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1. Inledning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka 
byggrätten för en- och tvåbostadshus. En stor del av bebyggelsen är uppförd på 
mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen Dessa bygglov har 
beviljats med stöd av de dispensmöjligheter som fanns i den gamla 
byggnadslagen. Lagstiftning har ändrats vilket innebär att det inte längre är tillåtet 
att ge dispens i samma omfattning som tidigare vid bygglovsgivning. Det medför att 
kommunen har begränsat utrymme att bevilja bygglov till de som vill bygga ut eller 
utveckla sin fastighet. Utifrån att byggnader har uppförts som avviker mot 
nuvarande detaljplan så kan det innebära att det inte är möjligt att uppföra byggnad 
på samma plats om inte detaljplanen ändras.

Området kring föreningshuset i Getnäs föreslås planläggas som centrumändamål.

Omvandlingen av området ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. 
Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och 
större markingrepp ska undvikas.

Bränntorp är ett fritidshusområde från slutet av 1960-talet som successivt har fått 
en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en 
godtagbar rening och markförhållandena i området är inte fördelaktiga för att 
anlägga nya enskilda avlopp. För att komma tillrätta med de miljöproblem som 
uppstått kommer kommunen att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp.

I Finspångs kommun är Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) huvudman för vatten 
och avlopp. Det är FTV som kommer att bygga ut vatten- och avloppsnätet till 
Bränntorp. 

Planområdet
Detaljplanen omfattar en yta på 274 ha och utgörs av hela det område som idag är 
Bränntorps fritidshusområde, ca 1 km nordost om Rejmyre.

Området omfattar ca 300 privata fastigheter inom Bränntorps fritidshusområde. 
Natur-, friluftsbad-, väg- och vattenområde ägs av Bränntorps vägförening.
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Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och följer nedanstående process:

Tidplan för planarbetet
Samråd Våren 2021

Granskning Hösten 2021

Antagande Årsskiftet 2021/2022

2. Planförslag
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i 
detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. PBL. 
Kommunen ska i anslutningen till motiveringen även ange lagstödet enligt 4 kap. 
PBL till regleringarna.
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Allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild 
verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park 
(PBL (2010:900) 4 kap 5 §.)

Gata
Befintliga vägar inom området planläggs som allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap gata, GATA1. (PBL (2010:900) 4 kap. 8 §.)

Natur
Gemensamma naturområden planläggs som allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap Naturområde, NATUR1. (PBL (2010:900) 4 kap. 8 §.)

Kvartersmark
Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller 
vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt 
ändamål. (PBL (2010:900) 4 kap 5 §.)

B - Bostad
Inom detaljplanen säkerställs områden för bostadsbebyggelse för en- och 
tvåbostadshus (B). Kvartersmarken för bostadsbebyggelsen är den samma som i 
tidigare gällande detaljplaner och alltså inte utökats.

Omvandlingen av området ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. 
Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och 
större markingrepp ska undvikas.

C - Centrum
Området kring föreningshuset Getnäs med tillhörande dansbana, minigolf, 
fotbollsplan mm föreslås planläggas som centrumändamål (C). 

E - Tekniska anläggningar

Nätstationer 
I dagsläget anlägger Vattenfall tre nya nätstationer inom fastigheten Bränntorp 3:1. 
Dessa mäts in och läggs in på grund- och plankartan efter samrådet.
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Pumpstation (E2)
Områden för befintlig pumpstation (sommarvatten) samt ny pumpstation för 
kommunalt vatten och avloppsanläggning planläggs som områden för teknisk 
anläggning – pumpstation (E2).

N1 – Friluftsbad
Området som i gällande detaljplan är planlagt som friluftsbad utökas norrut. 

I den norra delen av området planläggs tidigare småbåtshamn som friluftsbad i nytt 
förslag till detaljplan.

De båda utpekade områden används i dag som badplatser med bryggor.

V1 – Småbåtshamn
Inom detaljplanen säkerställs två områden för ändamålet småbåtshamn. Inom 
dessa områden får större brygganläggningar uppföras och nyttjas av de som tillhör 
samfälligheten. 

Egenskaper
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark ger kommunen möjlighet att i detalj 
reglera bland annat bebyggandets omfattning, utformning samt skydd av 
kvartersmarken.

