenbar, men ifall jorden under gräset blottläggs finns risk för exponering via 
intag av jord eller damning.  

Eftersom området inte är inhägnat är det lätt åtkomligt för barn och vuxna.  

Baserat på vad vi vet idag bedöms risken för påverkan på miljön som måttlig till 
stor. Föroreningar med höga metallhalter har påträffats ytligt i fyra provpunkter all-
deles söder om Ånghammarvägen och det kan inte uteslutas att det kan finnas mera 
föroreningar inom markområdet söderut, som idag utgörs av en fotbollsplan. Tänk-
bar spridningsväg för föroreningarna bedöms främst vara via grundvattenströmmar 
till Lotorpsån i söder.  

13 Rekommendationer 
Baserat på genomförda undersökningar rekommenderar WSP att: 

• Komplettera undersökningen med några provpunkter inom detaljplaneom-
rådets östligaste del där slaggbitar påträffats på marken. Dessutom några 
provpunkter på andra sidan Ånghammarvägen, mitt för provpunkterna 2, 3, 
4 och 5. 

• Vid eventuell framtida schaktning i jorden söder om Ånghammarvägen 
skall man vara observant på föroreningarna och vidta lämpliga försiktig-
hetsmått, till exempel skydda sig mot hudkontakt och damm. 

• Eventuell uppschaktad jord från området söder om Ånghammarvägen be-
döms som förorenad och skall transporteras till mottagningsanläggning som 
har tillstånd att ta emot dessa massor. 

• P.g.a. att halten arsenik överstiger nivå för akuttoxicitet i ytliga jordar söder 
om Ånghammarvägen bör detta område inhägnas och kompletterande 
undersökningar inom området bör genomföras. 

14 Övrigt 
Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmäss-
iga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det 
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finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer 
ämnen och föreningar som inte analyserats. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala 
tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. Inför schakt- och mark-
arbetena bör kontrollplan samt miljö-, hälso-, och säkerhetsplan upprättas. Dessa 
dokument bifogas normalt anmälan om efterbehandlingsåtgärd. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett 
om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

15 Referenser 
J&W, 1987. Finspång, Lotorp. Nytt föreningshus, markförhållanden. Geoteknisk 
utredning för totalentreprenad. Littera: 7 033 881, 1987-12-11. 

Hylanders Geobyrå, 1988. Provtagningar av jord och grundvatten 

Livsmedelsverket, 2001. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 
2001:30. 

Länsstyrelsen Östergötland, 1996 och reviderad 2009. MIFO-inventering objekt 
F0562-0013, Fiskeby AB/Lotorps f.d. impregneringsanläggning. 

Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 

SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. Rapport 2013:01 

SPI, 2012. SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer 
och dieselanläggningar. 

Terratema AB, 1989. Lotorp f d impregneringsplats. Miljöpåverkansbedömning och 
förslag till saneringsåtgärder. Uppdrag 89010, 1989-05-19. 

Terratema AB, 1992. Lotorp f d impregneringsplats. Miljöskyddsåtgärder, utförande 
och bedömda kostnader. Uppdrag 92012, 1992-02-92. 
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RITNING 101M1121 

Plan med läge för provpunkter  
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      BILAGA 1  

 Sammanställning av fältobservationer samt utförda fältanalyser 
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Anm. Värden över riktvärdet för känslig markanvändning, KM, markeras med kursiv text och över riktvärdet för mindre känslig markanvänd-
ning, MKM, markeras med fet text. Halt < LOD = under XRF - instrumentets detektionsgräns. 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM / MKM                80 / 200     250 / 500      10 / 25       50 / 400 
 

 
WSP Samhällsbyggnad 
Box 71 
581 02 Linköping 
Besök: S:t Larsgatan 3 
Tel: 013-30 36 00 
Fax: 013-12 52 82 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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Nr. 
 

Djup 
[m] 

Jordart  
[Bedömd i fält ] 

Provdjup 
[m] 

PID1 
[ppm] 

Cu2 
[mg/kg] 

Zn 
[mg/kg] 

As 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg] 

Anm. 

PP1, GV 0 – 0,4 gr Sa 0 – 0,4 0 <LOD 63 <LOD 34 vx (växtdelar)  
 0,4 – 0,6 sa Si 0,4 – 0,6 0 <LOD 101 13 51 Mörk  
 0,6 – 1,0 sa le Si,  0,6 – 1,0 0 <LOD 70 <LOD 29 Rostfläckig, lite vx 
 1,0 – 1,4 le Si 1,0 – 1,4 0 <LOD 51 <LOD 35 Rostfläckig, vx 
 1,4 – 2,0 si Sa 1,4 – 2,0 0 <LOD 47 <LOD 25 Rostfläckig 
 2,0 – 3,0 sa Si 2,0 – 3,0 0 <LOD 34 <LOD 21 Fuktigt  
          

PP2 0 – 0,4 F: mu gr Sa 0 – 0,4 0 <LOD 103 <LOD 66  
 0,4 – 1,0 F: (le) gr Sa 0,4 – 1,0 0 45 108 130 33 Tegel  
 1,0 – 1,3 le Si 1,0 – 1,3 0 62 108 76 48  
 1,3 – 1,6 si Le 1,3 – 1,6 0 <LOD 79 35 42  
 1,6 – 2,0 le Si 1,6 – 2,0 0 <LOD 83 14 31 varvig 
          

PP3 0 – 0,5 F: st sa Gr 0 – 0,5 0 <LOD 193 <LOD 3124 Tegel  
 0,5 – 1,0 si sa Saf 0,5 – 1,0 0 <LOD 179 <LOD 356  
 1,0 – 2,0 si Le 1,0 – 2,0 0 <LOD 79 <LOD 51 Varvig  
          
          
          

                                                   
1 PID – Fotojonisationsdetektor, indikerar förekomst av flyktiga kolväten 
2 Cu, Zn, As, och Pb – mätt med scanninginstrument typ XRF (röntgenfluorescens) 
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Nr. 
 

Djup 
[m] 

Jordart  
[Bedömd i fält ] 

Provdjup 
[m] 

PID 
[ppm] 

Cu 
[mg/kg] 

Zn 
[mg/kg] 

As 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg] 

Anm. 

PP4 0 – 0,4 F: mu Sa 0 – 0,4 0 <LOD 135 <LOD 103 Vx och kol 
 0,4 – 1,0 le Saf 0,4 – 1,0 0 <LOD 58 12 23 Rostfläckig  
 1,0 – 2,0 saf Sa 1,0 – 2,0 0 <LOD 44 <LOD 21 Rostfläckig 
          

PP5 0 – 0,4 mu Sa 0 – 0,4 0 <LOD 86 81 70 Vx  
 0,4 – 1,0 si Saf 0,4 – 1,0 0 <LOD 65 <LOD 32 Rostfläckig, vx 
 1,0 – 1,5 si Saf 1,0 – 1,5 0 <LOD 48 40 24 Rostfläckig 
 1,5 – 2,0 saf Sa 1,5 – 2,0 0 <LOD 36 <LOD 26 Rostfläckig 
          

PP6 0 – 0,3 mu Sa 0 – 0,3 0 <LOD <LOD <LOD 22  
 0,3 – 0,6 si Saf 0,3 – 0,6 0 <LOD 53 <LOD 26 Rostfläckig, vx 
 0,6 – 1,0 saf Sa 0,6 – 1,0 0 <LOD 56 <LOD 26 Stopp i Mn 
          

PP7, GV 0 – 0,4 mu gr Sa 0 – 0,4 0 <LOD 88 <LOD 50 Vx  
 0,4 – 0,8 si Le 0,4 – 0,8 0 <LOD 87 <LOD 43 Rostfläckig 
 0,8 – 1,0 (le) Si 0,8 – 1,1 0 <LOD 50 <LOD 23 Rostfläckig 
 1,0 – 1,5 si sa Saf 1,0 – 1,5 0 <LOD 46 <LOD 25  
 1,5 – 2,0 sa Saf 1,5 – 2,0 0 <LOD 47 <LOD 19  
 2,0 – 2,5 sa Saf 2,0 – 2,5 0 <LOD 37 <LOD 20 Fukt  
 2,5 - 3,0 saf Sa 2,5 - 3,0 0 <LOD 38 <LOD 18 Blöt  
          

PP8 0 – 0,4 F: gr Sa 0 – 0,4 0 <LOD 40 <LOD 26 Rostfläckig  
 0,4 – 1,0 F: (le) (st) si Sa 0,4 – 1,0 0 <LOD 56 <LOD 32 Mörk, trä 
 1,0 – 1,5 F: (le) si Sa 1,0 – 1,5 0 <LOD 46 <LOD 22 Mörk 
 1,5 – 2,0 F: le si mu Sa 1,5 – 2,0 0 8 24 5 11 Mörk, vx 
 2,0 – 2,2 gr Sa 2,0 – 2,2 0 12 32 <LOD 15 Svart  
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Nr. 
 

Djup 
[m] 

Jordart  
[Bedömd i fält ] 

Provdjup 
[m] 

PID 
[ppm] 

Cu 
[mg/kg] 

Zn 
[mg/kg] 

As 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg] 

Anm. 

PP8 2,2 – 2,5 le Si 2,2 – 2,5 0 9 27 6 13 Rostfläckig, varvig 
 2,5 – 3,0 si Saf 2,5 – 3,0 0 7 14 5 9 Blöt  
          

PP9 0 – 0,3 F: (st) gr sa 0 – 0,3 0 12 55 <LOD 16 Vx  
 0,3 – 0,8 F: sa Saf 0,3 – 0,8 0 10 18 4 12  
 0,8 – 1,3 F: le sa 0,8 – 1,3 0 10 28 <LOD 24 Rostfläckig 
 1,3 – 1,7 le Si 1,3 – 1,7 0 <LOD 27 <LOD 16 Rostfläckig 
 1,7 – 2,0 si Le 1,7 – 2,0 0 22 62 5 17 (vx) 
          

PP10 0 – 0,2 F: gr sa 0 – 0,2 0 10 33 <LOD 14  
 0,2 – 0,6 F: si Sa  0,2 – 0,6 0 11 18 3 12  
 0,6 – 0,8 F: Sa 0,6 – 0,8 0 8 33 <LOD 15 Mörk, tegel 
 0,8 – 1,5 si Le 0,8 – 1,5 0,1 24 71 4 21 (vx). Indikation, Cr  
 1,5 – 2,0 le Si 1,5 – 2,0 0 10 14 6 12 Rostfläckig, varvig 
          

PP11 0 – 0,3 F: gr le Sa 0 – 0,3 0 19 48 4 15  
 0,3 – 0,6 F: le sa Si 0,3 – 0,6 0 12 34 <LOD 14  
 0,6 – 1,0 si Le 0,6 – 1,0 0 21 52 <LOD 21  
 1,0 – 1,4 le Si 1,0 – 1,4 0 14 32 6 11 Rostfläckig, varvig 
 1,4 – 2,0 si Sa 1,4 – 2,0 0 <LOD 16 4 10 Rostfläckig 
          

PP12 0 – 0,2 F: gr sa 0 – 0,2 0,5 13 55 <LOD 20 Indikation, Hg 
 0,2 – 0,4 F: le Sa 0,2 – 0,4 0 7 17 4 10  
 0,4 – 1,0 le Si 0,4 – 1,0 0 8 28 <LOD 13 Rostfläckig 
 1,0 – 1,6 si Saf 1,0 – 1,6 0 <LOD 6 6 8 Rostfläckig, blöt 
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Nr. 
 

Djup 
[m] 

Jordart  
[Bedömd i fält ] 

Provdjup 
[m] 

PID 
[ppm] 

Cu 
[mg/kg] 

Zn 
[mg/kg] 

As 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg] 

Anm. 

PP13 0 – 0,3 F: gr Sa 0 – 0,3 0,1 12 40 4 15  
 0,3 – 0,6 F: le si Sa 0,3 – 0,6 0 10 25 4 13  
 0,6 – 1,0 si Sa 0,6 – 1,0 0 7 12 4 7 Rostfläckig, blöt 
          

PP14 0 – 0,2 F: gr Sa 0 – 0,2 0 11 29 <LOD 15  
 0,2 – 0,7 si Sa 0,2 – 0,7 0 9 10 6 9 Rostfläckig 
 0,7 – 1,0 saf Si 0,7 – 1,0 0 <LOD 7 <LOD 11 Rostfläckig 
          

SED1 0 – 0,4 (le) mu Si 0 – 0,4 0 16 44 <LOD 22 Provtagning med spade 
          

SED2 0 – 0,1 mu Si 0 – 0,1 0 7 41 <LOD 14 Provtagning med spade 
 0,1 – 0,4 (mu) Si 0,1 – 0,4 0 13 43 3 12  
          

SED3 0 – 0,2 Saf 0 – 0,2 0 11 42 <LOD 27 Provtagning med spade 
 0,2 – 0,4 si Mu 0,2 – 0,4 0 14 75 4 23  
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Jordartsbenämningar enligt Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) och Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS) beteckningssystem.  
Se http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=573  
 
Förklaring till använda beteckningar i denna undersökning 
 
mu mullhaltig Mu mulljord 
le lerig  Le lera 
si siltig   Si silt 
sa  sandig  Sa sand 
saf finsandig Saf finsand 
gr grusig  Gr grus 
st stenig  Mn morän 
vx växtdelar F fyllning 
( ) något, ex.vis (le) 
   
  

181



 
Uppdragsnr: 10183854 Miljöteknisk markundersökning Tall-

gläntan, Lotorp, Finspångs kommun 
 

Daterad: 2013-09-02  

 Reviderad:   

Handläggare: Jörgen Svensson Status: Final  
 

 

 21 (22) 
 

L:
\5

46
5\

10
18

38
54

 - 
Ta

llg
lä

nt
an

, M
M

U
\3

_D
ok

um
en

t\R
ap

po
rt 

P
M

\R
ap

po
rt,

 fi
na

l 
13

09
04

.d
oc

x 
M

al
l: 

R
ap

po
rt 

A
dv

an
ce

d 
20

10
.d

ot
 v

er
 1

.0
 

     BILAGA 2  

        Laboratorierapporter, jord 
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1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP2, 0.4-1.0m
Provtagningsdjup :  0.4-1.0 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 81.6 %±8.2

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS±0.90

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS±1.5

GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater >C16-C35 18 mg/kg TS±4.5

GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

HS-GC/MS Bensen 0.0031 mg/kg TS±0.001
HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS±0.03

HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.03
HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS±0.03

Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Naftalen 0.24 mg/kg TS±0.05

Beräknad PAH-L,summa 0.24 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Fenantren 0.16 mg/kg TS±0.03
GC/MS Fluoranten 0.17 mg/kg TS±0.03

GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Pyren 0.14 mg/kg TS±0.03

Beräknad PAH-M,summa 0.47 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen 0.081 mg/kg TS±0.02

GC/MS Benso(a)pyren 0.081 mg/kg TS±0.02

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272963

Sida  1 (2)
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1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP2, 0.4-1.0m
Provtagningsdjup :  0.4-1.0 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Benso(b)fluoranten 0.15 mg/kg TS±0.03

GC/MS Benso(k)fluoranten 0.040 mg/kg TS±0.009

GC/MS Benso(ghi)perylen 0.085 mg/kg TS±0.02

GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.13 mg/kg TS±0.03

GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.057 mg/kg TS±0.01

Beräknad PAH-H,summa 0.62 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.54 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.80 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 360 mg/kg TS±72
SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 78 mg/kg TS±16

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 33 mg/kg TS±6.6
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.81 mg/kg TS±0.16

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 5.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 39 mg/kg TS±7.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 390 mg/kg TS±78
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 11 mg/kg TS±2.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 24 mg/kg TS±4.8
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 210 mg/kg TS±53

SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.080 mg/kg TS±0.02

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 3683 1664 7721 7007

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-12

Provets märkning :  Tallgläntan PP8, 2.0-2.2m
Provtagningsdjup :  2.0-2.2 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.0 %±8.8

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS±0.90

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS±1.5

GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.5

GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

HS-GC/MS Bensen 0.0066 mg/kg TS±0.001
HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS±0.03

HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.03
HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS±0.03

Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.009

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Fenantren 0.038 mg/kg TS±0.009
GC/MS Fluoranten 0.032 mg/kg TS±0.009

GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS±0.009

Beräknad PAH-M,summa 0.070 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.009

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-12

Provets märkning :  Tallgläntan PP8, 2.0-2.2m
Provtagningsdjup :  2.0-2.2 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.009

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 3.5 mg/kg TS±0.70
SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 52 mg/kg TS±10

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 11 mg/kg TS±2.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.19 mg/kg TS±0.04

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 6.0 mg/kg TS±1.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 18 mg/kg TS±3.6
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 11 mg/kg TS±2.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 23 mg/kg TS±4.6
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 47 mg/kg TS±12

SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.018 mg/kg TS±0.005

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 3582 1664 7427 7801

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP10, 0.6-0.8m
Provtagningsdjup :  0.6-0.8 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.9 %±8.7

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS±0.90

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS±1.5

GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.5

GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS±0.001
HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS±0.03

HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.03
HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS±0.03

Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.009

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS±0.009

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.009
GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.009

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP10, 0.6-0.8m
Provtagningsdjup :  0.6-0.8 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.009

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.009

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2013-08-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1616 8669 7928 7209

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP2, 1.3-1.6m
Provtagningsdjup :  1.3-1.6 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 70.0 %±7.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 25 mg/kg TS±5.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 190 mg/kg TS±38

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 17 mg/kg TS±3.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.33 mg/kg TS±0.07

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 19 mg/kg TS±3.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 44 mg/kg TS±8.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 100 mg/kg TS±20

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 42 mg/kg TS±8.4
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 66 mg/kg TS±13

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.013 mg/kg TS±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 3182 1667 7123 7602

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP3, 0-0.5m
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.2 %±8.9

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 6.7 mg/kg TS±1.3

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 42 mg/kg TS±8.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 6100 mg/kg TS±1200

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.74 mg/kg TS±0.15

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 4.3 mg/kg TS±0.86

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 27 mg/kg TS±5.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 14 mg/kg TS±2.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 8.8 mg/kg TS±1.8
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 190 mg/kg TS±48
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.026 mg/kg TS±0.007

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2881 6965 7620 7204

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP3, 1.0-2.0m
Provtagningsdjup :  1.0-2.0 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 67.8 %±6.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 5.9 mg/kg TS±1.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 170 mg/kg TS±34

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.25 mg/kg TS±0.05

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 13 mg/kg TS±2.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 42 mg/kg TS±8.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 58 mg/kg TS±12

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 33 mg/kg TS±6.6
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 64 mg/kg TS±13

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.014 mg/kg TS±0.004

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2681 6169 7421 7503

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP4, 0-0.4m
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.3 %±8.9

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 39 mg/kg TS±7.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 76 mg/kg TS±15

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 120 mg/kg TS±24

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.36 mg/kg TS±0.07

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 4.2 mg/kg TS±0.84

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 19 mg/kg TS±3.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 10 mg/kg TS±2.0
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 130 mg/kg TS±33
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.085 mg/kg TS±0.02

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2581 6564 7029 7505

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP5, 0-0.4m
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.0 %±9.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 170 mg/kg TS±34

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 120 mg/kg TS±24

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 90 mg/kg TS±18

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.20 mg/kg TS±0.04

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 4.5 mg/kg TS±0.90

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 51 mg/kg TS±10

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 70 mg/kg TS±14

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 8.7 mg/kg TS±1.7
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 17 mg/kg TS±3.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 73 mg/kg TS±18
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.039 mg/kg TS±0.01

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2381 6666 7520 7309

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272976
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-12

Provets märkning :  Tallgläntan PP7, 0-0.4m
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 75.9 %±7.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 5.8 mg/kg TS±1.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 54 mg/kg TS±11

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 47 mg/kg TS±9.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.25 mg/kg TS±0.05

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 5.5 mg/kg TS±1.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 20 mg/kg TS±4.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 9.7 mg/kg TS±1.9
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 22 mg/kg TS±4.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 56 mg/kg TS±14
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.023 mg/kg TS±0.006

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2181 6167 7422 7205

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272978
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP10, 0.8-1.5
Provtagningsdjup :  0.8-1.5 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 77.7 %±7.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 5.0 mg/kg TS±1.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 140 mg/kg TS±28

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 13 mg/kg TS±2.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.25 mg/kg TS±0.05

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 12 mg/kg TS±2.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 33 mg/kg TS±6.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 48 mg/kg TS±9.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 27 mg/kg TS±5.4
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 56 mg/kg TS±11

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 84 mg/kg TS±21
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.012 mg/kg TS±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2081 6567 7925 7900

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272979
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP11, 0-0.3m
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.1 %±9.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 3.3 mg/kg TS±0.66

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 63 mg/kg TS±13

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 7.8 mg/kg TS±1.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.15 mg/kg TS±0.03

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 6.4 mg/kg TS±1.3

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 12 mg/kg TS±2.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 13 mg/kg TS±2.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 7.6 mg/kg TS±1.5
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 24 mg/kg TS±4.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 44 mg/kg TS±11
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.010 mg/kg TS±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1816 8466 7221 7508

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272981
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP12, 0-0.2m
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.6 %±9.5

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 2.4 mg/kg TS±0.48

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 66 mg/kg TS±13

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 6.5 mg/kg TS±1.3

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.17 mg/kg TS±0.03

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 6.4 mg/kg TS±1.3

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 13 mg/kg TS±2.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 11 mg/kg TS±2.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 7.2 mg/kg TS±1.4
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 23 mg/kg TS±4.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 44 mg/kg TS±11
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1316 8763 7527 7408

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272986
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-13

Provets märkning :  Tallgläntan PP14, 0.2-0.7m
Provtagningsdjup :  0.2-0.7 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.2 %±8.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 4.2 mg/kg TS±0.84

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 26 mg/kg TS±5.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 4.9 mg/kg TS±0.98

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.16 mg/kg TS±0.03

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 2.4 mg/kg TS±0.48

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 11 mg/kg TS±2.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 10 mg/kg TS±2.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 4.7 mg/kg TS±0.94
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 13 mg/kg TS±3.3
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1216 8462 7321 7507

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-12

Provets märkning :  Tallgläntan SED1, 0-0.4m
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 81.1 %±8.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 2.9 mg/kg TS±0.58

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 67 mg/kg TS±13

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 11 mg/kg TS±2.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.22 mg/kg TS±0.04

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 6.3 mg/kg TS±1.3

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 12 mg/kg TS±2.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 20 mg/kg TS±4.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 16 mg/kg TS±3.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 23 mg/kg TS±4.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 54 mg/kg TS±14
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.017 mg/kg TS±0.004

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9984 6776 2816 6698

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13273000

Sida  1 (1)

201



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-12

Provets märkning :  Tallgläntan SED3, 0.2-0.4m
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Mats Axelsson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 83.3 %±8.3

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 6.1 mg/kg TS±1.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 86 mg/kg TS±17

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.35 mg/kg TS±0.07

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 7.8 mg/kg TS±1.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 18 mg/kg TS±3.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 21 mg/kg TS±4.2

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 12 mg/kg TS±2.4
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 28 mg/kg TS±5.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 94 mg/kg TS±24
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.034 mg/kg TS±0.009

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

Linköping  2013-08-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9887 6177 2316 6797

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-21
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Tallgläntan GV7
Provtagare :  Jörgen Svensson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450
Temperatur vid ankomst :  10 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <0.01 mg/l±0.003

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <0.01 mg/l±0.003

GC/MS Alifater >C10-C12 <0.01 mg/l±0.003

GC/MS Alifater >C12-C16 <0.01 mg/l±0.003

GC/MS Alifater >C16-C35 0.011 mg/l±0.005

Beräknad Alifater summa >C5-C35 0.011 mg/l
GC/MS Aromater >C8-C10 <0.01 mg/l±0.003

GC/MS Aromater >C10-C16 <0.01 mg/l±0.003

GC/MS Aromater s:a C8-C16 <0.01 mg/l
GC/MS Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <0.01 mg/l
GC/MS Aromater >C16-C35 <0.002 mg/l±0.0004

HS-GC/MS Bensen <0.0001 mg/l±0.00003

HS-GC/MS Toluen <0.001 mg/l±0.0003

HS-GC/MS Etylbensen <0.001 mg/l±0.0003

HS-GC/MS Xylener <0.001 mg/l±0.0003

GC/MS Acenaften <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Acenaftylen <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Naftalen <0.0001 mg/l±0.00003

Beräknad PAH-L,summa <0.0001 mg/l
GC/MS Antracen <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Fenantren <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Fluoranten <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Fluoren <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Pyren <0.0001 mg/l±0.00003

Beräknad PAH-M,summa <0.0002 mg/l
GC/MS Benso(a)antracen <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Benso(a)pyren <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Benso(b)fluoranten <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Benso(k)fluoranten <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Benso(ghi)perylen <0.0001 mg/l±0.00003

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

Box 71
581 02  LINKÖPING

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10183854
Konsult/ProjNr  :  Jörgen Svensson
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2013-08-21
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Tallgläntan GV7
Provtagare :  Jörgen Svensson

Ankomstdatum :  2013-08-21
Ankomsttidpunkt :  1450
Temperatur vid ankomst :  10 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.0001 mg/l±0.00003

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.0001 mg/l±0.00003

Beräknad PAH-H,summa <0.0003 mg/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.001 mg/l
Beräknad PAH,summa övriga <0.001 mg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As, filt 0.96 µg/l±0.19

SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb, filt 0.96 µg/l±0.19

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd, filt 0.54 µg/l±0.11

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co, filt 1.9 µg/l±0.38

SS-EN ISO 17294-2:2005 Koppar, Cu, filt 51 µg/l±10

SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr, filt 8.1 µg/l±1.6

SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni, filt 12 µg/l±2.4

SS-EN ISO 17294-2:2005 Vanadin, V, filt 0.13 µg/l±0.03

SS-EN ISO 17294-2:2005 Zink, Zn, filt 16 µg/l±3.2

SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 µg/l

Kommentar                               

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer.
Ändringen avser toluen.
På grund av tekniska problem på laboratoriet har den lättflyktiga föreningen, toluen, omanalyserats vilket kan ha medfört
vissa förluster.

