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Dnr KS.2018.0358 

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 

Rapportering enligt interkontrollplan sektor utbildning 
2018 - anmälan om kränkande behandling oktober – 
december 2017 

Sammanfattning 
Sammanställning av antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering 
och trakasserier inom hela Sektor utbildning för perioden oktober-december 2017. 

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar om 
kränkande behandling från samtliga verksamhetsområden inom sektor utbildning. 

Ärendet gäller 
mellan 

elev/elev personal/elev elev/personal totalt 

Förskola 1 1 

Grundskola 108 1 14 123 

Grundsärskolan 2 2 

Fritidshem 14 4 18 

Gymnasieskolan 1 1 

Vuxenutbildningen 

Totalt 145 

21 av dessa anmälningar har efter utredning inte bedömts som kränkning/ 
diskriminering eller trakasserier.  

Majoriteten av anmälningarna(78) handlar om fysiska kränkningar. 5 av 
anmälningarna har polisanmälts och 10 av dem har anmälan också gått till 
socialtjänsten. 

Den störta andelen av anmälningarna berör pojkar. 

Åtgärder 

Sektor utbildning har börjat ett utvecklingsarbete gällande anmälan om kränkande 
behandling, diskriminering och trakasserier. 
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Dokumenten gällande anmälan, utredning och uppföljning av kräkande behandling, 
diskriminering och trakasserier är reviderade och de nya rutinerna håller på att 
implementeras.  

Utbildning inom området är upphandlat till samtliga medarbetare inom Sektor 
utbildning och kommer att pågå under 2018. 

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.  
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Dnr KS.2018.0358 

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 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 
2018 - anmälan om kränkande behandling, januari – mars 
2018 

Sammanfattning 
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar om 
kränkande behandling från samtliga verksamhetsområden inom sektor utbildning 
för perioden januari-mars 2018. 

Under denna period har det inkommit totalt 48 anmälningar, 11 av dem har inte 
bedömts som kränkning utan som annan typ av händelse.  

Vid en av händelserna har också polisanmälan gjorts. 

Antalet anmälningar skiljer sig från föregående period mellan de olika skolorna. Vid 
en skola har antalet anmälningar höjts under denna period vilket beror på 
personalens sjukfrånvaro. Vid en annan skola har antalet minskat vilket beror på att 
skolan har arbetat mycket med strukturer och värdegrund både på grupp och 
individnivå.  

Forskning visar på att skolor som hejdar ”skojbråk” förebygger att kränkningar 
sker. Detta har en av våra högstadieskolor börjat arbeta aktivt med tillsammans med 
sina elever. Vid flertalet av ärendena är skolkurator inkopplad och handleder 
eleverna i alternativa handlingssätt för att de ska kunna hantera sin ilska. Några 
skolor har också organiserat mer vuxennärvaro för de elever som behöver mer stöd 
vid det sociala samspelet. 

Ärendet gäller 
mellan 

elev/elev personal/elev elev/personal totalt 

Förskola 2 2 

Grundskola 32 1 33 

Grundsärskolan 

Fritidshem 2 2 

Gymnasieskolan 

Vuxenutbildningen 
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Totalt 36  1 37 

 

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.  
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Åsa Aktner 
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Dnr KS.2018.0532 

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 

Rapportering enligt internkontrollplan 2018 sektor 
utbildning- Uppföljningsansvar ungdomar juni – december 
2017 

Sammanfattning 

Kommunernas aktivitetsansvar omfattar ungdomar i åldern 16-19 år som inte har påbörjat, 
som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning och fått en gymnasieexamen. 
Enligt 29 kap. 9 § skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad 
om vilken sysselsättning ungdomar har och erbjuda dem individuellt anpassade åtgärder 
som i första hand syftar till utbildning. Kommunen ska även föra ett register över 
ungdomarna i målgruppen. Uppgifterna från registret ska rapporteras till SCB halvårsvis. 

Vid kartläggning i april 2018 fanns 175 ungdomar registrerade inom det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) födda 1998-2001 (16-19 år). 

Status för ungdomarna inom målgruppen: 

Status 1998 1999 2000 2001 

Läser på introduktionsprogram (IM) 11 36 34 43 

Har pågående åtgärd av aktörer inom 
kommunen 3 7 3 1 

Har planerad åtgärd 1 1 

Kontakt har tagits, ungdomen har inte en 
åtgärd genom någon aktör 8 4 2 3 

Försök till kontakt med ungdomen har 
gjorts via brev, e-post, sms, telefon, 
samtycke genom andra aktörer, ej fått 
kontakt 10 3 1 4 
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33 51 40 51 

 

124 ungdomar läser på introduktionsprogram (IM) 

(av dessa är 11 st födda -98, 36 st födda -99, 34 st födda -00 och 43 st födda -01) 

34 Individuellt alternativ 

7 Preparandutbildning 

14 Programinriktat individuellt val 

54 Språkintroduktion 

3 Yrkesintroduktion 

12 Yrkesintroduktion mot program 

15 ungdomar har pågående åtgärd av olika aktörer 

(av dess är 3 st födda -98, 8 st födda -99, 3 st födda -00 och 1 st född-01) 

1 regelbundna samtal, försörjningsstöd 

1 arbetsrehabiliteringen, ARE 

3 placering på HVB (inte aktuellt med skola), socialtjänsten 

1 studier på vuxenutbildning 

3 studier på introduktionsprogram utanför kommunen 

2 studiemotiverande folkhögskolekurs genom AF 

1 praktik genom arbetsmarknadsenheten (AME) 

1 vägledningsgrupp genom AF 

1 söka jobb-aktivitet genom AF 

1 arbetsfabriken genom AF 

2 ungdomar har inplanerad åtgärd 

(av dessa är 1 st född -98 och 1 st född -99) 

2 studie- och yrkesvägledning  

18 ungdomar har kontakt tagits med men där det visat sig att de inte har någon 

åtgärd genom någon speciell aktör. 

3 arbete (3 st födda -98) 

3 flyttat utomlands (1 st född -99, 1 st föd -00 och 1 st född -01) 

3 föräldraledig (1 st född -98, 1 st född -99 och 1 st född -01) 

9 ingen sysselsättning (5 st födda -98, 2 st födda -99, 1 st född – 00 och 1 st född -01) 

16 st har försök till kontakt gjorts genom brev, e-post, telefonsamtal och sms men 

ungdomen har ej svarat. Är ungdomen under 18 år har även brev skickats till 

vårdnadshavare. 

(av dessa är 9 st födda -98, 2 st födda -99, 1 st född -00 och 4 st födda -01) 

 

Förslag till beslut 
1. Fastställa rapportering enligt internkontrollplan. 
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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  

 

 

Skuldförvaltarrapport april 2018 

 

Inledning 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  
 
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  
 
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är få så låga kostnader 
som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den finansiella 
verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika risker som 
exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska följas upp.  

 

Sammanfattning 
Ledningsstaben redovisar skuldförvaltarrapporten för april 2018. Den 
genomsnittliga räntan är i princip oförändrad jämfört med föregående månad och 
uppgår till 1,97% (1,96%). Ingen avvikelse mot finanspolicyn föreligger. Under april 
månad har Finspångs tekniska verk amorterat 16.000.000 kronor på sitt lån, 
Finspångs kommun har amorterat 4.000.000 kronor samtidigt som Vallonbygden 
har utökat sitt lån med 20.000.000 kronor. 

 
Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom 
att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att 
reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För 
att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar. 
 

Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste april 
uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 25,5%, detta ligger i princip 
inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50% av 
totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 18,7%. 

Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden; som 
bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn och som vid utgången av mars uppgår till 2,72 
år. 
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Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att 
reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen. 
 
Vid april månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 35,1%. 
Finansieringsrisken ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den närmaste 
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till 
betalning). 
 
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av april är måttet 2,5 år. I höst förfaller två 
rörliga lån på totalt 95.000.000 kronor och under nästa år förfaller tre lån till fast 
ränta om totalt 220.500.000 kronor. Dessa kommer att förnyas och förbättrar då 
kapitalbindningstiden. 
 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten 
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Finspångs kommun 2018-04-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 44% varav 18.7% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,7 år.
Genomsnittlig ränta är 1,97%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 35,1%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2.5 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2018-04-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Total skuld (SEK) 1 042 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000 960 400 000
Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,97% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57% 3,72%
Genomsnittlig räntebindning 2,72 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år 3.51 år
Ränteförfall inom 1 år 44,2% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3% 20,6%
Andel exponerad för rörlig ränta 18,7% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6% 20,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,5 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år 2.25 år
Kapitalbindningstid < 1 år 35,1% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4% 45,9%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående
Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 19,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 25,5%
1-2 år 0% 25% 0,0%
2-3 år 0% 25% 9,6%
3-4 år 0% 25% 20,7%
4-5 år 0% 25% 5,8%
5-7 år 0% 25% 6,8%
7-10 år 0% 25% 13,0%

Rörligt 0.25 - 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Fast 265 500 000 0 100 000 000 216 000 000 60 000 000 70 500 000 0 70 500 000 64 600 000 0 0
Rörligt 195 000 000
Andel (%) 18,71% 25,50% 0,00% 9,60% 20,70% 5,80% 6,80% 0,00% 6,80% 6,20% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående
0-1 år n/a 25% (50%) 35,1%
1-2 år n/a 25% 20,7%
2-3 år n/a 25% 4,8%
3-4 år n/a 25% 17,8%
4-5 år n/a 25% 15,4%
> 5 år n/a 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Belopp 365 500 216 000 50 000 186 000 160 000 0 0 0 64 600 0 0
Andel (%) 35,1% 20,7% 4,8% 17,8% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Låneskuld per låntagare
Kommunen 203 579 000
Vallonbygden 435 000 000
FTV 320 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 48 056 000
Totalt koncernen 1 042 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 042 100 000

Totalt koncernen 1 042 100 000

Motparter Swappar
SEB 341 000 000
Totalt koncernen 341 000 000

Kommunen
19%

Vallonbygden
42%

FTV
31%

FFIA
3%

Finet
5%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 79711 2018-06-19 2018-06-19 -0,210% 0,230% 50 000 000 kr
Kommuninvest 83766 2018-05-14 2019-11-12 0,026% 0,470% 70 500 000 kr
Kommuninvest 80887 2018-05-28 2019-05-28 0,053% 0,520% 70 500 000 kr
Kommuninvest 84557 2018-07-23 2022-01-24 0,217% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89152 2018-05-17 2018-08-17 -0,178% 0,290% 50 000 000 kr
Kommuninvest 89153 2018-05-16 2020-02-17 -0,150% 0,320% 75 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2018-06-01 2020-12-01 -0,095% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2018-05-22 2023-02-22 -0,097% 0,270% 100 000 000 kr

536 000 000 kr
Fast finansiering
Kreditgivare Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 2018-08-13 2018-08-13 2,820% 1,110% 45 000 000 kr
Kommuninvest 2019-03-12 2019-03-12 1,860% 0,350% 100 000 000 kr
Kommuninvest 2019-03-12 2019-03-12 0,870% 0,350% 120 500 000 kr
Kommuninvest 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr
Kommuninvest 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr
Kommuninvest 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr

506 100 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp
SEB 2020-06-30 2018-06-29 4,080% 0,367% 50 000 000 kr
SEB 2020-12-30 2018-06-29 4,080% 0,367% 50 000 000 kr
SEB 2021-06-30 2018-06-29 4,280% 0,367% 50 000 000 kr
SEB 2021-12-30 2018-06-29 4,280% 0,367% 50 000 000 kr
SEB 2023-06-30 2018-06-29 1,923% 0,367% 70 500 000 kr
SEB 2025-06-30 2018-06-29 2,253% 0,367% 70 500 000 kr

341 000 000 kr 16



SEB Skuldförvaltarrapporten                

Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,72 år
överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 18,7 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 25,5  % , 0.25 - 1 år
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom Ingen avvikelse
användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF. Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 35,1  % , 1-2 år
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,50 år
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare. 100,0 % Kommuninvest
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA) Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen  

 

 

Investeringsmedgivande - Asfalt 2018 

 

Sammanfattning 
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2018 års investeringsmedel enligt beslut 
§404, KS.2017.1112 för Asfaltering inom ramen för investeringar för infrastruktur. 

Enligt framtagen asfaltsplan beräknas investeringen uppgå till 2 200 000 kronor. 
Investeringen innebär nya kapitalkostnader som finansieras från 
kommungemensamma medel. Ramjustering av budgetmedel till sektorn sker vid 
slutredovisning av investeringen. Beräknade kapitalkostnader för investeringen är 
74 000 kr och driftskostnaden beräknas bli oförändrad. 

 

Förslag till beslut 

1. Att sektor Samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för investering 
Asfaltering med 2 200 000 kronor. 

2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur 
investeringar enligt §404, KS.2017.1112. 

3. Att investeringen innebär nya kapitalkostnader som finansieras från 
kommungemensamma medel. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 185   Dnr: KS.2018.0163 

 

Investeringsmedgivande - Asfalt 2018 

Sammanfattning 
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2018 års investeringsmedel enligt beslut 
§404, KS.2017.1112 för Asfaltering inom ramen för investeringar för infrastruktur. 

Enligt framtagen asfaltsplan beräknas investeringen uppgå till 2 200 000 kronor. 
Investeringen innebär nya kapitalkostnader som finansieras från 
kommungemensamma medel. Ramjustering av budgetmedel till sektorn sker vid 
slutredovisning av investeringen. Beräknade kapitalkostnader för investeringen är 
74 000 kr och driftskostnaden beräknas bli oförändrad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Infrastrukturbidrag - Gång- och cykelväg Kolstad 

 

Sammanfattning 
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2018 års investeringsmedel enligt beslut 
§404, KS.2017.1112 för anläggande av gång- och cykelväg vid Kolstad.  

I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så ligger objektet gång- och cykelväg till 
Kolstad för genomförande år 2019 och gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens 
förskola/Högalid för genomförande år 2018.  

På grund av oklarheter angående den tekniska utformningen av gång- och cykelväg 
Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det inte möjligt att genomföra detta 
objekt under 2018 vilket är ett krav från Trafikverket för att erhålla statsbidrag för 
åtgärden. Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg 
Kolstad genomförs under år 2018 och att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens 
förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2019.  

Projektet gång- och cykelväg Kolstad är en fortsättning av den befintliga gång- och 
cykelvägen från Finspång mot Norrköping och omfattar anläggande av den 
resterande delen av gång- och cykelvägen fram till kommungränsen, se bifogad 
karta. I projektet ingår även anläggande av två hållplatser.  

Åtgärden innebär kommunal medfinansiering på det statliga vägnätet och är en 
samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som 
fördelning.  Kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 3 000 000 kr varav 
kommunens medfinansieringsdel i form av infrastrukturbidrag utgör 1 500 000 kr. 

Infrastrukturbidraget beräknas uppgå till 1 500 000 kronor vilket vid periodisering 
innebär en årskostnad på 60 000 kr som föreslås tilldelas sektorn. Åtgärden medför 
även en driftskostnad som är beräknad till 43 000 kr. 

 

Förslag till beslut 
1. Att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid 

Norrmalmsvägen flyttas för genomförande till år 2019. 

2. Att medfinansieringen i form av infrastrukturbidrag för anläggande av gång- 
och cykelväg vid Kolstad finansieras inom investeringsbudgeten med 1 500 
000 kronor. 

3. Att infrastrukturbidraget periodiseras över 25 år med en årlig kostnad av 
60 000 kr. 
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2018-03-31  2 (2)  

Dnr KS.2018.0163  

  

 

 

4. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt. 

5. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för ökade driftskostnader med 
43 000 kr som hänskjuts till budgetberedning för år 2019.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 186   Dnr: KS.2018.0163 

 

Investeringsmedgivande - Gång- och cykelväg Kolstad 

Sammanfattning 
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2018 års investeringsmedel enligt beslut 
§404, KS.2017.1112 för anläggande av gång- och cykelväg vid Kolstad.  

I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så ligger objektet gång- och cykelväg till 
Kolstad för genomförande år 2019 och gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens 
förskola/Högalid för genomförande år 2018.  

På grund av oklarheter angående den tekniska utformningen av gång- och cykelväg 
Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det inte möjligt att genomföra detta 
objekt under 2018 vilket är ett krav från Trafikverket för att erhålla statsbidrag för 
åtgärden. Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg 
Kolstad genomförs under år 2018 och att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens 
förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2019.  

Projektet gång- och cykelväg Kolstad är en fortsättning av den befintliga gång- och 
cykelvägen från Finspång mot Norrköping och omfattar anläggande av den 
resterande delen av gång- och cykelvägen fram till kommungränsen, se bifogad 
karta. I projektet ingår även anläggande av två hållplatser.  

Åtgärden innebär kommunal medfinansiering på det statliga vägnätet och är en 
samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som 
fördelning.  Kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 3 000 000 kr varav 
kommunens medfinansieringsdel i form av infrastrukturbidrag utgör 1 500 000 kr. 

Infrastrukturbidraget beräknas uppgå till 1 500 000 kronor vilket vid periodisering 
innebär en årskostnad på 60 000 kr som föreslås tilldelas sektorn. Åtgärden medför 
även en driftskostnad som är beräknad till 43 000 kr. 

 
 
Yrkande 
Hugo Andersson (C) yrkar på ett tillägg: 
 

- Att handlingarna kompletteras med medfinansiering, driftskostnad 
samt en karta som visar var den tänkta gång- och cykelvägen ska ligga. 

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 50 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att handlingarna kompletteras med medfinansiering, driftskostnad 
samt en karta som visar var den tänkta gång- och cykelvägen ska 
ligga. 
 

2. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi för 
Östergötland (RUS) 

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2017 att utarbeta en ny RUS för Östergötland 
och att ett förslag till processplan för arbetet skulle utarbetas under hösten. 
Kommunernas roll i RUS-processen har därefter diskuterats med utgångspunkt i ett 
resonemang om betydelsen av att den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i 
samverkan med andra aktörer för att kunna vara en kraftfull grund för 
utvecklingsarbetet. Kommunerna och Region Östergötland har enats om att inleda 
en gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland. För att 
tydliggöra kommunernas roll i det fortsatta arbetet föreslås nu kommunstyrelsen 
ställa sig bakom denna process enligt förslag nedan. 
 