Bebyggandets omfattning
Genom att använda bestämmelser om bebyggandets omfattning reglerar 
kommunen hur mycket som får byggas på en plats, både i utbredning över och 
under markytan samt på höjden. (PBL (2010:900) 4 kap 11, 16 §§)

Bostadsbyggelse(e1)
För att bibehålla områdets karaktär är byggrätten satt till 250 m2 byggnadsarea per 
fastighet. Byggrätten har utökats i jämförelse med gällande detaljplaner. 
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Kommunen bedömer att områdets bebyggelsekaraktär kan bibehållas trots en viss 
utökning av byggrätten.

En nockhöjd om 6 meter ger möjlighet till byggnader i en våning med möjlighet till 
inredd vind.

Centrum (e2)
Byggrätten på centrumområdet är satt till 300 m2 byggnadsarea med en högsta 
nockhöjd på 6 meter. Detta ger möjlighet till viss utbyggnad av bebyggelsen.

Begränsning av markens utnyttjande
I detaljplanen säkerställs ett område med 6 meters bredd mot gata där marken inte 
får förses med byggnadsverk (prickad mark). Syftet med begränsningen är att 
säkerställa att det är möjligt att anlägga bilparkering framför eventuella garage 
samt säkerställande av sikt vid utfart från fastighet.

På de fastigheter där det finns risk för översvämning har i detaljplanen säkerställts 
med bestämmelsen ”Marken får endast förses med komplementbyggnader” (plus 
mark) för aktuella delar. 

Inom område för pumpstation (E2) säkerställs ett skyddsområde på 50 meter från 
bostadsfastigheterna med mark som inte får förses med byggnadsverk (prickad 
mark), för att minska risken för luktpåverkan från pumpstationen.

Friluftsbad (e3, e4)
Områdena för friluftsbad ges en byggrätt på 100 m2 respektive 50 m2 
byggnadsarea för uppförande av omklädningsrum och liknande. Högsta nockhöjd 
sätts till 4 meter.

Pumpstation (e3)
Området för ny pumpstation för vatten och avlopp ges en byggrätt på 100 m2 
byggnadsarea. Högsta nockhöjd sätts till 4 meter.

Småbåtshamn (e4, e3)
Områdena för småbåtshamn ges en byggrätt på 50 resp. 100 m2 byggnadsarea för 
att möjliggöra uppförande av förrådsbyggnader och liknande. Högsta nockhöjd 
sätts till 4 meter.

Fastighetsstorlek (d1)
I en detaljplan får kommunen bestämma en största eller minsta storlek på 
fastigheter. (PBL (2010:900) 4 kap 18 §).

Minsta fastighetsstorlek är 1 800 m2 (d1 1800) Detta ger vissa möjligheter till 
förtätning (ca 10 fastigheter) samtidigt som områdets karaktär bibehålls.

Konsekvenser 
Byggrätten utökas från ca 200 m2 byggnadsarea till 250 m2 byggnadsarea. Detta 
bedöms inte påverka områdets karaktär. 

Mark som icke får bebyggas (prickmark) har minskats, vilket ge möjlighet att bygga 
ut de bostadshus som i tidigare detaljplan var helt placerade på prickmark. 
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Vattenområden
Bestämmelsen vattenområde används vid planläggning av områden som ska vara 
öppet vatten eller för områden där kommunens avsikt med planeringen är att 
karaktären av öppet vatten ska finnas kvar. (PBL (2010:900) 4 kap 5 §). 

Öppet vattenområdet (W)
Större delen av sjön Gryten planläggs precis som i gällande detaljplan som öppet 
vattenområde (W). Inom detta område får bryggor inte anläggas. 

Småbåtshamn (W1)
Den södra delen av sjön Gryten planläggs som vattenområde där bryggor får 
uppföras (W1). Bryggor ska så långt som möjligt samordnas inom detta område.

Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör 
planområdet. Det handlar om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, 
genomförandetid och markreservat.

Huvudmannaskap
Finspångs kommun är inte huvudman för allmän plats. Enskilt huvudmannaskap: 
PBL (2010:900) 4 kap 33 §

Huvudmannaskapet för allmänna platser (GATA1 och NATUR1) inom planen är 
enskilt. Vägsamfälligheten ansvarar för drift och underhåll av gator och gångvägar. 
Området har haft enskilt huvudmannaskap sedan det först planlades 1967. I 
förslag till ny detaljplan sker inga förändringar av de ytor som samfälligheten 
omfattar.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 
(2010:900) 4 kap 21, 24 §§)
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Upphävande av strandskydd
Delar av planområdet berörs av strandskydd om 100 meter från sjön Gryten och 
anslutande vattendrag (7 kap 13 § miljöbalken). Detta betyder att strandskyddet 
omfattar land-och vattenområden 100 meter från stranden vid ett normalt 
vattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga det allmänna friluftslivet samt 
att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet.