Linköping  2013-08-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig
Kontrollnr 7988 6175 1623 7308

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 13272920

Sida  2 (2)
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Miljökontroll konstgräsplan Lotorp 

1. Inledning 

Tidigare provtagningar av WSP har påvisat höga halter av arsenik på ytan som 

planeras bli konstgräsplan i vid Lotorps idrottsplats. Ramböll har tagit fram en 

provtagningsplan för kompletterande provtagning av området för att kunna 

avgränsa förekommande föroreningar och ta fram en saneringsplan utgående från 

föreslagna åtgärdsmål för området (Ramböll, 2017). 

2. Provtagningsstrategi 

Provtagning har genomförts i enlighet med inlämnad provtagningsplan (Ramböll, 

2017, bilaga 2). Området har delats in i rutor om 10 x 10 m. Provtagning har 

koncentrerats till de områden där tidigare höga halter har påträffats. I varje ruta 

grävdes med grävmaskin 5 st provgropar ner till 0,5 m djup. Ifrån varje 

provgrop/hög från provgrop togs 6 st delprov ut. Ett samlingsprov bestod av ett 

väl blandat prov ifrån 5 st gropar/högar (sammanlagt 30 st delprov). På platser 

där det av olika anledningar inte kunde grävas 5 st gropar (t.ex. på grund av väg, 

mur, träd) togs ett samlingsprov av så många gropar som var möjliga att gräva.  

2.1 Analyser 
Samtliga uttagna samlingsprover har analysreats med avseende på arsenik mfl 

metaller samt i vissa prover pH och TOC.   

2.2 Miljökontroll 
Prover har uttagits kring området för konstgräsplanen, samt på en yta inom 

planen i flera etapper. Se bilaga 2 – fältanteckningar för notering om antal gropar 

samt övriga noteringar. 

2.2.1 Provtagning etapp 1 
I en första etapp uttogs 35 st samlingsprover från lika många rutor.  

 

Resultatet sammanställdes och en bedömning av ytterligare undersöknings behov 

gjordes. I samlingsproverna från etapp1 som uttagits runt planen överskrider 

arsenikhalten i alla prover utom 1 PSRV1 (samt oftast MKM och ofta även PSRV2). 

Arsenik förorening bedöms inte avgränsad, därmed behövs en etapp 2 av 

provtagning. I området kring en mur från bruket, bedöms det svårt att utöka 

provtagning, samt kommande ev. sanering. 

 

Området på konstgräsplanen där halt över FA påträffats tidigare bedöms 

avgränsat, ingen ytterligare provtagning behövs. 
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2.2.2 Provtagning etapp 2 
I etapp 2 uttogs samlingsprover i 24 st provrutor. Provernar uttas med grävare 

där det är möjligt och med geokäpp där grävmaskin inte kan komma fram. Med 

geokäpp provtas endast det ytliga jordlagret (ca 1-2 dm).  Se bilaga 2 - 

fältprotokoll.  

 

Utifrån erhållna resultat är föroreningen inte heller avgränsad och ett större 

område kan vara förenat och orsaka oacceptabla risker.   

 

Resultatet sammanställdes och en bedömning av ytterligare undersöknings behov 

gjordes. I samlingsproverna från etapp 2 är arsenikhalten generellt lägre än i 

etapp 1. Arsenik förorneingen bedöms inte avgränsad, därmed behövs en etapp 3 

av provtagning. I området kring en mur från bruket, bedöms det svårt att utöka 

provtagning, samt kommande ev. sanering. 

2.2.3 Provtagning etapp 3 
I etapp 3 provtogs 15 st rutor. Samtliga rutor kunde grävas med grävmaskin. I tre 

rutor uppmättes halter av arsenik över riktvärdet för PSRV 1. Bly, och zink 

uppmättes i halter över MKM. Bly, zink, kadmium och koppar uppmättes även i 

halter över KM. 

 

Arsenik förorneingen bedöms inte helt avgränsad, därmed kan en etapp 4 av 

provtagning behövas, vidare reses en fråga kring åtgärdsmål för övriga ämnen. 

Detta sammanfattas dock nedan i stycket med förslag.  

3. Åtgärdsmål 

I anmälan beskrivs åtgärdsmålet för saneringen. Utgående från de tidigare 

genomförda utredningarna har beslutats att en åtgärd ned till djupet 0,5 m skall 

genomföras, massor under djupet 0,5 m kan lämnas kvar. För den översta 0,5 m 

gäller att  

 massor på området där det kommer anläggas en konstgräsplan skall 

avlägsnas till dess beräknat UCLM95 för arsenik underskrider PSRV 2 (100 

mg/kg TS).  

 massor utanför planerad konstgräsplan skall avlägsnas till dess beräknat 

UCLM95 för arsenik underskrider PSRV 1 (10 mg/kg TS), vilket motsvarar 

KM. 

 

Vid framtagande av saneringsplanen har därför dessa PSRV 1 och PSRV 2 använts 

som mätbara åtgärdsmål för arsenik. Då det visat sig finnas ytterligare metaller i 

höga halter har för dessa ämnen gjorts en jämförelse mot de generella 

riktvärdena för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM) samt nivån för FA (Naturvårdsverket, 2010, 2016). Vidare är en jämförelse 

mot KM och MKM samt FA av vikt för anläggning som tar emot schaktmassor.  
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Figur 1. Område med planerad konstgräsplan markerat med grönt, där gäller 

PSRV2. Området utanför planerad konstgräsplan markerat med rött, där gäller 

PSRV 1. 

3.1 Beskrivning KM, MKM 
De generella riktvärdena är utarbetade för att gälla för ett stort antal objekt över 

hela landet (Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

bedömning av förorenad mark har utarbetats för två olika typer av 

markanvändning där exponeringsvägar och exponerade grupper samt 

skyddsvärdet för miljön varierar. De två typerna av markanvändning är: 

- Känslig markanvändning (KM) 

- Mindre känslig markanvändning (MKM) 

 

För KM gäller att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och de 

flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla grupper av 

människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en 

livstid. 

 

För MKM gäller att markkvaliteten begränsar val av markanvändningen. Marken 

kan exempelvis utnyttjas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade 

grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma 

tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt. 

3.2 Beskrivning FA 
För farligt avfall (FA) används framtagna nivåer från Avfall Sverige, Rapport  

2007:01 (Avfall Sverige, 2009).  
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3.3 Beskrivning av Representativa halter 
Ett områdes representativa halt är enligt Naturvårdsverket (2009) den halt som 

bäst representerar risksituationen i kontakt- och spridningsmedier utan att risken 

underskattas. Den representativa halten kan exempelvis uttryckas som en skattad 

medelhalt (med eller utan gardering för osäkerheter), 90-percentilen, uppmätt 

maximalhalt eller som UCLM (övre konfidensgräns för medelhalten) 

(Naturvårdsverket, 2009).  

 

UCLM95-halter tar hänsyn till antalet prov, deras standardavvikelse samt 

medelhalter och är områdets representativa halt av en förorening som områdets 

verkliga medelhalt med 95 % sannolikhet understiger. Detta är alltså ett 

konservativt mått på om området skulle kunna utgöra en oacceptabel risk eller 

inte. Beroende på valet av metod för uträkning av representativ halt ovan kommer 

ett områdes framräknade medelhalt att variera. Exempelvis är UCLM95-halter alltid 

(när det finns en variation) högre än medelvärdet.  

 

Beroende på val av beräknad representativ halt bör även begreppet ”felklassning” 

förklaras. När ett förorenat område ska klassas som (1) i behov av åtgärder eller 

(2) ej i behov av åtgärder, så kan två typer av fel begås vid klassningen: 

1. Ett område som i verkligheten är i behov av åtgärder klassas som att 

åtgärder inte krävs. Detta kan leda till kvarstående hälso- och miljörisker. 

2. Ett område som i verkligheten inte kräver åtgärder klassas som att åtgärder 

krävs. Detta kan leda till extra åtgärdskostnader. Dessa felbeslut kan inträffa på 

grund av att alla undersökningar är behäftade med osäkerheter, bl.a. orsakade av 

det begränsade antalet undersökningspunkter i en utredning.  

 

I miljösammanhang betraktas oftast fel av typ 1 som mer allvarliga än fel av typ 2 

eftersom fel av typ 1 kan leda till kvarstående hälso- och miljörisker som man inte 

är medveten om. Fel av typ 2 leder däremot till ökade kostnader och 

miljöpåverkan. 

 

Om medelvärdet av stickproverna används som representativ halt så blir 

sannolikheten för fel av typ 1 och 2 ungefär lika stora. För bedömning av risker för 

markmiljö och spridning till ytvatten bedöms medelhalten vara en rimlig 

representativ halt. Vid bedömning av hälso- och spridningsrisker vill man hellre 

undvika typ 1-fel. I dessa fall kan man istället välja att använda UCLM som 

representativ halt eftersom UCLM minskar sannolikheten för typ 1-fel (men på 

bekostnad av ökad sannolikhet för typ 2-fel). UCLM har valts som representativ 

halt vilket innebär en gardering mot osäkerheterna så att hälso- och 

spridningsriskerna inte underskattas. 

 

UCLM och medelvärdet kan jämföras på följande sätt: Sannolikheten är 95 % att 

den verkliga medelhalten för ett område är lägre än UCLM95. Sannolikheten för ett 

typ 1-fel är då 5 %. För medelvärdet är motsvarande sannolikhet 50 % (man 

skulle kunna beteckna medelvärdet som UCLM50). Skillnaden illustrerar hur 

mycket säkrare UCLM95 är än medelvärdet då man vill undvika typ 1-fel. Det 
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innebär således att för UCLM90 och UCLM80 är sannolikheten för ett typ 1-fel är då 

10 % respektive 20 %. 

4. Resultat 

Både inom planerad konstgräsplan och utanför uppmättes arsenikhalter över både 

PSRV1 och PSRV 2. Höga halter (över FA) uppmättes av arsenik och bly. Halter 

över MKM uppmättes av krom, koppar, nickel, bly och zink. Halter över KM 

uppmättes av barium och kadmium. 

 

Nedan presenters resultat från de enskilda provpunkterna från de olika 

provtagningsomgångarna. I bilaga X visas i vilka rutor riktvärden överstigs (för 

samtliga ämnen)  

4.1 Norra sidan, etapp 1 
På områdets norra sida uppmättes halter av arsenik över MKM, PSRV 2 samt 

farligt avfall (FA) (Tabell 1) . Krom, bly och zink har uppmätts i halter över MKM. 

Kadmium, koppar, nickel, bly och zink har uppmätts i halter över KM.  

 

Tabell 1. Norra kortsidan, sammanställning analysresultat, etapp 1 

     PSRV  C4 C5 C6 C7 C8 C9 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM FA              

Torrsubstans         84,2 84,1 85,8 85,8 88,6 82,6 

TOC            2,6      

As 10 25 1000 100 88 1400 540 67 6,9 3,7 

Ba 200 300 10000   57 140 150 53 39 40 

Cd 0,8 12 100   0,28 3,2 1,5 0,33 0,76 0,31 

Co 15 35 100   4,9 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 

Cr 80 150 10000   43 300 150 29 18 12 

Cu 80 200 2500   35 64 70 40 90 15 

Ni 40 120 1000   11 19 49 8,6 7,8 8,9 

Pb 50 400 2500   38 130 940 1700 250 30 

V 100 200 10000   18 30 20 19 14 17 

Zn 250 500 2500   97 900 450 170 310 120 

Glödgningsförlust            4,5      

Glödgningsrest            95,5      

pH i mark             7,4       

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
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4.2 Östra sidan, etapp 1 
På områdets östra sida uppmättes halter av arsenik över MKM, samt över PSRV 2. 

Halter av koppar och nickel uppmättes över riktvärdet för MKM. Halter över 

riktvärdet för KM har uppmätts av kadmium, krom, koppar, nickel, bly och zink 

(Tabell 2).   

 

Tabell 2. Östra långsidan, sammanställning analysresultat, etapp 1 

     PSRV  D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3 K3 

PARAMETER PSRV 1*/ 
KM 

MKM FA                  

Torrsubstans         89,9 84,5 87,8 92 85,4 86,2 87 86,3 

TOC           3,8        

As 10 25 1000 100 51 200 100 8,6 65 180 45 180 

Ba 200 300 10000   41 110 66 52 54 90 74 94 

Cd 0,8 12 100   0,1 0,82 0,3 0,45 0,23 0,65 0,24 0,41 

Co 15 35 100   3,9 6 5,2 4,9 5,3 4,9 3,9 4 

Cr 80 150 10000   16 88 60 21 21 21 12 140 

Cu 80 200 2500   16 120 75 36 60 260 36 95 

Ni 40 120 1000   9,2 78 100 130 58 31 33 24 

Pb 50 400 2500   14 120 49 61 130 62 32 68 

V 100 200 10000   17 20 14 12 14 17 14 17 

Zn 250 500 2500   100 420 170 160 110 450 150 310 

Glödgningsförlust           6,7        

Glödgningsrest           93,3        

pH i mark           6         6,9   

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 

4.3 Västra sidan, etapp 1 
På områdets västra sida förekom halter av arsenik över PSRV 1 samt över MKM. 

Barium, nickel och bly har uppmätts i halter över KM. I en ruta uppmättes bly i 

halter över farligt avfall (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Västra långsidan, sammanställning analysresultat, etapp 1 

     PSRV D9 E9 F9 G9 H9 I9 J9 K9 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM FA                  

Torrsubstans         80,3 83,8 84,4 85,3 83,9 83,4 81,9 76,1 

TOC                       7,9 

As 10 25 1000 100 34 44 73 37 78 29 16 31 

Ba 200 300 10000   57 53 51 56 75 68 95 200 

Cd 0,8 12 100   0,47 0,23 0,21 0,1 0,24 0,28 0,31 0,39 

Co 15 35 100   4,4 4,7 5 5,3 5,5 4,9 6,1 7,9 

Cr 80 150 10000   26 28 33 22 41 21 13 18 

Cu 80 200 2500   29 31 28 31 48 36 60 71 

Ni 40 120 1000   13 29 50 43 18 14 41 48 

Pb 50 400 2500   9300 95 47 29 48 33 48 77 

V 100 200 10000   18 18 18 18 19 20 20 21 

Zn 250 500 2500   220 150 100 82 130 140 150 200 

Glödgningsförlust                       13,8 

Glödgningsrest                       86,2 

pH i mark         7,4             6,5 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
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4.4 Södra sidan, etapp 1 
På områdes södra sida uppmättes halter av arsenik över PSRV 1, MKM samt över 

PSRV 2 i några rutor. Kvicksilver, bly och zink uppmättes i halter över KM. Bly 

förekom även i halter över MKM (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Södra kortsidan, sammanställning analysresultat, etapp 1 

        L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM PSRV2                   

Torrsubstans       83,9 70,5 70,8 85,4 87,3 80,6 75,5 83,7 73,1 

TOC              2,3         

As 10 25 100 110 86 130 50 78 290 20 16 20 

Ba 200 300   92 100 110 46 34 93 98 86 78 

Cd 0,8 12   0,29 0,34 0,72 0,1 0,1 0,32 0,31 0,45 0,37 

Co 15 35   4,2 3,9 3,9 3,1 3,1 4,5 4,2 6,2 5,1 

Cr 80 150   48 21 17 11 17 35 17 14 19 

Cu 80 200   65 43 73 21 20 31 45 55 45 

Hg 0,25 2,5   0,037 0,35 0,039 0,012 0,014 0,041 0,033 0,036 0,06 

Ni 40 120   17 14 28 12 13 31 35 16 21 

Pb 50 400   140 56 76 16 16 35 430 2100 110 

V 100 200   21 20 20 14 14 21 23 16 20 

Zn 250 500   220 180 480 80 83 190 170 310 220 

Glödgningsförlust              4,1         

Glödgningsrest               95,9         

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 

4.5 Planen, etapp 1 
På planen uppmättes halter av arsenik över MKM samt PSRV2, men inga halter 

över nivån för FA. Uppmättahalter av nickel överstiger riktvärdet för MKM och 

halterna av krom, koppar, bly och zink överstiger riktvärdet för KM (Tabell 5). 

 

 

Tabell 5. Plan, sammanställning analysresultat, etapp 1 

     PSRV  G5 G6 H6 H5 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM FA          

Torrsubstans         86,4 86,9 86 86,8 

TOC         2,6       

As 10 25 1000 100 160 550 110 33 

Ba 200 300 10000   50 79 45 38 

Cd 0,8 12 100   0,1 0,27 0,1 0,28 

Co 15 35 100   5,1 7,3 4,1 5,2 

Cr 80 150 10000   22 82 50 19 

Cu 80 200 2500   24 90 45 39 

Ni 40 120 1000   39 230 18 11 

Pb 50 400 2500   18 110 20 140 

V 100 200 10000   20 18 12 15 

Zn 250 500 2500   110 290 95 210 

Glödgningsförlust         4,5       

Glödgningsrest         95,5       

pH i mark         6,6   7,5   

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
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4.6 Norra sidan, etapp 2 
Vid etapp 2 uppmättes halter av arsenik över riktvärdet för MKM. Bly förekom i 

halter över, KM, MKM och över FA (Tabell 6).  

 

Tabell 6. Norra kortsidan, sammanställning analysresultat, etapp 2 

        PSRV B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM FA                     

Torrsubstans         86,7 77,8 84,5 88 87 85,8 87,4 81,6 81,9 

TOC         1,4          

As 10 25 1000 100 1,25 4,4 4,1 9,6 47 39 4,2 2,6 1,25 

Ba 200 300 10000   19 57 42 53 93 100 31 50 60 

Cd 0,8 12 100   0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,57 0,1 0,1 0,1 

Co 15 35 100   2,8 7 5,4 4,3 4,8 4,5 3,9 5,3 5,6 

Cr 80 150 10000   8,2 18 14 12 17 19 10 12 13 

Cu 80 200 2500   4,4 15 13 13 24 31 14 11 8,3 

Hg 0,25 2,5 500   0,005 0,005 0,012 0,025 0,032 0,034 0,016 0,021 0,023 

Ni 40 120 1000   5,1 12 10 14 12 11 7 7,4 7,4 

Pb 50 400 2500   4,5 7,8 9,3 85 2600 220 750 26 16 

V 100 200 10000   11 22 17 14 19 19 13 16 19 

Zn 250 500 2500   19 38 33 73 170 240 68 47 47 

pH i mark         5,6                 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 

 

4.7 Östra sidan, etapp 2 
Uppmätta halter av arsenik underskrider PSRV 1, samt övriga riktvärden (tabell 

8). Uppmättahalter av bly och zink överstiger riktvärdet för KM i en av rutorna på 

östra sidan i etapp 2 (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Östra långsidan, sammanställning av analysresultat, etapp 2 

      PSRV C2 D2 E2 F2 G2 J2 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM              

Torrsubstans      92,4 86,9 93,1 92,5 83,6 84,9 

TOC                  

As 10 25 100 1,25 2,8 1,25 3,1 5,2 7,8 

Ba 200 300  19 31 34 35 49 86 

Cd 0,8 12  0,1 0,1 0,1 0,1 0,22 0,48 

Co 15 35  3,7 4,5 3,4 3,6 4,8 5,1 

Cr 80 150  9,8 13 10 11 13 16 

Cu 80 200  7,1 12 6,3 12 15 56 

Hg 0,25 2,5  0,012 0,023 0,021 0,016 0,029 0,061 

Ni*4 40 120  7,3 8,8 7,8 17 17 12 

Pb 50 400  6,2 13 8,1 14 22 84 

V 100 200  11 15 14 12 16 22 

Zn 250 500  21 37 43 58 66 300 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
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4.8 Västra sidan, etapp 2 
Arsenik uppmättes i halter över PSRV 1 och MKM  på västra sidan vid etapp 2. Bly 

har uppmätts i halter över KM och MKM (Tabell 8). 
 

Tabell 8. Västra långsidan, sammanställning analysresultat, etapp 2 

      PSRV C10 D10 E10 F10 G10 H10 I10 J10 K10 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM                    

Torrsubstans      83,7 81,6 79,8 82,3 79,9 76 79,1 85,5 74,5 

TOC                     

As 10 25 100 1,25 3,1 12 10 9,6 8,5 13 48 95 

Ba 200 300  33 54 65 54 68 73 110 72 78 

Cd 0,8 12  0,1 0,1 0,1 0,21 0,27 0,26 0,45 0,32 1,7 

Co 15 35  4 5,8 6,3 5,5 6,4 5,5 6,2 5,5 6,1 

Cr 80 150  9,9 15 24 20 19 14 16 19 21 

Cu 80 200  5,6 12 16 17 54 51 50 39 49 

Hg 0,25 2,5  0,005 0,02 0,029 0,02 0,046 0,032 0,044 0,033 0,089 

Ni 40 120  6 8,3 9,5 11 12 14 21 32 25 

Pb 50 400  7,9 16 54 64 91 930 260 59 790 

V 100 200  14 20 21 20 25 22 22 18 20 

Zn 250 500  28 70 69 97 140 89 200 160 950 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 

4.9 Norra sidan, etapp 3 
Halter av arsenik över riktvärdet för PSRV 1 uppmättes i en av rutorna (Tabell 9). 

 

Tabell 9. Norra kortsidan, sammanställning analysresultat, etapp 3 

      PSRV A5 A6 A7 A8 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM           

Torrsubstans       88,4 87,4 82,6 79,8 

As 10 25 100 11 3,5 4,6 7 

Ba 200 300   47 37 55 110 

Cd 0,8 12   0,1 0,1 0,1 0,21 

Co 15 35   4,7 4 5,2 9,5 

Cr 80 150   14 11 14 24 

Cu 80 200   13 12 17 30 

Ni 40 120   7,5 6,9 9,8 18 

Pb 50 400   11 13 22 40 

V 100 200   17 14 20 36 

Zn 250 500   44 34 48 75 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
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4.10 Östra sidan, etapp 3 
I en av rutorna förekom arsenik i halter över riktvärdet för PSRV 1. Halter över KM 

uppmättes även av kadmium, koppar, bly och zink. Bly och zink förekom även i 

halter över riktvärdet för MKM (Tabell 10). 