 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 

1. Att aktivt delta i processen för att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi 
för Östergötland  

2. Att ställa sig bakom den i bilagan föreslagna processen och 
processorganisationen 

3. Att arbetet kontinuerligt ska återrapportering till kommunstyrelsen 

 

 

 

Bilaga: PM RUS 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 187   Dnr: KS.2018.0346 

 

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi för 
Östergötland (RUS) 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2017 att utarbeta en ny RUS för Östergötland 
och att ett förslag till processplan för arbetet skulle utarbetas under hösten. 
Kommunernas roll i RUS-processen har därefter diskuterats med utgångspunkt i ett 
resonemang om betydelsen av att den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i 
samverkan med andra aktörer för att kunna vara en kraftfull grund för 
utvecklingsarbetet. Kommunerna och Region Östergötland har enats om att inleda 
en gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland. För att 
tydliggöra kommunernas roll i det fortsatta arbetet föreslås nu kommunstyrelsen 
ställa sig bakom denna process enligt förslag nedan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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  PM 1/4 

Ledningsstaben 
Richard Widén 

  2018-01-10 Dnr: RS 2017-505 

 
 
 
 
 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Östergötland –  
Gemensam arbetsprocess 
 

Bakgrund 
Östergötlands län omfattas sedan 2015-01-01 av lag (2010:630) om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län. Region Östergötland har därmed det regionala 
utvecklingsansvaret och också ansvar för att utarbeta och fastställa en 
strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för genomförandet 
av strategin. 
 
Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin för Östergötland har titeln 
Regionalt Utvecklingsprogram>2030 för Östergötland och kallas i korthet 
ofta RUP. Den antogs i maj 2012 av regionförbundet Östsams fullmäktige.  
 
Det regionala utvecklingsarbetet styrs också av förordning (2017:583) om 
regionalt tillväxtarbete. I den senaste revideringen av förordningen som 
trädde i kraft 2017-08-01 anges att den regionala utvecklingsstrategin ska 
vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala 
tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga 
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. 
 
Vidare ska strategin bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen 
och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den 
ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, 
och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin utgör därmed grunden för det 
utvecklingsarbete som bedrivs av Region Östergötland, länets kommuner och 
andra aktörer för att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland. 
Därmed är det också angeläget att den regionala utvecklingsstrategin är 
aktuell och väl förankrad bland aktörerna i länet.  
 
Sedan nuvarande RUP utarbetades har det skett stora förändringar både i 
Östergötland och i omvärlden. Det gäller till exempel den förändringskraft 
som digitaliseringens möjligheter skapar och betydelsen av den globala 
migrationen för samhällets utveckling.  
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  PM 2/4 

Ledningsstaben 
Richard Widén 

  2018-01-10 Dnr: RS 2017-505 

Mot denna bakgrund beslutade regionstyrelsen i Region Östergötland vid sitt 
sammanträde 2017-08-30 att inleda en process för att utarbeta en ny regional 
utvecklingsstrategi för Östergötland.  
 
I arbetet med att utarbeta en processplan för RUS-arbetet har kommunernas 
roll i processen diskuterats med utgångspunkt i betydelsen av att den 
regionala utvecklingsstrategin utarbetas i samverkan med andra aktörer för 
att kunna vara en kraftfull grund för utvecklingsarbetet hos regionens 
aktörer.  
 
Behovet av att hitta en gemensam process förstärks också genom 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som anger att  
Strategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, landsting samt 
länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska 
förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila 
samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan 
 
Kommunerna och Region Östergötland har därför enats om att inleda en 
gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland. 
 
Övergripande process 
En viktig utgångspunkt för arbetet är att skapa samsyn kring Östergötlands 
utmaningar och prioriteringar och att skapa gemensamma sätt att arbeta med 
utvecklingsfrågor av betydelse för Östergötlands utveckling.  
 
Därmed blir det också viktigt att i första fasen av processen föra en bred 
dialog om nuläget i Östergötland, dagens och morgondagens utmaningar och 
hur olika aktörer kan bidra till Östergötlands utveckling. 
 
Fas 2 fokuserar på formulering av gemensamma politiska mål och 
hhprioriterade insatser inom de viktigaste utvecklingsområdena för 
Östergötland. Bedömningen är att denna fas primärt inbegriper Region 
Östergötland och länets kommuner.  
 
Att identifiera relevanta indikatorer för att kunna följa upp länets utveckling 
är också en del av fas 2. Målet för fas 2 är en väl förankrad remissversion.  
 
I fas 3 sker remisshantering och därefter beslut.  
 
Därefter fortsätter det gemensamma arbetet för att möta länets utmaningar 
och genomföra prioriterade insatser i linje med RUS och andra gemensamma 
regionala strategier.     
 
Tidplan  
Den preliminära tidplanen innebär att 2018 i huvudsak ägnas åt att starta upp 
RUS-arbetet och genomföra fas 1.   
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  PM 3/4 

Ledningsstaben 
Richard Widén 

  2018-01-10 Dnr: RS 2017-505 

Under 2019 vidtar fas 2. Givet att 2019 är första året i mandatperioden är 
bedömningen att delar av fas 1 behöver tas om i början av 2019 för att 
säkerställa att alla berörda har kunskap om RUS-processen syfte och mål. 
Bedömningen är att en remissversion av RUS bör kunna färdigställas under 
2019. 
 
Därefter görs remisshantering av dokumentet under våren 2020 innan den 
fastställs av Region Östergötland.  
 
Nedan sammanfattas huvuddragen i RUS-processen:    
 

 
 
Gemensam processorganisation 
För att säkerställa en gemensam RUS-process är förslaget att Region 
Östergötland och länets kommuner inrättar en gemensam 
processorganisation för att planera och genomföra arbetet. Förslaget är att 
den befintliga samrådsstrukturen mellan Region Östergötland och 
kommunerna används och att respektive huvudmännen formulerar ett 
uppdrag kopplat till RUS-processen till samrådsrepresentanterna.  
 
Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor som utgörs av såväl 
majoritets- som oppositionsföreträdare för kommunerna och Region 
Östergötland utgör politisk styrgrupp för arbetet.  
 
Vidare är förslaget att Ledningsgruppen för strategiska frågor utgör 
beredande tjänstemannagrupp. I ledningsgruppen ingår länets 
kommunchefer/-direktörer ingår tillsammans med regiondirektör och 
regionutvecklingsdirektör från Region Östergötland. 
 
Region Östergötland ansvarar för den operativa processledningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



 
 

  PM 4/4 

Ledningsstaben 
Richard Widén 

  2018-01-10 Dnr: RS 2017-505 

 
Nedan sammanfattas den gemensamma processorganisationen: 
 

 
 

30



  

 

Magnus Pirholt 

2018-03-28  1 (1)  

Dnr KS.2017.0342  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning investeringsmedgivande infrastruktur 
2017 - Asfaltering 

 

Sammanfattning 
Inom ramen för infrastruktur 2017 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 
investeringsmedel för asfaltering av gator och gång- och cykelvägar.  
 
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr.  

 
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som 
asfalterats under år 2017 uppgår till 2 386 140 kr. Anledningen till överskottet är att 
vissa av de objekt som har genomförts inte utgörs av investering utan istället 
belastar verksamhetens driftbudget. 

 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning 

2. Att ramjustering med 182 128 kronor för avskrivning och 83 515 kronor för 
internränta sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta 
kommungemensamma medel. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 188   Dnr: KS.2017.0342 

 

Slutredovisning investeringsmedgivande infrastruktur 2017 - 
Asfaltering 

Sammanfattning 
Inom ramen för infrastruktur 2017 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 
investeringsmedel för asfaltering av gator och gång- och cykelvägar.  
 
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr.  
 
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som 
asfalterats under år 2017 uppgår till 2 386 140 kr. Anledningen till överskottet är att 
vissa av de objekt som har genomförts inte utgörs av investering utan istället 
belastar verksamhetens driftbudget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Startdatum 2017-09

Slutdatum 2017-12

1715

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

413 859 kr

265 643 kr

-265 643 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

1715 Asfaltering 2017

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2017.0924

2 386 141 kr

2 800 000 kr

Anledningen till överskottet är att vissa av de objekt som har genomförts inte utgörs av investering 

utan istället belastar verksamhetens driftbudget.

Utöver tillkommande kapitalkostnader tillkommer inte någon ökad driftskostnad. 

ansvar 5410

ve    2402

akt

33



  

 

Fredrik Björkman 

2017-04-12  1 (1)  

Dnr KS.2017.0282  

  

 

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  

 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande Projekt 1016: 
Metallen, Nytt tillagningskök 

 

Sammanfattning 
 
Ärendet initierades då behovet av resurs för tillagningskök ökat. Befintligt 
mottagningskök vid Metallen var i stort behov av renovering. Vid analys och utredning i 
ärendet konstaterades det att Metallen var mest lämplig att ställa om till 
tillagningskök. 
 
Under februari 2016 gavs uppdraget till Vallonbygden att genomföra ombyggnation av 
befintligt mottagningskök till tillagningskök vi Metallen. Dimensionering är anpassad 
för 250 + 90 portioner. Följdinvesteringar i projektet är att helt ny ventilation är 
installerad samt att elförsörjningen är dimensionerad för det ökade behovet. 
Kalkylerad kostnad för entreprenaden var 14 000 000 kr. 
 
Vallonbygden genomförde sedvanlig upphandling av entreprenaden och deras 
slutredovisning visar 13 853 961 kr.  
 
Konsekvenser av den förändrade verksamheten: Måltidsenheten har ej haft någon hyra 
för denna verksamhet tidigare utan den har betalats av kultur och bildning. Då 
Metallen numera är ett tillagningskök och inte ett mottagningskök krävs förändring av 
hyresförhållandet. Hyresfördelning föreslås enligt följande 83,7 % av hyran belastas 
måltidsenheten vilken fördelas på de enheter som köper mat från köket. 16,3 % 
belastas matsalen vilken belastas kostenheten direkt. Måltidsenheten kompenseras 
genom justering av internhyran. 
 

Kostnadsfördelning hanteras efter beredning av ekonomichef. 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 189   Dnr: KS.2017.0282 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande Projekt 1016: 
Metallen, Nytt tillagningskök 

Sammanfattning 
 
Ärendet initierades då behovet av resurs för tillagningskök ökat. Befintligt 
mottagningskök vid Metallen var i stort behov av renovering. Vid analys och 
utredning i ärendet konstaterades det att Metallen var mest lämplig att ställa om till 
tillagningskök. 
 
Under februari 2016 gavs uppdraget till Vallonbygden att genomföra ombyggnation 
av befintligt mottagningskök till tillagningskök vi Metallen. Dimensionering är 
anpassad för 250 + 90 portioner. Följdinvesteringar i projektet är att helt ny 
ventilation är installerad samt att elförsörjningen är dimensionerad för det ökade 
behovet. Kalkylerad kostnad för entreprenaden var 14 000 000 kr. 
 
Vallonbygden genomförde sedvanlig upphandling av entreprenaden och deras 
slutredovisning visar 13 853 961 kr.  
 
Konsekvenser av den förändrade verksamheten: Måltidsenheten har ej haft någon 
hyra för denna verksamhet tidigare utan den har betalats av kultur och bildning. Då 
Metallen numera är ett tillagningskök och inte ett mottagningskök krävs förändring 
av hyresförhållandet. Hyresfördelning föreslås enligt följande 83,7 % av hyran 
belastas måltidsenheten vilken fördelas på de enheter som köper mat från köket. 
16,3 % belastas matsalen vilken belastas kostenheten direkt. Måltidsenheten 
kompenseras genom justering av internhyran. 
 

Kostnadsfördelning hanteras efter beredning av ekonomichef. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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1016 2050

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering av hyresförändring

Driftkostnadsförändring

Tidigare hyra

Ny hyra för hyresgäst kök matsal

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

764 792 kr

913 730 kr

ej ber

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall

Beräknat utfall

Differens

0

0

Driftutfall

Inom ram för hyresgäst

166 128 kr

148 938 kr

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Metallen, Nytt tillagningskök

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § 2016.0031.040

13 833 872 kr

14 000 000 kr

Underlaget skiljer sig 240 tkr från Vallonbygdens underlag för projektet beroende på rättelse av en 
utgiftspost till annat projekt. 

Kostenheten har ej haft någon hyra utan denna har betalats av kultur och bildning. 
Numer är Metallen ett tillagningskök och inte ett mottagninskök. 
Fördelning sker till 83,7 % som kostenheten får fördela ut kostnaden på de enheter som köper mat 
från köket . 16,3 % belastas matsalen, vilket kostenheten också får betala. Kostenheten kommer få en 
mindre justering av hyra i och med genomgång av internhyror 2017.
Köksutrustning kommer belasta enheten genom avskrivningar, skilt från hyresdebiteringar.
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Finspångs Kommun  

Komponentindelningsmall

Investeringsnamn:

Metallen Tillagningskök 

projekt  1333

Investeringsbelopp: 13 853 961,00 kr                    

Komponent övriga kommentarer Kostnad Livslängd år Andel av total

Stomme -  kr                               0%

Fasad 0%

Fönster 0%

Innertak 500 000,00 kr                4%

EL 1 400 000,00 kr             10%

VA 1 800 000,00 kr             13%

Ventilation 2 500 000,00 kr             18%

Ventilationsagregat 703 961,00 kr                5%

Grund/bottenplatta 0%

Innerväggar 2 000 000,00 kr             14%

Snickerier 2 100 000,00 kr             15%

Målning och komplettering 250 000,00 kr                2%

Golv Ytskikt 300 000,00 kr                2%

Köksutrustning 2 300 000,00 kr             17%

Utomhusmiljö 0%

Övrigt 0%

0%

0%

Summa: 13 853 961,00 kr           

Kvar att fördela -  kr                               
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Fredrik Björkman 

2017-04-12  1 (1)  

Dnr KS.2017.0282  

  

 

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  

 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1890: 
Finbo förskola, byte ventilationssystem 

 

Sammanfattning 

 

Uppdraget är initierat utifrån de ventilationsåtgärder som Vallonbygden tidigare 

påpekat vid revisionsbesiktningar. Åtgärden har varit nödvändig för att 

säkerställa luftflödena enligt dagens gällande normer. 

 

Vallonbygden gavs uppdraget och anlitade en av sina ramleverantörer. Den 

kalkylerade kostnaden för projektet var 3000 000 kr. Då förutsättningarna visade 

sig var mer gynnsamma än förväntat så slutade kostnaden på 2 224 875 kr. 

 

Ytterligare positiva effekter för åtgärden är att energivinsten är 3219 kwh/år. 

 

Överskottet i projektet är således 775 125 kr 
. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 190   Dnr: KS.2017.0282 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1890: 
Finbo förskola, byte ventilationssystem 

Sammanfattning 
Uppdraget är initierat utifrån de ventilationsåtgärder som Vallonbygden tidigare 
påpekat vid revisionsbesiktningar. Åtgärden har varit nödvändig för att säkerställa 
luftflödena enligt dagens gällande normer. 
 
Vallonbygden gavs uppdraget och anlitade en av sina ramleverantörer. Den 
kalkylerade kostnaden för projektet var 3000 000 kr. Då förutsättningarna visade sig 
var mer gynnsamma än förväntat så slutade kostnaden på 2 224 875 kr. 
 
Ytterligare positiva effekter för åtgärden är att energivinsten är 3219 kwh/år. 
 
Överskottet i projektet är således 775 125 kr 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
  

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Startdatum 201612

Slutdatum 201702

1890 2160

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (avskrivning+ ränta)

Finansiering av hyresförändring

Driftkostnadsförändring

Tidigare hyra

Ny hyra för hyresgäst

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Finbo förskola- nytt ventialationssystem

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS 2016.0031.040

2 236 989 kr

3 000 000 kr

706 468 kr

170 033 kr

ej ber.

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall

Beräknat utfall

Differens

706 468 kr

0

Driftutfall

Överföring av ram från finansförvaltning

763 011 kr

För högt budgeterat

Hyresgästen får ingen förhöjd hyra. Budget är flyttad enligt delegationsbeslut med 84 000 kr från 
kommungemensamma medel för ökade avskriviningskostnader och 71 000 kr från finansenhet för 
ökade kostnader för internränta 2017. 2018 ökar budget för avskrivningar med 14 000 kr ytterligare 
och kostnaden för internränta med 8 000 kr.
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Finspångs Kommun  

Komponentindelningsmall
Investeringsnamn: Finbo fsk proj 1401

Investeringsbelopp: 2 224 875,00 kr                      

Komponent övriga kommentarer Kostnad Livslängd år Andel av total

Stomme -  kr                               0%

Fasad 0%

Fönster 0%

Tak 0%

EL 0%

VA 0%

Ventilationskanaler 1 504 875,00 kr             68%

Ventilationsagregat 600 000,00 kr                27%

Grund/bottenplatta 0%

Innerväggar 100 000,00 kr                4%

Snickerier 0%

Målning och komplettering 20 000,00 kr                   1%

Golv Ytskikt 0%

Markarbeten 0%

Utomhusmiljö 0%

Övrigt 0%

0%

0%

Summa: 2 224 875,00 kr             

Kvar att fördela -  kr                               
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Fredrik Björkman 

2017-04-12  1 (1)  

Dnr KS.2017.0282  

  

 

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  

 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1880: 
Nytt HVB- hem, Nyhem 

 

Sammanfattning 

 
Ärendet initierades under pågående flyktingvåg då kommunens mottagandekapacitet 
ställdes på prov. Kommunen behövde på kort tid ta fram boende för ensamkommande 
barn ett s.k. HVB-hem. Uppdraget var att på kortast möjliga byggtid ta fram ett boende 
om 40 platser. 
 