Områden med strandskydd

Strandskyddet syfte bedöms som helhet inte påverkas negativt av planens 
genomförande. Tillgängligheten för allmänheten bedöms inte påverkas negativt.

Detaljplanens utformning bedöms sammantaget inte medföra betydande påverkan 
på strand- och vattenmiljön. 

I planen anges bestämmelse angående upphävande av strandskyddet inom de 
delar av planområdet som utgörs av kvartersmark för bostadsbebyggelse (a1). 
(PBL (2010:900) 4 kap 17 §).

Kvartersmark Bostad (B)
Strandskydd föreslås upphävas för kvartersmark som betecknas som B i planen.

Boverket och Naturvårdsverket anger i skriften ”Strandskydd” (2010) bland annat 
att upphävande av strandskyddet kan göras om området redan är i ianspråktaget 
och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stränder (7 kap. 18 c § pkt 
1 miljöbalken)

Planen bedöms omfattas av detta särskilda skäl, med följande motivering:
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Aktuellt planområde är redan ianspråktaget av kvartersmark för bostäder sedan 
slutet av 1960-talet. Ca 1/3 av tomterna ligger helt eller delvis inom 100 meter från 
strandskyddat område. Området är ej tillgängligt för allmänheten.

Fri passage säkerställs så att tillgängligheten till sjön Gryten tryggas. 

Kvartersmark för ny pumpstation (E2)
Strandskyddet föreslås upphävas för den nya pumpstationen (E2).

Kommunen bedömer att det aktuella området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
(7 kap. 18 c § pkt 5 miljöbalken).

På denna plats behöver det uppföras en infrastrukturanläggning (kommunal 
pumpstation för vatten och avlopp) som ger långsiktiga fördelar för de boende i 
Bränntorp och för miljön.

En fri passage på25 meter har lämnats mot bäcken.

Upphävande för del av detaljplanen
En liten del av den västra delen av gällande detaljplan för Bränntorps föreslås 
upphävas i och med att den nya detaljplanen vinner laga kraft.

Denna del av gällande detaljplan ingår inte i samfälligheten eller i fastigheten 
Bränntorp 3:1. 
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Markreservat för allmännyttiga ledningar
Det finns behov av att mäta in vissa ledningar för att säkerställa dessa om de ligger 
på kvartersmark. Inmätning sker efter samrådet. (PBL (2010:900) 4 kap 6 §)

3. Planens genomförande
I detta avsnitt redovisas de åtgärder och förutsättningar som behövs för ett 
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Avgöranden i frågor 
som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar 
mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. (PBL (2010:900) 4 kap 
31, 33 §§ och 6 kap 2 §).

Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. 

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är 
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa 
anspråk på ersättning. (PBL (2010:900) 4 kap 21, 24 §§)

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats
Vägar och naturmark inom detaljplaneområdet förvaltas idag av en 
gemensamhetsanläggning, Bränntorp ga:1. Detaljplanen medför inte några större 
förändringar inom allmän plats. Detaljplanens avsikt är inte att ändra befintliga 
förhållanden vad gäller huvudmannaskapet, vilket medför att Finspångs kommun 
inte ska vara huvudman för allmän plats.

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin 
kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt 
detaljplanen. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark 
som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. 

Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten 
och avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell
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Teknisk försörjning
Respektive ledningsägare för de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet, se 
vidare under ”Teknisk försörjning” nedan.

Huvudman för respektive nät är följande:

• Vatten och avlopp: Finspångs Tekniska Verk AB
• Dagvatten: Finspångs Tekniska Verk AB
• El: Vattenfall
• Opto/ Fiber: Finet AB
• Tele: Skanova/ Telenor

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar fastigheterna Bränntorp 1:11-1:14, 3:1-79, 3:81-153, 3:156-
306. Alla fastigheterna är privatägda.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
De områden som utgörs av kvartersmark för bostäder förändras inte i detaljplanen 
med undantag för vid Bränntorp 3:294 där användningen anpassas efter befintlig 
fastighet. Byggrätterna för bostäder utökas till 250 m2 byggnadsarea och en högsta 
nockhöjd om 6 meter. 