 

Tabell 10. Östra långsidan, sammanställning av analysresultat, etapp 3 

      PSRV L1 K1 J1 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM         

Torrsubstans       84,7 83,4 86,7 

As 10 25 100 21 6,6 5,4 

Ba 200 300   130 180 130 

Cd 0,8 12   1,1 0,86 0,43 

Co 15 35   4,1 4,9 3,9 

Cr 80 150   15 20 11 

Cu 80 200   130 64 67 

Ni 40 120   10 9,8 13 

Pb 50 400   240 1600 47 

V 100 200   27 46 45 

Zn 250 500   550 600 340 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 

4.11 Västra sidan, etapp 3 
Vid etapp 3 uppmättes halter av arsenik över riktvärdet för PSRV 1. Kadmium 

uppmättes i halter över KM, bly uppmättes i halter över KM och MKM, och zink 

uppmättes i halter över MKM (Tabell 11). 

 

Tabell 11. Västra långsidan, sammanställning analysresultat, etapp 3 

      PSRV E11 F11 G11 H11 I11 J11 K11 L11 

PARAMETER PSRV 1*/ 

KM 

MKM                   

Torrsubstans       88,6 89,8 85,9 83,7 81,1 84 84,6 76,1 

As 10 25 100 3,8 4,3 3,5 9,1 10 7,2 6,5 16 

Ba 200 300   57 65 73 140 120 76 55 160 

Cd 0,8 12   0,1 0,1 0,1 0,55 0,45 0,45 0,35 1 

Co 15 35   5,6 5,8 5,6 8,3 8,7 5,5 4,7 7,9 

Cr 80 150   13 14 14 15 17 16 13 19 

Cu 80 200   23 16 17 56 48 34 25 54 

Ni 40 120   8 8,8 8,3 36 31 14 13 28 

Pb 50 400   14 17 32 94 160 690 74 160 

V 100 200   17 20 20 25 28 24 15 27 

Zn 250 500   56 63 57 140 180 230 150 660 

* PSRV1 finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
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5. Förslag på fortsatta undersökningar 

Arsenikhalterna är inte avgränsade vad gäller området utanför 

konstgräsplanen. Där gäller åtgärdsmål PSRV 1. Ramböll rekommenderar 

att utöka provtagningsområdet för att avgränsa arsenik förekomsten. 

Figur 1 visar i vilka rutor riktvärden överstigs (för samtliga ämnen). Runt 

rutorna med pilar föreslås utökad provtagning. Totalt föreslås 3-4 rutor 

runt A5, 2 rutor runt L1 samt 3 rutor runt I11. I ruta H1, I1, H2, I2 skulle 

det vara bra om prov kan uttas men bedömnigen är att det är 

otillgängligt, varför ingen ytterligare avgränsning planerats där (figur x).  
 

 

Figur 1. Röda pilar markerar områden för ytterligare provtagning för avgränsning. 
I övrigt visas i figuren resultat provtagning, etapp 1, 2 och 3. Grön: <KM, Rosa: 
>KM, Orange: >MKM, Röd>FA. 

 

  

Figur 2. Foton från området vid H2-I2. 
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6. Förslag på ytterligare åtgärdsmål 

6.1 Åtgärdsmål för föroreningshalt i enskild ruta  
Åtgärdsmålet för saneringen är att massor utanför planerad konstgräsplan skall 

avlägsnas i de rutor med högst halt till dess att beräknat UCLM95 för arsenik 

underskrider PSRV 1 (10 mg/kg TS), vilket motsvarar KM för arsenik. Detta 

innebär att enskillda rutor med halter över PSRV 1 kommer finnas kvar. 

Bedömningen är att det borde föreslås en max halt för dessa rutor. Ramböll 

föreslår att max halten i en enskild ruta sätts till nivån för MKM (25 mg/kg TS). 

6.2 Åtgärdsmål för övriga metaller  
Utanför planerad konstgräsplan har halter över KM har uppmätts av koppar, bly, 

kadmium och zink, zink och bly har uppmätts i halter över MKM och bly i halter 

över FA. För dessa ämnen finns inga mätbara åtgärdsmål (PSRV 1 som beräknade 

UCLM95 skall underskrida finns endast för arsenik). Det innebär att halter över 

MKM kan lämnas av dessa om inget åtgärdsmål avseende dessa ämnen finns.   

 

Ramböll föreslår att platsspecifika riktvärden utgående från samma antagande 

som för PSRV 1 tas fram för dessa ämnen. 

Alternativet är att beräknat UCLM95 för dessa ämnen efter slutförd 

saneringsåtgärd ska underskrider det mätbara åtgärdsmålet KM, detta är dock 

något mer strikt än åtgärdsmålet för arsenik. 

7. Klassning 

7.1 Klassning av massor på platsen för anläggning av konstgräsplan 
Massorna på djupet 0-0,5 m på ytan för konstgräsplanen har utgående från 

tidigare undersökning av WSP (2016) klassats som förorenad. Åtgärdsmålet för 

arsenik på 100 mg/kg TS överskreds för hela konstgräsplanområdet. Det fanns 

även indikationer från ett stickprov att halten arsenik överskred nivån för FA på en 

del av planen. Dessa massor har nu provtagits och en om klassning har gjorts 

utgående från beräknade UCLM95 för dessa 4 rutor (tabell 12). Beräknade UCLM95 

(samt max halter) underskrider nivån för FA och därmed bedöms dessa massor 

kunna hanteras som resterande massor på konstgräsplanen.  

 

Framräknade UCLM95 för nickel överstiger riktvärdet för MKM. UCLM95 för krom, 

koppar, bly och zink överstiger riktvärdet för KM.  

 

Massorna på djupet 0-0,5 m på området för planerad konstgärsplan klassas som 

IFA massor och kan föras till deponi med tillstånd för emottagande av massor 

innehållandes arsenik i nivåer upp till nivån för FA. Medelhalten arsenik för 

samtliga massor är 130 mg/kg TS och UCLM95 är 180 mg/kg TS (WSP, 2015). 
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Tabell 12. Konstgräsplan, sammanställning analysresultat och nytt beräknat 
UCLM95 för området där halt över FA bedömdes kunna förekomma. 

     PSRV  G5 G6 H6 H5   

PARAMETER KM MKM FA          UCLM95 

Torrsubstans         86,4 86,9 86 86,8 87,4 

TOC         2,6         

As 10 25 1000 100 160 550 110 33 715,6 

Ba 200 300 10000   50 79 45 38 92,3 

Cd 0,8 12 100   0,1 0,27 0,1 0,28 0,4 

Co 15 35 100   5,1 7,3 4,1 5,2 8,4 

Cr 80 150 10000   22 82 50 19 107,2 

Cu 80 200 2500   24 90 45 39 111,4 

Ni 40 120 1000   39 230 18 11 301,9 

Pb 50 400 2500   18 110 20 140 208,0 

V 100 200 10000   20 18 12 15 23,9 

Zn 250 500 2500   110 290 95 210 375,5 

Glödgningsförlust         4,5         

Glödgningsrest         95,5         

pH i mark         6,6   7,5     

 

 

7.2 Preliminär klassning av massor på kring planerad konstgräsplan 
Utgående från hittills erhåller resultat har en preliminär klassning gjorts, denna 

kan efter ytterligare provtagning samt komplettering av det mätbara åtgärdsmålet 

komma att ändras något.  

 

Tre alternativ för klassning av schaktrutor i detta området har tagits fram och de 

beskrivs nedan. 

7.2.1 Alternativ 1:  
Klassning görs endast utgående från det mätbara åtgärdsmålet för arsenik, dvs  

UCLM95 för området runt konstgräsplanen ska understiga PSRV 1.  

 

För att identifiera de rutor som måsta saneras görs en beräkning av UCLM95 för 

rutorna utanför planerad konstgräsplan. Om PSRV 1 överskrids ersätts den mest 

förorenade rutan med en låghalt för att motsvara att rutan är sanerad. Då halten 

av arsenik naturligt aldrig är noll har sanerade rutor valts att ersättas med en 

slumpvis vald halt från de rutor med nivå under PRSV 1 i undersökningsområdet.  

Ett nytt UCLM95 har beräknats: om det mätbara åtgärdsmålet gör s änne en 

sanering av en ruta och en ny beräkning av UCLM95. Nya beräkningar görs tills 

UCLM95 underskrider det mätbara åtgrdsmålet och åtgärdsmålet nåtts.  

 

Beräkningarna i enlighet med alternativ 1 innebär att 26 st rutor behöver saneras. 

Dessa rutor är i beräkningen för Alternativ 1 (bilaga 3) markerade med rött och 

ersatt med renare massor.  Rutornas placering visas i Bilaga 4. 

 

Alternativet innebär att det mätbara åtgärdsmålet uppnås, i ett par rutor kommer 

halten arsenik överskrida riktvärdet för MKM. För övriga ämnen finns inga mätbara 

åtgärdsmål, UCLM95 för bly överskrider KM. 
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7.2.2 Alternativ 2: 
Klassning görs utgående från det mätbara åtgärdsmålet för arsenik, dvs  UCLM95 

för området runt konstgräsplanen ska understiga PSRV 1. Dessutom ska ingen 

ruta innehålla en halt av arsenik i halter över MKM.  

 

För att identifiera de rutor som måsta saneras görs en beräkning av UCLM95 för 

rutorna utanför planerad konstgräsplan på sammasätt som ovan. Då det mätbara 

åtgärdsmålet uppnåtts saneras ytterligare 2 st rutor så att arsenik halten inte i 

någon enskild ruta överskrider nivån för MKM.  

 

Beräkningarna i enlighet med alternativ 2 innebär att 28 st rutor behöver saneras. 

Dessa rutor är i beräkningen för Alternativ 2 (bilaga 3) markerade med rött och 

ersatt med renare massor.  Rutornas placering visas i Bilaga 5. 

 

Alternativet innebär att det mätbara åtgärdsmålet uppnås. För övriga ämnen finns 

inga mätbara åtgärdsmål, UCLM95 för bly överskrider KM. 

 

 

7.2.3 Alternativ 3:  
 

Klassning görs utgående från det mätbara åtgärdsmålet för arsenik, dvs  UCLM95 

för området runt konstgräsplanen ska understiga PSRV 1. Dessutom ska ingen 

ruta innehålla en halt av arsenik i halter över MKM. Dessutom sätts KM som 

mätbart åtgärdsmål för övriga metaller1. Dessutom ska ingen ruta innehålla en 

metallhalt över hälsoriktvärdet för MKM. 

 

För att identifiera de rutor som måsta saneras görs en beräkning av UCLM95 för 

rutorna utanför planerad konstgräsplan på sammasätt som ovan. Då det mätbara 

åtgärdsmålet uppnåtts saneras ytterligare 2 st rutor så att arsenik halten inte i 

någon enskild ruta överskrider nivån för MKM. Sedan saneras ytterligare 9 st rutor 

så att beräknad UCLM95 underskrider KM för övriga metaller.  

 

Beräkningarna i enlighet med alternativ 3 innebär att 37 st rutor behöver saneras. 

Dessa rutor är i beräkningen för Alternativ 3 (bilaga 3) markerade med rött och 

ersatt med renare massor.  Rutornas placering visas i Bilaga 6. 

 

Alternativet innebär att det mätbara åtgärdsmålet uppnås. I enstaka rutor 

överstigs riktvärdet för MKM för zink och nickel, hälso riktvärdet för MKM 

överskrids dock inte. 

 

                                                
1 Alternativet KM väljs här då ett framtagande av likvärdiga riktvärden för samtliga metaller tar 
något mer tid. 
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8. Schaktplan 

Beroende på ytterligare provtagning samt valt alternativ för klassning kommer 

schaktplaner bli något olika. Om alternativ 1 väljs kommer en schaktplanen se ut 

enligt Bilaga 7.  

 

Massorna från ruta B6, C5, D9 innehåller halter över nivån för FA och ska hanteras 

separat. En separat sammanställning görs av innehållet i dessa massor och 

skickas till mottagningsanläggningen innan leverans av massor.  Samanställning 

av innehåll i övriga massor görs och skickas till mottagningsanläggningen innan 

leverans av massor. 

 

Till Schaktplanen läggs en beskrivning av arbetsmiljöriskerna beroende på 

föroreningsförekomst. 
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Översiktlig markundersökning, Lotorp A-plan 

1. Inledning 

Tidigare provtagningar av WSP har påvisat höga halter av arsenik på ytan där det 

planeras bli konstgräsplan vid Lotorps idrottsplats. Ramböll har under våren och 

sommaren 2017 genomfört kompletterande provtagning i tre etapper av området 

men har inte kunnat avgränsa föroreningarnas utbredning fullt ut och fortsatt 

provtagning har föreslagits i de områdena.  

 

Ytterligare misstanke finns om att föroreningarna även finns under den 

angränsade gräsplanen, så kallade A-planen som ej inkluderats i tidigare 

undersökning. Ramböll har tagit fram en provtagningsplan för provtagning av 

delar av befintliga A-planen i syfte att se föroreningarnas eventuella utbredning 

inom den delen av området.   

2. Provtagningsstrategi 

Prover har uttagits i A-planens norra del samt i intilliggande områden ca 2 m 

utanför själva fotbollsplanen. Se Figur 1 samt bilaga 1 för ungefärlig placering av 

provgroparna och bilaga 2 för fältprotokoll. Då provgroparna ej har mätts in finns 

en viss felmarginal att ta hänsyn till vid tolkning av dess placering.  

 

Provtagning har genomförts till stor del i enlighet med inlämnad provtagningsplan 

(Ramböll, 2017a). Vissa avsteg har gjorts då det var oklart hur ledningsstråk för 

belysning såg ut i området samt fotbollsplanens nedgrävda bevattningsledningar.  

 

Då fotbollsplanen var täckt av snö kunde ej ytliga samlingsprover tas ut manuellt 

med geokäpp av A-planens översta lager (0-0,2 m).  

 

Området har delats in i rutor om ca 20 x 20 m och i varje ruta tog ett stickprov ut 

med hjälp av jordborr på slumpad plats. Då jorden var väldigt porös och 

jordborren skapade ett hål med kanter som ständigt rasade kunde prover uttas 

ner till 0,4 m djup. Ett samlingsprov togs ut för respektive provgrop. I en 

provgrop sågs tydliga skikt i jordlagerföljden, där togs separata samlingsprov ut 

för de olika skikten.  

 

Totalt grävdes 14 st provgropar och 15 st samlingsprover skickades in för analys.  
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Figur 1. Ungefärlig placering av provpunkter på A-planen. 

2.1 Analyser 
Valda samlingsprover har analyserats med avseende på arsenik och andra 

metaller samt i vissa prover pH och TOC.  

3. Bedömningsgrunder 

Jämförelse har gjorts mot de generella riktvärdena för känslig markanvändning 

(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) samt Naturvårdsverkets kriterier 

för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010, 2016). Jämförelse har 

även gjorts mot nivån för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007).  

 

Platsspecifika riktvärden (WSP, 2015) finns framtagna för två scenarion och två 

djup för det intilliggande området där det planeras en konstgräsplan, jämförelse 

har även gjorts mot dessa, se Tabell 1. Utifrån tidigare genomförda utredningar i 

området för konstgräsplanen har det beslutats att en åtgärd ned till djupet 0,5 m 

skall genomföras, förorenade massor under djupet kan lämnas kvar.  
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Tabell 1. WSP:s platsspecifika riktvärden gällande arsenik för Lotorps C-plan 
(planerad konstgräsplan), Finspångs kommun. Styrande för sammanvägda 
riktvärden markeras med kursiverad stil. Halter i mg/kg TS. 

Riktvärden Scenario 1 (bollplan gräs) Scenario 2 (hårdgjord mark) 

Ytlig jord  

(0-1m) 

Djup jord 

(>1 m) 

Ytlig jord  

(0-1m) 

Djup jord  

(>1 m) 

Hälsoriskbaserat 

riktvärde 

6,9 100 100 100 

Skydd av 

markmiljö 

40 - - - 

Skydd av ytvatten 1 700 17 00 3 300 3 300 

Justeringar     

Bakgrundshalt 10 10 10 10 

Sammanvägt 

riktvärde 

10 100 100 100 

Benämning 

platsspecifikt 

riktvärde 

(PSRV) för ytlig 

jord 

PSRV 1  PSRV 2  

 

Bedömningen är att för A-planen och kringliggande ytor är PSRV1 bäst anpassad 

som bedömningsgrund.  

3.1 Beskrivning MRR, KM, MKM och farligt avfall 
De generella riktvärdena är utarbetade för att gälla för ett stort antal objekt över 

hela landet (Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

bedömning av förorenad mark har utarbetats för två olika typer av 

markanvändning där exponeringsvägar och exponerade grupper samt 

skyddsvärdet för miljön varierar. De två typerna av markanvändning är: 

- Känslig markanvändning (KM) 

- Mindre känslig markanvändning (MKM) 

 

För KM gäller att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och de 

flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla grupper av 

människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en 

livstid.  

 

För MKM gäller att markkvaliteten begränsar val av markanvändningen. Marken 

kan exempelvis nyttjas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade 

grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma 

tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt.  

 

Naturvårdsverket har även tagit fram handboken ”Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten” (Naturvårdsverket, 2010) med kriterier för vad avfallet får 

innehålla för att kunna klassas som mindre än ringa risk (MRR). För att fritt kunna 

återanvända massorna krävs det att massorna klassas som MRR 

(Naturvårdsverket, 2010).  
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För farligt avfall (FA) används framtagna nivåer från Avfall Sverige, Rapport 

2007:01 (Avfall Sverige, 2009).  

 

3.2 Representativa halter 
Ett områdes representativa halt är enligt Naturvårdsverket (2009) den halt som 

bäst representerar risksituationen i kontakt- och spridningsmedier utan att risken 

underskattas. Den representativa halten kan exempelvis uttryckas som en skattad 

medelhalt (med eller utan gardering för osäkerheter), 90-percentilen, uppmätt 

maximalhalt eller som UCLM (övre konfidensgräns för medelhalten) 

(Naturvårdsverket, 2009).  

 

UCLM95 tar hänsyn till antalet prov, deras standardavvikelser samt medelhalter 

och är områdets representativa halt av en förorening som områdets verkliga 

medelhalt med 95 % sannolikhet underskrider. Det är ett konservativt mått på om 

området skulle kunna utgöra en oacceptabel risk eller inte. Beroende på val av 

metod för uträkning av representativ halt ovan kommer ett områdes framräknade 

medelhalt att variera. Exempelvis är UCLM95-halter alltid, när det finns en 

variation, högre än medelvärdet.  

 

UCLM och medelvärdet kan jämföras på följande sätt: Sannolikheten är 95 % att 

den verkliga medelhalten för ett område är lägre än UCLM95. Sannolikheten för ett 

typ 1-fel är då 5 %. För medelvärdet är motsvarande sannolikhet 50 % 

(medelvärdet kan betecknas som UCLM50). Skillnaden påvisar hur mycket säkrare 

UCLM95 är än medelvärdet då man vill undvika fel av typ 1.  

 

I detta PM har UCLM95 använts då riskerna främst styrs av hälsorisker.  

4. Resultat 

4.1 Noteringar i fält 
Trots att fotbollsplanen var snötäckt noterades det i fält att delar av A-planen var 

sank i den nordvästra delen. Från cirka halva planen upphör detta. Detta 

bekräftades av ansvarig för fotbollsplanen som berättade att delar av planen står 

under vatten när det har kommit mycket nederbörd. 

 

Olika färgskiftningar kunde ses i några provgropar, där det i en del förekom olika 

mycket svarta inslag och i andra gropar var det ljusbrunt, se fältprotokoll i Bilaga 

2. Ställvis förekom en del provgropar som innehöll slagg och tegelrester.  
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4.2 Norra delen av A-plan och intilliggande områden 
Inom undersökningsområdet uppmättes arsenikhalter över både PSRV 1 och MKM, se Tabell 2.  

 

För övriga metaller så uppmättes krom i halt över MKM. Krom, kvicksilver, bly och zink uppmättes i halter över KM. Kadmium, krom, 

koppar, bly och zink uppmättes i halter över MRR.    

 

Tabell 2. Befintlig A-plan, sammanställning analysresultat. 

 

* PSRV1 gäller för område för planerad konstgräsplan, finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 

PROVER PÅ NORRA DELEN AV A-PLAN

JÄMFÖRVÄRDEN D2 0-0.4 B1 0-0.4 A2 0-0.4 B4 0-0.4 D4 0-0.4 A4 0-0.4 C4 0-0.4 E2 0-0.4 C3 0-0.4 D3 0-0.4 B3 0-0.4 C2 0-0.4 B2 0.25-0.4 B2 0-0.25 D1 0-0.4m
PARAMETERTYP ENHET MRR PSRV1* / KMMKM FA

Övrigt % 90,1 81,5 85,2 85,3 88,3 90,5 90 89,2 88,4 79,5 87,9 89,9 80 82,6 89,2
Övrigt % av TS 1,1 4,8 1,8 3,4
Metall mg/kg TS 10 10 25 1000 7,6 150 370 13 8,1 27 7,1 14 31 14 12 120 12 16 5,9

Metall mg/kg TS 200 300 10000 40 57 42 44 45 31 32 48 36 55 33 30 56 45 51

Metall mg/kg TS 0,2 0,8 12 100 <0,2 0,22 0,2 <0,2 0,65 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,23 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,39

Metall mg/kg TS 15 35 100 5,5 3,5 4,3 4,1 5,2 4 5,1 4,6 4,9 4,7 4,5 4,8 3,5 3,8 4,1

Metall mg/kg TS 40 80 150 10000 18 16 220 16 14 15 14 47 19 15 18 79 15 17 11

Metall mg/kg TS 40 80 200 2500 20 36 31 22 22 16 21 28 27 17 23 53 19 20 39

Metall mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 500 0,019 0,018 0,019 0,013 0,026 0,014 0,02 0,28 0,017 0,028 0,016 0,014 0,021 0,024 0,029

Metall mg/kg TS 35 40 120 1000 11 9,3 7,4 8,9 11 6,1 9,4 9,3 11 9,3 8,8 9,1 7,7 7,2 7,9

Metall mg/kg TS 20 50 400 2500 11 92 11 12 25 8,1 14 72 15 27 11 7,5 13 12 28

Metall mg/kg TS 100 200 10000 16 18 14 17 16 13 15 17 15 16 15 15 15 14 14

Metall mg/kg TS 120 250 500 2500 53 130 320 76 330 41 67 74 86 260 54 76 78 60 270

Glödgningsförlust % av TS 2 8,4 3,1 6 - - - - - - - - - - -
Glödgningsrest % av TS 98 91,6 96,9 94 - - - - - - - - - - -

pH i mark 6,2 6,4 6,5 6,5 - - - - - - - - - - -
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4.3 Sammanfattning resultat 
 

Föroreningar finns utspridda över norra halvan av fotbollsplanen och i intilliggande 
områden utanför själva fotbollsplanen, se Figur 2. De höga halterna av arsenik och 
övriga metallhalter som överskrider MKM tycks vara lokaliserade i fotbollsplanens 
nordvästra del. Någon tydlig avgränsning kan ej göras gällande föroreningarnas 
utbredning varken på fotbollsplanen eller intilliggande område.  
 

 

Figur 2. Ungefärlig placering av provpunkter och dess uppmätta halter, 
röd=arsenik över 100 mg/kg TS, orange= över MKM, gul= över KM, grön= under 

KM (ursprunglig karta Situationsplan bef Plan A. Ramböll, 2017b). 

5. Riskbedömning 

Ingen indelning har gjorts i egenskapsområden utan en riskbedömning har istället 

gjorts för undersökningsområdet som helhet. Dessutom gör Ramböll bedömningen 

att den gäller hela A-planen samt närområdet runt den tills ytterligare 

avgränsning gjorts.  
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5.1 Preliminär riskbedömning norra delen av A-plan och intilliggande områden 
Beräknat UCLM95 för ytjorden (0-0,4 m) i undersökningsområdet överskrider arsenik riktvärdet PSRV1, därmed kan oacceptabla 

hälsorisker föreligga, se Tabell 3. Även medelhalten av arsenik i proverna överskrider PSRV 1.  