Ärendet utreddes på kort tid och val av plats föll på Nyhem 2:72 även kallad Högklint. 
På platsen fanns tidigare Högklintsskolan vilken revs 2005. Platsen ansågs som lämplig 
då planens förutsättningar stödde byggnation för HVB hem.  
 
Projektering inleddes varvid uppdraget gavs till Vallonbygden som i sin tur använde sig 
av ramavtalsleverantör.  
 
Byggnationen projekterades med höga brandskyddskrav samt med en teknisk 
konstruktion som möjliggör omställning av byggnaden till annan liknande användning. 
 
Efter kalkylering sattes budgeten till 17 325 000 kr. Vallonbygdens slutredovisning visar 
på en kostnad om 17 628 847 kr. Orsaken till överdraget är omständigheter som inte 
var kända vid projekteringstillfället, en högre brandsäkerhetskrav samt 
fjärrvärmekulvert vilken var gränssättande för byggnadens placering. Merkostnaden 
för detta uppskattas till ca 200 tkr. 
 

  

Förslag till beslut 

1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 191   Dnr: KS.2017.0282 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1880: Nytt 
HVB- hem, Nyhem 

Sammanfattning 
Ärendet initierades under pågående flyktingvåg då kommunens 
mottagandekapacitet ställdes på prov. Kommunen behövde på kort tid ta fram 
boende för ensamkommande barn ett s.k. HVB-hem. Uppdraget var att på kortast 
möjliga byggtid ta fram ett boende om 40 platser. 
 
Ärendet utreddes på kort tid och val av plats föll på Nyhem 2:72 även kallad 
Högklint. På platsen fanns tidigare Högklintsskolan vilken revs 2005. Platsen ansågs 
som lämplig då planens förutsättningar stödde byggnation för HVB hem.  
 
Projektering inleddes varvid uppdraget gavs till Vallonbygden som i sin tur använde 
sig av ramavtalsleverantör.  
 
Byggnationen projekterades med höga brandskyddskrav samt med en teknisk 
konstruktion som möjliggör omställning av byggnaden till annan liknande 
användning. 
 
Efter kalkylering sattes budgeten till 17 325 000 kr. Vallonbygdens slutredovisning 
visar på en kostnad om 17 628 847 kr. Orsaken till överdraget är omständigheter 
som inte var kända vid projekteringstillfället, en högre brandsäkerhetskrav samt 
fjärrvärmekulvert vilken var gränssättande för byggnadens placering. Merkostnaden 
för detta uppskattas till ca 200 tkr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
  

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Startdatum 201603

Slutdatum 201702

1880 2115

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra

Ny hyra för hyresgäst

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Nyhem nytt HVB hem

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2016.0817

17 687 433 kr

17 325 000 kr

1 283 239 kr

1 283 239 kr

1 274 780 kr

8 459 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall

Beräknat utfall

Differens

0

Driftutfall

Inom ram för hyresgäst

-362 433 kr

På grund av yttre omständigheter som bland högre brandsäkerhetskrav, fjärrvärmekulvert, vilken var 
dragen diagonalt över tomten och som inte var känt vid projekteringen behövdes en omprojektering. 
Merkostnaden för detta uppskattas till ca 200 tkr.

Nedskrivning har gjorts med 3 482 tkr.

46



47



  

 

Magnus Pirholt 

2018-04-16  1 (1)  

Dnr KS.2018.0347  

  

 

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  

 

 

Remissvar angående regional handlingsplan för grön 
infrastruktur 

 

Sammanfattning 
Den 15 mars 2018 inkom en begäran från Länsstyrelsen i Östergötland angående 
synpunkter på remiss av regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

Remissversionen av regional handlingsplan för grön infrastruktur är omfattande och 
bedöms utgöra ett underlag för kommunen vid beslutsfattande och i olika 
planeringsprocesser. Ur dessa perspektiv ses den regionala handlingsplanen för grön 
infrastruktur positiv.  

 

Förslag till beslut 

1. Att kommunen ställer sig positiv till regional handlingsplan för grön 

infrastruktur. 

2. Att lämna ovanstående yttrande till Länsstyrelsen  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 192   Dnr: KS.2018.0347 

 

Remissvar angående handlingsplan för grön infrastruktur 

Sammanfattning 
Den 15 mars 2018 inkom en begäran från Länsstyrelsen i Östergötland angående 
synpunkter på remiss av regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

Remissversionen av regional handlingsplan för grön infrastruktur är omfattande och 
bedöms utgöra ett underlag för kommunen vid beslutsfattande och i olika 
planeringsprocesser. Ur dessa perspektiv ses den regionala handlingsplanen för grön 
infrastruktur positiv.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
  

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Magnus Pirholt 

2018-04-12  1 (1)  

Dnr KS.2018.0390  

  

 

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 medel för tillsättande av tjänst med inriktning 
mot förorenade områden 

 

Sammanfattning 
Miljöåtgärder med inriktning på förorenade områden har under flera år varit ett 
prioriterat område utifrån de historiska belastningarna från mångårig industriell 
verksamhet. Arbete med förorenade områden kommer också fortsatt att behöva 
prioriteras för att Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av 
kommunfullmäktige beslutade tillväxtmålen. Förvaltningen föreslår därför att en 
tjänst som miljöingenjör med inriktning på förorenade områden inrättas. 

Arbete med förorenade områden är en del av det strategiska arbetet och kräver en 
god kompetens inom området.  I arbetet ingår att 

• samordna och ge rekommendationer i frågor kring förorenade områden 

• söka statliga bidrag för undersökning och/eller sanering av förorenade områden 

• hantera kontakter med myndigheter 

• beställa och följa upp konsulttjänster omfattande undersökning, riskbedömning, 
åtgärdsutredning, riskvärdering och sanering. 

I samband med årsredovisning 2016 markerades 5 miljoner kronor i 
balansräkningen för bostadspolitiska åtgärder. Förslaget är att finansiera tjänsten ur 
detta anslag för åren 2018-2020. Därefter kommer tjänsten att finansieras utifrån 
befintlig budget. 

 

Förslag till beslut 
1. Att besluta att medel avsätts för inrättande av en miljöingenjörstjänst med 

inriktning på förorenade områden, från markering för bostadspolitiska 
åtgärder, 400 000 kr för 2018, 800 000 kr för 2019 och 400 000 kr för 2020.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 193   Dnr: KS.2018.0390 

 

Ansökan om medel för tillsättande av tjänst med inriktning mot 
förorenade områden 

Sammanfattning 
Miljöåtgärder med inriktning på förorenade områden har under flera år varit ett 
prioriterat område utifrån de historiska belastningarna från mångårig industriell 
verksamhet. Arbete med förorenade områden kommer också fortsatt att behöva 
prioriteras för att Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av 
kommunfullmäktige beslutade tillväxtmålen. Förvaltningen föreslår därför att en 
tjänst som miljöingenjör med inriktning på förorenade områden inrättas. 

Arbete med förorenade områden är en del av det strategiska arbetet och kräver en 
god kompetens inom området.  I arbetet ingår att 

• samordna och ge rekommendationer i frågor kring förorenade områden 

• söka statliga bidrag för undersökning och/eller sanering av förorenade områden 

• hantera kontakter med myndigheter 

• beställa och följa upp konsulttjänster omfattande undersökning, riskbedömning, 
åtgärdsutredning, riskvärdering och sanering. 

I samband med årsredovisning 2016 markerades 5 miljoner kronor i 
balansräkningen för bostadspolitiska åtgärder. Förslaget är att finansiera tjänsten ur 
detta anslag för åren 2018-2020. Därefter kommer tjänsten att finansieras utifrån 
befintlig budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
  

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Susanne Arnberg 

2018-04-12  1 (1)  

Dnr KS.2018.0471  

  

 

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  

 

 

Miljöutvecklingspott 2018 - årlig satsning på miljö- och 
klimatåtgärder 

 

Sammanfattning 
 

Ett politiskt beslut är taget den 2017-12-18 om en årlig satsning på investeringar 

för miljö- och klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 000 kr, 

dnr KS.2017.1112. Alla verksamheter har fått möjlighet att söka pengar för 

investeringar från potten.  

Ansökningarna innehåller en uppskattad kostnad på investeringen och en 

beskrivning av klimat- och miljönyttan. 

Följande ansökningar har inkommit och beretts i förvaltningens ledningsgrupp. 

 Laddstolpe för elbilar till Metallen för hemtjänstpersonal - 100 000 kr. 

Bidrar till ökad elbilsanvändning och minskning av koldioxidutsläpp. 

 Inköp av 8 städvagnar med Active Control System till lokalvården - 

64 000 kr. Bidrar till minskad kemikalie- och vattenförbrukning 

 5 elcyklar till kommunhuset (önskan framför allt av myndighetskontoret, 

IFO) - 50 000 kr. Bidrar till minskad bilkörning och minskning av 

koldioxidutsläpp. 

 Källsortering (hemsjukvården på Metallen & Ekesjö förskola) - 58 000 

kr. Bidrar till återvinning och har också ett pedagogiskt syfte på 

förskolan. 

 Osäkerhetsreserv till ovanstående - 28 000 kr                                         

 

Summa totalt: 300 000 kr  

 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från 

miljöutvecklingspotten om totalt 300 000 kr 

2. Att avskrivningskostnader, 60 000 kr, och räntekostnader, 10 000 kr, 

belastar kommungemensamma medel 

3. Att eventuella driftkostnader belastar respektive verksamhet 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 194   Dnr: KS.2018.0471 

 

Miljöutvecklingspott 2018 - årlig satsning på miljö- och 
klimatåtgärder 

Sammanfattning 
Ett politiskt beslut är taget den 2017-12-18 om en årlig satsning på investeringar för 
miljö- och klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 000 kr, dnr 
KS.2017.1112. Alla verksamheter har fått möjlighet att söka pengar för investeringar 
från potten.  

Ansökningarna innehåller en uppskattad kostnad på investeringen och en 
beskrivning av klimat- och miljönyttan. 

Följande ansökningar har inkommit och beretts i förvaltningens ledningsgrupp. 

 Laddstolpe för elbilar till Metallen för hemtjänstpersonal - 100 000 kr. 
Bidrar till ökad elbilsanvändning och minskning av koldioxidutsläpp. 

 Inköp av 8 städvagnar med Active Control System till lokalvården - 64 000 
kr. Bidrar till minskad kemikalie- och vattenförbrukning 

 5 elcyklar till kommunhuset (önskan framför allt av myndighetskontoret, 
IFO) - 50 000 kr. Bidrar till minskad bilkörning och minskning av 
koldioxidutsläpp. 

 Källsortering (hemsjukvården på Metallen & Ekesjö förskola) - 58 000 kr. 
Bidrar till återvinning och har också ett pedagogiskt syfte på förskolan. 

 Osäkerhetsreserv till ovanstående - 28 000 kr                                         
 
Summa totalt: 300 000 kr  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
  

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Kulturskolans servicegaranti för elever och föräldrar 

 

Sammanfattning 
När beslut togs om taxor och avgifter för kulturskolan 2018 i KF 2017-12-20 § 188, 
beslutades också att förvaltningen senast 2018-05-30 redogör för kommunstyrelsen vad 
man får för sin avgift på Kulturskolan i Finspång.  

 

Vad får man för avgiften till kulturskolan? 

 
Ämneskurs:  
Ämneskurs är den del av vår verksamhet där man får fördjupning i ett ämne, t ex 
instrumentspecifika lektioner. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp. 
Lektionstillfällena delas upp jämnt över läsåret för bästa kontinuitet. 
 
Varje elev garanteras minst 26 lektioner/läsår + 1 uppspelningstillfälle/termin. Om man 
inte erbjuds att medverka vid någon annan aktivitet som läraren organiserar under året, blir 
det fler lektioner än de garanterade.  
 
Två veckor om året bryts undervisningen. Vi har skolkonsertvecka i mars varje år och 
kulturskolans vecka i maj. Dessa veckor är organiserade av skolledningen.  
Om läraren blir sjuk så blir lektionen inställd vid första tillfället. Om det är nödvändigt för 
att uppnå garantin återläses lektionen. Om fler sjukdagar uppstår vikariesätts läraren i 
möjligaste mån.  
 
Enskild undervisning motsvarar 10 timmar/läsår/elev. Spelar man i grupp med 2 elever blir 
det 15 timmar/läsår sammanlagt för gruppen. Är gruppen 3 eller fler (max 5) blir den 
sammanlagda tiden 20 timmar/läsår. 
 
Undervisningen i drama/teater, bild och form sker i åldersindelade grupper. Lektionstiden 
är 90 min/vecka/grupp och antal lektionstillfällen under läsåret är 25. Undervisningen 
innefattar även föreställningar och utställningar. 
 
Ensemble/kör:  
Ensemble/kör är vår undervisning i storgrupp. Det kan vara stor orkester, mindre 
ensembler och körer av olika storlek och slag. 
 
Alla ska erbjudas att medverka i orkester/ensemble/körsång. Ämnet bedrivs reguljärt under 
läsåret. Tiden för lektionen är 30 timmar/läsår för åk 1-6 och 45 timmar/läsår för åk 7-9. 
Undervisningstiden för skolmusikkåren är 60 timmar/läsår. Ett antal konserter genomförs 
varje år. Där medverkar våra ensembler och eleverna får chansen att framträda inför publik.  
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Återbud till lektion: 
Om man är förhindrad att närvara på sin aktivitet pga. sjukdom med mera gäller följande: 
Om man anmäler sin frånvaro senast 14 dagar innan händelsen återläses lektionen. Vid akut 
sjukdom eller annan frånvaroorsak med kort varsel blir det ingen återläsning av lektionen. 
 
Studiematerial: 
På Kulturskolan har man möjlighet att hyra instrument under de första åren. Hyrestiden 
beror på instrumentets inköpspris. Hyresavgiften är för närvarande 310 kr/termin. Övriga 
läromedel såsom spelböcker med mera får man bekosta själv. 
 
Lärare/pedagoger: 
All undervisning bedrivs av lärare/pedagoger med högskoleutbildning i musik/bild/teater 
och pedagogik. Fortbildning och omvärldsanalys bedrivs kontinuerligt, för att 
undervisningen ska gå hand i hand med samtiden. 
Kontakten mellan lärare och föräldrar är viktig för att få en undervisning anpassad efter 
elevens önskemål och förutsättningar. 
 
Övrigt: 
Undervisningen pågår under skolans läsår. Första lektionen brukar vara sista veckan i 
augusti och sista lektionen sista veckan i maj. Genomsnittet på antalet genomförda 
lektioner brukar ligga på 29. 
 
Det garanterade lektionsantalet (26) innebär en möjlighet för lärarna att göra div projekt 
under året såsom konserter, föreställningar, ”drop in” dagar, läger mm.  
Om man som elev tar del av allt som erbjuds, tillbringar man i genomsnitt 2 timmar/vecka 
på Kulturskolan. 
 
Den här servicegarantin kommer att gå ut till föräldrar och elever. Uppföljning kommer att 
ske kontinuerligt för att se till att den följs. 

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen 

1. Att anta kulturskolans servicegaranti. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 195   Dnr: KS.2018.0446 

 

Kulturskolans servicegaranti för elever och föräldrar 

Sammanfattning 
När beslut togs om taxor och avgifter för kulturskolan 2018 i KF 2017-12-20 § 188, 
beslutades också att förvaltningen senast 2018-05-30 redogör för kommunstyrelsen 
vad man får för sin avgift på Kulturskolan i Finspång.  
 
Vad får man för avgiften till kulturskolan? 
 
Ämneskurs:  
Ämneskurs är den del av vår verksamhet där man får fördjupning i ett ämne, t ex 
instrumentspecifika lektioner. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp. 
Lektionstillfällena delas upp jämnt över läsåret för bästa kontinuitet. 
 
Varje elev garanteras minst 26 lektioner/läsår + 1 uppspelningstillfälle/termin. Om 
man inte erbjuds att medverka vid någon annan aktivitet som läraren organiserar 
under året, blir det fler lektioner än de garanterade.  
 
Två veckor om året bryts undervisningen. Vi har skolkonsertvecka i mars varje år 
och kulturskolans vecka i maj. Dessa veckor är organiserade av skolledningen.  
Om läraren blir sjuk så blir lektionen inställd vid första tillfället. Om det är 
nödvändigt för att uppnå garantin återläses lektionen. Om fler sjukdagar uppstår 
vikariesätts läraren i möjligaste mån.  
 
Enskild undervisning motsvarar 10 timmar/läsår/elev. Spelar man i grupp med 2 
elever blir det 15 timmar/läsår sammanlagt för gruppen. Är gruppen 3 eller fler 
(max 5) blir den sammanlagda tiden 20 timmar/läsår. 
 
Undervisningen i drama/teater, bild och form sker i åldersindelade grupper. 
Lektionstiden är 90 min/vecka/grupp och antal lektionstillfällen under läsåret är 25. 
Undervisningen innefattar även föreställningar och utställningar. 
 
Ensemble/kör:  
Ensemble/kör är vår undervisning i storgrupp. Det kan vara stor orkester, mindre 
ensembler och körer av olika storlek och slag. 
 
Alla ska erbjudas att medverka i orkester/ensemble/körsång. Ämnet bedrivs 
reguljärt under läsåret. Tiden för lektionen är 30 timmar/läsår för åk 1-6 och 45 
timmar/läsår för åk 7-9. Undervisningstiden för skolmusikkåren är 60 timmar/läsår. 
Ett antal konserter genomförs varje år. Där medverkar våra ensembler och eleverna 
får chansen att framträda inför publik.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Återbud till lektion: 
Om man är förhindrad att närvara på sin aktivitet pga. sjukdom med mera gäller 
följande: Om man anmäler sin frånvaro senast 14 dagar innan händelsen återläses 
lektionen. Vid akut sjukdom eller annan frånvaroorsak med kort varsel blir det 
ingen återläsning av lektionen. 
 
Studiematerial: 
På Kulturskolan har man möjlighet att hyra instrument under de första åren. 
Hyrestiden beror på instrumentets inköpspris. Hyresavgiften är för närvarande 310 
kr/termin. Övriga läromedel såsom spelböcker med mera får man bekosta själv. 
 