Det södra området för friluftsbad (N1), som inkluderar fastigheten Bränntorp 3:293, 
utvidgas norrut. Marken som området utökas med är naturmark (allmän plats) i 
tidigare gällande detaljplan. Inom området sätts byggrätten till 100 m2 
byggnadsarea och en högsta nockhöjd om 4 meter.

Det norra N1-området förändras inte till sin utbredning men ges en byggrätt om 50 
m2 byggnadsarea och en högsta nockhöjd om 4 meter.

Det södra området för småbåtshamn (V1) utökas något söderut. Inom området 
sätts en byggrätt på 100 m2 byggnadsarea och en högsta nockhöjd om 4 meter. 
Marken som området utökas med är naturmark (allmän plats) i tidigare gällande 
detaljplan.

Det norra småbåtshamnsområdet (V1) som är beläget mellan Bränntorp 1:14 och 
3:294 tillkommer i detaljplanen. Området utgörs av naturmark (allmän plats) i 
tidigare gällande detaljplan. Området ges en byggrätt om 50 m2 byggnadsarea och 
en högsta nockhöjd om 4 meter.

I södra delen av detaljplanen tillkommer ett E2-område för pumpstation. Inom 
området sätts en byggrätt på 100 m2 byggnadsarea och en högsta nockhöjd om 4 
meter. Området utgörs av naturmark (allmän plats) i tidigare gällande detaljplan.

Väster om fastigheten Bränntorp 1:12 tillkommer ett område med ändamålet 
centrum (C). Området utgörs av naturmark (allmän plats) i tidigare gällande 



Detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl DPXXX

15 (28)

detaljplan. Inom området sätts en byggrätt på 300 m2 byggnadsarea och en högsta 
nockhöjd om 6 meter, vidare upphävs även strandskyddet inom området. Området 
utgörs av naturmark (allmän plats) i tidigare gällande detaljplan.

Den kvartersmark som tillkommer i detaljplanen (C, N1, V1, E2) kan avstyckas till 
egna fastigheter. Vid Bränntorp 3:293 medför utökningen av området för friluftsbad 
(N1) att fastigheten kan utökas med hela N1-området alternativt kan en ny fastighet 
avstyckas inom den tillkommande marken. Vid eventuell fastighetsbildning av 
ovannämnda markområden kommer en omprövning av Bränntorp ga:1 att vara 
nödvändig eftersom marken är upplåten för gemensamhetsanläggningen. Vid 
omprövningen ska gemensamhetsanläggningen tas bort (omprövas) på 
kvartersmarken som ska fastighetsbildas.

Finspångs kommun avser att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp. 
Detta medför att ledningsrätt kan behöva bildas till skydd för ledningarna med 
tillhörande anordningar.

Inom detaljplanen förvaltar Bränntorp ga:1 (som förvaltas av Bränntorps 
vägförening) dels vägar med tillhörande vänd-, mötes- och biluppställningsplatser, 
dels fastigheterna Bränntorp 3:1 och 3:293 med naturmark, gångvägar och 
badplatser med tillhörande anordningar samt även områdets 
vattenförsörjningsanläggning (brunn, pumpar, hydrofor, pumphus, vattenverk, 
ledningar fram till respektive tomtgräns med tillhörande anordningar). 

När kommunalt vatten och avlopp dras till detaljplaneområdet behöver, i det fall 
befintlig vattenförsörjningsanläggning ska tas ur bruk, Bränntorp ga:1 omprövas så 
att vattenförsörjningen inte längre ingår i gemensamhetsanläggningen.

Fastighetsbildning
De fastighetsbildningsåtgärder som kan blir aktuella har beskrivits under rubriken 
”Fastighetsrättsliga konsekvenser” ovan. Fastighetsbildning som eventuellt blir 
aktuell pga. den nya detaljplanen, exempelvis avstyckning (nybildning av 
fastigheter), fastighetsreglering (ombildning) eller annan fastighetsbildningsåtgärd, 
ska berörda fastighetsägare ansöka om hos lantmäterimyndigheten. Kostnad för 
lantmäteriförrättningar bekostas av berörda fastighetsägare och kan regleras i avtal 
mellan parterna. Är parterna inte överens regleras lantmäterikostnaden i enlighet 
med 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen.