 

Då UCLM95 är cirka 3 gånger större än medelhalten vad gäller arsenik så indikerar det på att arsenikhalterna kan variera inom 

undersökningsområdet. Det kan vara så att arsenik förekommer ställvis över hela området och då kan en ytterligare avgränsning 

vara svårt att göra. Det kan också vara så att ytterligare avgränsning kan göras vid en utökad markprovtagning och därmed kunna 

göra en indelning i flera mindre egenskapsområden.  

 

Beräknade UCLM95 för krom och bly överskrider KM men är under MKM.  

 

Beräknade UCLM95 kadmium, kvicksilver och zink överskrider MRR men är under KM.  

 

Tabell 3. Norra delen av A-planen, sammanställning analysresultat, medelhalt och beräknat UCLM95. 

 

* PSRV1 gäller för område för planerad konstgräsplan, finns endast framtaget för arsenik och har samma värde som KM 
 

Massorna på djupet 0-0,4 m på norra delen av A-planen klassas som IFA-massor med halt av arsenik upp till nivå för FA. Vid schakt 

kan massorna föras till deponi med tillstånd att ta emot förorenade massor över MKM men under FA.  

 

PROVER PÅ NORRA DELEN AV A-PLAN

JÄMFÖRVÄRDEN D2 0-0.4 B1 0-0.4 A2 0-0.4 B4 0-0.4 D4 0-0.4 A4 0-0.4 C4 0-0.4 E2 0-0.4 C3 0-0.4 D3 0-0.4 B3 0-0.4 C2 0-0.4 B2 0.25-0.4 B2 0-0.25 D1 0-0.4m Medel UCLM95
PARAMETER PARAMETERTYP ENHET MRR PSRV1* / KMMKM FA

TorrsubstansÖvrigt % 90,1 81,5 85,2 85,3 88,3 90,5 90 89,2 88,4 79,5 87,9 89,9 80 82,6 89,2 86,5 90,9
TOC Övrigt % av TS 1,1 4,8 1,8 3,4
As Metall mg/kg TS 10 10 25 1000 7,6 150 370 13 8,1 27 7,1 14 31 14 12 120 12 16 5,9 53,8 163,7

Ba Metall mg/kg TS 200 300 10000 40 57 42 44 45 31 32 48 36 55 33 30 56 45 51 43,0 53,4

Cd Metall mg/kg TS 0,2 0,8 12 100 <0,2 0,22 0,2 <0,2 0,65 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,23 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,39 0,3 0,7

Co Metall mg/kg TS 15 35 100 5,5 3,5 4,3 4,1 5,2 4 5,1 4,6 4,9 4,7 4,5 4,8 3,5 3,8 4,1 4,4 4,4

Cr Metall mg/kg TS 40 80 150 10000 18 16 220 16 14 15 14 47 19 15 18 79 15 17 11 35,6 96,4

Cu Metall mg/kg TS 40 80 200 2500 20 36 31 22 22 16 21 28 27 17 23 53 19 20 39 26,3 37,5

Hg Metall mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 500 0,019 0,018 0,019 0,013 0,026 0,014 0,02 0,28 0,017 0,028 0,016 0,014 0,021 0,024 0,029 0,04 0,1

Ni*4 Metall mg/kg TS 35 40 120 1000 11 9,3 7,4 8,9 11 6,1 9,4 9,3 11 9,3 8,8 9,1 7,7 7,2 7,9 8,9 10,5

Pb Metall mg/kg TS 20 50 400 2500 11 92 11 12 25 8,1 14 72 15 27 11 7,5 13 12 28 23,9 51,8

V Metall mg/kg TS 100 200 10000 16 18 14 17 16 13 15 17 15 16 15 15 15 14 14 15,3 16,8

Zn Metall mg/kg TS 120 250 500 2500 53 130 320 76 330 41 67 74 86 260 54 76 78 60 270 131,7 249,96
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6. Bedömning och förslag på fortsatt tillvägagångssätt 

Den översiktliga markundersökningen av norra halvan av A-planen påvisar att 

liknande föroreningar som på intilliggande område även finns spridda på och 

bredvid fotbollsplanen. Arsenik har i tre punkter (två punkter strax utanför planen, 

en punkt på planen) påträffats i halter över 100 mg/kg TS vilket överskrider halt 

för vad som bedöms vara akut toxiskt. Även andra metaller har påträffats i halter 

överskridande KM och/eller MKM. De högsta föroreningshalterna tycks vara 

lokaliserade i de nordvästra delarna av planens norra halva. Det är ungefär i detta 

område som fotbollsplanen är sank, vilket antyder att underliggande jordlager är 

av annorlunda karaktär.  

 

Sammanfattningsvis bedöms förekommande föroreningar innebära att det på hela 

A- planen samt ytorna i dess absoluta närhet kan föreligga oacceptabla 

hälsorisker. 

7. Rekommendationer  

 Då halter har uppmätts överskridande PSRV 1 samt halter av arsenik som 

bedöms kunna ge akut toxiska effekter rekommenderar Ramböll att hela 

A-planen stängs av i avvaktan på beslut om fortsatt hantering.  

 

 Föroreningarna är inte avgränsade horisontellt eller i djupled och Ramböll 

rekommenderar att provtagning utökas samt genomförs på hela A-planen 

och områdena runt planen. Förslagsvis genom ett mindre rutnät och fler 

provpunkter i varje ruta för att samtidigt kunna klassa massorna. 

Platsspecifika riktvärden kan vara aktuella att tas fram för övriga metaller 

för A-planen samt angränsade områden baserade på vilka 

omvandlingsplaner som finns för fotbollsplanen.  

 

 Ramböll bedömer att ett helhetsgrepp bör tas så att det arsenikförorenade 

området kan avgränsas. Detta kan göras i flera steg för att erhålla ett 

robust underlag för riskbedömning samt åtgärdsutredning; 

o En historisk genomgång bör göras för samtlig tidigare 

verksamheten i området för att identifiera ytterligare 

undersökningsbehov. 

o Ytterligare undersökningar, dessa kan delas in i flera steg. 

Beroende på markanvändning, möjlighet att inhägna delområdena 

i väntan på undersökning och bedömning samt andra faktorer. 

 

 Riskbedömning utifrån platsspecifika riktvärden 
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 Åtgärdsutredning utgående ifrån planerad markanvändning, risker mm.  

 

 Riskvärdering där åtgärder vägs mot varandra för att det bästa 

alternativet ur teknisk, ekonomisk, socialt och miljöperspektiv ska kunna 

väljas. För att i ett längre perspektiv erhålla acceptabla risker för hälsa 

och miljö i området.  
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1   Bakgrund 
Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Lotorp 3:6 m. 

fl. i Lotorp. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom 

planområdet. 

Aktuellt planområde har i detta uppdrag delats upp i två undersökningsområden. 

Ungefärliga lägen för undersökningsområdena framgår av figur 1. Områdena består i 

dagsläget huvudsakligen av skogsmark. 

 
Figur 1. Ungefärliga lägen för aktuella undersökningsområden markeras med röda linjer. Norr är 
uppåt i bilden. 

2   Uppdrag och syfte 
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning och utredning för aktuella undersökningsområden. Syftet 

med uppdraget har varit att göra en bedömning av om områdena är lämpliga/möjliga 

att bebygga ur ett stabilitets-, sättnings- och grundvattenperspektiv. Om så är fallet 

har syftet vidare varit att ta fram inledande rekommendationer för grundläggning av 

byggnader inom områdena. 

Denna handling är ett inledande projekteringsunderlag och behandlar endast 

rekommendationer och anvisningar för det fortsatta detaljplanearbetet samt för den 

inledande projekteringen av eventuella byggnader inom de aktuella områdena. 
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3   Arkivmaterial 
Sveriges geologiska undersöknings (SGUs) jordarts- och jorddjupskarta för aktuell del 

av Lotorp redovisas i figur 2 och 3 nedan. 

 
Figur 2. Jordartskarta för aktuell del av Lotorp. Jordarter anges med svart text. 
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Figur 2. Jorddjupskarta för aktuell del av Lotorp. Uppskattade jorddjup anges med svart text. 

4   Utförda undersökningar 
I nu utförd geoteknisk undersökning har borrningar utförts vid totalt tio 

undersökningspunkter inom undersökningsområdena. Punkterna benämns 19A01 – 

19A10 och deras lägen framgår av ritning G-10.1-001. I undersökningen har det totalt 

utförts: 

 8 st. viktsonderingar (Vim) 

 10 st. slagsonderingar (Slb) 

 7 st. skruvprovtagningar (Skr). 

I undersökningen har ett grundvattenrör installerats. 

Utförda sonderingar och provtagningar samt installerat grundvattenrör redovisas på 

ritning G-10.2-001. 
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5   Planerad bebyggelse 
Huvudsakligen är det villabebyggelse som den nya detaljplanen syftar till att 

möjliggöra. Mer ingående uppgifter om planerad bebyggelse, såsom lägen för 

byggnader och undersökningsområdenas höjdsättning m.m., saknas i detta skede. 

6   Geotekniska förhållanden 
För detaljerad redovisning av de geotekniska förhållandena, se ritning G-10.2-001. 

6.1   Jordlager och berg 

Avgränsningar av typområden framgår av ritning G-10.1-001. 

Typområde A 

Jorden inom typområde A består övervägande av minst ca 1 – 1,5 m siltig grusig 

SAND/grusig siltig SAND/siltig SAND på berg. 

Block förekommer vid markytan inom stora delar av typområde A. 

Ett flertal delområden med synligt berg förekommer inom typområde A. 

Typområde B 

Jorden inom typområde B består övervägande av ca 1 – 3 m SAND/siltig SAND följt av 

minst ca 0,5 – 2 m grövre/fastare lagrad FRIKTIONSJORD på berg. 

Block förekommer vid markytan inom delar av typområde B. 

Jorden inom typområde B har en total mäktighet om minst ca 2,5 – 3,5 m. 

Typområde C 

Från markytan och nedåt består jorden inom typområde C övervägande av 

 ca 1 – 2,5 m FYLLNINGSMATERIAL av grusig sand, siltig sand, silt, sandig silt 

och kol 

 ca 1 – 1,5 m SILT/sandig SILT 

 ca 1,5 – 2,5 m SAND/siltig SAND 

 minst ca 0 – 1 m grövre/fastare lagrad FRIKTIONSJORD på berg. 

Jorden inom typområde C har en total mäktighet om minst ca 4 – 6,5 m. 

6.2   Grundvatten 

I grundvattenröret vid punkt 19A08 observerades en stabiliserad vattenyta på 

nivå/djup +43,1/4,2 m den 29 – 30/10 2019. 

7   Sättningar 
Förutom ett ca 0,2 m tunt skikt vid undersökningspunkt 19A08 (påträffat på djup ca 

2,5 m under markytan) så har ingen lera påträffats inom undersökningsområdena. 

Risken för utveckling av långtidssättningar av betydande storlek, vid tillkommande 

belastning av marken inom områdena, bedöms därför övergripande som liten. 
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8   Stabilitet 
Stabiliteten inom undersökningsområdena är tillfredsställande under rådande 

förhållanden. Risken för att otillfredsställande totalstabilitetsförhållanden ska uppstå 

vid uppförande av bebyggelse inom områdena bedöms i nuläget som liten. 

Risken för blockutfall från synligt eller ytnära berg inom undersökningsområdena 

bedöms i nuläget övergripande som liten. Risken för blockutfall från berg som kommer 

att avtäckas, samt från blivande bergskärningar inom området, ska bedömas i 

samband med att entreprenadarbetena utförs. 

9   Planerad bebyggelses genomförbarhet 
Utifrån resultaten från nu genomförd geoteknisk undersökning och utredning så 

bedöms de aktuella undersökningsområdena som lämpliga/möjliga att bebygga ur ett 

sättnings-, stabilitets- och grundvattenperspektiv. 

10   Grundläggning av byggnader 
Övergripande bedöms grundläggningsförutsättningarna inom undersökningsområdena 

som gynnsamma. De grundläggningsmetoder som i nuläget bedöms kunna vara 

aktuella att använda för bostadsbyggnader inom områdena är hel bottenplatta, 

kantbalkar + grundsulor samt plintar. 

Eventuellt kan det bli aktuellt att utföra viss urgrävning av fyllningsmaterial vid 

byggnadslägen inom typområde C. 

11   Övrigt samt rekommendationer för det fortsatta 
arbetet 
Mer ingående bedömningar av stabilitetsförhållanden och lämpliga 

grundläggningsmetoder m.m. ska utföras när ett förslag avseende lägen för 

byggnader, byggnadernas utformning samt höjdsättning för områdena har tagits fram. 

Samtidigt bör då även en bedömning av nödvändiga kompletterande geotekniska 

undersökningar utföras. 

Mätning av grundvattentrycknivån i det installerade grundvattenröret bör utföras 

regelbundet och särskilt under perioder på året då trycknivån kan förväntas ligga högt 

(höst/vinter/vår). Minst en mätning per månad rekommenderas. 
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SAMMANFATTNING 

Planområdet är lokaliserat i Lotorp i Finspångs kommun längs med vattendraget Käringfisket och 
Lotorpsån. Planområdet är ca 5,4 ha stort och är idag bebyggt med enstaka villatomter. Genom 
området går en grusväg, övrig mark är av skogsmarkskaraktär med inslag av berg. Området planeras 
för bostäder främst i form av villor samt ett LSS boende i södra delen av planområdet.   

Ett instängt område har identifierats i mellersta delen av planområdet, där marken med fördel kan 
fyllas upp och bostäder planeras. Planområdet kan generellt delas in i två avrinningsområden, norra 
och södra. Viss översvämningsproblematik kan anas i områdets norra del där vägen ligger i höjd med 
vattendraget Käringfisket. I den lågpunkten planeras vägpartiet höjas upp i samband med breddning 
av vägen. 

Två olika scenarier baserade på olika exploateringsgrad har tagits fram, ett sannolikt scenario samt ett 
scenario med tätare exploatering som i rapporten kallas ”worst case”. Flöden beräknas öka i området 
efter exploatering, denna flödesökningen beror på att en större andel av ytan blir hårdgjord. Framtida 
flöden fördröjs inom planområdet så att flödet motsvarar befintligt utflöde. Rening och fördröjning av 
dagvatten inom tomtmark kan till stor del ske inom respektive tomtyta vid normalregn. Föreslagen 
dagvattenhantering dimensionerad för 10-årsregn bygger på flödestransport i vägdiken mot en 
fördröjningsdamm i norr och en i söder.  

Med rening i torrdammar reduceras föroreningar till nivå med, och för flera ämnen även under, 
befintliga förhållanden. Ingen negativ påverkan på miljökvalitetsnormen (MKN) för ytvattenrecipient 
bedöms uppstå från planområdet om föreslagna åtgärder vidtas. Planen bedöms inte hindra att MKN 
för recipienten kan uppfyllas.  

249



 

 

 
10296774 •  Dagvattenutredning Tallgläntan  | 5   

1 INLEDNING 

Planområdet är lokaliserat i Lotorp i Finspångs kommun längs med vattendraget Käringfisket och 
Lotorpsån se figur 1. Detaljplanen är i ett skede där samrådshandlingar ska tas fram. 
Dagvattenutredningen beskriver förutsättningar för dagvattenhantering och förslag på åtgärder för att 
hantera dagvatten från den planerade bebyggelsen. 

 
Figur 1. Lokalisering av Lotorp, planområdet är inringat i rött. 

1.1 BEFINTLIGA OCH FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN  
Planområdet är ca 5,4 ha stort och är idag bebyggt med enstaka villatomter. Genom området går en 
grusväg, övrig mark är av skogsmarkskaraktär med inslag av berg, se figur 2. Ett lågområde har 
identifierats i mellersta delen av planområdet. Området planeras för bostäder främst i form av villor 
samt ett LSS boende i södra delen av planområdet. Se planskisser för två olika scenarier utifrån 
exploateringsgrad i figur 3. 

 
Figur 2. Befintliga förhållanden för planområdet. 
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Figur 3. Två olika framtida planförslag har tagits fram, till vänster visas sannolik exploatering (svart fält är grönyta och 
rosa fält är skogsmark), till höger visas ett scenario med högre exploateringsgrad, kallat ”worst case”. 

 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1     BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 
I Finspångs VA-plan framhålls att en hållbar dagvattenhantering ska efterlikna vattnets naturliga 
kretslopp med infiltration, avdunstning och avrinning (Finspångs kommun, 2017). Ingen specifik 
dagvattenpolicy återfinns för Finspångs kommun utan riktlinjer från Svenskt Vatten P110 är gällande, 
samt övriga lagkrav. 

2.1.1 Avrinningsområden 
Planområde avvattnas idag ytligt i olika riktningar utifrån de höjdryggar som finns i planområdet. En 
avrinningsanalys har utförts, se figur 4. Ett instängt område har identifierats mitt i planområdet, se 
markering i figur 5. Planområdet kan generellt delas in i två avrinningsområden, norra och södra. Viss 
översvämningsproblematik kan anas i områdets norra del där vägen ligger i höjd med vattendraget 
Käringfisket.  
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Figur 4. Befintliga avrinningsområden enligt utförd avrinningsanalys. 

 
Figur 5. Befintlig avrinning från planområdet. Det markanta blå stråket visar flödet via Käringfisket och vidare i Lotorpsån. De 
mindre stråken visar flödesvägar för tillrinning och är förstärkta med pilar vid planområdet.  

2.1.2 Observationer vid platsbesök 
Ett platsbesök utfördes 2019-12-04. Se figur 5 för lokalisering av de olika platserna som tas upp i 
figurer 6-12 nedan. 
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Figur 8. Instängt område med stående vatten, för lokalisering på karta se figur 5. 

 
Figur 9. Porsvägen strax innan Kvarnsjövägen. På västra sidan vägen är en damm belägen, på östra sidan står vattnet i 
Käringfisket nära vägnivån i ett vägparti, för lokalisering på karta se figur 5. 

 
Figur 10. Käringfiskets nivå är nära vägnivån, för lokalisering på karta se figur 5. 
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Figur 11. Dammens bräddningsutlopp förbinds med Käringfisket under Porsvägen som anas på bilden till vänster. Till höger 
anas Käringfiskets kontakt med dammen under Porsvägen, för lokalisering på karta se figur 5. 

  
Figur 12. Trumma under Ånghammarvägen, dimension ca 300 mm (trumkapacitet ca 80-90 l/s), för lokalisering på karta se 
figur 5. 

2.1.3 Befintliga ledningar  
Inget allmänt VA-system finns för exploateringsområdet idag, några hushåll längsmed Porsvägen är 
anslutna via Lorebergsvägen, se figur 13. Möjlighet att ändra på anslutningarna i samband med 
nyläggning ses över. Avstick för stamnät finns förberett i Ånghammarvägen.  
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Figur 13. Befintliga VA-ledningar (underlag från Finspångs Tekniska Verk). 

2.2. RECIPIENTSTATUS 
Planområdets avrinning sker till Käringfisket via Lotorpsån mot Glan. Lotorpsån (SE650984-150226) har 
måttlig ekologisk status främst på grund av morfologiska förändringar (fysiska strukturer och 
funktioner) och låg konnektivitet. Lotorpsån uppnår ej god kemisk status men med kvalitetskrav på att 
till 2027 ha god ekologisk status samt att i framtiden ha god kemisk ytvattenstatus. Halterna av 
kvicksilver i fisk överskrids. Halterna av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) är förhöjda i 
alla landets vattenförekomster och omfattas av generella undantag från att uppnå god status. Halterna 
får dock inte öka. Uppkomsten beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och 
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda. Vattendom Käringfisket 

Vattennivån i Käringfisket regleras med dammluckor nedströms i Lotorpsån, söder om planområdet. 
Reglernivån är utifrån den vattendom som tillkom 1984 i samband med anläggande av kraftverket i 
Lotorp. Vattendomen reglerar att högst 3700 l/s får avledas via kraftverkets turbin. Dämningsnivån ska 
hållas inom +47,20 och +47,50 (RH00) (Växjö Tingsrätt, 1985). 

2.3 MARKFÖRHÅLLANDEN 
Planområdets jordartskarta är variationsrik, från urberg och morän till postglacial silt, se figur 14. 
Genomsläppligheten varierar också från låg till hög i olika delar av planområdet, se figur 15. 
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Figur 14. Jordartskarta för området (SGU, 2020). Planområdet inringat med lila. 

 
Figur 15. Genomsläpplighet för området (SGU, 2020). Planområdet inringat med lila. 

Miljötekniska markundersökningar har tidigare utförts i området. WSP utförde en utredning 2013 och 
en komplettering 2014. Enligt dessa rapporter daterade 2013-09-18 samt 2014-06-12 har en 
impregneringsanläggning funnits i anslutning till detaljplaneområdet, där man impregnerat slipers och 
telefonstolpar med CCA-medel bestående av koppar, krom och arsenik.  

En sanering av området utfördes 1992. År 2013 användes markområdet för rekreation, idrott och 
parkeringsyta. WSP’s rekommendationer i den rapporten var att komplettera undersökningen 
ytterligare och att jorden vid eventuell schaktning söder om Ånghammarvägen ska försiktighet beaktas 
vid hantering av massor, dessa ska föras till mottagningsanläggning för förorenade massor. Halten för 
akuttoxicitet överskrids avseende arsenik i ytliga jordar söder om Ånghammarvägen, därav bör detta 
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område inhängas för att skydda djur och människors hälsa samt miljön. På längre sikt kan 
föroreningen åtgärdas genom att den förorenade jorden avlägsnas. Inget dagvatten från planområdet 
får ledas på denna sida av Ånghammarvägen (WSP, 2014). 

2.4 SKYDDSVÄRDEN 

2.4.1 Områdesskydd 
Markering för kulturmiljö och vattenförvaltning finns inom södra delen av planområdet, se figur 16 för 
övriga markeringar gällande kulturmiljö, fornlämningar och potentiellt förorenade områden inom eller i 
närheten av planområdet. Figur 17 visar områden för naturvårdprogram, erosionsrisk samt 
fiskevårdsområde. Information hämtad från Östgötakartan (Länsstyrelsen, 2020). Inga 
markavvattningsföretag finns inom området eller nedströms enligt Östgötakartan. 

 
Figur 16. Markering för kulturmiljö och vattenförvaltning (röd punkt) finns i södra delen av planområdet (inringat i rött) och i direkt 
angränsande område (rött streckat fält). De blå punkterna är identifierade potentiella förorenade områden (ej riskklassade) och 
den gula och röda markeringen vid fotbollsplanen står för att en huvudstudie utförts och att det är mycket stor risk att området är 
förorenat. 
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Figur 17. Planområdet markerat i rött. Gult fält markerar naturvårdsprogram Östergötland, gröna taggiga linjer visar stråk med 
erosionsrisk. Både Lotorpsån och Käringfisket är markerad som fiskevårdsområde. 

3   DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

3.1    FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER OCH     
DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 
Särskilt i den norra delen av planområdet finns en översvämningsrisk. Vid ett vägparti av 
Porsvägen saknas en naturlig höjdbarriär mot Käringfisket och vattennivån ligger nära i höjd med 
vägnivån. Viss översvämning uppstår redan vid 20 mm regn i norra delen av planområdet enligt 
figur 18 och utvecklas endast marginellt vid skyfall (56 mm). Ingen översvämningskartering har 
gjorts i området enligt Östgötakartan (Länsstyrelsen, 2020).  

  
Figur 18. Översvämningspotential vid 20 mm regn till vänster samt vid 56 mm (skyfall) till höger (Scalgo, 2020) 
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4   BERÄKNINGAR 

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  
Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras inom planområdet vid ett 2-
årsregn, 10-årsregn, 20-årsregn, 30-årsregn och 100-årsregn har beräknats med rationella metoden 
enligt Svenskt Vatten, P110, med varaktighet 15 minuter för befintlig mark gällande södra delen av 
planområdet och 10 minuter för befintlig mark norra delen samt för framtida mark både norra och 
södra delen. Formel enligt nedan:  

Q = kf ∙ A ∙ φ ∙ i             

där  

Q = dimensionerande flöde (l/s) 

kf = klimatfaktor (-) 

A = avrinningsområdets area (ha)  

φ = avrinningskoefficient (-) 

i = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha). 