Lärare/pedagoger: 
All undervisning bedrivs av lärare/pedagoger med högskoleutbildning i 
musik/bild/teater och pedagogik. Fortbildning och omvärldsanalys bedrivs 
kontinuerligt, för att undervisningen ska gå hand i hand med samtiden. 
Kontakten mellan lärare och föräldrar är viktig för att få en undervisning anpassad 
efter elevens önskemål och förutsättningar. 
 
Övrigt: 
Undervisningen pågår under skolans läsår. Första lektionen brukar vara sista veckan 
i augusti och sista lektionen sista veckan i maj. Genomsnittet på antalet genomförda 
lektioner brukar ligga på 29. 
 
Det garanterade lektionsantalet (26) innebär en möjlighet för lärarna att göra div 
projekt under året såsom konserter, föreställningar, ”drop in” dagar, läger mm.  
Om man som elev tar del av allt som erbjuds, tillbringar man i genomsnitt 2 
timmar/vecka på Kulturskolan. 
 
Den här servicegarantin kommer att gå ut till föräldrar och elever. Uppföljning 
kommer att ske kontinuerligt för att se till att den följs. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
  

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-21. 
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Samråd om planprogram Vistinge by, Vistinge 6:4 m.fl. 
Finspångs kommun 

 

Sammanfattning 

I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 

tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att 

säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver 

skapa förutsättningar för att växa. Planprogram och detaljplaner för både nya och 

befintliga områden behöver upprättas för att möjiggöra nya etableringar och 

exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter.  

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för att utveckla Vistinge 

by. Utvecklingen är i linje med kommunens översiktsplan där Vistinge ingår i 

beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och 

”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistingeby/Melby. I huvudsak 

berörs fastigheten Vistinge 6:4. Programförslaget innebär cirka 350 

tillkommande hushåll inom programområdet vid full utbyggnad. Hushållen kan 

komma att utgöras av villor, radhus, lägenheter m.m. 

Ett antal delområden föreslås i området enligt programförslaget. Programmet 

föreslår bostäder bl.a. i östra delen av Vistinge 6:4, såväl norr som söder om 

Bondesättersvägen. Bostäder föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse, 

både öster och väster om Rejmyrevägen, i områdets centrala delar samt sydvästra 

del. 

Möjligheterna att ansluta sig till vatten- och avloppssystem är idag begränsad. 

Inget kommunalt vatten eller avloppssystem till området finns idag. Denna fråga 

behöver särskilt utredas i fortsatt arbete. 

Dessutom förs resonemang kring iläggningsplats för Räddningstjänstens 

ändamål vid Ysundaviken/Glan samt eventuella bryggplatser och om möjligt 

badplats. 

 

Samråd om detaljplaneförslag 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av planprogrammet. 

Kommunen ska samråda om ett förslag till planprogram med bland andra 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i planearbetet. Det är därför 

viktigt för kommunen att få in många synpunkter från olika perspektiv. För att 
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underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  
 

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna upprättade planprogrammet för fastigheten Vistinge by, 

Vistinge 6:4 m.fl. för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- 

och bygglagen. 

 

Bilagor 

Planprogram 

Plankarta 

Illustrationskarta 

Behovsbedömning MKB 

 

 

 

Expediering 

Beslut ska delges till: 

Sektor Samhällsbyggnad 
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Samrådshandling 
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51 

 
 

62



                                                                                                                                                                                         
 

 2 (58)  

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

SAMMANFATTNING .................................................................................................... 4 

HANDLINGAR ........................................................................................................................................................ 6 

PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE ................................................................................................................ 6 

PLANPROCESS OCH TIDSPLAN ...................................................................................................................... 6 

PLANDATA ............................................................................................................................................................. 7 
Lägesbestämning och areal ................................................................................................................................... 7 
Markägarförhållanden ........................................................................................................................................... 8 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................... 9 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ............................................................................................................... 9 
Översiktliga planer ................................................................................................................................................ 9 
Detaljplaner, byggnadsplaner ............................................................................................................................. 10 
Riksintressen ....................................................................................................................................................... 11 
Strandskydd ........................................................................................................................................................ 11 
Övriga förordnanden, beslut mm ........................................................................................................................ 12 
Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ......................................................................................... 13 

NATUR ....................................................................................................................... 13 
Naturmiljö ........................................................................................................................................................... 13 
Mark, vegetation samt rekreation ....................................................................................................................... 16 
Geotekniska förhållanden ................................................................................................................................... 17 

KULTUR................................................................................................................................................................. 18 
Kulturmiljö och fornlämningar ........................................................................................................................... 18 

BEBYGGELSEOMRÅDEN ................................................................................................................................. 19 
Bostäder .............................................................................................................................................................. 19 
Övrig bebyggelse, verksamheter och service ...................................................................................................... 19 

GATOR OCH TRAFIK ......................................................................................................................................... 19 
Gatunät................................................................................................................................................................ 19 
Gång- och cykeltrafik ......................................................................................................................................... 20 
Kollektivtrafik..................................................................................................................................................... 20 

TEKNISK FÖRSÖRJNING ................................................................................................................................. 20 

RISKER OCH STÖRNINGAR ............................................................................................................................ 22 
Trafikbuller ......................................................................................................................................................... 22 
Transport av farligt gods ..................................................................................................................................... 23 
Risker med verksamheter.................................................................................................................................... 25 
Djurhållning ........................................................................................................................................................ 25 
Radon .................................................................................................................................................................. 25 
Förorenad mark ................................................................................................................................................... 26 
Elektromagnetisk strålning ................................................................................................................................. 26 
Risk för höga vattenstånd, vattenflöden och lågpunkter ..................................................................................... 27 

63



                                                                                                                                                                                         
 

 3 (58)  

Ras- och skredrisk ............................................................................................................................................... 29 

PROGRAMFÖRSLAG ................................................................................................ 31 

INLEDNING ........................................................................................................................................................... 31 

BEBYGGELSEOMRÅDEN ................................................................................................................................. 31 
Bostäder .............................................................................................................................................................. 31 
Offentlig och kommersiell service samt verksamheter ....................................................................................... 37 
Fritidsverksamheter mm ..................................................................................................................................... 38 

NATUR ................................................................................................................................................................... 38 
Naturmiljö ........................................................................................................................................................... 38 
Geotekniska förhållanden, radon ........................................................................................................................ 39 
Mark, vegetation samt rekreation ....................................................................................................................... 39 

KULTUR................................................................................................................................................................. 39 
Kulturmiljö och fornlämningar ........................................................................................................................... 39 

GATOR OCH TRAFIK ......................................................................................................................................... 39 
Gatunät och gång- och cykeltrafik samt parkering ............................................................................................. 39 
Kollektivtrafik..................................................................................................................................................... 41 

TEKNISK FÖRSÖRJNING ................................................................................................................................. 41 

TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET ................................................................................................................ 42 

KONSEKVENSER AV PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE .................................. 43 

MEDFÖRANDE KONSEKVENSER .................................................................................................................. 43 
Riksintressen ....................................................................................................................................................... 43 
Natur ................................................................................................................................................................... 44 
Jordbruksmark .................................................................................................................................................... 44 
Strandskydd ........................................................................................................................................................ 45 
Vattenverksamhet ............................................................................................................................................... 47 
Rekreation ........................................................................................................................................................... 48 
Mark, geoteknik och dagvatten ........................................................................................................................... 48 
Kulturmiljö och fornlämningar ........................................................................................................................... 48 
Landskapsbild ..................................................................................................................................................... 49 
Hälsa och säkerhet .............................................................................................................................................. 49 

FORTSATTA UTREDNINGAR OCH STUDIER ......................................................... 55 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR ..................................................................................... 57 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR ..................................................................................... 58 

BILAGOR:  - PLANKARTA 
 

- ILLUSTRATIONSKARTA (EXEMPEL PÅ UTFORMNING) 
 

- BEHOVSBEDÖMNING 
 

64



                                                                                                                                                                                         
 

 4 (58)  

SAMMANFATTNING 
 
Programmets syfte är att utreda möjligheterna att utveckla Vistinge by i Finspångs kommun. 
Utvecklingen är i linje med kommunens gällande översiktsplan, där Vistinge ingår i 
beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och ”Bysatsningar 
inom utvecklingsområdena” vid Vistinge by/Melby. I huvudsak berörs fastigheten Vistinge 
6:4. 
 
I Vistinge finns knappt 10 bostadshus. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerade kring 
Rejmyrevägen. I sydvästra delen, i Notbokullen vid Glan, ligger ett tiotal bostadshus. Strax 
norr om programområdet, i Lämmenäs, finns ett 30-tal bostadstomter. I Melby, något sydost 
om programområdet, har planläggning skett för ca 35 tomter. Ny planläggning för ytterligare 
bostäder pågår i Melby. 
 
Ett antal delområden föreslås i området enligt programförslaget. Programmet föreslår bostäder 
bl a i östra delen av Vistinge 6:4, såväl norr som söder om Bondesättersvägen. Bostäder 
föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse, både öster och väster om Rejmyrevägen, i 
områdets centrala samt sydvästra del.  
 
Vid en utveckling av boende i större skala som föreslås i programmet torde frågan om 
barnomsorg aktualiseras.  
 
Programmet tar även upp frågan om eventuell möjlighet till viss kommersiell service mm i 
närheten av riksväg 51. 
 
Diskussion förs likaså angående eventuella fritidsverksamheter, såsom hästverksamhet och 
motionsspår.  
 
Ett mindre område som kan utgöra ställplats för husbilar bör utredas i fortsatt arbete. 
 
Dessutom förs resonemang kring iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål vid 
Ysundaviken/Glan, samt eventuella bryggplatser och om möjligt badplats. 
 
Programförslaget innebär ca 350 tillkommande hushåll inom programområdet vid full 
utbyggnad. Hushållen kan komma att utgöras av villor, radhus, lägenheter mm.  
 
Möjligheterna att ansluta sig till vatten- och avloppssystem är idag begränsad. Inget 
kommunalt avloppssystem finns till området idag. Denna fråga behöver särskilt utredas i 
fortsatt arbete. 
 
Programförslaget innebär att befintligt övergripande trafiksystem, med riksvägen, 
Rejmyrevägen samt Bondesättersvägen används. Enstaka ny anslutning till Rejmyrevägen 
föreslås. Det behöver utredas i fortsatt arbete om åtgärder behövs vid korsningsavsnittet 
Rejmyrevägen/riksväg 51. Vidare behöver ett flertal lokalgator anläggas inom området. En 
studie av behovet för separata gång- och cykelvägar behöver utredas.   
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Trafiksystem bör studeras i fortsatt arbete för att minimera störningar för omkringliggande 
befintliga bostäder, liksom för ny bebyggelse. En sänkning av hastighetsbegränsningen på 
Rejmyrevägen förordas i programmet, vilket är positivt ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som 
bullersynpunkt. 
 
På riksväg 51 transporteras en större mängd trafik och trafiken längs vägen alstrar buller. 
Denna aspekt behöver studeras ytterligare i efterföljande detaljplanearbete. Riksvägen utgör 
rekommenderad farligt godsled, vilket särskilt behöver uppmärksammas i fortsatt arbete.  
 
Ingen påverkan bedöms ske på de riksintressen som berörs av programförslaget.  
 
Utbyggnad av Vistinge enligt programförslaget bedöms ta rimlig hänsyn till de särskilda natur- 
och kulturvärden som finns inom/i anslutning till programområdet.  
 
Förslaget innebär vidare att avstånd på 100 m till strandskyddsområde i stort upprätthålls. 
Dock görs vissa intrång inom strandskyddsområde. Strandskyddsfrågan behöver särskilt 
studeras under planprocessen.  
 
Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på miljön. Men för 
efterföljande detaljplanearbete behöver särskilda behovsbedömningar göras. Ny kunskap kan 
tillkomma som gör att ställningstagandet kan revideras i senare skede.  
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INLEDNING 
 
HANDLINGAR 
 
Till planprogrammet hör följande handlingar: 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Plankarta (bilaga) 
 Illustrationskarta (exempel på utformning) (bilaga) 
 Behovsbedömning (bilaga)  
 
 
PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  
 
Bakgrund 
 
Vistinge by finns med i kommunens översiktsplan som ett möjligt utvecklingsområde. 
Markägare har initierat önskemål om att pröva om det är möjligt att använda området för i 
huvudsak bostadsbebyggelse.  
 
Kommunen vill genom detta program översiktligt pröva möjligheten genom att beskriva idéer 
och på så sätt tidigt i processen få in synpunkter från berörda sakägare, förvaltningar och 
myndigheter. Genom programsamrådet ges berörda möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt 
skede innan eventuellt beslut om detaljplan sker.  
 
Syfte 
 

Programmets syfte är att belysa aktuella och framtida viktiga planeringsfrågor för att skapa 
möjligheter att utveckla Vistinge by som bostadsområde mm i Finspångs kommun.  
 
Ett program innehåller en beskrivning av rådande förutsättningar samt ett övergripande förslag 
till förändring och medförande konsekvenser. Programmet kan ses som ett ”uppslagsverk” att 
tillgå för att enklare och snabbare kunna upprätta detaljplaner.  
 
Varför vill kommunen utveckla Vistinge? 
 

För Finspångs kommun är det av stor vikt att kunna erbjuda nya attraktiva lägen för bostäder så 
att kommunen kan utvecklas och växa. Samtidigt som det är viktigt för kommunen att bevara 
och utveckla natur-, kultur och rekreationsvärden för både invånare och besökare.  
 
 
PLANPROCESS OCH TIDSPLAN 
När kommunen väljer att göra ett program gäller samma regler för samråd som när ett 
detaljplaneförslag tas fram. För samråd är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd.  
Detta program är ett första steg innan beslut tas om fortsatt arbete med mer detaljerade förslag. 
Det är här vi är nu. Programmet avses ligga till grund för beslut om en detaljplaneläggning 
enligt bestämmelserna i PBL. 
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Programprocessen 
För att få in synpunkter, klarläggande och möjligheter inleds programprocessen med ett 
programsamråd med myndigheter, organisationer och berörda sakägare. Efter att programmet 
har varit ute på samråd och samrådsmöte med sakägare m.fl har genomförts, skall kommunen 
sammanställa alla skriftliga synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Kommunens 
politiker skall med hjälp av bl.a samrådsredogörelsen ta ställning till planeringsstrategin för 
hela eller delar av programområdet.  
 
Programsamråd beräknas kunna hållas under våren 2018 och därefter beredas inför beslut i 
politisk instans under andra kvartalet 2018 om planeringsstrategin för Vistinge by.  
 
I samband med arbetet med kommunens gällande översiktsplan har även samråd skett med 
allmänheten kring planeringsfrågor i området. Allmänheten har då givits möjlighet att även då 
inkomma med synpunkter.  
 
Detaljplaneprocessen 
Efter beslut i politisk instans i kommunen kan detaljplaneläggning påbörjas med programmet 
som underlag.  
 
En detaljplan beskriver mer ingående vad som är tillåtet i en framtida utveckling av området. 
Myndigheter, organisationer och berörda sakägare m.fl. har under detaljplaneskedet rätt att 
lämna synpunkter ytterligare två gånger, vid ett detaljplanesamråd och slutligen vid 
utställning/granskningstillfälle.  
 
 
PLANDATA 
 
Lägesbestämning och areal  
Programområdet ligger i Vistinge by, ca 7 km sydost om Finspång.  
Programområdet som är ca 200 ha stort (inklusive vattenområdet). Se kartan nedan.  
 

Programprocess 

 Programsamråd/remiss/utställning     Samrådsred.       Beslut    Detaljplan Genomförande 
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Aktuellt programområde inom rödstreckad linje. 
 
Markägarförhållanden 
Programområdet innefattar ett flertal fastigheter. De fastigheter som ingår är Vistinge 6:4 (del 
av), 6:6, 6:12, 6:17, 6:18, 6:20, 6:21 samt del av 6:24. Samtliga fastigheter är i privat ägo, 
förutom 6:24 som ägs av kommunen. Den största fastigheten Vistinge 6:4 omfattar i huvudsak 
oexploaterade ytor. 
 
Även samfällighet s:2(2) för Rejmyrevägen (utom korsningsavsnittet vid riksväg 51) inklusive 
rest av gamla riksvägen, liksom samfällighet s:2(1), väg mellan Notbokullen och 
omstigningsplats ingår. Bondesättersvägen utgör vägsamfällighet (Vistinge VSF). 
 
 
 

 
 

69



                                                                                                                                                                                         
 

 9 (58)  

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
 

 
Utdrag ur gällande översiktsplan. Vistinge programområde inom svart ring. 
 

Gällande översiktsplan (ÖP) för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i Finspång” – antogs 
2011-11-23 av kommunfullmäktige. 
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I översiktsplanen ingår Vistinge i beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – 
Norrköping” och ”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistinge by/Melby. 
 
Vidare redovisas följande i ÖP: ”Stråket mellan Finspång och Norrköping är utpekat som ett 
viktigt utbyggnadsområde för både boende och verksamheter. Exploateringar i området bör ske 
i anslutning till befintliga byar för att förhindra att stråket mellan städerna blir ett glest, 
utdraget stadslandskap. Därmed kan även antalet påfarter på riksväg 51 begränsas vilket är 
eftersträvansvärt för att upprätthålla dagens vägstandard och skapa en säker trafikmiljö. De 
byar och samhällen längs stråket som bäst lämpar sig för framtida exploatering är Kolstad, 
Ysunda, Melby och Vistinge”. 
 

 
 
Utdrag ur översiktsplanen. Vistinge, inom svart ring, ligger inom område med bebyggelsetryck 
(sträckan mellan Finspångs tätort och gränsen till Norrköpings kommun). 
 
 
Detaljplaner, byggnadsplaner  
Programområdet är sedan tidigare i huvudsak inte detaljplanelagt. En detaljplan gäller för 
Notbokullen i sydvästra delen utanför programområdet. Detaljplanen fastställdes 14 juni 1966. 
Planen är bl a för 10 bostadstomter. 
 