Omprövning enligt anläggningslagen av Bränntorp ga:1 kan behövas vilket 
beskrivs under rubriken ”Gemensamhetsanläggning, fastighetssamverkan” nedan. 
Bestämmelser om hur lantmäterikostnaden för anläggningsförrättningar eller 
omprövning av gemensamhetsanläggningar finns i 29 § anläggningslagen. 
Fördelningen av kostnaden kan exempelvis ske genom att lantmäterimyndigheten 
beslutar om fördelning av kostnaden utefter vad som är skäligt. Det är även möjligt 
för inblandade parter att avtala om fördelning av lantmäterikostnaden.

Bildande av ledningsrätt för exempelvis kommunala vatten- och avloppsledningar 
kan bli aktuellt, detta har beskrivits under rubriken ”Fastighetsrättsliga 
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konsekvenser” ovan. Om ledningsrätt ska bildas är huvudregeln i 27 § 
ledningsrättslagen att ledningshavaren betalar lantmäterikostnaden.

Gemensamhetsanläggningar, fastighetssamverkan
Inom detaljplanen förvaltar Bränntorp ga:1 (som förvaltas av Bränntorps 
vägförening) dels vägar med tillhörande vänd-, mötes- och biluppställningsplatser, 
dels fastigheterna Bränntorp 3:1 och 3:293 med naturmark, gångvägar och 
badplatser med tillhörande anordningar samt även områdets 
vattenförsörjningsanläggning (brunn, pumpar, hydrofor, pumphus, vattenverk, 
ledningar fram till respektive tomtgräns med tillhörande anordningar). 

När kommunalt vatten och avlopp dras till detaljplaneområdet behöver, i det fall 
befintlig vattenförsörjningsanläggning ska tas ur bruk, Bränntorp ga:1 omprövas så 
att vattenförsörjningen inte längre ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vid eventuell fastighetsbildning inom nytillkommen kvartersmark i detaljplanen 
måste Bränntorp ga:1 omprövas eftersom marken är upplåten för 
gemensamhetsanläggningen. Vid omprövningen ska gemensamhetsanläggningen 
tas bort (omprövas) inom kvartersmarken som ska fastighetsbildas.

Rättigheter

Servitut
Detaljplanen föranleder inte något behov av att nya servitut bildas.

Befintliga servitut bedöms inte behöva ändras pga. detaljplanen, servituten 
fortsätter gälla oförändrade.

Ledningsrätt
Det finns inte några befintliga ledningsrätter inom detaljplanen.

Behov av ny ledningsrätt kan exempelvis uppkomma när kommunala vatten- och 
avloppsledningar kan bli aktuellt, detta har beskrivits under rubriken 
”Fastighetsrättsliga konsekvenser” ovan. Det ankommer ledningshavaren att 
ansöka hos lantmäterimyndigheten om bildande av ledningsrätt. Vid bildande av 
ledningsrätt är huvudregeln i 27 § ledningsrättslagen att ledningshavaren betalar 
lantmäterikostnaden.

Ekonomiska frågor

Kommunala investeringar
Kommunens utbyggnad av vatten och avlopp i området finansieras av 
anslutningsavgifter.
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Planekonomi
Planavgift som ska täcka kommunen kostnad för detaljplanen tas ut i samband 
med bygglovsprövningen.

Ersättningar för marköverföringar (fastighetsregleringar)
Ersättning för eventuella fastighetsregleringar ska bestämmas genom 
överenskommelse mellan berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan 
uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.

Gemensamhetsanläggningar
Ersättning för eventuella anläggningsförrättningar ska bestämmas genom 
överenskommelse mellan berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan 
uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.

Ledningsåtgärder
Ersättning för eventuella ledningsrättsförrättningar ska bestämmas genom 
överenskommelse mellan berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan 
uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.

Anslutningsavgifter, ledningsflytt
Anläggnings- och anslutningsavgifter för vatten och avlopp el etcetera ska betalas 
av fastighetsägarna enligt gällande taxor.

Om någon ledning behöver flyttas för att möjliggöra planerad byggnation inom 
planområdet ska fastighetsägaren eller ledningshavaren svara för samtliga 
kostnader. Överenskommelse om kostnader ska ske mellan parterna.

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

4. Konsekvenser

Undersökning betydande miljöpåverkan
Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvens-beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte 
behöva genomföras.

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. 

Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan finns som bilaga till 
detaljplanen.
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5. Planeringsförutsättningar
I planbeskrivningen redovisas en sammanställning av de planeringsunderlag och 
utredningar samt kortfattade sammanfattningar av innehållet i dessa och slutsatser 
som ligger till grund för detaljplanens omfattning och utformning. (PBL (2010:900) 
4 kap. 33 §).