Återkomsttid som rekommenderas för områden med gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vatten 
P110 är 2 år för rörhjässa i ledningssystem och 10 år för trycklinje i marknivå. Hänsyn ska även tas till 
minst 100-årsregn vid höjdsättning och ytlig dagvattenavledning vid skyfall för att skydda bebyggelsen. 
Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 
och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110. Flödena i området beräknas öka 
efter exploatering, se Tabell 1. Flödesökningen beror på att en större andel av ytan blir hårdgjord. 
Fördröjningsvolym som krävs för att inte öka flödet från planområdet jämfört med befintlig 
markanvändning har beräknats enligt Svenskt Vatten P110 med hänsyn till rinntid. Föreslagen 
dagvattenhantering utgår från två olika scenarier, ett sannolikt exploateringsscenario samt ett scenario 
med tätare exploatering. Fördröjningsvolym för sannolikt scenario beräknas till ca 60 m3 för norra 
delen av planområdet och ca 100 m3 för södra delen vid ett 10-årsregn, med en avtappning från 
området på totalt ca 180 l/s vilket motsvarar befintligt flöde vid ett 10-årsregn. Fördröjningsvolym för 
worst case beräknas till ca 80 m3 för norra delen av planområdet och ca 170 m3 för södra delen vid ett 
10-årsregn, med en avtappning från området på totalt ca 180 l/s vilket motsvarar befintligt flöde vid ett 
10-årsregn. 

Tabell 1. Markanvändning och dagvattenflöden för befintliga och framtida förhållanden vid 2-års, 10-års, 20-års, 30-års och 100-
årsregn. Avrinning uppdelad i norra och södra planområdet utifrån befintlig respektive framtida avrinning. Befintliga flöden har 
beräknats utan klimatfaktor, framtida flöden inkluderar klimatfaktor 1,25.  

 
Area 
(ha) 

ϕ Ared 

(ha) 
Flöde 2-

årsregn (l/s) 
Flöde 10-

årsregn (l/s) 
Flöde 20-

årsregn (l/s) 
Flöde 30-

årsregn (l/s) 
Flöde 100-

årsregn (l/s) 

Befintlig mark Norra delen  

takyta 0,04 0,9 0,04 5 8 10 12 18 

tomtyta 0,81 0,3 0,24 33 56 70 80 119 

dammyta 0,06 1,0 0,06 8 13 16 19 28 

skogsmark 1,84 0,05 0,09 12 21 26 30 45 

gata 0,16 0,8 0,13 18 30 37 43 64 

Totalt Norra 2,91 0,19 0,56 75 128 160 183 274 
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Befintlig mark Södra delen  

takyta 0,00 0,9 0,00 0 0 0 0 0 

tomtyta 0,00 0,3 0,00 0 0 0 0 0 

dammyta 0,73 0,1 0,07 8 13 17 19 28 

skogsmark 1,26 0,05 0,06 7 11 14 16 24 

gata 0,20 0,8 0,16 17 29 36 41 62 

grusyta 0,32 0,4 0,13 14 23 29 33 49 

Totalt Södra 2,51 0,17 0,42 45 76 96 110 164 

Totalt Norra + Södra 120 177 223 255 380 

 
Area 
(ha) 

ϕ 
Ared 

(ha) 
Flöde 2-

årsregn (l/s) 
Flöde 10-

årsregn (l/s) 
Flöde 20-

årsregn (l/s) 
Flöde 30-

årsregn (l/s) 
Flöde 100-
årsregn (l/s) 

Framtida mark Norra delen – 
Sannolikt scenario 

 
 

 
 

 

takyta 0,21 0,9 0,19 32 55 69 79 118 

tomtyta 1,16 0,3 0,35 59 99 125 143 213 

dammyta 0,06 1 0,06 10 16 20 23 35 

skogsmark 1,27 0,05 0,06 11 18 23 26 39 

gata 0,20 0,8 0,16 27 46 58 66 99 

Totalt Norra 2,91 0,28 0,82 138 235 295 337 503 

Framtida mark Södra delen – 
Sannolikt scenario 

 
 

 
 

 

takyta 0,24 0,9 0,21 36 61 77 87 130 

tomtyta 0,81 0,3 0,24 41 70 88 100 149 

grönyta 0,62 0,1 0,06 10 18 22 25 38 

skogsmark 0,51 0,05 0,03 4 7 9 10 16 

gata 0,33 0,8 0,27 44 76 95 109 162 

Totalt Södra 2,51 0,32 0,81 136 231 290 332 495 

Totalt Norra + Södra 274 466 585 669 998 

 
Area 
(ha) 

ϕ 
Ared 

(ha) 
Flöde 2-

årsregn (l/s) 
Flöde 10-

årsregn (l/s) 
Flöde 20-

årsregn (l/s) 
Flöde 30-

årsregn (l/s) 
Flöde 100-
årsregn (l/s) 

Framtida mark Norra delen - worst case  

takyta 0,36 0,9 0,32 54 91 115 132 196 

tomtyta 1,94 0,3 0,58 98 166 208 238 355 

dammyta 0,06 1 0,06 10 16 20 23 35 

skogsmark 0,35 0,05 0,02 3 5 6 7 11 

gata 0,20 0,8 0,16 27 46 58 66 99 
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Totalt Norra 2,91 0,39 1,14 191 325 408 467 696 

Framtida mark Södra delen - worst case  

takyta 0,40 0,9 0,36 60 101 128 146 217 

tomtyta 1,36 0,3 0,41 68 116 146 167 249 

grönyta 0,43 0,1 0,04 7 12 15 17 26 

skogsmark 0,00 0,05 0,00 0 0 0 0 0 

gata 0,33 0,8 0,27 44 76 95 109 162 

Totalt Södra 2,51 0,43 1,07 180 305 384 439 654 

Totalt Norra + Södra 370 630 792 905 1350 

4.2 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL (FÖRE 
OCH EFTER) 

Föroreningsberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet StormTac (version 20.1.1) utifrån 
markförhållanden för befintlig respektive framtida markanvändning. Indata i modellen är 
markanvändning enligt Tabell 1 och årlig nederbörd 602 mm/år enligt SMHI (2020). För norra delen av 
planområdet beräknas 50 fordon per dag för befintlig situation och 100 fordon i framtida scenarier. För 
södra delen beräknas 25 fordon per dag för befintlig markanvändning och 50 fordon för framtida.  

Föroreningsbelastning har beräknats före och efter rening i dike plus torrdamm i serie enligt förslagen 
dagvattenhantering i avsnitt 5. Resultatet från beräkningarna visas i Tabell 2 och Tabell 3. Resultaten 
visar att föroreningshalterna i dagvattnet generellt är låga vid befintliga förhållande och att 
föroreningsnivåer beräknas öka med graden av framtida exploatering.  

Föroreningsberäkningarna bygger på schabloner och eftersom skillnaden i markanvändning och 
föroreningsgrad är liten mellan tomtmark och grönyta eller skogsmark så blir utfallet liknande efter 
rening för de två exploaterade scenarierna. Generellt är föroreningsnivåerna låga i denna typ av 
bebyggelse och det är främst trafikrelaterade föroreningar som påverkar resultatet. Med rening i dike 
samt torrdamm kan föroreningsnivåerna reduceras till befintliga nivåer. Dammarna/fördröjningsytorna 
uppfyller även  fördröjningsbehovet. Ytterligare rening sker i våtmark utanför planområdet, gäller 
dagvatten som rinner av söderut.  

Recipientens känslighet i relation till den uppskattade absoluta föroreningsmängden är dock det som 
bör vägas in vid bedömning av påverkan av ytvattenstatus. 

Tabell 2. Föroreningar före och efter rening sannolikt scenario (µg/l). 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Utan rening 

Befintlig mark 82 1100 3,2 11 24 0,18 2,9 3,1 0,022 27000 250 0,25 0,011 

Framtida mark 

sannolikt scenario 

120 1200 4,2 13 34 0,34 4,0 4,2 0,023 35000 280 0,26 0,017 

Framtida mark 

worst case 
140 1400 4,8 13 41 0,42 4,3 4,6 0,021 36000 280 0,33 0,022 

Med rening - sannolikt scenario 

Framtida mark, 

rening i dike 
110 1100 2,8 10 25 0,23 3,1 2,9 0,022 21000 76 0,24 0,016 

Framtida mark,  

rening i dike + 

torrdamm 

91 720 1,4 7,6 17 0,20 1,6 1,6 0,017 8800 25 0,12 0,0080 
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Tabell 3. Föroreningsmängder före och efter sannolikt scenario (kg/år). 

 

5    FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1   ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
Grundprinciperna avseende dagvatten vid utformning av en ny exploatering är: 

 Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor planeras i lågstråk. 

 Avrunna dagvattenflöden ska begränsas och fördröjas. 

 Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening. 

Dagvatten inom tomtmark föreslås i första hand infiltrera via grönyta på tomtmark men avledning vid 
höga flöden ska också kunna ske mot angränsande naturmark eller mot vägdiken. Inom tomtmark kan 
takavvattning ske via stuprör försedda med utkastare. 

Höjdsättning av tomter och vägar ska anpassas till anslutande diken så avledning av dagvattnet kan 
ske med självfall. Tomter behöver anpassas så de inte påverkas av områden som riskerar att 
översvämmas vid skyfall. Identifierad lågpunkt med instängt vatten föreslås fyllas upp till nivå för 
omkringliggande mark, för att kunna nyttjas för bostäder. Maximal hårdgjord yta kan regleras inom 
tomtmark för att främja infiltration inom tomtmark. 

Med rening - worst case scenario 

Framtida mark, 

rening i dike 
120 1100 3,0 11 26 0,27 3,1 2,9 0,019 19000 62 0,29 0,018 

Framtida mark,  

rening i dike + 

torrdamm 

91 720 1,4 7,6 17 0,20 1,6 1,6 0,017 8800 25 0,12 0,0080 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Utan rening 

Befintlig mark 0,87 11 0,034 0,12 0,25 0,0020 0,031 0,033 0,00024 290 2,7 0,0026 0,00012 

Framtida mark 

sannolikt scenario 

1,8 18 0,059 0,18 0,48 0,0049 0,057 0,059 0,00033 490 4,0 0,0037 0,00024 

Framtida mark worst 

case scenario 
2,5 23 0,082 0,23 0,70 0,0071 0,074 0,079 0,00036 620 4,7 0,0057 0,00037 

Med rening - sannolikt scenario 

Framtida mark, 

rening i dike 
1,5 15 0,039 0,15 0,35 0,0033 0,044 0,041 0,00031 290 1,1 0,0033 0,00022 

Framtida mark,  

rening i dike + 

torrdamm 

1,3 10 0,020 0,11 0,24 0,0028 0,023 0,022 0,00024 120 0,35 0,0017 0,00011 

Med rening - worst case scenario 

Framtida mark, 

rening i dike 
2,0 19 0,051 0,18 0,44 0,0047 0,053 0,050 0,00032 330 1,1 0,0049 0,00032 

Framtida mark,  

rening i dike + 

torrdamm 

1,3 10 0,020 0,11 0,24 0,0028 0,023 0,022 0,00024 120 0,35 0,0017 0,00011 
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Inget vatten får ledas via den inhägnade marken vid gamla fotbollsplanen där förorenad mark finns, 
detta för att minimera spridningsrisken. Befintliga fyllnadsmassor behöver undersökas i södra 
planområdet där dagvattenåtgärder föreslås innan anläggning sker. 

5.2    FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 
Föreslagen dagvattenhantering bygger på två olika scenarier utifrån olika exploateringsgrad, ett 
scenario med en mer sannolik exploateringsgrad samt ett worst case scenario med tätare 
exploatering. Dagvatten föreslås avledas i diken längs vägen åt respektive håll från höjdryggen som är 
belägen mitt i planområdet, mot fördröjningsdammar/torrdammar i planområdets utkant.  

I stort sett är föreslagen dagvattenhantering densamma för båda scenarierna, men ökad takyta och 
tomtyta i worst case scenario ger en flödesökning totalt sett, vilket kräver ytterligare fördröjning. Vägen 
planeras att breddas till minst 5 meter och behöver höjas upp i vissa vägpartier.  

På norra sidan avtappas den föreslagna dammen till Käringfisket där vattenståndet inte får påverkas 
annat än tillfälligt enligt bestämmelserna i vattendomen. Invid Käringfisket finns redan idag viss 
översvämningsrisk invid Porsvägen (se avsnitt 3). Från södra sidan sker avtappning mot 
våtmarksområdet söder om planområdet, där ytterligare rening och fördröjning uppnås. 
Fördröjningslösningarna kan utformas som torrdammar både på norra och södra sidan samt för 
sannolikt scenario och worst case scenario då reningsbehovet uppfylls i diken plus torrdammar enligt 
föroreningsberäkningarna i tabell 2 och 3. Fördröjningen kräver dock större yta i worst case scenario i 
och med högre flöden större fördröjningsbehov. Se figur 19 och 20 för föreslagen dagvattenhantering i 
respektive scenario. Ytbehovet för fördröjningsdammarna ser olika ut för de olika scenarierna. Om det 
visar sig att grundvattennivån ligger högt i lägen för torrdammarna kan tätt bottenskikt vara ett 
alternativ för att inte grundvatten ska tränga upp i dammen och skapa stående vatten. Ett tätt 
bottenskikt kan även skydda mot att markföroreningar tränger upp via grundvattnet och följer med 
dagvattnet mot recipienten. Ytterligare grundvattennivåmätningar bör utföras innan en damm anläggs. 
Torrdammarna utformas relativt grunda (0,6 meter djupa) för att ytan ska ge ett neutralt intryck när 
dammen står torr. Om ytbehovet för torrdammarna behöver minimeras kan de utformas djupare, om 
så grundvattennivån tillåter. 

5.2.1    Norra dammen  
För sannolikt scenario behöver fördröjningsdammen rymma 60 m3. Den kan utformas som en 
torrdamm om 20 x 5,5 meter med 0,6 meter djup i snitt, kanterna bör ha en släntlutning på minst 1:1,5. 

För worst case scenario behöver fördröjningsdammen rymma 80 m3. Dammen kan utformas som en 
torrdamm om 24 x 5 meter med 0,6 meter djup i snitt, kanterna bör ha en släntlutning på minst 1:1,5. 

5.2.2     Södra dammen 
För sannolikt scenario behöver fördröjningsdammen rymma 100 m3. Dammen kan utformas som en 
torrdamm om 16 x 12 meter med 0,6 meter djup i snitt, kanterna bör ha en släntlutning på minst 1:1,5. 

För worst case scenario behöver fördröjningsdammen rymma 170 m3. Dammen kan utformas som en 
torrdamm om 20 x 15 meter med 0,6 meter djup i snitt, kanterna bör ha en släntlutning på minst 1:1,5. 

Den befintliga södra trumman under Ånghammarvägen uppskattas till dimension 300 mm, vilket kan 
antas släppa igenom ca 80 l/s vilket matchar befintligt flöde (framtida utflöde). Bräddning av dagvatten 
över vägen behöver fortsättningsvis vara en möjlighet, vid skyfall, annars behöver en annan 
bräddningslösning för dagvatten fastslås. 
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Figur 19. Föreslagen dagvattenhantering vid sannolik exploatering.  
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Figur 20. Föreslagen dagvattenhantering worst case scenario. 
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5.3 UTFORMNING OCH SKÖTSEL AV DAGVATTENLÖSNINGAR  
Tillsyn och genomgång av dagvattenanläggningar bör ske minst två gånger per år, förslagsvis efter 
vårflod samt ett tillfälle under hösten. 

5.3.1 Gräsdike 
Diken utformas för att transportera vatten från vägen vid normalregn samt rymmer ökade flöden från 
tomtmark och naturmark vid skyfall. Torrdammarna utformas för att uppfylla hela fördröjningsbehovet, 
diken avvattnar vägen och är en extra buffert vid extrema flöden. Utöver den tänkta vägbreddningen 
behöver dikena åtminstone 1,1 meter på vardera sida om vägen. Se figur 21 för föreslagen 
dikesutformning; V-dike med 0,55 meter djup och slänt 1:1. 

 
Figur 21. Principskiss vägdikesutformning. 

 

För gräsbeklädda diken behöver klippning till lämplig växthöjd utföras. Växthöjden 50 till 150 mm anses 
idealisk för att fånga in partiklar. Flödeskapaciteten sjunker dock med hög växtlighet så detta måste tas 
i beaktning för skyfallsavledning vid utformning, se figur 22 för exempel på olika växthöjd av vegetation. 
I diken behöver in- och utlopp kontrolleras regelbundet för skräp, sedimentansamling och erosion 
(Godecke, 2016). 

 
 Figur 22. Exempel på dikesstråk i olika växthöjd. 

5.3.2 Torrdamm 
Torrdammar är nedsänkta gröna ytor och fungerar som fördröjningsytor vid stora regnflöden. Ett 
bottenutlopp gör att dammen töms mellan regnflödena. Se principskiss i figur 23. Växtlighet som tål 
både våtare och torrare förhållanden kan tänkas trivas i torrdammen. Kontroll av växtlighet, eventuell 
erosion av dammkanter samt kontroll och rensning av skräp bör ske vid in-och utlopp med jämna 
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mellanrum. Erosionsskydd ska anläggas vid inlopp. Skötselplan behöver upprättas för regelbunden 
funktionskontroll av dammarna. Se exempel på torrdamm i figur 24. 

 
Figur 23. Principskiss hämtad från SVU (2019). 

 
Figur 24. Exempel på utformning av torrdamm. 

5.4 HÖJDSÄTTNING 
Planområdet är kuperat med en höjdrygg i mitten av området så god marginal finns för tillräcklig 
dikeslutning mot respektive fördröjningspunkt gäller även om vägen höjs 1 - 2 meter på norra sidan 
där dammen och Käringfisket möts.  

Kritisk nivå då vatten når befintlig bebyggelse bedöms vara +48,25 (RH2000) för norra sidan. 
Vattendomen för Käringfisket är +47,92 (RH2000) (+47,50 i höjdsystemet RH00).  

5.5 KOSTNADSUPPSKATTNING 
En kostnadsuppskattning har gjorts utifrån ytbehoven för torrdammarna för de olika scenarierna, se 
tabell 4. Per kvadratmeter torrdamm uppskattas priset till 675 kronor. Även för dikena har en kostnad 
uppskattats. Beräkningen inkluderar anläggning av en gräsbeklädd yta med dräneringsledning samt 
spolbrunnar. Norra dikessträckningen beräknas som 230 meter och södra dikessträckningen som 330 
meter. Per meter dike bedöms kostnaden till 1230 kronor. Därefter tillkommer drift och 
underhållskostnader som grästrimning och funktionskontroller några gånger per år.  
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Tabell 4. Kostnadsuppskattning av torrdammar och diken. 

Torrdamm Uppskattat ytbehov  Kostnadsuppskattning 

Norra sannolikt scenario 110 m2 74 250 kr 

Norra worst case scenario 120 m2 81 000 kr 

Södra sannolikt scenario 192 m2 129 600 kr 

Södra worst case scenario 300 m2 202 500 kr 

Dike Dikessträckning Kostnadsuppskattning 

Norra diket 230 m 282 900 kr 

Södra diket 330 m 405 900 kr 

6    KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

I detta avsnitt görs en bedömning av planens påverkan på recipientens ytvattenstatus och på området 
som helhet. Bedömningen för påverkan av MKN är utförd med hjälp av information från VISS (2020) 
som sammanfattas i avsnitt 2.2 samt utifrån resultat från föroreningsberäkningar i avsnitt 4.2. I 
dagvattensammanhang är både näringsämnen som kväve och fosfor av relevans, likaså metaller som 
t.ex. koppar, krom, zink, kadmium, bly och nickel. Planområdet ska inte bidra till försämring av 
recipientens status jämfört med befintlig situation.  

Framtida planområde bedöms inte hindra att ytvattenförekomsten kan uppnå MKN då dagvattnet 
generellt renas till nivå med, och för de flesta ämnen även under, befintlig föroreningssituation via 
diken och torrdammar samt att dagvatten från södra delen av planområdet hinner renas ytterligare i 
våtmarken söder om planområdet på väg mot Lotorspsån. Det är av vikt att dagvatten inte leds via de 
områden som markerats som förorenade på södra sidan om Ånghammarvägen (i figur 16 i avsnitt 
2.4). Fyllnadsmassor behöver undersökas i södra planområdet där dagvattenåtgärder föreslås. Om 
föreslagna fördröjningsåtgärder följs kommer dagvattenflödet till Lotorpsån inte öka, gäller upp till 10-
årsregn vilket dammarna är dimensionerade för. 

Vägen kommer breddas samt höjas upp i vissa vägpartier. Det instängda området mitt i planområdet 
kommer byggas bort. 

7    SLUTSATSER 

 Dagvattenflödet beräknas öka vid framtida förhållanden likaså dagvattenföroreningarna ökar 
något i och med ökad trafik i området.  

 Rening och fördröjning av dagvatten kan till stor del ske inom tomtyta vid normala regn.  

 Fördröjning från planområdet vid 10-årsregn föreslås ske i diken och torrdammar inom 
planområdet i norr och söder.  

 Med rening i dammar reduceras föroreningar till nivå för befintliga förhållanden, ingen negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormen för ytvattenrecipient bedöms uppstå från planområdet om 
föreslagna åtgärder vidtas. Planen bedöms inte hindra att MKN för recipienten kan uppfyllas. 

 Gällande södra planområdet leds dagvatten endast norr om Ånghammarvägen med hänsyn till 
markföroreningar söder om vägen.  
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8    BEHOV AV VIDARE UTREDNING 

• Bräddningslösning vid Ånghammarvägen behöver fastslås om bräddning av 
dagvatten över väg inte anses lämpligt. 

• Kritiska höjdsättningsnivåer för Porsvägen mellan Käringfisket och befintlig damm 
behöver fastslås.  

• Utredning av grundvattennivåer inför anläggande av damm. 
• Undersökning av fyllnadsmassor där södra dagvattendammen planeras. 
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strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Nominering av styrelseledamot för CKS, Centrum för 
kommunstrategiska studier 

 

Beskrivning av ärendet 

I samverkansavtalet står det att de 5 ordinarie ledamöter och 4 ersättare som 

företräder de kommuner som ingår i CKS utses av Linköpings universitets rektor 

på förslag av CKS Ägarforum. 

Kommande mandatperiod har Finspångs kommun en av de ordinarie platserna. 

Kommunstyrelsen har att nominera en ordinarie ledamot till styrelsen för CKS. 

 

Förslag till beslut 

1. Att nominera NN  till ordinarie styrelseledamot för CKS, Centrum för 

kommunstrategiska studier 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Taxa för parkering i Finspångs kommun 

 

Sammanfattning 
Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har förvaltningen tagit fram ett förslag 
till ny parkeringstaxa innehållande kostnad för tillstånd, förslag till avgifter gällande 
felparkeringar samt fordonsflytt. 

Förvaltningen har även tagit fram ett beslutsunderlag för hur parkeringssystemet ska 
utformas avseende zoner, tider och avgifter. 

Förslaget baseras på parkeringsstrategin som ska stödja kommunens övergripande 
mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig centralort. Tätortens 
parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för invånare, besökande och 
arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till: 

· En god sammanvägd tillgänglighet 

· En effektiv markanvändning 

· Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

· Att fler väljer alternativa färdsätt 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att godkänna föreslagen taxa för parkering i Finspångs kommun 
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Taxa för parkering 
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Taxa för parkering och omkringliggande 
tjänster i Finspångs kommun 
      

Taxa 

 
Högsta parkeringsavgift gul zon  10 kr/ tim 
Högsta parkeringsavgift  blå zon  6 kr/ tim 
Högsta parkeringsavgift grön zon  3 kr/tim 
 

Dygnsparkering gul zon  100 kr/ dygn 
Dygnsparkering blå zon  80 kr/ dygn 
Dygnsparkering grön zon  50 kr/ dygn  
 

Månadsparkering  
Kommunens  
Parkeringsgarage gul zon  600 kr/ månad 
Boendeparkering blå zon  300 kr/månad 
Boendeparkering grön zon  200 kr/månad 
 

Felparkeringsavgift   1.000 kr 
    600 kr 
    400 kr 
 

Nyttoparkering blå och grön zon  3.000 kr/år 

 

Tillfällig dispens från lokala trafikföreskrifter  500 kr 

Årsdispens från lokala trafikföreskrifter  1.500 kr exkl. moms/ år 

 

Flyttning av fordon inklusive bärgnings och skrotningskostnader 

Fordon till skrotning   2.850 kr exkl. moms 

Fordon till förvaring   2.850 kr exkl. moms 
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Parkeringszoner och avgifter 
Finspångs centrala delar är indelat i tre parkeringszoner: gul zon (kommunens 
parkeringsgarage) blå zon (inre centrumkärna) och grön zon (yttre centrumkärna). 
Zonerna gäller för de flesta parkeringar i tätorten som är kommunens. De olika 
zonbiljetterna leder till att man är berättigad att parkera inom en särskild zon i mån 
av plats. Det innebär att man inte har en fast plats utan man parkerar på valfri ledig 
plats i anvisad parkeringszon. 