En detaljplan/byggnadsplan för ca 30 bostadstomter finns i Lämmenäs strax nordost om 
programområdet. Planen vann laga kraft 22 juli 1966. 
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En detaljplan för bl a ca 35 villatomter finns för Melby, strax sydost om programområdet.  
Planen vann laga kraft 2012-03-29. En sträcka (ca 200 m) av planlagd lokalgata i nämnda plan 
ingår i aktuellt programområde. Ny planläggning för ytterligare bostäder (ca 100 bostäder) 
pågår i Melby. Planen har varit på samråd. 
 
Riksintressen 
Programområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. 
Riksintresset som omfattas är; ”Influensområde luftrum” (Malmslätt flygfält). Riksintresset 
”Stoppområde höga objekt flygfält” (Malmslätt flygfält) angränsar till programområdet (mellan 
riksväg 51 och Ysundaviken). Inom nämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt.  
 
Genom programområdet passerar riksväg 51 (Rv 51), vilken leder mellan bl a Norrköping och 
Finspång. Vägen är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken. 
 

 
Riksintressen i och omkring programområdet. Programområdet inom svart ring. Karta hämtad 
på Länsstyrelsens webbsida ”Östgötakartan” (http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/). 
 
 
Strandskydd 
Utmed Glan/Ysundaviken, Vistingebäcken och ett par mindre vattendrag i angränsning till 
programområdet råder strandskydd 100 meter från strandlinjen.  
 

  

  

  

  

  
  

  

  
 

Natura 2000, habitatdirektivet 
 
Natura 2000, fågeldirektivet 
 
Riksintresse friluftsliv 
 
Riksintresse kulturmiljövård 
 
Riksintresse naturvård 
 
Riksintresse kommunikationer, väg 
 
Stoppområde höga objekt flygfält 
 
Influensområde luftrum 
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Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar 
normalt land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen. 
 
I princip får inga byggnader eller anläggningar uppföras inom strandskyddsområdet, med 
undantag för anläggningar för jordbruk, fiske eller skogsbruk.  
 
För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får 
man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §. 
Sex särskilda skäl finns för dispens: 
 

- Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning.   
- Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.  
- Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten.  
- Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.  
- Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.  
- Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 
Övriga förordnanden, beslut mm 
Bl a berörs följande förordnanden, beslut mm:  
 
Vistingebäcken är av klass 2 enligt naturvårdsprogrammet. Vistingebäcken är även ett 
naturvärdesobjekt i vatten, ett s k BIS-objekt (biotop i sötvattenmiljö), med höga värden vad 
gäller fiskfauna, kräftart, fågelplats mm.  
 
Ett par hagmarker inom programområdet är av klass 3 enligt naturvårdsprogrammet. 
Hagmarken väster om Rejmyrevägen utgör även ängs- och betesmarker enligt Länsstyrelsens 
inventering. 
 
Ett objekt, en ekdominerad rasbrant, i sydöstra delen av programområdet är av klass 2 enligt 
naturvårdsprogrammet. Större delen av området utgör även nyckelbiotop enligt 
Skogsstyrelsens inventering.  
 
Ett par gamla ekar, nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventering, finns inom en av ovan 
hagmarker, strax väster om Rejmyrevägen.   
 
Vidare finns biotopskyddade objekt (enligt Miljöbalken 7 kap 11 §) inom programområdet, bl 
åkerholmar och diken. Eventuell påverkan på objekten kräver dispens från Länsstyrelsen. 
 
Något norr om programområdet finns Lämmenäs vattenskyddsområde. 
 
Glan/Ysundaviken är regionalt viktig dricksvattenresurs. Ca 400 m söder om aktuell fastighet i 
Vistinge finns vattenskyddsområde kring sjön. 
 
Markavvattningsföretag finns på angränsande fastighet, strax sydost om programområdet. 
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Det finns 6 st registrerade fornlämningar inom programområdet. 
 
Rv 51 är rekommenderad primärled för farligt gods. 
 
Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
För att bedöma behovet av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regler 
har en särskild behovsbedömning gjorts av programförslaget. Denna är bilagd 
planprogrammet. Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på 
miljön.  
 

I efterföljande detaljplanearbete behöver särskild behovsbedömning göras. Ny kunskap kan 
tillkomma som göra att ställningstagandet kan revideras i senare skede.  
 

NATUR 

Naturmiljö 
Inom programområdet finns några olika miljöer med naturvärden, t ex hagmarker, bäck, ekar 
(nyckelbiotoper). Vissa är utpekade i kommunens naturvårdsprogram, vissa är med i 
Länsstyrelsens respektive Skogsstyrelsens inventeringar. Se nedan bild. 
 
Inom eller i närheten av programområdet finns inget riksintresse för natur eller Natura 2000-
område, ej heller något naturreservat. 
  
Vistingebäcken 
Vistingebäcken (bäcken inklusive gölen i området) är av klass 2 i kommunens 
naturvårdsprogram. Bäcken är samtidigt ett ”naturvärdesobjekt i vatten” enligt Länsstyrelsens 
inventering samt s k ”BIS-objekt” - biotop i sötvattenmiljö. 
 
Bäcken är en viktig miljö för en rad växter, insekter och fiskar. Tidigare har vattendraget 
erhållit högsta klass i en bäckinventering. 
 
I Länsstyrelsens beskrivning av naturvärdesobjekt i vatten redovisas bl a följande:  
 
Vid karteringen dominerades vattenvegetationen av övervattensväxter. Starr, bredkaveldun, 
bladvass, topplösa, sjöfräken och gul näckros var vanligast, men även vattenpest, skogssäv, 
rörflen, kalmus, jättegröe och andmat hörde ställvis till de dominerade arterna. 
 
Bäcken hyser en relativt artrik fiskfauna med förekomst av åtminstone stensimpa, gädda, lake, 
mört och bäcknejonöga. Arterna fångades vid ett elfiske 1991 vid Vistinge i bäckens nedre del 
(Göthberg 1995). Vid karteringen observerades signalkräfta. Lokalt boende berättar att gädda 
går upp från Glan och leker i bäckens nedre delar. 
 
Bäcken är en av länets viktigare häckningslokaler för strömstare. Vattendraget nyttjas 
dessutom som rast- och övervintringslokal. Forsärla häckar sporadiskt (Vuorinen 2007). 
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Vidare är Vistingebäcken utpekad i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). Bäcken anges 
ha ”måttlig ekologisk status”. 
 
 

 
Klassade och utpekade naturvärden. Karta hämtad på Länsstyrelsens webbsida 
”Östgötakartan” (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/). 
 
 
Hagmarker av klass 3, naturvårdsprogrammet (”Vistinge”) 
Inom programområdet finns ett par hagmarker som båda är av klass 3 i kommunens 
naturvårdsprogram. De är väster respektive öster om Rejmyrevägen. 
 

 

Naturvårdsprogram, naturvärde klass 1-4 

 
Naturvårdsobjekt i vatten/BIS-objekt 

 
Nyckelbiotop 

 
Ängs- och betesmarkinventering 
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Direkt väster om Rejmyrevägen, något norr om befintlig bebyggelse i Vistinge, redovisas bl a 
följande i naturvårdsprogrammet för hagmarken: 
 
Vid Vistinge ligger en hästbetad hagmark i sluttningen väster om Rejmyrevägen. Hagen ligger 
delvis på äldre åkermark och är till större delen öppen, men mindre delar är trädbevuxna. I 
brynet i norr står två gamla ekar, varav den ena mer än metergrov. Ytterligare ett par ganska 
gamla ekar står i sluttningen. Ekarna är klassade som nyckelbiotop. Hagmarken har en 
förhållandevis rik flora av hävdgynnade växter. Typiska arter är ängsvädd, flockfibbla, 
prästkrage och lundstarr. Hagmarken behöver betas även i framtiden. 
 
Hagmarken väster om Rejmyrevägen utgör delvis även ”ekområde – värdekärnor” enligt 
Länsstyrelsens inventering. 
 
Ca 200 m öster om Rejmyrevägen, och strax söder om Bondesättersvägen, redovisas bl a 
följande i naturvårdsprogrammet för hagmarken: 
 
Öster om Rejmyrevägen finns en annan hagmark som är svagt betad av nötkreatur. Den är 
bevuxen med bland annat gran, tall och björk och har ett buskskikt av en och nypon. Hagen är 
delvis röjd och i vissa delar av gräsmarken ligger röjningsmaterialet kvar. Hagmarken har en 
förhållandevis rik flora av hävdgynnade växter. I den östra hagen domineras vegetationen av 
rödvenhed, men rödvenäng är också vanlig. Hagmarken behöver betas även i framtiden. 
 
Hagmarken öster om Rejmyrevägen utgör även ”ekområde – värdekärnor” enligt 
Länsstyrelsens inventering. 
 
Nyckelbiotop, tillika område av klass 2, naturvårdsprogrammet (”Västra Melby”) 
Ett område längst i sydost som dels är på Vistinge 6:4, dels inom Melby 3:3 samt 5:1 (utanför 
programområdet) är klassat som nyckelbiotop och innehåller minst tre rödlistade arter knutna 
till grova ekar. Här står en del gamla, senvuxna ekar och grova aspar. Ekbeståndet är skyddat 
genom ädellövskogsparagraferna i skogsvårdslagen. 
 
Nyckelbiotopen i sydost utgör även ”ekområde – värdekärnor” enligt Länsstyrelsens 
inventering. 
 
Ysundaviken 
En naturinventering (Naturinventering - Vistingeområdet, Finspångs kommun 2017, Calluna) 
gjordes 2017 vid Ysundaviken i Vistingeområdet, för utreda om det är möjligt att anlägga en 
småbåtshamn med 40–50 platser. Syftet med inventeringen var att få en överblick, lokalisera 
och bedöma värdefulla miljöer samt att inventera och beskriva undervattensmiljön. 
 
Fem områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering varav ett 
Område (Vistingebäcken) klassades som klass 2, ”Högt naturvärde”. Fyra områden (övriga 
områden vid strandzonen/i vattnet) klassades som klass 4, ”Visst naturvärde”. Se nedan bild. 
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Utsnitt ur utförd naturinventering vid Ysundaviken. 
 
 
Övrigt 
Vidare är Glan/Ysundaviken regionalt viktig dricksvattenresurs. Sjön är försedd med 
vattenskyddsområde ca 400 m söder om programområdet. Sjön Glan är utpekad i VISS 
(Vatteninformationssystem i Sverige). Sjöns ekologiska status är otillfredsställande. 
 
Inom programområdet finns flera biotopskyddade objekt såsom åkerholmar och diken på 
jordbruksmark. 
 
Vidare finns några inmätta träd (enligt Länsstyrelsens inventering).  
 
Mark, vegetation samt rekreation 
Stora delar av programområdet består av öppen odlingsmark. Ett antal höjder i området är 
beklädda med skogsmark. Marken är relativt kuperad, i synnerhet i skogspartierna. 
Marknivåerna i området är i huvudsak på mellan ca 35-70 m ö h. Ett flertal åkerholmar 
förekommer inom programområdet, i synnerhet i sydvästra samt sydöstra delarna.  
 
Vistingebäcken är ett större och viktigt vattendrag inom programområdet. Vidare finns ett 
genomgående större dike – som periodvis är vattenförande – i anslutning till jordbruksmarken i 
öster kring Bondesättersvägen.   
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Kring Rejmyrevägen finns några bebyggda tomter, stall, ladugårdar mm. Större delen av 
programområdet bedöms inte nämnvärt användas för rekreation då det i huvudsak består av 
öppen jordbruksmark. 
 
Glan används som kanotled. Inga utpekade områden för friluftsliv eller rekreation i övrigt 
finns. 
 
Geotekniska förhållanden 
 

  
Jordarter. Karta hämtad på SGU:s webbsida (https://apps.sgu.se/kartvisare). 
 

 

 

 

 
 Torv, tunt eller osamman-        

hängande ytlager 
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Enligt SGU:s jordartskarta består odlingsmarken främst av glacial lera, postglacial lera samt 
glacial silt. Skogspartierna/höjderna utgörs i stora delar av urberg med enstaka inslag av 
morän, postglacial finsand samt isälvssediment. Se nedan bild. 
 
 
KULTUR  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
 

 
Registrerade fornlämningar (röda markeringar) i området. Karta hämtad på Länsstyrelsens 
webbsida ”Östgötakartan” (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/) 
 
Inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns i kulturmiljöprogram t ex. Utpekad 
kulturmiljö på närmsta håll är i Ysunda, ca 400 m väster om Notbokullen. 
 

 

79



                                                                                                                                                                                         
 

 19 (58)  

6 st registrerade fornlämningar inom fastigheten (varav två är sammanförda lämningar). 
Fornlämningarna är stensättningar, stensättningsliknande lämning och bebyggelselämning. 
Några har säker position och utbredning. 
 
I södra delen finns de sammanförda lämningarna som har beteckningarna Risinge 165:1 och 
Risinge 165:2. Vidare finns fornlämningar med beteckningarna Risinge 163:1 samt Risinge 
164:1.  
 
I nordvästra delen av Vistinge 6:4 (mellan Stenkullen och Lämmenäs) finns även ytterligare ett 
par fornlämningar, med beteckningarna Risinge 185:1 samt Risinge 12:1.  
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
 
Bostäder  
I Vistinge finns knappt 10 bostadshus. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerade kring 
Rejmyrevägen. 
 
Ett tiotal bostadstomter finns även i Notbokullen i sydvästra delen, vid Glan. 
 
I Lämmenäs strax norr om Vistinge finns bostäder. Vidare finns ett planlagt område för 
bostadstomter i Melby. 
 
Övrig bebyggelse, verksamheter och service 
Några byggnader för hästhållning och annan gårdsverksamhet finns i Vistinge. Stall 
mm arrenderas för närvarande ut. 
 
Offentlig samt kommersiell service saknas i Vistinge. För skola (grundskola F-6) är 
man idag hänvisad till Lotorps skola. 
 
Barnomsorg och skolor i övrigt finns i Finspång, på ca 8-10 km avstånd. 
 
Närmaste dagligvarubutik i kommunen finns i Finspång, men för många boende är det närmare 
till butik i Svärtinge och det är relativt nära till handelsutbudet på Ingelsta i Norrköping.  
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
 
Gatunät 
Riksväg 51 passerar programområdet. Genom programområdet leder även länsväg 
1173/Rejmyrevägen. Staten är väghållare för dessa vägar.  
 
Marken för Rejmyrevägen (utom korsningsavsnittet med riksväg 51) utgör samtidigt 
samfällighet. Väster om Rejmyrevägen, ca 100 m norr om riksväg 51, finns en rest av äldre 
sträcka av riksvägen (sträckan ingår i samma samfällighet som ovan). 
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Genom programområdet leder även Bondesättersvägen med enskild väghållare 
(vägsamfälligheten Vistinge VSF).  
 
Dessutom förekommer tillfartsväg till Larstorp från Bondesättersvägen genom Vistinge 6:4. 
 
Hastighetsbegränsningarna för riksväg 51 är 70 km/h förbi planområdet i korsningsavsnittet 
med Rejmyrevägen. Ca 200 m öster respektive ca 400 m väster om korsningen övergår skyltad 
hastighet till 100 km/h på riksvägen.  
 
Riksväg 51 är 2+1-väg förbi programområdet. Det är vänstersvängfält på Rv 51 från 
Finspångshållet mot Rejmyrevägen/Vistinge. Likaså är vägen utrustad med vänstersvängfält 
från Norrköpingshållet mot hållplats/pendlarparkering. Dessutom finns ett högersvängfält från 
Norrköpingshållet mot Rejmyrevägen/Vistinge. 
 
På länsväg 1173 (Rejmyrevägen) är det 70 km/h i större delen av programområdet, där skyltad 
hastighet övergår till 80 km/h i norra delen.  
 
För Bondesättersvägen och övriga grusvägar gäller 70 km/h. 
 
Enligt Trafikverkets websida hade riksvägen 8160 fordon/dygn (varav 790 tunga fordon/dygn), 
mätår 2014. Rejmyrevägen hade 1500 fordon/dygn (varav 160 tunga fordon/dygn) enligt 
samma källa, mätår 2016. 
 
Övriga vägar har ringa trafik (inga trafikuppgifter finns). 
 
Gång- och cykeltrafik 
Kommunen och Trafikverket har för några år sedan anlagt en gång- och cykelväg längs riksväg 
51 från Finspång till Kolstad. Med Norrköpings kommun har tagits upp en diskussion om att 
förlänga gång- och cykelvägen från Kolstad till Svärtinge.  
 
En tunnel för gång- och cykeltrafiken finns under riksvägen. 
 
Kollektivtrafik 
Området har goda kollektiva bussförbindelser med Finspång och Norrköping med både 
expressbuss och vanlig linjetrafik. En omstigningspunkt och hållplats för kollektivtrafik, med 
säkra och planskilda gång- och cykelvägar för kringboende, har på senare år anlagts vid 
Vistinge.  
 
Omstigningsplatsen omfattar också en parkeringsplats för ett 20-tal bilar, inklusive ett 
par handikapplatser. Där kan man parkera bilen och fortsätta med buss mot Finspång 
eller Norrköping. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vistinge by är inte anslutet till allmänna vatten- och avloppsnätet. Området ingår inte i 
kommunens VA-verksamhetsområde. Istället sker VA-försörjning via enskilda lösningar idag. 
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För området Kolstad pågår anslutning av VA från Norrköpings kommun. För övriga delar finns 
idag inte möjlighet för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.  
 
I Melby där ca 35 tomter planlagts anordnas enligt gällande detaljplan en gemensam 
avloppsanläggning. Ingen ytterligare bebyggelse kan anslutas till nämnda anläggning ur 
kapacitetssynpunkt. I Melby tas dricksvatten från sjön, då det ej går att borra. Glan är 
vattentäkt. 
 