Kommunala

Gällande planer

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för området är dem kommunomfattande översiktsplanen 
ÖP2011 Framtiden finns i Finspång som vann laga kraft 2011. Bränntorp 
fritidshusområde är utpekat som område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Bränntorp är kommunens största fritidshusområde. 
Området föreslås ingå i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 
Utredning pågår om hur detta ska lösas på bästa sätt.

Kommunen arbetar med att ta fram en ny, kommunomfattande översiktsplan som 
förväntas antas under början av 2021. I förslag till ny översiktsplan pekas 
Bränntorp ut som en av kommunens orter med intilliggande utvecklingsområde.

Detaljplan
Bränntorp omfattas av tre detaljplaner. Genomförandetiden har gått ut för samtliga 
planer.

Förslag till byggnadsplan för 
fastigheten Bränntorp 1:1 m fl (B 
34), fastställd av länsstyrelsen 
den 16 juni 1967. Området är 
planlagt för bostadsändamål, 
friluftsbad, hamn och 
vattenområden. Minsta 
tomtstorlek är 2500 m2. 
Bostadstomterna får bebyggas till 
högst en tolftedel eller högst 200 
m2. Bebyggelsen får uppföras i 
högst en våning. Vind får inredas 
där så anges.
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Förslag till ändring av 6 områden 
inom byggnadsplan för fastigheten 
Bränntorp 1:10 m fl (B 44), 
fastställd av länsstyrelsen den 28 
februari 1969. Ändringen innebär i 
huvudsak justering av tomtgränser 
för att erhålla lämpligare sträckning 
av vägarna inom området. Vidare 
har två tomtplatser omflyttats.

Förslag till ändring av byggnads-
plan för Bränntorp 3:294 m fl och 
del av 3:1 (B 59) fastställd av 
länsstyrelsen den 26 maj 1978. 
Ändringen innebär att det södra 
område för friluftsbad utökas. Det 
norra området för friluftsbad 
ersätts med tomtplats för 
bostadsbyggelse. Utrymme för 
båtplatser säker-ställs i den södra 
delen av sjön Gryten. Minsta 
tomtstorlek är 1 800 m2. 

De tre gällande detaljplanerna för aktuellt område upphör att gälla när ny detaljplan 
för området vinner laga kraft.

Mellankommunala intressen

Vatten
Vatten är en känslig resurs som inte kan hanteras inom kommungränserna. För att 
vi ska klara miljökvalitetsnormerna för vatten och för att vi ska kunna säkra vår 
dricksvattenförsörjning krävs ett brett samarbete. 

Diskussioner förs med Sörmland Vatten och Avfall AB om eventuell anslutning av 
vatten och avlopp för boende i kommunens norra delar.

Offentlig service
För att kunna erbjuda alla barn i Finspångs kommun en väl fungerande skola, 
måste kommunen samverka med grannkommunerna angående dessa frågor, 
speciellt i kommunens norra delar. Avstånden till resten av Finspångs kommun är 
så långa att det naturliga är att barnen erbjuds platser i skolor i Vingåkers och 
Katrineholms kommuner. Detta för att säkerställa att det fin rimliga lösningar en 
den enskilda. Detta arbete kan fortsätta att utvecklas och sträcka sig över fler 
områden än skola och barnomsorg. Äldreomsorg är ett sådant utvecklingsområde.
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Riksintressen
Området omfattas inte av några riksintressen enligt miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer

Vatten
Hela planområdet tillhör avrinningsområde Tisnare kanal. Närmaste 
vattenförekomst är sjön Stora Gryten. Sjön har en god ekologisk status. 

Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Idag har alla 
fastigheter enskilda VA-lösningar. 

Områdets stora naturytor ger bra förutsättningar för att lokalt omhänderta 
dagvatten. 

Kommunen bedömer att en anslutning av området till kommunalt vatten och avlopp 
medför en förbättring av vattenförekomstens status.

Stora Gryten Ekologisk status  Kemisk status

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status God kemisk ytvattenstatus.
Undantag – mindre stränga 
krav: Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar
Bromerad difenyleter.

Statusklassning God Uppnår ej god

Kvicksilver och bromerade 
difenyleter, överstiger 
gränsvärdet i alla svenska 
vattendrag.

Påverkanskällor med 
betydande påverkan.

Jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, 
förändringar av konnektiviteten genom dammar, barriärer 
och slussar – annat.

Förbättringsbehov Övergödning på grund av belastning av näringsämnen.

Anläggandet av kommunalt avlopp i Bränntorp kan bidra till att minska 
övergödningsproblemen i Stora Gryten.

Luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten 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 regleras är kvävedioxid och 
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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 samverkar 
man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. SMHI:s 
program Simair används för beräkningar. Kommunen bedömer att inte finns risk för 
att miljökvalitetsnormen för luft överskrids för något ämne.

Bebyggelse
Bränntorp består till största delen av fritidshusbebyggelse. Det finns idag ca 20 % 
permanentboende i området.

I området finns även tre platser för hamnområden, ett område för badplats och ett 
för föreningshus. Stora delar av området utgörs av naturmark.

Service
Närmaste offentlig och kommersiell service finns i Rejmyre och Brenäs.

Natur

Mark och vegetation
I den västra delen av planområde ligger ett 
kommunalt naturvårdsintresse, Hagsätter. 
Objektet består av en svagt välvd mosse 
med omgivande laggkärr som är belägen 
intill en mindre tjärn. Delar av mosseplanet 
är glest bevuxet med barrträd men även 
öppnare partier förekommer. Våtmarken 
påverkas svagt av dikning. Området 
planläggs som naturmark och 
vattenområde och bedöms inte få en 
negativ påverkan av ett genomförande av 
detaljplanen. 

Rekreation
Inom området finns gångstigar, badplatser, bryggor mm.
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Strandskydd
I och med att en ny detaljplan tas fram för området återinträder det generella 
strandskyddet på 100 meter från sjön Stora Gryten och anslutande vattendrag. 

Gällande strandskyddslagstftning innebär att strandskyddsfrågan ska prövas varje 
gång en ny plan som omfattar strandskyddat område ska ersätta en tidigare 
gällande plan – även om den tidigare planen inneburit att strandskyddet upphävts.

Strandskyddet föreslås upphävas för vissa delar av planområdet.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts för de delar av planområdet där 
det finns risk för skred enligt SGU:s kartunderlag Förutsättningar för skred i 
finkornig jordart. 
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Karta över utredda områden.

Befintliga förhållanden
Topografin är skiftande med högre bergknallar och lägre flackare terräng.

Inom området finns omväxlande skogsterräng och tomtmark. Skogen består 
huvudsakligen av en blandning av tall, gran och björkskog. Förutom sjön Stora 
Gryten ligger Trollgölen i den västra och Stora Svartgölen i den östra delen av 
området.

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren av glacial lera, finsand, 
sandig morän och berg i dagen. I närheten av vatten finns kärrtorv.
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Utdrag ur SGU:s jordartskarta

SGU:s jorddjupskarta indikerar mestadels jorddjup på mindre än 3 m. Centralt i 
området finns dock planare mark med lägre liggande terräng som har större 
jorddjup. Även i närheten av sjön och gölarna finns större jorddjup se Bilaga

Inom enskilda fastigheter finns vanligtvis en huvudbyggnad/bostadshus i en 
våning. Vanligt förekommande inom tomtmark är också gäststugor, garage, carport 
och övriga uthusbyggnader. Vägar inom området är asfalterade alternativt grusade 
med dike intill kanten. 

Slutsatser och rekommendationer
Inom Bränntorps fritidsområde finns huvudsakligen mindre bebyggelse ofta 
uppförda i enbart ett plan. Inom fastigheter finns bostadshus med tillhörande 
byggnader så som gäststugor, garage, carport, bodar och liknande.  

För bostadshusen är grundläggning med plintar direkt på berg/mark vanligt 
förekommande. Generellt ses därför risken att skred skulle uppkomma omkring 
befintliga bostadshus som liten.

Om ny bebyggelse ska uppföras inom planområdet ska denna föregås av 
geoteknisk undersökning och utredning för att fastställa lämplig grundläggning.

Hälsa och säkerhet

Trafikbuller
Planområdet innehåller enbart befintlig bostadsbebyggelse. Eventuellt kan ett fåtal 
bostadsfastigheter tillkomma. De smala vägarna inom området gör att 
hastigheterna inom området är låga. 