Gul zon, kommunhusets allmänna parkeringsgarage   
• Tid för avgift: vardagar 08:00-21:00, lördag 08:00-18:00,  

söndag 09:00-18:00 
 

• Högsta parkeringsavgift 10 kr/ timme 
• Dygnsparkering 100 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 600 kr/ månad 

Gul zon, kommunens parkeringsgarage, fastighet 
Hotellet 6 
Kommunens parkeringsgarage, fastighet Hotellet 6 gäller prissättning för gul zon i 
garaget. 
 

• Högsta parkeringsavgift 10 kr/ timme 
• Dygnsparkering 100 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 600 kr/ månad 
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Blå zon, inre centrumkärna 
• Högsta parkeringsavgift 6 kr/ timme 
• Dygnsparkering 80 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 300 kr/ månad 
 

På utomhusparkeringen, parkeringsdäcket fastighet Hotellet 6, gäller prissättning 
för blå zon. 

 

Avgiftsfria korttidsparkeringar i blå zon 
Centrumnära avgiftsfria korttidsparkeringar med en tidsbegränsning upp till trettio 
minuter ska tillämpas. 

Dessa parkeringsplatser regleras genom lokala trafikföreskrifter. Regleringen sker 
med olika tidsbegränsning beroende på parkeringens närhet till handeln. 
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Grön zon, yttre centrumkärna 
• Högsta parkeringsavgift 3 kr/ timme 
• Dygnsparkering 50 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 200 kr/ månad 

 

 

Avgiftsfria parkeringar i grön zon 
På strategiska platser inom grön zon ska avgiftsfria parkeringsplatser tillämpas. 
Dessa parkeringar ska vara tillgängliga för allmänheten och vara på gång och 
cykelavstånd från Finspångs centrumkärna. Tidsreglering utifrån parkeringens 
placering tillämpas genom lokala trafikföreskrifter.  

På kommunens allmänna parkeringsplatser och fastighetsmark ska grön taxa 
tillämpas utifrån tillgänglighet och behov. 

 

Avgiftsfri gatuparkering 
På kommunens gator kan man parkera i upp till 24 timmar, om inget annat anges. 
Reglering kan tillämpas genom lokala trafikföreskrifter. Vid avgiftsregleringar 
tillämpas modellen för zonparkering i Finspångs tätort. 
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Nyttoparkering 
Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som företag och andra 
verksamhetsutövare kan ansöka om. Verksamheter som har ett stort behov av att 
ha sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete kan få 
tillstånd för nyttoparkering. 

Blå och grön zon 3.000 kr/år 

Behöriga trafikanter 
Behöriga att få tillstånd är rörelseidkare vars: 

• Fordon används för fastighetsskötsel. 

• Fordon är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation eller är 
nödvändigt för förvaring av tyngre verktyg och/eller material för installation 
eller reparation. 

• Fordon används för godstrafik med yrkestrafiktillstånd. 

• Fordon används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i 
akut- eller annan därmed 

• Fordon som nyttjas för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana 
ändamål att begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt 

 

Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att 
det används i betydande omfattning 

Ändring av gällande Tillstånd (taxa 200 kr i handläggningsavgift) 
För alla ändringar av gällande nyttokort faktureras handläggningsavgift. Gäller per 
tillstånd och tillfälle. 

Allmänna bestämmelser och regler 
De allmänna bestämmelserna och regler gäller för både verksamheter inom 
hemsjukvård och andra som nyttjar nyttoparkeringstillståndet. 

Bestämmelser 
• Kopia av tillståndet är inte giltigt. 

• Förkommet nyttoparkeringstillstånd ersätts inte. 

• Tillståndsinnehavaren förbinder sig att vid varje förändring av gällande 
förutsättning för parkeringstillståndet meddela detta till Finspångs kommun. 

• Polismans och parkeringsvakters anvisningar ska efterföljas. 
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• Ett tillstånd kan sökas som omfattar ett till fem olika fordon, detta för att 
medge byte av fordon. Två eller flera fordon kan inte användas samtidigt 
med hänvisning till ett nyttoparkeringstillstånd - endast originaltillståndet är 
giltigt. 

• Det ska framgå i ansökan hur många nyttoparkeringstillstånd som ansökan 
gäller. 

• Missbrukas tillståndet för annat parkeringsändamål än vad som ovan 
definierats så kan tillståndet komma att återkallas. 

Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd inom Finspångs kommun 
Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Finspångs kommun på 
upplåten parkering vardagar, utom lördagar och söndagar kl 07.00-20.00, om inte 
annat anges, enligt följande regler och villkor:  

• Generella parkeringsregler om till exempel tidsbegränsad parkering gäller 
även med nyttoparkeringskort. 

Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd för hemsjukvård inom Finspångs 
kommun 
Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Finspångs kommun, hela 
dygnets timmar alla dagar, enligt följande regler och villkor: 

• Uppställning på gatumark får även ske, under högst 2 timmar i följd, på 
parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift, gågata och inom 
gångfartsområde. 

• Parkeringsskiva ihop med nyttokortet ställs in på fordonets ankomsttid 
(närmast följande hel- eller halvtimme) 

Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Man kan genom att ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, 
stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet. Exempelvis 
om man ska flyttpacka en bil eller ska lasta/lossa frakt på gågator. Kommunen är 
restriktiv med att bevilja dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte 
att säkerställa trafiksäkerhet. Dispensen söker man senast två veckor innan det 
aktuella datumet och kan gälla upp till fem dagar. 

Årsdispens för verksamhetsutövare och företag  
Verksamheter som har ett stort behov av att ha sitt fordon nära sin verksamhet för i 
och urlastning av fordon kan ansöka om årsdispens för att parkera, stanna där det 
enligt föreskrifterna är förbjudet. Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser 
eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet. 
Dispensen söker man senast två veckor innan det aktuella datumet och är giltig i 
ett år.  
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Felparkeringsavgifter i Finspångs kommun 

1.000 kronor kostar det att stanna: 

 

• mot färdriktningen 
 

• på gång- eller cykelbana 
 

• på övergångsställe 
 

• i korsning, i vägport 
 

• så att vägmärken skyms 
 

• på hållplats 
 

• framför utfart 
 

• så att tillträde till andra fordon hindras 
 

• på handikapplats 
 

• på lastzon, taxizon 
 

• inom tio meter före och efter korsning 
 

• inom tio meter före övergångsställe 
 

• inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana 
 

• på plats där stannande är förbjudet 
 

• i terräng, plantering, gräsmatta etc. 
 

• på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller 
motorcykel. 
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600 kronor kostar det att parkera: 

 

• på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon 
 

• på huvudled 
 

• på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gångfartsområde 

400 kronor kostar det att parkera: 

 

• på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift 
 

• längre tid än tillåtet 
 

• med något hjul utanför markerad parkeringsruta. 

Flytt av fordon 
Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, 
säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet. 
Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas. 

Ägare till ett fordon som flyttats är skyldig enligt lag att ersätta kostnaden för 
flyttningen och eventuella andra kostnader i samband med flytten. Om kommunen 
vet vem som äger fordonet informerar de personen och förvarar fordonet i 30 
dagar. 

Det är alltid ägaren till ett fordon som är ansvarig. 

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade 
eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv 
begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten. 

Kostnad för bärgning av personbil samt uppställning inom Finspångs kommun:  
2.850 kronor exklusive moms. För andra fordon än personbil kan kostnaden 
variera. 
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Parkeringsstrategi för Finspångs tätort 

Bakgrund 

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida utveckling, där tillväxtmålet är 

att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. Att bli fler invånare innebär bland 

annat större intäkter för att säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att 

kommunen behöver skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och 

befintliga områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar 

av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske 

hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.  

 

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar 

boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 fått 

ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi.  En parkeringsstrategi utgör ett 

viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans och stöder ortens 

utveckling.  

  

Övergripande mål 

Parkeringsstrategin ska stödja kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och ett 

attraktivt och tillgänglig centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose 

behoven för boende, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras 

så att de bidrar till 

 En god sammanvägd tillgänglighet 

 En effektiv markanvändning 

 Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

 Att fler väljer alternativa färdsätt 

Inriktningsmål 

Utifrån övergripande mål ska nedanstående inriktningsmål gälla 

 På parkeringsplatser i centrum ska besökande och boende prioriteras framför 

verksamma 

 Befintliga parkeringsplatser användas effektivare istället för att öka i antal 

 Det ska vara hög omsättning på parkeringsplatser i centrum för att öka tillgängligheten 

och gynna besöksnäringen 

 Tillgången till gratis parkering vid arbetsplatser i Finspång ska minska 

 Parkeringar ska i högre grad täcka sina kostnader 
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 Parkeringsmöjligheter för cykel ska öka och anpassas efter funktion och behov i 

centrum, större hållplatslägen, bytespunkter mellan olika trafikslag samt i närhet av 

entréer vid viktiga målpunkter   

 Standarden på cykelparkeringar ska höjas så att de upplevs trygga, tillgängliga och 

säkra  

 Finspångs kommun som arbetsgivare ska verka för ett hållbart resande 

 Kantstensparkering som tas bort i centrum ska ersättas med större parkeringar i 

utkanten av centrum 

 Gångstråk mellan parkeringar och centrum ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga 

 Samutnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas i centrum 

 Boendeparkering ska i så stor utsträckning som möjligt anordnas på tomtmark i 

parkeringshus eller i andra parkeringslösningar  

 Flexibla parkeringstal ska användas för att erbjuda möjligheter vid exploateringar att 

påverka antalet parkeringar utifrån lösningar som bidrar till ett hållbart resande och 

minskad användning av bilen. 

 I anslutning till större pendlarstråk ska pendlarparkeringar anordnas som ökar 

möjlighet till kollektivt resande 

Arbetsstrategi  

Vägledande för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till en 

hållbar samhällsutveckling är tillämpningen av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär 

att åtgärder ska övervägas enligt följande steg: 

 Tänk om 

 Optimera 

 Bygg om 

 Bygg nytt 
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Svar på motion - trygghetspunkter där invånare kan få 
stöd/hjälp vid extraordinär händelse 

 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har kommit in med en motion om att det ska 
finnas trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär händelse.  

Med bakgrund av den utsatta situation många äldre på landsbygden hamnade i vid 
stormen Alfrida lyfter Vänsterpartiet fram vikten av att kommunen känner till vilka 
äldre som finns inom kommunens geografiska område oavsett om de finns inom 
kommunens verksamhet eller inte. 

De föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men som 
i det dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst eller 
liknande insatser   

2. värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 
för att få mer information och stöd   

3. att boende i Finspångs glesbygd får information om var stöd och hjälp 
kan erhållas 

 
Beredning av ärendet 

Det förändrade klimatet kommer leda till fler naturhändelser som kan försvåra 
människors vardag. Som en del i att möta denna utmaning arbetar  Finspångs 
kommun på flera olika sätt med att bygga upp en robusthet i samhället, bland annat 
genom att ha en god förmåga att hantera kriser när de uppkommer och att då stödja 
drabbade individer. Stödet ska omfatta alla som befinner sig inom  kommunens 
geografiska område, oavsett ålder.  
 

1. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillåter inte kommunen att generellt 
insamla och registerföra information om enskilda individers hälsostatus eller 
levnadsförhållanden. Däremot görs regelbunden planering av exempelvis 
hemtjänst där åldersfördelningen i kommunen analyseras. Dessutom har 
statistik sammanställts kring hur många som finns i varje ålderskategori 
totalt i kommunen samt hur många av dessa som redan finns i kommunens 
verksamheter. På detta sätt har kommunen en god överblick av hur läget ser 
ut för äldre som grupp. 
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2. Kommunfullmäktige i Finspång har fattat beslut gällande upprättande av 
trygghetspunkter i Program för krisberedskap 2019-2022. Arbetet kommer att 
pågå under 2021 och 2022. Dessutom finns i dagsläget ett etablerat 
samarbete med krisgruppen i Hällestad som har gjort ett omfattande arbete 
med att ideellt upprätta ett antal trygghetspunkter. 
 

3. Information till kommuninvånare sker på många olika sätt gällande 
äldreomsorg, servicefunktioner, krisberedskap, social omsorg med mera. 
Bland annat bjuds alla 75-åringar i kommunen in till en informationsträff 
gällande vilka tjänster kommunen erbjuder. Det finns också anhörigstöd, 
träffpunkter och äldrelots. Inom krisberedskapen genomförs 
informationsinsatser på exempelvis skolor, torg och samlingsplatser, samt 
via reklam på tv. Kunskap och tips om hur den enskilda kan förbereda sig 
för kriser och vad som är kommunens ansvar förmedlas också genom 
deltagande på olika mässor och marknader, samt ibland även via brevutskick 
till alla hushåll. Utöver detta finns information att söka på kommunens 
webb och vid en extraordinär händelse kommer viktig information 
förmedlas via beredskapskanalen Sveriges Radio P4. 

 
Förslag om inventering anses inte kunna uppfyllas på grund av att det strider mot 
dataskyddsförordningen, men analyser görs löpande för att kommunen ska vara så 
förberedd och informerad som möjligt om läget för våra äldre. Däremot anses 
övriga två förslag ligga helt i linje med det arbete som redan påbörjats eller som 
finns beslutat och som kommer att inledas kommande år.   
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå punkten om inventering av Finspångsbor i glesbygden då det 
strider mot dataskyddsförordningen. 

2. Att anse förslaget om inrättande av trygghetspunkter tillgodosett. 

3. Att anse förslaget om information till boende i glesbygd gällande stöd och 
hjälp tillgodosett. 
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      2019-09-21 

Motion 
 
Trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär 
händelse 
 
Vid stormen Alfrida kring nyåret 2019 drabbades ett stort antal hushåll i 
Sverige av veckolånga elavbrott, och vi blev varse vilket sårbart samhälle vi 
lever i. Människor i glesbygden frös i sina hus, telefonin slogs ut och vägarna 
var inte farbara på grund av nedfallna träd. Framförallt gamla isolerades och 
väntade på att evakueras. 
 
Befolkningsprognosen visar en ökning av invånare över 80 år som bor på 
landet i Finspångs kommun. Vissa av dessa har kontakt med kommunen 
genom hemtjänsten, men långt ifrån samtliga. Vid exempelvis långa 
strömavbrott, är det viktigt att kommunen har kännedom om de som i 
vardagen klarar sig själva, men som vid extraordinära händelser kan behöva 
undsättning och stöd av olika slag.  Samtliga kommuninvånare, även de i 
glesbygden, behöver också veta vart de kan vända sig om de inte själva kan 
larma då de behöver undsättning.  
 
Alla hushåll har ett egenansvar att kunna klara några dagar utan el, men gamla 
människor, som vid ett normaltillstånd kan ta hand om sig själva, blir lätt 
förvirrade vid nedkylning och kanske inte agerar på egen hand. Kommunen 
har då ett ansvar att se till att de får värme, mat och en sängplats i väntan på 
att kunna återvända hem. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs kommun 
besluta att: 
 

 en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men som i 
det dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst eller 
liknande insatser 

 värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 
för att få mer information och stöd 
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 att boende i Finspångs glesbygd får information om var stöd och hjälp 
kan erhållas 

 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
 
Conny Lindgren 
Ingrid Westlund 
Stefan Carlsson 
Maud Karlsson 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 

 

Sammanfattning 

I november 2018 inkom Bergska gymnasiets och Curt Nicolin gymnasiets 

elevråd med ett E-förslag angående att förbättra utomhusmiljön kring 

Bildningen. I förslaget står följande: 

 

Vi från Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd 

önskar att lägga fram ett förslag om en bättre utomhusmiljö runt Bildningen. 

Förslag på föremål att montera på området är bänkar, bord, papperskorgar 

samt eventuellt en basketkorg. Vi anser att detta skulle kunna bidra till en positiv 

arbetsmiljö för både elever och personal i huset. Vi anser också att det i 

dagsläget är för torftig utomhusmiljö med dåliga möjligheter att vistas utomhus. 

Vi tycker också det är viktigt att elever och personal skall kunna vistas mer 

utomhus för att få mer frisk luft och även mer fysisk aktivitet. 

Vi vet om planerna att göra ett antal parkeringsplatser på skolan till cykelväg. 

Vi anser då att man även skulle kunna ta bort övriga parkeringsplatser på 

framsidan utav huset och endast ge fordon med anknytning till verksamheten i 

huset tillgång att stå där för att kunna bygga ett större rekreationsområde. 

Sedan anser vi att ytan på baksidan utav huset som vetter mot sjön Skuten skulle 

kunna användas bättre åt rekreation som bänkar och bord för att ge bättre 

möjligheter att vara utomhus. I huset är det även trångt och ibland högljutt på 

grund utav många elever, vilket kan leda till stress bland elever och personal. 

Därför skulle alla tjäna på en bättre utomhusmiljö för att kunna utnyttja husets 

område till fullo ifall det exempelvis blir för mycket folk på en begränsad yta. 

 

Fastighetsavdelningen har varit i kontakt med Per Leander som vid tillfället för 

registreringen av medborgarförslaget var Bergska skolans elevrådsordförande. 

Per är inte längre kvar som elev på Bergska skolan och önskar ingen aktiv roll i 

den fortsatta processen i medborgarförslagsärendet. 

 

Fastighetsavdelningen har träffat nuvarande elevrådet på Bergska skolan under 

vecka 5 år 2020. Vid det mötet bekräftade elevrådet medborgarförslagets 

innehåll och preciserade önskemålet till en friyta för aktivitet och en yta för att 

”hänga” och umgås på. 

 

Fastighetsavdelningens bedömning är att det är vissa komplicerade faktorer 

gällande utredningen kring möjligheter att etablera friytor på de ytor som 
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föreslås i E-förslaget, med hänvisning till Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 

10-11§§ samt Boverkets allmänna råd FRI-BFS 2015:1.  

 

Detta med hänsyn till den redan i dag begränsade ytan för att medge transporter 

till och från fastigheten, kravet på framkomlighet, skäligt utrymme för 

parkeringsytor och lastning och lossning av fordon, tillgänglighet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och för att minimera risken för 

olycksfall, men också att Boverket föreskriver att friytor skall ordnas i första 

hand, men också att friytan bör placeras och ordnas på det sätt som är skäligt 

med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov vid en gymnasieskola.  

Nedan följer ett förtydligande kring de delar som ytterligare ligger till grund för 

ovan angivna bedömning från Fastighetsavdelningen 

 

Omständigheter som försvårar ytterligare utredning kring etablering av 

friyta/friytor på befintlig tomt är; 

 

1. Att man i detaljplanen för området från 2011 och anvisningen för 

fastigheten Bildningen hänvisade etablering av friyta/friytor till den 

fortsatta utvecklingen av det gamla stationsområdet och rådande 

detaljplan vid den planerade strandparken med säkra spårövergångar för 

gående. Sedan detaljplanens godkännande och fastighetens uppförande 

har ingen fortsatt utveckling av stationsområdet skett, och nu planeras att 

en ny detaljplan för ”gamla stationsområdet” skall tagas fram då behovet 

för områdets nyttjande ändrats. Det är nu alltså oklart om eventuella 

friytor på gamla stationsområdet kan beaktas eller möjliggöras i den nya 

detaljplanen. 

 

2. Att det i detaljplanen från 2011 ej rekommenderades att nyttja 

fastighetens baksida som vetter mot järnvägsspåret med hänsyn till 

olycksrisken på grund av det närbelägna järnvägsspåret och dess 

miljöfarliga transporter samt eventuella strålrisker i form av magnetiska 

fält från transformatorstation och kabelgraven samt att säkerställa 

tillgängligheten till transformatorstationen vid lokstallarna. 

 

3. Andra omständigheter som påverkaren eventuell etablering av friyta 

(mindre basketplan etc.) utomhus vid befintliga besöksparkeringar är 

rådande bullerkrav och det buller som kommer från trafiken på riksväg 

51 och Finnvedsvägen. Högsta gränsvärdena för en acceptabel bullernivå 

utomhus vid en skolfastighet är enligt Boverket 55dB. I de mätningar 

som genomfördes i samband med detaljplaneutredningen 2010 låg 

värdena runt 55 dB nära de områden där fastigheten skulle uppföras. 

Detaljplanen och Bildningens uppförande antogs sedan med 

hänvisningen till att bullernivån var omkring 55 dB, vilket borde innebära 

att det fortfarande medger ett skapande av friytor även i dag. Om man 
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skulle taga delar av befintliga besöksparkeringar i besittning för en 

etablering av en friyta för fysisk aktivitet närmast fastigheten skulle 

dagens 13 parkeringsplatser minska till 7, då 6 av platserna skulle åtgå till 

en inhägnad friyta. Ursprungligen, vid fastigheten Bildningens 

uppförande fanns ca 25 parkeringsplatser i direkt anslutning till 

fastigheten. 12 av dessa försvann genom den nyligen anlagda gång- och 

cykelvägen. Av de i dagsläget återstående 13 (handikapparkering och 

laddstolpeplatser ej inräknade) parkeringsplatserna skulle alltså 

ytterligare 6 försvinna till förmån för en eventuell friyta. 

 

Skolledningarna för Bergska gymnasiet och CNG gymnasiet har ej responderat 

på vad det minsta behovet av parkeringsplatser är i direkt anslutning till 

fastigheten. 

 

Pris för en inhägnad basketplan/multiarena är enligt offert från företaget Söve (ca 

300 000) https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-

traning/bollspel/multisportarena 

Pris för ett utomhuspingsbord är enligt offert från företaget Söve (25 000-

49 000) https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/pingis 

 

Elevrådet har preciserat sitt önskemål om att anlägga en friyta att ”hänga” och 

umgås på under den överskjutande fasaddelen vid det gamla biblioteket. Denna 

yta används idag av eleverna som cykelparkering trots att den ej är avsedd för 

detta då cykelparkeringen är förlagd bortanför entrén, vilken ej nyttjas fullt ut. På 

denna yta skulle ett antal attraktiva sittytor med fasta bänkar kunna placeras. 

Pris på ”hängyta” med sittgrupper och bord enligt offert från företaget Söve 

(soffor ca 15 000 st, bänkbord ca 20 000 st alt bord ca 15 000 st, stolsystem ca 

(varierande),  

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parksoffor 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/bankbord2 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parkbord 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/stolsystem 

 

Hur ser en eventuell möjlig finansiering ut för ett anläggande av de två friytorna? 

 

A) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

allmänna råd FRI-BFS 2015:1 ”För gymnasieskolor bör friytan placeras 

och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas och 

verksamhetens behov” genom att utreda vidare om det går att ta hänsyn 

till förslagsställarens önskemål vid detaljplaneläggandet av det gamla 

stationsområdet, vilket är planerat att ske innan utgången av år 2021. 

Detta i enlighet med innehållet i detaljplanen från 2011 om att beakta 
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planeringen av friyta/friytor i den fortsatta utvecklingen av 

stationsområdet. 

 

B) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

allmänna råd FRI-BFS 2015:1 ”För gymnasieskolor bör friytan placeras 

och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas och 

verksamhetens behov” genom att bevilja en investering för  

1. en friyta med fysiskt aktivitet/multisportarena vid nuvarande 

parkeringen om det är möjligt utifrån parkeringsbehov runt 

fastigheten. 