I samband med pågående planläggning för ca 100 bostäder i Melby anges att det i den 
detaljplanen avsätts ytor för ett nytt vatten- och avloppsreningsverk ut mot riksvägen, samt att 
vatten- och avloppsfrågan kommer att lösas med en enskild VA-anläggning till att börja med. 
Vidare redovisas i det detaljplanearbetet att en förstudie avses genomföras för att utreda hur 
vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt. 
 

 
En översiktlig schematisk karta över sträckningar för ledningar i området. Streckade linjer: 
Elledningar i orange färg, teleledningar i blå färg, optoledningar i lila färg. OBS! Ledningars 
lägen är ej exakta och underlaget kan vara ofullständigt. Streckad linje i rosa färg är 10 kV 
ledning i luft som numera grävts ner, i osäkert läge. Heldragna linjer: Röd linje är 
kraftledning i luft med styrkan 400 kV och grön linje är kraftledning i luft med styrkan 130 kV.  
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Allmänna dagvattenledningar finns inte inom programområdet. Dagvatten är det vatten 
som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor.  
 
Bredband är utbyggt med fiber till områdets två telestationer. Bredbandsanslutning via fasta 
telenätet i området levereras av FINET. Fiberkapaciteten i området kommer att förstärkas i 
samband med att Katrineholm, Finspång och Norrköping knyts samman med fiber. Optofiber 
finns i såväl Vistinge by som i Lämmenäs. Optofiberkablar leder bl a längs riksvägen samt 
längs Rejmyrevägen. 
 
Inom programområdet löper ett flertal luftledningar, flera med större styrkor. Det finns 3 st 
400 kV-ledningar och en 130 kV-ledning. Nyligen fanns en 10 kV luftledning, men den 
har numera grävts ner. Nytt läge är osäkert och behöver uppmärksammas i fortsatt arbete. 
 
Elledningar i både mark och i luft finns inom området. Det förekommer såväl hög-, som 
mellan samt lågspänningsledningar i Vistinge. 
 
 
RISKER OCH STÖRNINGAR 
 
Trafikbuller  
Störningar från riksvägen samt Rejmyrevägen förekommer inom vissa delar av 
programområdet.  
 
För att skydda flertalet människor från att bli allvarligt störda av buller har generella 
rekommendationer tagits fram. Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus 
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.  
 
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg 
och spårtrafik höjs från 55 till 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid 
bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm. Ljudnivån för en ljuddämpad sida har inte 
ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav för 
ljudmiljön inomhus. 
 
Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kommer de nya 
riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015. 
 
Buller från vägar bör inte överskrida; 

 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
 
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör; 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå enligt ovan ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 
 
Ovan värden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 
 
En trafikbullerberäkning har utförts i samband med pågående detaljplanearbete i närliggande 
Melby (Melby 3:3 m fl). Se vidare i avsnittet ”Konsekvenser av programmets genomförande”. 
 
Transport av farligt gods 
Rv 51 är rekommenderad primärled för farligt gods. Länsväg 1173/Rejmyrevägen är ej utpekad 
farligt godsled.  
 
Farligt godstransporter sker med särskilda restriktioner på av Trafikverket anvisade vägar.  
Ansvaret för att transporter med farligt gods sker så säkert som möjligt är uppdelat på olika 
myndigheter. Kommunen har det lokala ansvaret för att minska riskerna med farligt gods. 
 
I lagstiftningen förekommer inga angivna skyddsavstånd mellan bebyggelse och väg där farligt 
gods transporteras. Däremot finns något mer specificerade riktlinjer utgivna av några av 
landets länsstyrelser och myndigheter. Länsstyrelsen i Skåne har låtit utarbeta en rapport 
“Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM), 2007:06”. Enligt denna skrift 
bör ett minsta avstånd på 30 meter eftersträvas mellan transportled för farligt gods och all typ 
av bebyggelse. Mellan 30 och 70 meter från transportleden är det lämpligt att placera 
verksamheter med en låg ”befolkningstäthet”, till exempel industri, sällanköpshandel, lager 
utan betydande handel, tekniska anläggningar, parkeringar etc. Mellan 70 och 150 meter från 
transportleden är det lämpligt att placera verksamheter som medför en högre 
”befolkningstäthet”, till exempel bostäder, handel, kontor (i ett plan), lager med betydande 
handel, etc. Från 150 m avstånd från transportled anges inga restriktioner. 
 
Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare 
säkerhetshöjande åtgärder eller analyser. Avsteg från rekommendationerna kan ske efter analys 
av specifik information för aktuellt planområde och/eller riskanalys samt då lämpliga 
riskreducerande åtgärder vidtas. 
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En riskutredning, Riskutredning för utökad bebyggelse i Finspångs kommun, 2016 gjordes av 
ÅF i samband med detaljplanearbete i Melby. Detaljplanen innehåller bostäder samt förskola. 
 
Bedömningen är att denna riskutredning bör kunna vara vägledande även för Vistingeområdet, 
även om det skiljer något mellan områdena. I Melby ligger området delvis i bergsskärning, 
medan det i Vistinge finns avkörningsräcke i en längre sträcka. 
 
I riskutredningen finns uppgifter på typer av farligt gods som transporteras på riksvägen. 
Brandfarliga vätskor är den kategori som är högst transporterad mängd. 
 
Ett antal möjliga olycksscenarier har identifierats och dessa används för att beräkna riskmåtten 
individrisk och samhällsrisk genom beräkning av frekvens och konsekvens för varje 
olycksscenario. Skyddsobjekt är personer som befinner sig inom- och utomhus inom 
planområdet. Konsekvenser definieras utifrån risk för dödsfall bland dessa personer till följd av 
olyckor med farligt gods på riksväg 51. 
 
Analyserna visar att risknivån med avseende på dessa olyckor hamnar inom det så kallade 
ALARP-området för individrisk inom 50 meter från vägkanten. ALARP-området begränsas av 
ett övre och ett undre acceptanskriterium för den risk en person utsätts för i en viss punkt under 
ett år. Inom detta område ska de åtgärder som är ekonomiskt rimliga genomföras. För att 
minimera riskerna i planerad bebyggelse rekommenderas ett antal riskreducerande åtgärder. 
Vidden av byggnadstekniska åtgärder beror på avståndet från riskkällan. Skyddsavståndet i sig 
utgör en riskreducerande faktor. 
 
Riskutredningen redovisar förslag till riskreducerande åtgärder för Melbyområdet. Utredningen 
föreslår följande riskreducerande åtgärder inom respektive zon: 
 
Avstånd 0-15 m från riksväg 51 

 Byggnation för stadigvarande vistelse är ej lämplig. 
 Byggnader för tillfällig vistelse, exempelvis förråd, växthus, snickarbod eller 

motsvarande godtas.  
 
Avstånd 15-25 m från riksväg 51 

 Väg utförs med avåkningsräcke längs med planområdets sträckning. 
 Byggnader utförs så att utrymning kan ske på ett säkert sätt i riktning bort från vägen. 
 Friskluftsintag riktas bort från vägen, alternativt att ventilationen utförs med möjlighet 

till manuell avstängning. 
 Fasaden utförs av obrännbart material. 
 Fasad inklusive takfot i riktning mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. 
 Fönster i riktning mot väg utförs i brandteknisk klass EW 30. 
 Taktäckning utförs på obrännbart underlag. 

 
Avstånd 25-35 m från riksväg 51 

 Väg utförs med avåkningsräcke längs med planområdets sträckning. 
 Byggnader utförs så att utrymning kan ske på ett säkert sätt i riktning bort från vägen. 
 Friskluftsintag riktas bort från vägen, alternativt att ventilationen utförs med möjlighet 

till manuell avstängning. 

85



                                                                                                                                                                                         
 

 25 (58)  

 Fasad inklusive takfot i riktning mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. 
 
Avstånd 35-50 m från riksväg 51 

 Byggnader utförs så att utrymning kan ske på ett säkert sätt i riktning bort från vägen. 
 Friskluftsintag riktas bort från vägen, alternativt att ventilationen utförs med möjlighet 

till manuell avstängning. 

 
Risker med verksamheter 
Inga nämnvärt störande verksamheter, industrier mm finns i området. Avståndet till 
tillståndspliktig bergtäkt är ca 2 km från norra delen av programområdet. 
 
Djurhållning 
Det finns djurhållning i Vistinge, såsom hästar och nötkreatur. Mark, stall mm arrenderas för 
närvarande ut för djurhållningen.   
 
Ytterligare djurhållning finns i Melby (Melby 5:1/3:3), med stall/gödselhantering ca 375 m 
söder om aktuell fastighet. Från kända beteshagar till fastighetsgräns är det ca 150 m.  
 
Tidigare riktlinjer vad gäller avstånd till djurhållning talade om 200 (och ibland upp till 500 m) 
mellan hästverksamhet till bostäder, bl a ur allergisynpunkt.  
 
Boverket har på senare år gjort bedömning att man i många fall bygga närmare stall än vi 
tidigare gjort. Boverkets senaste vägledning från 2011 för planering för och invid djurhållning 
presenterar relevant forskning och praxis som underlag för kommunernas bedömning. 
Eftersom mycket har hänt sedan Boverkets allmänna råd gavs ut 1995, får denna vägledning 
ses som ett komplement till de tidigare allmänna råden om djurhållning. 
 
Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. Mellan 7-10 procent 
av befolkningen beräknas vara allergisk mot häst. Men allergenerna sprids främst inom 50-100 
meter från platsen där hästarna vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen blir 
mindre. I praxis har man ofta underkänt risken för allergenspridning som motiv för ett större 
skyddsavstånd. 
 
Utanför stall- och hagområden sprids allergenerna främst med de människor som varit i stallet 
och sedan till exempel åker buss. Viktigare än avståndet till stallet blir därför att det finns 
möjlighet att duscha och byta kläder vid stallet. 
 
Radon 
Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela kommunen med 
stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar även; ”Beakta radonförekomst vid 
all planläggning”. 
 
Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom kommunen ska ske 
radonsäkert. 
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Förorenad mark 
På 2 st fastigheter i Vistinge finns identifierade och inventerade områden som är eller 
misstänks vara förorenade eller där det finns eller har funnits verksamheter som kan förknippas 
med föroreningar.  
 
På fastigheten Vistinge 6:6 finns redovisad potentiell förorening avseende tidigare 
drivmedelshantering. Känslig markanvändning anges för objektet. Marken är sanerad och 
tomten används som bostad idag. 
 
På fastigheten Vistinge 6:4 finns redovisad potentiell förorening angående textilindustri, 
ytbehandling metaller, mekaniska/fysikaliska processer. Objektet är ej riskklassat.  
 
Elektromagnetisk strålning 
Luftledningar med styrkor på 400 kV samt 130 kV löper genom programområdet.  
 
Kring kraftledningar alstras elektriska magnetfält. Avstånd mellan kraftledningar och bostäder 
måste beaktas. Om kraftledningar grävs ned i mark reduceras magnetfältet.  
 
I dagsläget finns inget gränsvärde utan försiktighetsprincipen råder, men i olika studier har 
värden på 0,2 samt 0,4 µT (microtesla) varit värden som nämnts när det gäller 
eventuell/förmodad påverkan mm. Bl a har epidemiologiska studier observerat en ökad risk för 
barnleukemi vid exponeringsnivåer över cirka 0,4 μT. (Källa: Miljöhälsorapport 2009, 
Socialstyrelsen). Nedan graf redovisar förhållandet magnetfältsvärden mätt i microtesla och 
avstånd till kraftledningar med olika styrkor.  
 

 
Utsnitt ur broschyren "Magnetfält och hälsorisker", utgiven av Socialstyrelsen m fl 
myndigheter. 
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För 400 kV anges i broschyren Magnetfält och hälsorisker, utgiven av Socialstyrelsen m fl 
myndigheter att 0,2 µT uppnås vid knappt 150 m avstånd från ledning (enligt tabell nedan). För 
130 kV anges i samma tabell att 0,2 µT uppnås vid knappt 60 m avstånd från ledning.   
 
En mobilmast finns inom norra delen av programområdet. Strålsäkerhetsmyndighetens 
bedömning är att dessa radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten.  
 
Risk för höga vattenstånd, vattenflöden och lågpunkter 
 

 
Bild över utförd översvämningskartering. Karta hämtad på Länsstyrelsens webbsida 
”Östgötakartan” (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/). 
 
Ysundavikens/Glans normala vattennivå är ca 22 m ö h.  
 
En översvämningskartering är gjord för Glan av MSB 2014. Utifrån översvämningskarteringen 
kan 100-årsflödet samt beräknat högsta flödet (BHF - ett 10 000-årsflöde, vilket innebär att 
statistiskt inträffar BHF en gång på 10 000 år och samtidigt är sannolikheten 1 % att BHF 
inträffar under 100 år) stiga upp till riksvägen ungefär. 
 

 

 

 

 
 

 
Översvämningskartering, 100-årsflöde 
 

Översvämningskartering, beräknat högsta flöde 
 

Vattendrag, högsta flöde 
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Vid Vistingebäckens utlopp kan dock såväl 100-årsflödet samt BHF stiga på en yta ca 150 m 
norr om riksvägen. Denna yta i sydöstra delen av programområdet som riskerar att 
översvämmas utgör ca 0,65 ha för 100-årsflödet respektive ca 2 ha för BHF. 
 
Programområdet ligger till största delen flera meter över sjöns nivå. 
 

 
Bild över vattenflöden/rinnvägar samt lågpunkter. Ju mörkare färg desto högre flöde. Karta 
hämtad på Länsstyrelsens webbsida (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard). 
 
Klimatet förändras och därmed förutsättningarna för utveckling. Samhället behöver anpassas 
till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda 
vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. Länsstyrelsen har analyserat 
klimatförändringar och upprättat kartor som visar vattenflöden/rinnvägar (högre och lägre 
flöden) samt lågpunkter där vatten samlas. Se ovan bild. 
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Ras- och skredrisk 
I kommunens översiktsplan finns inga utpekade ras- eller skredriskområden. Men SGU:s 
websida anger att det förekommer ravin i lösa jordlager inom en mindre sträcka av 
Vistingebäcken (ca 100 m söder om den göl som Vistingebäcken är ansluten till). Risker för 
skred behöver uppmärksammas i detta avsnitt. Se bild nedan. 
 

 
Ravin i lösa jordlager (inom svart ring). Karta hämtad på SGU:s webbsida 
(https://apps.sgu.se/kartvisare). 
 
 
SGU anger även att det finns förutsättningar för skred i finkornig jordart bl a i delar längs 
Ysundaviken (s k ”strandnära aktsamhetsområde”), men även i områden med bl a lerjordar i 
mark med större lutningar, i anslutning till höjder mm (s k ”aktsamhetsområden för skred i 
finkornig jordart utifrån lutningsförhållanden”). Se bild nedan. 
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Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Karta hämtad på SGU:s webbsida 
(https://apps.sgu.se/kartvisare). 
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PROGRAMFÖRSLAG  
 

 
INLEDNING 
 
BILAGA – ILLUSTRATIONSKARTA (EXEMPEL PÅ UTFORMNING) SIST I 
PROGRAMMET  
 
Viktiga delar att förhålla sig till är ovan nämnda planeringsförutsättningar mm:  
 
- Utveckling av boendeformer, verksamheter, service och rekreation. 
- Etapputbyggnad med tanke på att det är ett stort antal lägenheter 
-Antal lägenheter/hushåll i området samt typ av bebyggelse och tomtstorlek 
-Eventuellt planlägga befintliga tomter som omfattas/ligger i anslutning 
-Hantering av större ladugård väster om länsvägen 
- Områdets förhållande och innehåll till rådande riksintressen, natur- och kulturvärden, 
landskapsbild.  
- Ysundavikens strandområde - utveckling, eventuell påverkan på vattenmiljö mm 
(anmälningspliktig vattenverksamhet). 
-Uppmärksamma risk- och störningsaspekter såsom trafikbuller, farligt godstransporter samt 
översvämningsrisker.           
- Trafiken genom området och anslutning mellan Rejmyrevägen och riksvägnätet samt nya 
anslutningar till Rejmyrevägen. 
- Gång- och cykeltrafikens behov av stråk mm.  
- Försörjning av vatten- och avloppssystem i området.  
- Utveckling av grönstrukturen inom nya områden.  
-Behovsbedömning 
- mm. 
 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
 
Bostäder 
 
Övergripande beskrivning 
Avsikten med planen är att utreda möjligheten att bebygga Vistinge till ett framtida attraktivt 
nytt bostadsområde.  
 
Programmet föreslår bostäder inom Vistinge 6:4, såväl norr som söder om Bondesättersvägen. 
Bostäder föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse både öster och väster om 
Rejmyrevägen. Se även programkartan.   
 
Programidén är att få ett lantligt modernt och miljömässigt boende för olika generationer.  
Detta i form av varierande typer av bebyggelse med hänsyn till naturen, topografin, vattenstråk 
och kulturlandskapet.    
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Illustrationskarta (exempel på utformning).  
 
 
Planens uppbyggnad utifrån programidén, motsvarar ca 350 lägenheter med varierad 
husproduktion av villor, radhus, parhus och flerbostadshus med exempelvis fyra lägenheter 
eller mer. Området gör det möjligt att även bygga suterränghus i varierande former. Föreslagen 
bebyggelse har på höjder fin utsikt över Glan mm. Befintliga fastigheter bör även kunna 
kompletteras med bostadshus. Schaktning och utfyllnad bör minimeras. De befintliga 
vattenstråken och våtmarksområdena skall så långt det är möjligt bevaras och ses som en resurs 
i dagvattenhanteringen och som rekreationsstråk. 
 

 
Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från sydväst). 
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Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från sydost). 
 
   
För att få en estetisk enhetlighet i området bör tak på byggnader vara belagda med matta röda 
tegel- eller betongpannor. En samordning av färgsättningen är önskvärd. Möjlighet finns bl a 
till detta om respektive bostadsenklav får en samordnad exploatering. Ett genomtänkt, helst 
samordnat genomförande i respektive etapper, är till fördel för områdets estetiska sammanhang 
och harmoni i en fin naturmiljö.   
 