Om man antar att områdets alla ca 300 fastigheter bebos permanent kommer 
antalet trafikrörelser i området uppgå till ca 1500 (300 x 5). Om dessa trafikrörelser 
fördelas jämnt mellan de två tillfartsvägarna uppgår antalet trafikrörelser till 750. 
Hastighetsbegränsningen i området är 30 km/h. Enligt Boverkets Hur mycket 
bullrar vägtrafiken? medför dessa förutsättningar bullernivåer långt under 
beslutade riktvärden för dygnsekvivalenta ljudnivåer. 

Kommunen bedömer att bostadsbebyggelsen inom området inte kommer att 
beröras av trafikbullernivåer som överstiger gällande riktvärden enligt Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Elektromagnetisk strålning
Det finns luftledningar (0,4-11 kV) inom området. Dessa bedöms inte påverka 
angränsande bebyggelse.
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Luktstörning från pumpstation
Den nya pumpanläggningen för avloppsvatten som kommer att anläggas i den 
södra delen av området bedöms inte ge upphov till luktstörningar för angränsande 
bostadsbebyggelse. Ett avstånd på 50 meter mellan ny pumpstation och befintliga 
bostadsfastigheter säkerställs på plankartan med mark som inte får förses med 
byggnad (prickad mark).

Risk för olyckor, översvämningar eller erosion

Översvämning
Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering finns ett antal lågpunkter inom 
planområdet. 

Skyfallskarteringen för ett motsvarande 100-årsregn (Scalgo, nederbörd 70 mm) 
ger följande resultat
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Resultatet av skyfallskarteringen innebär att mindre delar av vissa fastigheter är 
olämpliga att bebygga. Skyddsåtgärder säkerställs med korsmark i detaljplanen.

Ras och skred
Enligt SGU’s Förutsättningar för skred i finkorniga jordar finns det områden där det 
kan finnas risk för ras och skred. Dessa berör i några fall mark som är utpekad som 
kvartersmark för bostadsbebyggelse.

Se översiktlig geoteknisk utredning ovan.
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Förorenade områden 
Det finns inga kända förekomster av förorenade områden i eller i anslutning till 
planområdet. Det bedöms inte heller föreligga risk att det finns förorenad mark i 
eller i anslutning till planområdet.

Radon
All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Alla fastigheter har idag enskilda lösningar för vatten och avlopp. Området kommer 
att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvatten hanteras lokalt inom respektive tomt.

Värme 
Bebyggelsen värms upp med enskilda lösningar

Avfall
Finspångs Tekniska verk utför renhållning i området på uppdrag av Finspångs 
kommun.

El, tele och fiber
Området har fiberanslutning.

Teleledningar finns inom området. Vissa ledningsdragningar behöver mätas in. 
Detta görs efter samrådet. 

Ytor för nätstationer säkerställs i detaljplanen efter samrådet. I dagsläget pågår 
nybyggnation av ett antal nätstationer inom området. Eventuellt behöver vissa 
ledningar mätas in för att se om de påverkar kvartersmark eller inte. Detta görs 
efter samråd.

Posthantering
Det finn utrymme inom planområdet att anordna platser för posthantering. 
Kommunen vill under samrådet ha förslag på lämpliga platser från PostNord.
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Kulturmiljö

Kulturhistorisk bebyggelse
Det finns inga byggnader eller bebyggelsemiljöer med höga kulturvärden inom 
planområdet.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet.

Gator och trafik

Gatunät
Gatorna inom området har enskilt huvudmannaskap. Inga förändringar kommer att 
göras i nuvarande gatunät. 

Vägarna är smala (3,5 meter) och har en grusbeläggning. Gatubelysning saknas i 
området.

Gång-, cykel och mopedtrafik
Gång-, cykel och mopedtrafik sker på samma utrymme som biltrafiken. Det 
föreslås inga trafiksepareringar i området.

Det finns gångstigar genom naturområdena.

Kollektivtrafik
Idag saknas kollektivtrafik till området. Närmaste busshållplats finns i Brenäs (väg 
1182), ca 8 km från planområdet. Linjen trafikerar sträckan Hävla – Katrineholm. 
För att ta sig till Finspång eller Norrköping finns närmaste hållplats i Rejmyre (väg 
1173), ca 15 km från planområdet. 

Eftersom området har mer än två kilometer till närmsta hållplats kan Närtrafiken 
nyttjas. Den beställs i förväg hos Östgötatrafiken.

Biltrafik och angöring
Tillfart till området sker via två vägar från länsväg 1180.

Parkering
Parkering ska ske på egen fastigheten 
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