2. en friyta med sittytor under det gamla bibliotekets överskjutande 

fasad. 
 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att utreda utemiljön runt Bildningen i linje med skolutredningen, och 

med detta anse e-förslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Onlineunderskrifter 

 
Nr. Namn Datum Kommentar 

 
1 Per Leander 2018-08-20 

 

 
2 Madeleine Engström 2018-08-22 

 

 
3 Maid Bosnjakovic 2018-09-14 Jag är för en bättre utomhusmiljö! 

 
4 Stefan Abrahamsson 2018-10-22 

 

 
5 Marie Staf 2018-10-24 

 

 
6 Jonathan Lönning 2018-10-24 

 

 
7 Martina Danborg 2018-10-24 

 

 
8 Jessica Johannesson 2018-10-24 

 

 
9 Magnus Vikinge 2018-10-24 

 

 
10 Göran Rumenius 2018-10-24 

 

 
11 Anna Hellerstedt 2018-10-24 

 

 
12 Joel Rydin 2018-10-24 

 

 
13 Pelle Sjöborg 2018-10-24 

 

 
14 Karin Oskarsson 2018-10-24 

 

 
15 Annelie Telleskog 2018-10-24 

 

 
16 Rauno Heiskanen Dahlström 2018-10-25 

 

 
17 Camilla Kronholm 2018-10-25 

 

 
18 Viktoria Byström 2018-10-25 

 

 
19 Christian Egertz  2018-10-25 

 

 
20 Audrey Chanson 2018-10-26 

 

 
21 Alva Hörnlund 2018-10-26 blir nog bra  
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Svar på motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande 
för unga i Finspång 

 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Carlsson (V), Ingrid Westlund (V), Conny Lindgren (V), Christer Nyberg 

(V), Leila Marttila (V) har i sin motion påtalat problemet i att allt färre barn och 

ungdomar deltar i föreningsorganiserade sport- och idrottsaktiviteter. Att det 

även finns ett icke jämställt förhållande mellan pojkar och flickors utövande 

samt att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  

 

Motionärerna förstår två beslutspunkter i motionen: 

 

 Att en analys genomförs angående flickor och pojkars idrottsutövande 

inom olika sporter/idrotter i Finspångs kommun. 

 Att analysen, i samverkan med föreningslivet, resulterar i förslag på 

åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva inom föreningsidrotter, 

med särskilt fokus på flickor. 

Förvaltningen har tittat på nationell statistik och lokalt utfall 2019 via 

kommunens databas för aktivitetsbidrag och analyserat hur det ser ut i Finspång. 

Vad som skiljer sig och vad som följer rikstrender med ett särskilt fokus på 

jämställt förhållanden mellan flickor och pojkar. Statistiska data om 

utlandsfödda eller föräldrars utbildningsbakgrund finns ej med som statistiskt 

underlag vilket gör det svårt att mäta förhållanden utifrån socioekonomiska 

faktorer. 

Förvaltningen har ett parallellt uppdrag med att genomlysa Finspångs 

bidragsmodell för att se förbättringsområden som skall bidra till ett mer 

transparant, förståeligt och jämlikt bidrags- och ansökningssystem. Denna 

genomlysning skall leda till förslag på åtgärder i enlighet med det motionärerna 

önskar i sin motion. Finspångs kommun skapar även under hösten ett nytt digitalt 

föreningsregister som skall kunna göra det enklare att söka bidrag, förstå 

bidragsmodellen samt för att visa upp föreningslivets bredd i Finspång via 

kommunens hemsida på bättre och mer mottagarvänligt sätt. 

 

Analys 

Det går att se tydliga nationella mönster i det som motionärerna pekar på. Det 

går också att se att Finspång lokalt följer samma kurva som riksgenomsnittet vad 

gäller flickor och pojkars deltagande i organiserad idrottsutövning på totalen. Det 
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finns dock nationella rapporter på att kvinnor i större utsträckning än män ägnar 

sig åt fysiska motionsaktiviteter utifrån hela befolkningen. 

 

En sorglig trend är minskningen av antalet barn och unga i föreningsledd 

verksamhet. I Finspång har antalet deltagare minskat årligen med cirka 10% de 

senaste tre åren i åldrarna 7-20 år. Det som ideella föreningar pekar på som stora 

utmaningar är svårigheten att engagera nya ledare och få det ideella 

engagemanget att bli lika kraftfullt som tidigare i föreningen som helhet. Att 

barnfamiljer i samhället helt enkelt har ett mer pressat livspussel som på det 

sättet påverkar de ideella organisationerna negativt. Risker finns då att föreningar 

blir tvungna att höja medlemsavgiften för att få balans i sin ekonomi vilket då 

stänger ute de som inte har råd att betala höjningen och den socioekonomiska 

klyftan riskerar att öka ytterligare. 

 

Samtidigt vittnar vissa föreningar om att fler och fler yngre än 7 år börjar i 

föreningslivets aktiviteter än tidigare år. Den gruppen kommer då inte med i 

statistiken då de inte är bidragsberättigade för föreningarna kring Lok-stödet. 

Särskilt fotbollsklubbarna vittnar om den utvecklingstrenden vilka står för en 

betydande andel av det totala antalet sammankomster. Effekten är också då enligt 

föreningarna att barnen på samma sätt slutar i tidigare ålder vilket också får 

effekt i statistiken och bidragsbeloppet ut till föreningarna. På frågan om det 

påverkar könsfördelningen bland deltagarna blir svaret att något sådant samband 

inte går att se. 

 

I databasen visar statistiken att 60% av de aktiva 7-20 åringarna är pojkar och 

40% är flickor, vilket är samma förhållande som riksgenomsnittet på totalen. Det 

som är intressant att följa är hur respektive idrott förhåller sig. Det finns tydliga 

mönster där vissa idrotter har en större differens mellan könen än andra men det 

går också att se att vissa idrotter i Finspång skiljer ut sig mot det förmodade 

rikssnittet.  

 

Andelen aktiva inom lagidrotter och individuella idrotter går det att se ett svagt 

mönster där individuella idrotter minskar i något större utsträckning i förhållande 

till lagidrotterna sedan föregående år i Finspång. Idag är deltagarförhållandena 

för unga 67% på lagidrotter och 33% på individuella idrotter inom den 

organiserade föreningsverksamheten. Ett tydligt mönster är att flickor i större 

utsträckning än pojkar är aktiva inom individuella idrotter och pojkar inom 

lagidrotter utifrån den uppdelningen. 

 

Nedan följer en sammanställning av könsfördelning i respektive idrott som 

erbjuds i Finspång. Idrotterna är uppdelade på lag- och individuella idrotter där 

idrottstyp med flest aktiva unga deltagare står överst med fallande skala på lägre 

deltagaraktivitet. Den tredje spalten beskriver antalet träningstillfällen eller 
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sammankomster i respektive 2019. Underlaget utgår från antalet barn och 

ungdomar 7-20år. 

 

Lagidrotter 

  Flickor  Pojkar  Antalet träningstillfällen 

Fotboll  25% 75% 2334 

Bandy  36% 64% 350 

Ishockey  29% 71% 243 

Handboll  84% 16% 243 

Innebandy  4% 96% 120 

Kricket  0% 100% 3 

Lagidrotter totalt 30% 70% 3273 

 

Individuella idrotter 

  Flickor Pojkar Antalet träningstillfällen 

Ridning  100% 0% 717 

Simning  62% 38% 216 

Friidrott  62% 38% 202 

Skidor och orientering 54% 46% 199 

Kanot  44% 56% 139 

Brottning  37% 63% 64 

Judo  30% 70% 56 

Tennis  15% 85% 55 

Bågskytte  64% 36% 48 

Skytte  22% 78% 48 

Cykel  19% 81% 38 

Bordtennis  7% 93% 18 

Badminton  69% 31% 16 

Indv idrotter totalt 64% 36% 1816 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att anse motionens första att-sats tillgodosedd med hänsyn till analysen i 

motionssvaret. 

2. Att bifalla motionens andra att-sats  

3. Att lägga till samverkan med föreningslivet i uppdraget att kartlägga 

bidragsmodellen med tillhörande ändringsförslag som skall leda till 

utveckling i linje med det som motionen föreslår. Utredning med 

tillhörande förslag på ändringar skall redovisas senast första kvartalet 

2021. 
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Vänsterpartiet i Finspång 
 
MOTION  
 
Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i Finspång 
 
I ett inslag i SvT framgår att Finspång ligger sämst till i 
Östergötland vad gäller de ungas föreningsorganiserade idrotts- 
och sportutövande. Endast 49 % av de unga deltar i det utbud som 
olika föreningar erbjuder.  I inslaget framgår också hur FAIKs 
bandysektion gör ett hedervärt arbete när det gäller projektet 
”Skridskotisdag.” 
 
Resultatet i den undersökning som SvT gjort, utifrån statistik från 
Riksidrottsförbundet, är vid en första anblick förvånande med 
tanke på hur synliga olika sportevenemang (av tradition?) är i 
Finspång. Vid närmare eftertanke samt sökning på 
artiklar/undersökningar om ungas idrottsutövande växer en 
möjlig förklaring fram, som handlar om två saker. Dels nämns 
bristen på jämställdhet inom det utbud som erbjuds våra unga, 
och dels att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  
 
Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning kommer 
fram till likartade slutsatser när det gäller jämställdheten inom 
det organiserade idrottsutövandet bland unga.   
 

 Flickors deltagande har minskat och utgör nu 39 % (pojkar 
61 %). 

 Färre kvinnor är ledare eller sitter på maktpositioner inom 
föreningsidrotten. 

 Flickor och pojkar gör olika val när det gäller idrott. 
 De individuella sporterna ökar på bekostnad av lagsporter 

oavsett kön. 
 Asiatiska kampsporter ökar mest hos flickor. 
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 De mest mansdominerade sporterna är idag cricket, 
ishockey, skateboard, motorsport och skytte. 

 Flickorna väljer mer estetiska idrotter som gymnastik, 
aerobics, dans, konståkning samt dessutom ridsport och 
simning. 

 Det är svårare att engagera föräldrar till ledaruppdrag, 
främst inom socioekonomiskt utsatta kommuner/områden 

 
Det finns flera kommuner som särskilt satsar på flickors 
idrottsutövande. I Söderköping anordnar elevhälsan 
dansundervisning för flickor. Basketklubben BK Järva rekryterar 
många flickor och unga ledare; ngt som också ökar engagemanget 
inom klubben i en tid då föräldrar i mindre omfattning hinner 
engagera sig. 
 
Frågan är hur det ser ut i Finspång när det gäller flickors och 
pojkars idrottsutövande? Det finns skäl anta att bilden inte 
avviker från den som skrivs fram av Centrum för idrottsforskning 
och Riksidrottsförbundet.  
 
I Finspång är utbudet av traditionellt manliga/pojksporter väl 
tillgodosett. De två senaste tillskotten, skateboard och cricket, hör 
till de mest mansdominerade sporterna (Centrum för 
idrottsforskning).  Men hur står det till med utbudet när det gäller 
de sporter som mest föredras av flickor? Det kan handla om dans, 
aerobics, konståkning, gymnastik, kampsporter och ridsport 
(Riksidrottsförbundet). 
 
Det är oroväckande att mindre än hälften (49%) av de unga är 
engagerade inom föreningsidrotten i Finspång.  Det finns skäl anta 
att de flesta av de aktiva är pojkar. Flera vällovliga initiativ  
genomförs av många föreningar, men har uppenbarligen inte burit 
frukt i statistiken. Vänsterpartiet anser att en åtgärd kan vara att 
på olika sätt göra riktade satsningar på, samt synliggöra de 
sporter som tycks tilltala flickor. 
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Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
 

 En analys genomförs angående flickors och pojkars 
idrottsutövande inom olika sporter/idrotter i Finspångs 
kommun. 

 Analysen, i samverkan med föreningslivet, resulterar i 
förslag på åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva 
inom föreningsidrotter, med särskilt fokus på flickor.  

 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
Stefan Carlsson 
Ingrid Westlund 
Conny Lindgren 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

Bidrag till BRIS region Öst 2021 

 

Sammanfattning 

 
Föreningen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) region Öst ansöker om 
verksamhetsbidrag för 2021. Bris ansöker om 50 000 kronor.  

BRIS är en ideell barnrättsorganisation som fungerar som språkrör för barn i utsatta 
situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga bidrag, 
donationer och gåvor. 

BRIS verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, Brismejlen, 
Bris forum, Bris nätverk, Brischatten samt gruppstöd. BRIS erbjuder också dialogen 
med vuxna om barn via Bris Vuxentelefon-om barn, och stödhelger. Utifrån de 
dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar Bris som en opinionsbildare och 
remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. 

BRIS region Öst har sitt kansli i Norrköping och omfattar 22 kommuner och två 
regioner i sydöstra Sverige. 

I sin årsberättelse för 2018 skriver BRIS, att de under året hade 29 072 kurativa 
samtal med barn och unga samt 2326 kurativa samtal med vuxna. 

Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2018, 
ansökningsbrev, resultaträkning och långsiktig plan. 

 

Bedömning 
 

Kommunen anser att BRIS utför ett stort och viktigt arbete för att barn och 
ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 
komplement till samhällets övriga instanser vars uppdrag är att verka för att barn 
och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 

Kommunen har under flera år beviljat föreningen bidrag. Under sektorns rådande 
budgetunderskott ser sektorn över alla sina kostnader. Sektorn föreslår därför att 
ansökan anslås med hänvisning till sektorns ekonomi. 

 

304



   
Linda Ulriksson 

2020-08-19  2 (2)  

Dnr KS.2020.0247  

  

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att avslå ansökan till BRIS region Öst för verksamhetsåret 2021. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

 

Sammanfattning 

Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 

kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 

parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan 

i Östergötland.   

  

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 

fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, samt värna 

om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och 

medicinsk helhetssyn.  

  

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 

barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för 

den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 

verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 

av insatser.  

  

I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det 

gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 

verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 

personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer 

göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.   

  

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 

sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna Ramavtal för 

ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands 

kommuner med start 2021-01-01.   

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01 
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  BESLUTSUNDERLAG 1/2 

Regionledningskontoret 
Stina Öberg 

  2020-09-25 Dnr: HSN 2020-521 

    Samråd vård och omsorg 
 
Till:  
Boxholms kommun  
Finspångs kommun  
Kinda kommun  
Linköpings kommun  
Mjölby kommun  
Motala kommun  
Norrköpings kommun  
Söderköpings kommun  
Vadstena kommun  
Valdemarsviks kommun  
Ydre kommun  
Åtvidabergs kommun  
Ödeshögs kommun  
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland 
 
 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

 
Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 
kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 
parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på 
ungdomshälsan i Östergötland.  
 
Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv 
hälsa, samt värna om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en 
psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn. 
 
Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan 
kring barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är 
centralt för den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt 
med verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv 
samordning av insatser. 
 
I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det 
gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 
verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 
personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning 
kommer göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.  

 
 
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:  
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  BESLUTSUNDERLAG 2/2 

Regionledningskontoret 
Stina Öberg 

  2020-09-25 Dnr: HSN 2020-521 

a t t godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01.  
 
 
 
 
Helena Balthammar    Anna Johansson 

  Ordförande                                                              Vice ordförande 
   Samråd vård och omsorg                                        Samråd vård och omsorg 
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Ramavtal för Ungdomshälsa  
i Östergötland 

 
mellan 

 
Region Östergötland  

och  
Östergötlands kommuner 

 
 

2021-01-01–2022-12-30 
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1. Avtalsparter 
Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region Östergötland 
 (regionen). 

2. Uppdrag 
Ungdomshälsa ska bedrivas för åldrarna 13-21 år, enligt beslutad 
åldersindelning 2020. Det gemensamma namnet för verksamheten ska vara 
Ungdomshälsa.  
 
Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 
barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för 
den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 
verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 
av insatser. 
 
Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, 
multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet för målgruppens 
behov och vara lättillgänglig. Den unge ska i mötet med personalen känna sig 
sedd, trygg och tagen på allvar. 
 
Ungdomshälsa ska arbeta på uppdrag av den unge med beaktande av dennes 
integritet och rättigheter med hänsyn till sekretess och barnrättslagen. Arbetet ska 
ske med frivillighet som grund och inte på uppdrag av en vuxen eller annan 
verksamhet.  

Ansvaret för ungdomshälsa, såväl innehållsmässigt som finansiellt, delas av 
kommunerna och regionen.  

För åldersgruppen 22-25 år som utgår ur ungdomshälsans överenskommelse 
utarbetas annan lösning och alla parter bidrar till smidiga övergångar för den 
målgruppen.   

 

3. Avtalets syfte 
Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar kommunernas och 
regionens uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan i 
Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som parterna är eniga om. 

 

4. Lokala överenskommelser 
Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser där parterna tar 
gemensamt ansvar för dimensionering av verksamheten så att likvärdiga insatser ges 
över länet. Dessa överenskommelser ska minst reglera verksamhetens: 
– Bemanning och ledning 
– Samverkan 
– Ansvar för lokaler och drift 
– Ekonomisk ansvarsfördelning mellan region och kommun  

  – Dokumentation och journalföring 
– Uppföljning 
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Överenskommelser kan även behöva tecknas på länsdelsnivå för att säkerställa 
ungdomars tillgång till Ungdomshälsa. Åtagande mellan kommuner kan behöva 
regleras lokalt.  

5. Omfattning – Åtagande 
Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 
fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa samt värna 
om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och 
medicinsk helhetssyn.  
 
Verksamheten ska i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga 
kunskap tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande insatser, erbjuda stöd 
och behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa samt rådgivning kring 
levnadsvanor och sexualvanor på ett jämlikt och geografiskt oberoende sätt. 
Exempelvis genom förskrivning av preventivmedel, rådgivning i sex och 
samlevnad samt STI-förebyggande arbete inkl. provtagning. Verksamheten ska 
återspegla god kunskap om ungdomar och deras behov samt vilket stöd och 
hjälp samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla.  
 
Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp samt webbaserat. 
Ungdomshälsa ska aktivt arbeta för att ta till vara möjligheter inom e-hälsa.  
 
Verksamheten ska säkerställa att unga bemöts på lika villkor och att insatserna 
är individuellt anpassade oavsett sexuell identitet, funktionshinder, kön, etnisk, 
religiös eller kulturell tillhörighet. I varje länsdel ska erbjuda insatser speciellt 
riktade mot intellektuellt funktionsvarierade. Unga som visar tecken till 
ogynnsam utveckling och/eller tillhör grupper som är mindre benägna att söka 
insatser, ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som erbjuds ska vara 
kostnadsfria. 
 
Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett för länet 
likvärdigt, jämlikt och ändamålsenligt sätt gällande insatser, kvalitetssäkring och 
uppföljning. För att gemensamt kunna följa upp ungdomshälsans verksamhet 
har en länsgemensam mall tagits fram. Se bilaga 1.     

 

6. Tillgänglighet 
Ungdomshälsan vänder sig till unga, från 13 år upp till och med 21 år. En 
flexibilitet kan finnas för insatser till unga kring den lägre åldersnivån som 
själva söker vård vid Ungdomshälsan. 
 
Vid kontakter med ungdomar under 18 år, där insats utan närståendes 
delaktighet övervägs, kan vid behov mognadsbedömning behöva göras innan 
beslut fattas om fortsatt insats.  

 
Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av integritet och 
avskildhet vid förläggning av lokaler. En strävan bör vara att ungdomshälsan 
ska läggas i ”egna” lokaler. Om detta inte kan uppnås ska särskild avdelad 
mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp. 
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Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning och 
åtgärd ska erbjudas i enlighet med nationella riktlinjer för första linjen inom 
hälso- och sjukvård, för närvarande 3 kalenderdagar. Olika kontaktvägar såsom 
drop-in besök, telefonkontakt och webb bokning ska kunna erbjudas. 
Verksamheten ska arbeta för fortsatt utveckling för god tillgänglighet via 
digitala verktyg. 
 
I varje länsdel ska det finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, 
Motala) som har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång 
i veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet och utbud ska 
finnas i följande kommuner: Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping, 
Finspång och Mjölby. Alla unga i länet ska kunna besöka vilken mottagning de 
önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Verksamheterna 
har i uppdrag att aktivt arbeta för att nå även de unga på de orter där fysisk 
verksamhet inte finns. 
 
Det ska även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till 
mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan mottagningarna 
sommartid. Information om hänvisning till annan mottagning ska finnas på 
hemsida. Ungdomshälsan i Linköping, Norrköping, Motala ska under 
sommarmånaderna bedrivas som ordinarie verksamhet, med undantag för 
kvällsöppet.  
 
Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att unga kan 
känna till var närmsta mottagning finns samt få vetskap om vad de kan få hjälp 
med där. 
 
Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska 
Ungdomshälsan vid minst ett tillfälle under högstadietiden erbjuda klassvisa 
studiebesök vid den geografiskt närmst belägna ungdomshälsan.  
 

7. Samverkan  
Samverkan med andra aktörer ska utgå från den unges behov och önskan.   

 
Kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de kommunala 
insatserna som ges till unga i annan kommun än ungdomarnas hemkommun. 

 

8. Kvalitet, utveckling och uppföljning 
Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna gällande 
kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvalitet ska ske utifrån de krav 
som ställs av regionen och respektive kommun. 
 
Regionen och kommunerna ska gemensamt följa upp verksamheterna utifrån 
kvalitet, tillgänglighet, jämlikhet, dimensionering, produktion och ungdomarnas 
upplevelse av ungdomshälsans verksamhet. Varje år ska verksamheterna 
inlämna uppgifter enligt överenskommet uppföljningsdokument (se bilaga 1) till 
LGVO området ”Att växa upp”. 
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9. Personal och kompetensutveckling 
Kommunerna och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns personal av 
båda könen på varje ungdomshälsa samt att de har de egenskaper som krävs för 
att kunna bemöta unga på ett ändamålsenligt sätt.  

 
Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att personalen på 
ungdomshälsan har rätt kompetens vilket omfattar minst; 
- Socionom/samtalsbehandlare 
- Barnmorska 
- Läkare i varje länsdel 
- Psykolog 
- Sjuksköterska 
 
Förutom dessa kan även dietist, hälsovetare, gynekolog och annan 
läkarkompetens övervägas. 
 
Kompetens kring andrologi ska finnas vid verksamheterna i Linköping, 
Norrköping, Motala 
 
Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att personalen får en 
ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

10.  Avtalstid  
Detta avtal gäller under perioden 2021-01-01– 2022-12-30. Part som vill säga 
upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling senast 12 
månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs avtalet med två år i 
taget. 
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11.  Underskrift 
 
 
    Region Östergötland Region Östergötland  
 
 
     ………………………………… ………………………………… 
     
    Boxholms kommun  Finspångs kommun 
 
 
    …………………………………                …………………………………... 
     
    Kinda kommun  Linköpings kommun  
 
 
     ………………………………… ………………………………… 
 
     Mjölby kommun Motala kommun 
 
 
    …………………………………                …………………………………... 
 
     Norrköpings kommun  Söderköpings kommun  
 
 
     ………………………………… ………………………………… 
      
 
    Vadstena kommun Valdemarsviks kommun 
 
 
    …………………………………                …………………………………... 
 
    Ydre kommun  Åtvidabergs kommun  
 
 
     ………………………………… ………………………………… 
  
 
     Ödeshögs kommun    
 
 
    …………………………………  
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Bilaga 1 
 

Mall för uppföljning av ungdomshälsa 
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2020-06-01 
LGVO Att Växa upp 

m 
 
  

 
Syfte och hantering 
 
Syftet med mallen är att ha ett enhetligt sätt att följa upp våra verksamheter Ungdomshälsa.  
 
Chef/chefer för verksamheten ansvarar för att kortfattat sammanfatta året som gått. Uppgifter 
hämtas ur verksamhetens egen uppföljning.  
 
Materialet sammanställs och hanteras av LGVO:s ansvarsområde Att växa upp. Resultaten 
rapporteras senast april månad till LGVO och verksamhetschefer för de olika ungdomshälsorna.  
 