Flerbostadshus 
Flerbostadshus bör med fördel finnas i området. Dels för ett varierat utbud samt ge möjlighet 
för de som inte vill eller kan bo kvar i en villa ändå kan erbjudas ett boende i området och 
därmed ha kvar exempelvis sin sociala tillvaro mm. Storleken av flerbostadshusen och behovet 
får anpassas till efterfrågan och bebyggelseområdenas lämplighet. Illustrationen i området ger 
enbart exempel på möjliga platser för flerbostadshus. Det är inte styrande utan ger en visad 
möjlighet.    
 
Två våningar torde vara en lämplig form av bebyggelse, men kan även vara högre. Behovet 
och den estetiska möjligheten i landskapsbilden bör vara vägledande i ett genomförande. 
 

 
Perspektiv/montage med bl a exempel på flerbostadsbebyggelse (mörka hus centralt i bilden).  
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Friliggande hus (villor) 
De friliggande enbostadshusen med tomter bör hanteras på sätt som gör att de i placeringen 
följer den befintliga topografin så långt som möjligt för att minska behov av schaktning. 
Tomtstorlekarna bör kunna varieras. Tomtstorlekar på 800 m2 och uppåt kan vara lämpligt. 
Mot gata bör tomt ha en bredd på minst 25 meter så man kan placera de flesta i marknaden 
förekommande hus med komplementbyggnader på ett ändamålsenligt sätt. Bruttoarea på ca 
280 m2 inklusive komplementbyggnad bör vara vägledande största storlek.   
 
Planidén strävar efter att villatomterna skall ha en direktkontakt med naturmarken. De tomter 
som hamnar i lägen där så inte är möjligt, bör dessa tomter vara större som kompensation. 
  

 
Perspektiv/montage med bl a exempel på villor (nedre samt högra delen av bilden).  
 
 
Radhus eller Parhus 
 

 
Perspektiv/montage med bl a exempel på radhus (till vänster/centralt i bilden). 
 
Radhus/parhus i två våningar bör med fördel kunna finnas i området. Det ger med övrig 
föreslagen byggnadstyp en eftersträvad variation av bebyggelse. En sammanlagd 
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byggnadsarea, inklusive komplementbyggnad, om högst 35 % av tomtplatsarean kan vara en 
lämplig storlek i exploateringen. Endast en huvudbyggnad med en bostad per tomtplats bör 
tillåts. 
 
 
Beskrivning av planförslagets olika delområden 
 
Väster Rejmyrevägen. Se plankartan 
 
Området bör kunna ses som en första etapp i Vistinge. Tillgängligheten är mycket god med 
direkt anslutning till Rejmyrevägen. Området avgränsas på sådant sätt att det inte skall 
påverkas av den större kraftledningen i närområdet. Förslagsskissen tar skälig hänsyn till de 
olika värdena som bör bevaras i området Dessa värden kan ses under avsnittet 
”Planeringsförutsättningar”.    
 
En förskola kan lämpligen placeras i området med goda förutsättningar till 
kommunikationsstråk.  
 
Norr Bondesättervägen. Se plankartan 
 
Här kan fyra olika bebyggelegrupper med fördel uppföras. En med direkt anslutning i norr med 
Rejmyrevägen med koppling till den befintliga husgruppen och naturen intill.  
Närheten till Rejmyrevägen innebär att bullerfrågan bör studeras. En sänkning till 50 km/h ger 
möjligheter till en bra boendemiljö i området.  För övriga tre områden så är de väl avgränsade 
från varandra vilket gör att man kan bygga i mindre etapper oberoende av varandra. 
 
Två av områdena omsluter ett vackert naturområde som därmed erbjuder en extra dimension i 
det naturnära boendet. Strandskyddet påverkas till viss del men får bedömas vara godtagbart i 
ett sådant här läge och med naturförhållandena som nyttjas för bebyggelse.  
 
 Söder Bondesättervägen. Se plankartan 
 
Detta område skapar stora möjligheter till byggande i kombination med varsamhet och 
samverkan med de fina topografiska förutsättningarna. Förslagsskissen tar skälig hänsyn till de 
olika värdena som bör bevaras i området. Genom landskapets variation kan ett bostadsområde 
bli något utöver det vanliga. Blandningen av bostadsformer kan göra området attraktivt för 
olika generationer. Naturen bör här särskilt studeras i det fortsatta planeringsarbetet. Det större 
vattenstråket centralt i området bör nyttjas som rekreationsstråk och hantering av dagvatten 
med eventuellt små öppna dammar utmed ett gång- och cykelstråk.   
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Exempel på stråk vid befintligt vattendrag/dike genom området.  
 
Öster vid ”Gärdet” (Vistinge 6:21) 
 
Området ligger längst bort och omsluter den befintliga fastigheten Gärdet.  
Bebyggelsen bör här motsvara övrigt men inte ha en alltför stor exploatering exempelvis med 
flerbostadshus. Därmed minskar genomfartstrafiken i övriga delar.  
 
Utredningsområden 
 
Område söder riksväg 51. Se plankartan 
 
Större kollektivhållplats med pendlarparkering dominerar området. Idag finns ett parti utfyllt 
med stenar från ekkullen nära pendlarparkeringen och ner till Ysundaviken. Denna utfyllnad 
torde med största sannolikhet tidigare tjänat för bryggor.  
 
Ett framtida nyttjande för räddningstjänstens åtkomst till vattenområdet /Glan för 
sina räddningsbåtar mm vore här lämpligt. Plats finns för detta och bör övervägas i det fortsatta 
planeringsarbetet i denna del.  
 
I samband med detta bedöms att även ett mindre område för bryggor (stolp- och flytbryggor) 
kan uppföras för båtplatser i området. Tillgängligheten till strandområdet/vattnet kan bli en del 
av attraktionen i Vistinge. En utveckling av området med bryggor och båtplatser samt estetiskt 
väl utformade komplementbyggnader för båtutrustning mm kan bli en positiv tillgång. 
 
Båt- och bryggplatser mm bör samlokaliseras till ett gemensamt läge. Bryggor bör ej medges 
vid Vistingebäckens inlopp till Ysundaviken, en plats som är särskilt känslig med höga 
naturvärden.  
 
Vid anläggning av bryggor krävs bygglov. Byggnader bör inte få uppföras på bryggorna. 
Räddningstjänsten behöver ramp i vattnet men i övrigt bör bryggor med stenkistor eller 
stensatta bryggor inte anläggas eftersom de hindrar vattenströmningen och leder till igenväxt. 
Vid vass- och slyröjning och vid annat arbete i stranden eller i vattnet ska Bygg- och 
Miljöenheten på kommunen kontaktas. 
 
Ramp samt bryggor kan exempelvis hanteras via gemensamhetsanläggning. Detta behöver 
utredas i efterföljande planarbete. 
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Bostäder är inte lämpligt i detta avsnitt utifrån ovan nämnda samt trafikbuller, 
markförhållanden samt översvämningsrisker. Befintliga bostäder i Notbokullen nås via 
pendlarparkeringen och skall beaktas i fortsatta planeringen.   
   
Badplats skulle möjligen kunna anläggas, men det är då viktigt att man noga kombinerar det 
med övriga inslag. Tillgängligheten för området måste ses över vad gäller de oskyddade 
trafikanternas rörelser till och från området. Områdets nyttjande får utredas i framtida 
planeringsinsatser och därför har området benämnts som utredningsområde i programmet.  
 
Område i anslutning till riksväg 51 direkt norr därom. Se plankarta  
 
Öster och väster om Rejmyrevägen kan med fördel anordnas korttidsuppställning för lastbilar. 
Alternativt verksamheter som har behov av god kommunikation med riksvägen. 
Husbilsparkering kan även vara ett alternativ. Under samrådsförfarandet av programmet får 
frågan fördjupas i kommunikation med näringslivet, transportsektorn eller fritidsintressenter. 
Plankartan har i samrådsskedet därför markerats som utredningsområde.  
 
Vistingefallet i norr. Se plankarta 
 
Området ligger nära högspänningsledningen och får därför begränsat nyttjande för 
stadigvarande vistelse. Här skulle eventuellt olika fritidsaktiviteter kunna etableras som inte 
kan komma på tal inom tätbebyggt område. 
  
Bostäder i norra delen skulle möjligen kunna vara ett alternativ med ett lämpligt avstånd från 
kraftledningarna. Dock innebär en bostadsutbyggnad där som en relativt begränsad 
exploatering och med större avstånd från övrig exploatering. Detta innebär 
genomförandekostnader och kommunala åtaganden mm som i nuläget inte torde kunna vara 
försvarbart. Frågan bör i framtiden utredas om Vistingefallets nyttjande. Vilket innebär att 
programmet markerar området som utredningsområde.   
 
Offentlig och kommersiell service samt verksamheter 
Vid en utveckling av boende i större skala som föreslås i programmet torde frågan om 
barnomsorg aktualiseras.   
 
I samband med kommande detaljplanearbeten bör det planeras för t ex förskola i Vistinge. 
Bedömningen är att förskola med fördel kan placeras utmed Rejmyrevägen centralt i området. 
En förskoletomt med plats för 150-200 barn torde grovt uppskattat vara möjligt vid en full 
utbyggnad i området. En tomtyta på närmare 10 000 m2 bedöms vid nämnda antal som ett 
möjligt ytanspråk för ändamålet.  
 
Det bör även uppmärksammas kring eventuella för generations- och seniorboenden i Vistinge. 
Ett boende som skapar attraktion, inte minst för de framtida boende i Vistinge, att vilja vara 
kvar i orten i längre fram framtiden när man exempelvis vill lämna sitt villaboende.  
 
Även förutsättningar för viss kommersiell service bör finnas. Programmet redovisar 
mark för verksamheter och kommersiell service i stråket närmast Rv 51, relativt nära 
korsningen Rejmyrevägen/Rv 51 (området redovisas som utredningsområde). I detta 
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område bedöms bostäder mindre lämpligt främst med tanke på trafikbuller från 
riksvägen. Men även risker med farligt gods begränsar lämpligheten med bostäder i 
detta avsnitt. Verksamheter som genererar trafik rekommenderas i första hand 
lokaliseras öster om Rejmyrevägen. 
 
Ett mindre område som kan utgöra ställplats för husbilar kan eventuellt vara möjligt i detta 
område. 
 
Kontor kan exempelvis vara möjligt intill bostäderna dock ej verksamheter med produktion 
eller stor andel tunga transporter. Avstånd mellan bostäder och verksamheter bör då studeras 
närmare i detaljplaneskedet.  
 
Sammantaget bör verksamheter i Vistinge vara av den art att den är förenlig med 
närhet till och integrerad med boende. 
 
Fritidsverksamheter mm 
En utveckling av Vistinge by kan ge upphov till behov av fritidsverksamheter. Exempelvis kan 
mindre hästverksamhet, motionsspår, fotbollsplan bli aktuellt. 
 
Den mark och de byggnader som används för hästar/djurhållning arrenderas i nuläget ut. 
Hästverksamheten/Djurhållningen som finns idag i området avses försvinna eller åtminstone 
flyttas vid ett genomförande av programförslaget. Ett möjligt alternativt läge för 
hästverksamhet, motionsspår, fotbollsplan etc kan vara mellan Lämmenäs och Vistinge, på 
västra sidan Rejmyrevägen (området redovisas som utredningsområde). I detta läge finns 
kraftledningar med större styrkor, vilket begränsar förutsättningarna för utbyggnad av bostäder. 
Olika typer av fritidsverksamheter torde vara möjligt då det inte är frågan om stadigvarande 
vistelse i anslutning till kraftledningar (med tanke på magnetfält). 
 
 
NATUR 
 
Naturmiljö 
Större områden föreslås bevaras som naturområden i programförslaget. Bl a bevaras all klassad 
natur i området. Det gäller t ex naturvärden enligt naturvårdsprogram, hagmarker samt 
nyckelbiotoper. Inga ingrepp föreslås i Vistingebäcken eller andra vattendrag.  
 
Biotopskyddade objekt såsom åkerholmar föreslås bevaras. Även det genomgående 
biotopskyddade diket bevaras genom programförslagets uppbyggnad.  
 
Strandskyddsområden föreslås i huvudsak förbli oexploaterade. Endast några områden ligger 
inom strandskyddsområden. Se vidare under ”Konsekvenser av programmets genomförande”. 
 
Ett flertal grönområden, åkerholmar, stråk längs genomgående dike mm föreslås bevaras inom 
och mellan bebyggelsegrupper. 
 
Se under avsnittet Konsekvenser av programmets genomförande angående påverkan på och 
ställningstagande till naturvärden, strandskyddsområden mm. 
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Geotekniska förhållanden, radon 
De geotekniska förhållandena behöver utredas vidare i samband med efterföljande 
detaljplanearbete för området. Detta för att undersöka den mest lämpade grundläggningssättet 
för ny bebyggelse.  
 
Kommunen har som generell bestämmelse att byggnation ska ske radonsäkert.  
 
Mark, vegetation samt rekreation 
Ny bebyggelse föreslås främst på jordbruksmark. Biotopskyddade objekt såsom åkerholmar 
föreslås bevaras, såväl ur natur- som rekreationssynpunkt. 
 
Skogsmark tas delvis i anspråk på några höjder. Vissa höjder samt sammanhängande stråk med 
skogsmark föreslås fortsatt utgöra naturmark.  
 
Stråk med natur lämnas i programskissen oexploaterade längs det genomgående diket som är 
drygt 500 m öster om Rejmyrevägen. Grönstråk föreslås vara en planeringsstrategi mellan 
olika bostadsområden. Gröna stråk är viktiga att bevara för att bibehålla spridningsmöjligheter 
för djur och växter. Likaså kan grönstråken nyttjas för gång- och cykelvägar, rekreation samt 
lekplatser. Grönytor, bl a åkerholmar, redovisas även inom de olika bebyggelseområdena.  
 
 
KULTUR 
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Då inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns utpekade, föreslås ingen särskild 
strategi vad gäller kulturmiljöhänseende i programmet.  
 
Till registrerade fornlämningar föreslås att respektavstånd hålls vid en utveckling i området. 
Ställningstagande till eventuella arkeologiska undersökningar behöver tas i samband med 
efterföljande detaljplanearbete.  
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
 
Gatunät och gång- och cykeltrafik samt parkering 
Föreslagna utbyggnadsområden föreslås trafikmatas med utgångspunkt från det 
befintliga vägnätet, där Rejmyrevägen/länsvägen samt Bondesättersvägen föreslås 
fortsatt utgöra de övergripande vägarna i Vistinge. Tre-fyra befintliga anslutningar 
till Rejmyrevägen bör kunna användas för framtida gatusystem inom 
bostadsområden mm. Någon enstaka ny anslutning till Rejmyrevägen bedöms 
behöva anordnas för framtida bebyggelse utifrån programmets utformning.  
 
Inga nya anslutningar till riksvägen föreslås. 
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Till Bondesättersvägen, som är en lågt trafikerad väg idag, bedöms flera anslutningar 
kunna göras för gator som ska betjäna framtida bostadstomter mm. 
 
Gatubredder, mått för eventuella vändzoner mm behöver studeras i 
detaljplaneskedet. Uppskattningsvis kan vägområdets bredd i detaljplan behöva vara 
ca 7 m för att inrymma t ex ca 5,5 m körbana, dike/dagvattenstråk mm. För 
eventuella vändzoner bör riktvärdet vara ca 21 m i diameter (inklusive sveparea), om 
det är en längre gata som betjänar fler än enstaka bostadstomter, för att klara 
sopbilens och räddningstjänstens behov. 
 
Området är kuperat, i synnerhet inom skogspartierna, vilket behöver beaktas vad gäller 
lutningar mm. En förprojektering av gator och VA torde behövas i detaljplaneskedet.   
 
På Rejmyrevägen (skyltad hastighet 70 km/h i större delen av programområdet) bör 
hastighetssänkning ske till högst 50 km/h från korsningen med riksväg 51 till och med den del i 
norr där ny bostadsbebyggelse föreslås. 
 
För Bondesättersvägen behöver hastighetssänkning ske (tillåten hastighet 70 km/h idag). För 
denna väg och tillkommande bostadsgator kan exempelvis 30-40 km/h vara lämpliga 
hastigheter.  
 
För Bondesättersvägen uppmärksammas avsnittet som leder över det större genomgående diket 
i jordbruksmarken, då det i perioder kan stå högt vatten i detta vägavsnitt. 
 
Se i delen ”Genomförandefrågor” angående resonemang kring huvudmannaskap för 
gator, vägsamfälligheter mm. 
 
Vid större gator, såsom Rejmyrevägen och Bondesättersvägen, bör eftersträvas 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, t ex separata stråk.  
 
I fortsatt arbete behöver frågan lyftas kring eventuellt gång- och cykelstråk till 
befintlig bebyggelse i Lämmenäs. 
 
Med en lägre hastighet på nya gator i området bör gång- och cykeltrafik i huvudsak 
kunna ske i blandtrafik med övrig trafik. 
 
Grönstråk, som föreslås som planeringsstrategi mellan olika bostadsområden, kan nyttjas för  
bl a gång- och cykelvägar. 
 
I fortsatt arbete bör även uppmärksammas kring lämpligast (gen) anslutning för gång- och 
cykeltrafiken till gång- och cykeltunnel under Rv 51. 
 
Inriktningen bör vara att parkering sker på kvartersmark.  
 
Vid utveckling av området vid Ysundaviken kan ytterligare några p-platser behöva anordnas. 
Detta uppmärksammas i detaljplanearbetet.  
 

101



                                                                                                                                                                                         
 

 41 (58)  

En justering av väg/tillfart till området (ny anslutning från omstigningsplatsen istället och 
samtidigt avstängd anslutning till riksväg 51) har på senare år gjorts vid Notbokullen. Ny väg 
är förlagd på allmän platsmark/park i gällande plan. En detaljplaneändring bör eventuellt göras 
för denna justering. 
 
Se även under rubriken ”Offentlig och kommersiell service samt verksamheter” angående 
ställplatser för husbilar. 
 