 
 
Mailas senast den 15 februari till: ann.henriksson@norrkoping.se eller 
mona.hedestig@regionostergotland.se  
 
 
  

Mall för uppföljning av 
Ungdomshälsa 

MALL FÖR UPPFÖLJNING 

UNGDOMSHÄLSA 
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Uppföljning Ange vilken Ungdomshälsa 
 
Målgrupp  
Hur många har ni haft kontakt med                              Antal individer: 
utifrån kön och åldersindelning:  
 
Ålder <13-15, besök uppdelat på kön.  Totalt antal Individer: 
Klicka här för att ange text. 
    Klicka här för att ange text. 
__________________________________________________________________ 
Ålder 16-18, besök uppdelat på kön.   Totalt antal Individer: 
Klicka här för att ange text. 
    Klicka här för att ange text. 
__________________________________________________________________ 
Ålder 19-21, besök uppdelat på kön   Totalt antal Individer: 
Klicka här för att ange text. 
    Klicka här för att ange text. 
 
 
Hur ser utvecklingen av antal besök ut jämfört med föregående år?  
Klicka här för att ange text. 

 

Insatser  
Antal besök till respektive yrkeskategori 
 
Kommunal samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Regionanställd samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Sjuksköterska 
Klicka här för att ange text. 
 
Barnmorska 
Klicka här för att ange text. 
 
Läkare, ange typ av kompetens tex gynekolog, skolläkare.  
Klicka här för att ange text. 
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Psykolog 
Klicka här för att ange text. 
 
Övriga, ange även vilka 
Klicka här för att ange text. 
 

Mål och resultat  
Hur har det gått för målgruppen kopplat till verksamhetens mål? Med fokus på: kvalitet, 
tillgänglighet, produktion och de ungas upplevelse av ungdomshälsans verksamhet. 

Tillgänglighet 
Verksamhetens bedömning av tillgänglighet/väntetid 
Klicka här för att ange text. 

Kvalitet 
Vilka uppföljningar av kvalitet och resultat är gjorda? Bifoga gärna 
Klicka här för att ange text. 

Målgruppens upplevelse 
I vilken utsträckning tycker ungdomen att hen blivit lyssnad på och har fått den hjälp hen 
behöver? Har undersökning genomförts? Bifoga gärna resultat. 
Klicka här för att ange text. 

Verksamhetsspecifika mål  
Beskriv hur ni arbetat med era verksamhetsspecifika mål och hur det gått. 
Klicka här för att ange text. 

Organisatoriska villkor och resurser 
Antal årsarbetare utifrån respektive yrkesgrupp. (Tex sjuksköterska 200%.) 
 
Kommunal samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Regionanställd samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Sjuksköterska 
Klicka här för att ange text. 
 
Barnmorska 
Klicka här för att ange text. 
 
Läkare, ange typ av kompetens tex gynekolog, skolläkare.  
Klicka här för att ange text. 
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Psykolog 
Klicka här för att ange text. 
 
Övriga, ange även vilka 
Klicka här för att ange text. 
__________________________________________________________________ 
 
Vilken kompetensutveckling har genomförts under året?  
Klicka här för att ange text. 
 
Vilka viktiga verksamhetsförändringar har genomförts? 
 Klicka här för att ange text. 

Övrigt  
Har ni något övrigt som ni vill tillägga? Andra viktiga händelser? 
Klicka här för att ange text. 
 
 
 
 

Tack för din medverkan 
Mona Hedestig och Ann Henriksson 
Regionala utvecklingsledare inom LGVO:s ansvarsområde Att växa upp 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Riktlinjer biståndshandläggning 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Nuvarande riktlinjer för biståndshandläggning är antagna 2012 med vissa 
revideringar under senare år. Mycket har hänt sedan dess gällande organisation, nya 
arbetssätt och prejudicerande domar. Sektor vård och omsorg har därför gjort en 
översyn av riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna är att så resurseffektivt som möjligt 
tillgodose medborgarnas behov i deras dagliga livsföring så att de kan tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. 
 
I förslaget på nya riktlinjer har de förvaltningsrättsliga delarna tagits bort. De 
regleras klart i lag och föreskrifter och kommunen kan därför inte anta egna 
riktlinjer gällande det. När det gäller de delar där kommunen kan fastslå egna 
riktlinjer, det som handlar om skälig levnadsnivå, har vissa justeringar gjorts. 
Riktlinjen beskriver ramarna för skälig levnadsnivå. Myndighetskontoret vård och 
omsorg kommer sedan i en handbok detaljerat ta fram hur man praktiskt ska jobba 
med de olika delarna i riktlinjen. Handboken ska var ett levande dokument anpassat 
efter nya föreskrifter, domar och evidensbaserade arbetssätt. 
 
Förslagna förändringar 
 
Hemservice i form av gräsklippning och snöskottning föreslås att tas bort. 
Insatserna ligger inte inom det domstolen anser vara skälig levnadsnivå. Alltså inte 
en skyldighet för kommunen att tillhandahålla. Det finns inte heller längre behov av 
insatsen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom kommunen.  
 
Ledsagning till sjukhus har varit en vanligt förekommande insats i Finspångs 
kommun. Enligt en kammarrättsdom från juni 2020 är det fastställt att det är 
sjukvårdshuvudmannens ansvar att vara den enskilde behjälplig inom 
sjukvårdsinrättningen. Möjligheten att få ledsagning till sjukvårdsinrättning är därav 
justerad i riktlinjen. 
 
Sociala insatser har justerats i riktlinjen så att det bara kan beviljas för personer 
som inte kan delta i träffpunktsverksamhet och som inte har några andra sociala 
kontakter. Insatsen har begränsats till en timma per vecka. 
 
Träning beviljas endast i rehabiliterande syfte och handläggs därför som egenvård. 
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Tillsyn föreslås beviljas endast för personer som inte kan använda trygghetslarm, 
till exempel vid demenssjukdom. 
 
Korttidsboende specifikt för dementa tas bort och inkluderas i övrigt 
korttidsboende. 
 
Boende med geropsykiatrisk inriktning finns i dag på en avdelning på 
Tegelbacken. Den specifika avdelningen kommer tas bort som 
verksamhetsinriktning och omvårdnaden för personer med geropsykiatrisk 
problematik kommer istället att få sina behov tillgodosedda på ordinarie 
demensboende. 
 
Ansökan om att byta boende ”internflytt” är i de tidigare riktlinjerna möjlig för 
personer som av någon anledning vill bo på ett annat särskilt boende än det 
tilldelade.  Detta föreslås att tas bort i de nya riktlinjerna. Det juridiska läget är så att 
så länge kommunens boenden kan ansens tillgodose enskildas behov så att skälig 
levnadsnivå uppnås finns ingen grund för att byta boende. Vid en eventuell 
överklagan av tilldelat boende prövar domstolen om skälig levnadsnivå kan uppnås, 
inte boendets lokalisering eller utformning i övrigt. Om den enskilde av någon 
anledning vill byta boende efter inflyttning finns möjlighet till det efter särskild 
prövning.  
 
Utredningstid för olika insatser är tillagt i förslaget om nya riktlinjer. Tiderna anger 
den bortre gränsen för hur lång tid en utredning och beslut får ta. 

 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att anta de nya riktlinjerna för biståndshandläggning 
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Inledning 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) är den lag som reglerar när en person kan få bistånd 
för sin livsföring. Socialtjänstlagen reglerar också kommunens skyldigheter för 
särskilda grupper så som äldre och funktionshindrade. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som inte i detalj beskriver hur biståndet ska se ut. 
En person som inte kan tillgodose sina behov själv eller få dom tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd enligt 4 kapitlet 1 §. Enligt samma paragraf ska 
biståndet som ges tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Enligt 
Socialtjänstlagen 5 kap 4§ ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Vad som är skälig levnadsnivå finns inte preciserat, kommunerna får med hjälp av 
föreskrifter och dompraxis göra upp riktlinjer för vad som kan anses skäligt.  

Syftet med dessa riktlinjer blir därför att hitta en ram för vad Finspångs kommun 
anser vara skälig levnadsnivå för att tillgodose enskildas behov av stöd och hjälp i 
den dagliga livsföringen och tillse att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. 

Hur handläggningen av ärenden och de förvaltningsrättsliga processerna ska ske 
regleras i Förvaltningslagen (2017:900). Inom Förvaltningslagens områden finns 
inte samma utrymme för kommunerna att göra egna riktlinjer. Varför detta endast 
till liten del finns med i dessa riktlinjer. 

Riktlinjen handlar om kommunens biståndshandläggning varför frågor som rör 
utförandet av insatserna inte finns med.  
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Handläggningsprocessen 

Ansökan 
Alla insatser enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet och ett beslut om bistånd 
måste alltid föregås av en ansökan från den enskilde. En ansökan kan vara muntlig 
eller skriftlig.  

Undantag från det är de fall där den enskilde av olika orsaker inte förstår 
konsekvenser av sitt agerande och utsätter sig eller andra för stor fara. En sådan 
nödhandling får göras för att skydda liv, hälsa och egendom med stöd av 
Brottsbalken kap 24 kap 4§. Bedömningar om insatser utan ansökan från den 
enskilde görs yttersta nödfall och i samverkan med sjukvården. Beslutet ska vara 
tidsbegränsat till högst två veckor. 

Utredning 
Innan beslut i ett ärende fattas ska en utredning göras. Utredningen ska i enlighet 
med Socialtjänstlagens 4 kap 1§ belysa vilket behovet är, om det kan tillgodoses 
på annat sätt och om det kan anses inrymmas under begreppet skälig levnadsnivå. 
Bedömas ska också om den enskilde genom biståndet kan tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå.  

När det gäller insatser har den enskilde ingen ovillkorlig rätt att bestämma hur 
behoven ska tillgodoses. Kommunerna kan här välja den bäst lämpade insatsen 
och kan i det väga in vad som är mest resurseffektivt. Kommunen har tagit sitt 
yttersta ansvar genom att erbjuda en insats som bedöms kunna tillgodose behoven 
och tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, även om den enskilde ansökt 
om annan insats för sina behov.  

Beslut  
Ett beslut ska alltid lämnas skriftligt, det ska tydligt framgå vad beslutet innehåller. 
När ett beslut går den enskilde emot kan beslutet överklagas.  

Vid överklagan görs först en bedömning om det finns skäl för kommunen att ändra 
sitt beslut, annars skickas överklagan till Förvaltningsdomstol. 

Uppföljning av beslut 
En uppföljning av beslutade insatser ska visa om insatserna varit ändamålsenliga. 
En ny behovsbedömning ska också göras för att se om behovet av stöd och hjälp 
är det samma som när beslutet togs. Har behovet förändrats ska justeringar i 
insatserna göras. Uppföljning kan göras via hembesök eller via telefon, vad som 
lämpar sig bäst i det enskilda fallet avgörs av biståndsbedömare.  

Hur ofta ett beslut behöver följas upp är beroende på ärendets karaktär och 
behovet av uppföljning avgörs av biståndsbedömare. Alla ärenden ska följas upp 
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minst en gång per år. När nya insatser beviljats ska dessa följas upp inom en 
månad.   

Handläggningstid 
Enligt Förvaltningslagen 9 § ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att 
handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt. 

Ärenden som inkommer är av olika karaktär, vissa av mer akut karaktär än andra. 
När en ansökan inkommer måste den prioriteras utifrån specifika omständigheter i 
ärendet.  

Sedan nya lagstiftningen kring utskrivningsklara patienter trädde i kraft i januari 
2018, Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, finns ett ökat krav på snabb biståndshandläggning. För icke akuta 
ärenden behöver handläggningstiden därför bli något längre. Behov av en uttalad 
bortre gräns för icke akuta ärenden har därmed uppstått och definieras per insats 
nedan.  

 

Insats    Max handläggningstid 

Särskilt boende    8 veckor 

Växelvård/korttidsboende   8 veckor 

Dagverksamhet   8 veckor 

Hemtjänst ej dagliga omvårdnadsinsatser  4 veckor 

Hemtjänst serviceinsatser   4 veckor 

Hemtjänst dagliga omvårdnadsinsatser  2 veckor 

Trygghetslarm    2 veckor 

 

Stöd och hjälp i hemmet 
 

För att enskilda ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå finns i Finspångs kommun 
olika insatser att bevilja. Kommunen har en insatsstyrd handläggning, vilket 
betyder att vi har fastlagda insatser. Insatserna heter till exempel morgonhjälp, 
middagshjälp och natthjälp. Hjälpen som beviljas den enskilde sorteras in under de 
fasta insatserna.  
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Socialstyrelsen har tagit fram en metod för att utreda ärenden, genom 
behovsstyrning Individens behov i Centrum (IBIC). Metoden är framtagen i syfte att 
nationellt kunna mäta och jämföra behov istället för insatser som mäts idag. I IBIC 
benämns insatserna utifrån personens faktiska behov. Insatserna blir då till 
exempel personlig vård, förflyttning, kommunikation. Finspångs kommun kommer 
att övergå till en mer behovsstyrd handläggning.  

Oavsett handläggningsmetod kan behoven och insatserna indelas i två kategorier; 
serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Insatserna kategoriseras därför att 
bedömningsgrunderna är olika. För båda gäller dock att insatserna ska tillförsäkra 
den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Serviceinsatser 
Serviceinsatser handlar om praktiska göromål som till exempel städ och tvätt. När 
det gäller den typen av behov ska i utredningen tas hänsyn till ett 
hushållsgemensamt ansvar. Vilket betyder att behoven ska anses kunna 
tillgodoses av övriga familjemedlemmar i hushållet, förutsatt att de har förmåga. I 
Äktenskapsbalken regleras också makars ansvar för varandra gällande praktiska 
göromål.  

Omvårdnadsinsatser 
Omvårdnadsinsatser ska tillgodose de personlig och många gånger integritetsnära 
behoven. Gällande dessa finns inget givet ansvar för övriga familjemedlemmar att 
bistå. 

Att skaffa varor och tjänster 
Innebär att få hjälp att beställa varor och tjänster via internet samt att om behov 
finns plocka upp hemlevererade varor. Beställningen avser förbrukningsvaror, 
konsumtionsvaror och livsmedel samt i begränsad omfattning vissa andra varor ex 
apoteksvaror. I glesbygd beviljas hjälp att beställa varor från närbelägen butik som 
tillhandahåller hemkörning.  

Insatsen beviljas en gång per vecka. 

Insatsen beviljas med 25 minuter per vecka per brukare. För par gäller 15 minuter 
per brukare och vecka.  

Städning 
Städning beviljas normalt var tredje vecka och utförs idag av kommunens 
internservice. Insatsen tidsätts enligt följande. 

• Städning ett rum och kök en timma per tillfälle 
• Städning två rum och kök 1,5 timma per tillfälle. 
• Städning 3 rum och kök 2 timmar per tillfälle avser enbart makar/sambo 

som har varsitt sovrum. 
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Städningen omfattar dammsugning, dammtorkning och vädring av gångmattor, 
torkning av golv, rengöring av badrum och wc, rengöring av disk- och köksbänkar 
samt runt spis och torkning av skåpdörrar samt dörrar till kyl och frys. 

Fönsterputs beviljas en gång per år och utförs av internservice.  Insatsen tidsätts 
enligt följande: 

Fönsterputs ett rum och kök 30 minuter per tillfälle 

Fönsterputs två rum och kök 1 timma per tillfälle 

Fönsterputs tre rum och kök 1,5 timma per tillfälle, avser enbart makar/sambo som 
har varsitt sovrum. 

 

Städning i kyl och frys beviljas separat och utförs av hemtjänsten. 

Extra städning av golv eller avtorkning av ytor kan beviljas med skälig omfattning 
om det föreligger nedsmutsning utöver det vanliga till exempel på grund av 
användande av rullstol, nedsatt syn eller inkontinensbesvär. Föreligger allergi kan 
extra städning beviljas, för detta krävs läkarintyg.  

Flyttstädning eller saneringsstädning kan inte fås som bistånd. 

Dagliga hushållsgöromål  
Hjälp med disk, bäddning, samt att bära ut hushållssopor kan beviljas som en 
daglig insats och utförs av hemtjänstens. Hjälp med att vattna blommor inomhus 
kan beviljas, och utförs efter behov. 

Tvätt 
Tvätt beviljas i normalfallet med en timme varannan vecka. I insatsen ingår även 
strykning. Insatsen utförs av idag kommunens tvättenhet som hämtar och lämnar 
tvätt hos kund. 

Finns behov av hjälp att sortera eller vika in det tvättade beviljas det separat och 
utförs av hemtjänsten. 

Tvätt kan beviljas med tätare intervall om särskilda behov föreligger, så kallad 
omvårdnadstvätt. 
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Omvårdnadsinsatser 
 

Dagliga omvårdnadsinsatser så som hygien, toalettbesök eller av- och påklädning 
måste anpassas efter varje enskild individ och regleras inte i riktlinjerna. Det är 
begreppet skälig levnadsnivå som är styrande. Insatserna beviljas bara om 
personen inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Vid flera insatser ska 
alla insatserna vägas samman i bedömningen om skälig levnadsnivå. Det betyder 
att en ny insats kan göra att en annan insats plockas bort. 

Dusch  
Hjälp med dusch beviljas i normalfallet 1 – 2 gånger per vecka. I insatsen ingår 
också hår och nagelvård samt uppsnyggning i badrummet efter dusch.  

Måltidshjälp  
Hjälp beviljas med frukost, mellanmål samt enklare kvällsmål. Huvudmålet ska 
tillgodoses via matdistribution.   

Matdistribution  
Beviljas då den enskilde inte kan få sitt behov av ett tillagat huvudmål per dag på 
annat sätt. 

Tillsyn 
Beviljas för personer som känner oro och otrygghet. Insatsen beviljas endast om 
den enskilde inte kan använda trygghetslarm. Tillsyn kan också beviljas som 
säkerhet för personer med demenssjukdom som inte alltid förstår att använda 
trygghetslarm eller annan digital teknik. 

Egenvård 
Egenvård handlar om sjukvårdande insatser så som läkemedelshantering och 
träning i rehabiliterande syfte som normalt faller under hälso- och sjukvårdens 
ansvar. Egenvård kan endast beviljas mot uppvisande av egenvårdsplan. 
Egenvårdsplanen görs av ordinatör i hälso- och sjukvården och innebär att insatser 
för att utföra ordinationen kan beviljas enligt Socialtjänstlagen. Uppföljningsansvar 
åligger legitimerad personal om brukarens behov av egenvård förändras. (SOSFS 
2009:6) 

Sociala samvaro 
Sociala samvaro ska ha som mål att bryta eller motverka social isolering. Det 
betyder att insatsen bara beviljas om man inte har några andra sociala kontakter 
som till exempel anhöriga eller inte har kontakt med hemtjänst för andra insatser.  
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I huvudsak ska behoven tillgodoses via kommunens träffpunktsverksamheter eller 
dagverksamhet. För dem som av konstaterat fysiska eller psykiska hinder inte 
klarar att delta på träffpunkter eller dagverksamhet och som förövrigt uppfyller 
kriterierna för insatsen kan social samvaro beviljas med en timma per vecka. 
Insatsen ska innehållsmässigt motsvara det som erbjuds på en träffpunkt.  

Utevistelse 
Insatsen syftar till att komma ut i friska luften. Är behovet att gångträna ska det 
handläggas som egenvård. Har den enskilde ingen möjlighet att komma ut på 
annat sätt kan bistånd beviljas för utevistelse. Behovet tillgodoses genom insatsen 
ledsagning med en timma per vecka. Utevistelse kan inte kombineras med 
insatsen social samvaro. 

Ledsagning  
Vid ansökan om ledsagning är det målet /syftet med ledsagningen som avgör om 
det kan anses inrymmas under skälig levnadsnivå att få behovet tillgodosett. 

Ledsagning kan beviljas för deltagande i träffpunktsverksamhet, om den enskilde 
inte kan ta sig dit på annat sätt. 

Ledsagning för sjukvårdsbesök ska bara beviljas om den sökande har behov av 
hjälp under resan. Hjälp under besöket på sjukvårdsinrättningen är i första hand 
sjukvårdshuvudmannens ansvar. 

Ledsagning beviljas inte för att komma till butik för inköp, då inköp tillgodoses via 
insatsen; att skaffa varor och tjänster. 

Husdjur 
Att få bistånd för hjälp med husdjur omfattas enligt dompraxis inte av skälig 
levnadsnivå, och beviljas inte. 

Trygghetslarm 
För att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden 
under dygnets alla timmar kan trygghetslarm beviljas. En förutsättning är att den 
enskilda har förmåga att hantera larmet och kan tillgodogöra sig de instruktioner 
som hör till larmhanteringen. Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att be om 
enklare tjänster utan ska endast utnyttjas vid akuta situationer. Om den enskilde 
larmar av samma orsak återkommande ska planerade insatser erbjudas den 
enskilde för att behoven ska tillgodoses.  
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Avlösning i hemmet  
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som 
vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Stödet 
kan utformas på olika sätt och anpassar efter behov.  

Avlösning i hemmet är en insats som ges med syfte att avlasta anhörigvårdare. 
Insatsen avser att göra det möjligt för anhörigvårdare att få avkoppling och göra 
saker på egen hand. I insatsen ingår att göra det som anhörigvårdaren i 
normalfallet gör för den enskilde.  

Insatsen får inte ersätta andra omvårdnadsinsatser. Insatsen ges under dag och 
kvällstid, och beställs direkt till utförare med en veckas framförhållning. 

10 timmar per månad är avgiftsfria inom centralorten. För landsbygd är 
motsvarande tid 15 timmar per månad. Fler timmar beviljas på landsbygden på 
grund av restid.  

Avlösning i hemmet är en av flera insatser i syfte att avlasta anhörigvårdare. När 
utredning om utökade insatser i avlastande syfte görs ska alla insatser vägas in i 
bedömningen av skälig levnadsnivå. Det betyder att tidigare insatser ska omprövas 
och minskas eller tas bort till skälig levnadsnivå. 

Dagverksamhet  
Dagverksamhet kan erbjudas för personer med demenssjukdom.  

I övrigt finns träffpunkter som erbjuder möjlighet till aktivitet och social stimulans, 
dessa är inte biståndsbedömda. 

Dagverksamhet och träffpunktsverksamhet erbjuds under dagtid helgfria vardagar.  

Boendeformer 

Korttidsboende  
Korttidsboende beviljas när behoven inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende.  

Ett beslut om korttidsboende skall vara tidsbestämt med max två veckor. Målet för 
vistelsen ska vara klart definierat och beskrivet. Uppföljningar sker kontinuerligt för 
att utvärdera måluppfyllelsen samt planera för fortsatt stöd och hjälp efter 
korttidsvistelsen. 

Korttidsboende kan beviljas med återkommande regelbundenhet och kallas då 
växelvård. Växelvård beviljas främst som avlastning för anhörigvårdare. 
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Särskilt boende 
Ansökan om särskilt boende kan beviljas när den enskildes behov inte längre kan 
tillgodoses genom insatser i ordinärt boende.  

Vid beslut om särskilt boende tas också beslut om hemtjänst i särskilt boende.  

Särskilt boende finns i form av vårdboende och demensboende. Den enskildes 
behov är avgörande för val av boendeform. 

När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov 
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan tilldelas 
makar. Finns inga stora lägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma 
boende och samma våningsplan tilldelas. 

För makar som vill fortsätta bo tillsammans efter att den ene har behov av särskilt 
boende finns sedan 2012 bestämmelser i Socialtjänstlagen om möjlighet till 
parboende. Den make/maka som inte har behov av särskilt boende får ett beslut 
om parboende. För parboende finns vissa bestämmelser som måste beaktas innan 
beslut tas, dessa regleras i separat rutin. Insatsen riktas till personer över 65 år. 

Efter beslut om särskilt boende eller parboende tilldelas den enskilde en lägenhet, 
möjlighet att tacka nej till tilldelad plats finns inte. Den enskilde har ingen ovillkorlig 
rätt att välja och då alla kommunens boenden är likvärdiga tillgodoses den 
enskildes behov oavsett vilket boende det är. Därmed har kommunen uppfyllt sitt 
ansvar. I de fall den enskilde ansöker om ett specifikt boende avslås detta och 
beslut om enbart särskild boende fattas. 

Om den enskilde av någon anledning vill byta boende efter inflyttning finns 
möjlighet till det efter särskild prövning.  
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