Kollektivtrafik 
Vi en större exploatering som kan komma att ske i Vistinge bör frågan om ytterligare hållplats 
i området lyftas. T ex skulle läge för ny hållplats kunna vara vid korsningen 
Rejmyrevägen/Bondesättersvägen. Med en hållplats i detta läge skulle tillkommande boende 
längst i öster inom programområdet få ca 1300 m till hållplats. Till befintlig hållplats vid 
riksvägen blir avståndet ca 2 km från östra delen av programområdet som jämförelse. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Särskild VA-utredning (dricksvatten- och avloppslösning) behöver utredas, för tillkommande 
samt befintlig bebyggelse i Vistinge. En förstudie avses genomföras för att utreda hur vatten- 
och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.  
 
Eventuellt kan det bli frågan om etappvisa lösningar, t ex att mindre reningsverk görs i området 
för en första etapputbyggnad, där det efter ytterligare etapper behöver göras en större lösning 
med anslutning till det kommunala VA-systemet. VA-försörjningen är en mycket viktig fråga 
att klarlägga för Vistinges möjligheter till utbyggnad.  
 
Förutsättningarna för infiltration inom tomtmark bör undersökas via lämplig 
markundersökning som bör utföras i detaljplaneskedet. Inriktningen för dagvattenhanteringen 
bör vara att dagvattnet fördröjs lokalt och takvatten avleds ovan mark inom respektive tomt. 
Även några lägen med fördröjningsmagasin, infiltrerande diken mm behöver klarläggas i 
samband med efterföljande detaljplanearbete. Det genomgående större diket som leder genom 
jordbruksmarken öster om Rejmyrevägen (och som passerar under Bondesättersvägen) är 
viktigt att bibehålla som vattenstråk. Programmet redovisar denna yta som naturmark och 
tilltagna grönytor för fördröjning mm. 
 
Då ett större antal bostäder mm planeras i Vistinge bör möjligheten till anläggande av 
närvärmeanläggning studeras i efterföljande detaljplanearbete. Med denna typ av anläggning 
kan växthusgasutsläppen minska. 
 
För de större kraftledningarna på 400 respektive 130 kV bedöms ingen förändring komma att 
ske. En 10 kV-ledning har nyligen grävts ner. Sträckningen av denna markkabel behöver 
klarläggas i fortsatt arbete. Några mindre lågspänningsledningar i luft torde finnas i området. I 
fortsatt arbete behöver ställningstagande tas till om luftledningar kan vara kvar eller bör grävas 
ner. 
 

102



                                                                                                                                                                                         
 

 42 (58)  

Vidare kan transformator och pumpstationer komma att behövas. Detta utreds i 
detaljplanearbete. 
 
 
TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET 
 
Bostäder och utemiljöer inom kommunen ska planeras så att alla typer av boendegrupper 
kan få ett bra och ändamålsenligt boende. En variation av storlek och upplåtelseform på 
bostäder bör eftersträvas för att medverka till valfrihet i boendet. En blandning av 
boendeformer erbjuder en möjlighet att flytta inom området och bidrar ofta till en större 
spridning av sociala grupper inom bostadsområdet.  
 
Trygga miljöer kan skapas och eftersträvas genom exempelvis en medveten placering av 
entréer och en god belysning. Även gång- och cykelvägar bör vara utrustade med belysning. 
Detta bör studeras i exploateringsskedet. En mindre sträcka av gång- och cykelväg bör 
anläggas fram till samfälld väg i sydväst, där gång- och cykeltunnel under Rv 51 finns, samt 
där befintlig gång- och cykelväg till Finspång tar vid. 
 
Närheten till kollektivtrafik är relativt god. Busshållplats finns vid riksväg 51 samt vid 
Lämmenäs. Ytterligare hållplats längs Rejmyrevägen (t ex vid korsningen med 
Bondesättersvägen) bör aktualiseras.  
 
Det bör planeras för offentlig service, såsom barnomsorg, i detaljplaneskedet.  
 
En sänkning till 50 km/h på sträcka på Rejmyrevägen från föreslagen bostadsbebyggelse ca 
750 m norr om riksvägen vore fördelaktigt för trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten 
för både barn och vuxna samt ur bullersynpunkt. 
 
Programområdet är relativt kuperat, vilket ger varierade förutsättningar ur 
tillgänglighetsperspektivet för rörelsehindrade.  
 
Sammantaget finns inom området relativt goda förutsättningar ur jämställdhets- trygghets- och 
sociala synpunkter för ett bra boende.   
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KONSEKVENSER AV PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE 
 
MEDFÖRANDE KONSEKVENSER 

Redovisningen nedan beskriver programförslagets eventuella konsekvenser, indirekta eller 
direkta. Eftersom förslaget inte är så detaljerat, kan heller inte eventuella medföljande 
konsekvenser beskrivas i detalj. Konsekvenser av planens genomförande beskrivs även i den 
bilagda behovsbedömningen som är ett verktyg för att avgränsa och bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på miljön. Men för 
efterföljande detaljplanearbete behöver särskild behovsbedömning göras. Ny kunskap kan 
tillkomma som göra att ställningstagandet kan revideras i senare skede. 
 
 
Riksintressen 
Riksväg 51 är av riksintresse. Enligt Trafikverkets websida hade riksvägen 8160 fordon/dygn 
(varav 790 tunga fordon/dygn), mätår 2014. Ett fullt utbyggt Vistinge torde kunna genera 
1500-2000 fordonsrörelser/dygn.   
 
Vägen är utrustad med flera svängfält i Vistinge. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h förbi 
Vistinge. Gång- och cykeltunnel finns under vägen till busshållplats mm. Avkörningsskydd 
finns vid korsningsavsnittet riksväg 51/Rejmyrevägen. Inga bostäder föreslås i direkt närhet av 
vägen.  
 
I fortsatt arbete behöver uppmärksammas avstånd till byggrätt för verksamheter mm nära 
riksvägen. Likaså korsningsavstånd mellan korsningen Rv 51/Rejmyrevägen och tillkommande 
tillfarter till verksamhetsområden.  
 
Korsningsavsnittet Rv 51/Rejmyrevägen behöver studeras i efterföljande arbete angående 
eventuellt behov av åtgärder på Rejmyrevägen, såsom t ex ytterligare fil på Rejmyrevägen för 
svängande trafik mot Norrköping. Denna åtgärd torde kunna ske utan negativ påverkan på 
riksvägen. Bedömningen är att riksvägen är utformad på ett sätt (bl a flera svängfält, 70 km/h) 
för att klara en trafikökning till/från Vistinge. Ingen ny anslutning med Rv 51 föreslås i 
programmet. 
 
Den riskutredning avseende farligt godstransporter som gjorts i samband med detaljplanearbete 
i Melby, bedöms kunna ligga till grund vad gäller avstånd, riskreducerande åtgärder mm. 
 
Bostäder föreslås en bit ifrån riksvägen ur bullersynpunkt, vilket minskar eventuella konflikter 
mellan riksväg och boende. 
 
Sammantaget anser kommunen att föreslagen planering inte påverkar riksintresset (riksväg 51) 
på något olämpligt sätt. 
 
Programområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. 
Riksintresset som omfattas är; ”Influensområde luftrum” (Malmslätt flygfält). Riksintresset 
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”Stoppområde höga objekt flygfält” (Malmslätt flygfält) angränsar till programområdet (mellan 
riksväg 51 och Ysundaviken). Inom nämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt.  
Föreslagen bebyggelse som planeras inom planområdet avses ej enligt programmets inriktning 
bli så hög att försvarsmaktens riksintresse påverkas på något olämpligt sätt. Detta behöver 
säkerställas i detaljplanearbete. 
 
Natur 
De klassade samt utpekade objekt som beskrivs under rubriken Naturmiljö i delen 
Planeringsförutsättningar har bevarats enligt programmets uppbyggnad och 
rekommendationer. Hänsyn har tagits till bl a nyckelbiotoper, hagmarker (utpekade i 
naturvårdsprogram) samt Vistingebäcken (bl a utpekad i naturvårdsprogram). 
Dagvattenhanteringen i anslutning till Vistingebäcken är dock viktig att uppmärksamma i 
fortsatt arbete. Vattenfrågan är såväl viktig för ekologisk synpunkt som dricksvattensynpunkt 
(Vistingebäcken leder till Glan som är dricksvattentäkt). Se vidare bl a nedan under rubriken 
Mark, geoteknik och dagvatten. 
 
Objekt med naturvärde behöver dock ytterligare studeras vid fortsatt planering. Av stor vikt är 
att ha målet att skapa konnektivitet (möjligheten till spridning och fria passager för djur och 
växter) med koppling mellan olika betydelsefulla naturvärden och skogsområden mm, 
upprätthålla spridningskorridorer och hantera skötselfrågor. Bl a behöver uppmärksammas 
åkerholmar. Eventuellt kan fler biotopskyddade objekt finnas, vilket behöver uppmärksammas 
i fortsatt arbete. Dessa biotopskyddade objekt bör i största möjligaste mån bevaras vid 
utbyggnad. Vid eventuell påverkan på biotopskyddade objekt krävs dispens från Länsstyrelsen. 
 
I detaljplaneskedet bör klarläggas angående eventuell påverkan på diken och om dessa utgör 
biotopskyddade objekt (diken i anslutning till jordbruksmark). Bl a bör studeras om respektive 
dike håller ytvatten eller ej, d v s om det är vattenförande, under en större eller mindre del av 
året. 
 
Ett tillräckligt avstånd bedöms hållas till Lämmenäs vattenskyddsområde i norra delen. 
Dagvattenhanteringen längst i norr behöver dock uppmärksammas vid eventuell utbyggnad i 
nordväst (utredningsområde). Detta då vatten rinner norrut mot vattenskyddsområde. 
 
Se även angående strandskydd nedan. 
 
Jordbruksmark 
En utveckling med utbyggnadsområden i Vistinge medför att jordbruksområden tas i anspråk. 
Detta torde vara oundvikligt om Vistinge ska kunna utvecklas utifrån aktuell planering samt 
översiktsplanens inriktning. Kommunen anser det vara viktigt att ny bebyggelse på 
landsbygden tillåts, i detta fall i ett område som i översiktsplanen anges som ett 
utvecklingsområde inom område med bebyggelsetryck. Detta för att stödja livet i 
landsbygdsmiljö och därigenom en levande landsbygd. 
 
I Vistinge finns ett flertal klassade naturvärden, strandskyddsområde mm som ger 
begränsningar för utbyggnadsområden för bostäder. Likaså ger terrängförhållanden med 
relativt branta höjdpartier i skogsmark ytterligare begränsningar. Vistinge är även beläget i 
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jordbruksbygd. Med dessa beskrivna förutsättningar är det ofrånkomligt att orten ska kunna 
utvecklas utan att jordbruksmark ianspråktas. 
 
I valet av markanspråk görs bedömningen i programmet att jordbruksmark bör i ianspråktas 
framför klassade naturvärden, strandskyddsområden, kuperad terräng mm. Ianspråktagande av 
jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Programmets 
rekommendationer är samtidigt att biotopskyddade objekt bevaras i största möjligaste mån. 
 
Tilläggas kan att Jordbruksverket har gett ut en rapport om exploatering av åkermark 
(Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering, 2014). Av 
beskrivningen framgår att år 1971 genomförde Lantbruksstyrelsen en klassning av Sveriges 
åkermarker. Åkrarna klassades in på en tiogradig skala avseende deras ekonomiska 
avkastningsvärde. I graderingen beskriver man de bästa jordarna, de med bäst förutsättningar 
för en hög ekonomisk avkastning, där klass 10 är bästa jordarna. I detta sammanhang tillhör 
Finspångs kommun område med jordar av klass 3. 
 
Strandskydd 
 
Allmänt 
Utmed Glan/Ysundaviken, Vistingebäcken samt par mindre vattendrag i angränsning till 
programområdet råder strandskydd 100 meter från strandlinjen. Avståndet upprätthålls 
generellt till planerad bebyggelse enligt programskissen. Endast några områden ligger inom 
strandskyddsområden, bl a ett par ställen strax öster om Rejmyrevägen vid Bondesättersvägen 
där bostäder föreslås, liksom närmast riksvägen där verksamheter föreslås. Dessutom hamnar 
vissa områden inom strandskydd där marken redan är ianspråktagen av bebyggelse, liksom i 
område där större väg (Rejmyrevägen) skiljer av strandskyddsområdet till bäcken.  
 
Ingen påverkan sker på riksintressant natur, Natura 2000-områden, naturreservat, klassade eller 
utpekade naturvärden inom strandskyddsområde.  
 
De platser för bebyggelseutveckling mm som hamnar inom strandskydd studeras i fortsatt 
arbete så att strandskyddets syfte och värde inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.  
Kring Vistingebäcken finns utpekad yta i naturvårdsprogrammet (klass 2). Denna yta torde 
vara det mest ekologiskt viktiga området i och omkring bäcken. Ingen utveckling av 
bebyggelse o dyl bör medges inom denna yta. Planerade bostäder inom strandskydd i mindre 
utsträckning bör kunna vara möjligt om nämnda yta med naturvärde kan bevaras samt att det 
bibehålls fri passage mellan bebyggelseområde och strandmiljöerna. Dagvattenhanteringen 
behöver studeras vid planering i anslutning till sjön/vattendrag. 
 
Området för iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål samt bryggor föreslås i delar där 
endast ”visst naturvärde” finns enligt upprättad naturinventering. Vid Vistingebäckens utlopp 
där omgivningen utgörs av ”högt naturvärde” enligt inventeringen föreslås ingen utveckling.  
Enstaka byggrätt för gemensam förrådsbyggnad (på landområde) bör kunna medges vid 
Ysundaviken. 
 
Kommunen ser i samband med utveckling av Vistinge det som nödvändigt och fördelaktigt att 
bebyggelseutveckling i första hand kan ske på mark som ligger i anslutning till redan utbyggd 
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infrastruktur, även om det i mindre omfattning hamnar inom strandskyddsområde. Inte minst 
viktigt ur hållbarhetssynpunkt. Aktuellt område har ett läge som är fördelaktigt ur 
infrastruktursynpunkt. Aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till riksväg 51, 
länsvägen/Rejmyrevägen samt Bondesättersvägen. Från Vistinge finns ett gent separat gång- 
och cykelstråk mot Finspång samt Kolstad. Kollektivtrafikförbindelsser är goda med 
omstigningsplats i Vistinge. 
 
Likaså är den tekniska infrastrukturen delvis utbyggd vid programområdet, t ex finns el-, tele 
samt optonät utbyggt.  
 
Särskilda skäl, strandskydd 
För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Programområdet 
bedöms omfattas av särskilda skäl, bl a enligt följande;  
 
För aktuellt område bedöms som särskilt skäl vara område som behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse, för att tillgodose kommunens behov av utveckling av 
landsbygden, i anslutning till befintlig by i stråket mellan Finspång och Norrköping, ett område 
med bebyggelsetryck.  
 

Stråket mellan Finspång och Norrköping är i översiktsplanen som utpekat ett viktigt 
utbyggnadsområde för både boende och verksamheter. Exploateringar i området bör ske i 
anslutning till befintliga byar för att förhindra att stråket mellan städerna blir ett glest, utdraget 
stadslandskap. Vistinge/Melby är ett område som redovisas.  
 
I Vistinge finns ett antal befintliga bostäder och Melby finns befintliga bostäder samt gällande 
detaljplan för ca 35 bostäder samt pågående detaljplanearbete för ca 100 bostäder. Aktuell 
planering i Vistinge innebär ytterligare utveckling i området som helhet. 
 
I vissa delar torde även som särskilt skäl vara att området är väl avskilt från stranden av en 
större väg (Rejmyrevägen). Det gäller t ex västra sidan av Rejmyrevägen där delar av området 
hamnar inom strandskydd för Vistingebäcken. 
 
Dessutom bör även särskilt skäl vara att området är ianspråktaget vad gäller för de delar som 
idag är bebyggda tomter, innehar gårdsbebyggelse mm och samtidigt ligger inom 
strandskyddszon. Exempelvis är detta gårdsbebyggelsen inom Vistinge 6:4, Vistinge 6:12, 
Vistinge 6:17 och Vistinge 6:18. 
 
Sammanfattningsvis bedöms föreslagen detaljplans utformning sammantaget ej utgöra 
betydande påverkan på strand- och vattenmiljön. Planeringen bedöms beröra 
strandskyddsområdet i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Ett långsiktigt hållbart samhälle bedöms kunna upprätthållas med 
aktuell planering då aktuellt planområde;  
 
- kan stärka kommunens utveckling i stråket mellan Finspång och Norrköping och på så sätt 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse avseende bostadsändamål 
 

- har ett sammanhang till befintliga bostadshus/bebyggelseansamling 
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- endast berör strandskyddsområde i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt 
 

- utformas på ett sätt som gör att tillgängligheten för djur och allmänheten i praktiken 
säkerställs, genom att stranden närmast Vistingebäcken bevaras som naturmark 
  

- ej berör riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö, eller friluftsliv 
 

- tar rimlig hänsyn till naturvärden (t ex berörs inga klassade naturvärden) 
  

- inte berör kända fornlämningar eller kulturmiljöer 
 

- kan till stora delar nyttja befintlig infrastruktur avseende vägar, el-, tele- och optonät 
 

- har tillgänglighet till Finspång via separat gång- och cykelstråk 
 
Dock är viktigt i fortsatt arbete att; 
 

- strandskyddsområden uppmärksammas och eventuell påverkan studeras i fortsatt planering av 
området  
 

- fria passager utmed vattnet upprätthålls  
 

- särskilda skäl måste anges i fortsatt planering vid utveckling inom strandskyddszon 
 

- dagvattenhanteringen studeras vid planering i anslutning till sjöar och vattendrag 
 

- försiktighetsåtgärder tas vid byggande i området  
 
Vattenverksamhet 
I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Det kan exempelvis 
gälla anläggning av pirar och bryggor, fyllning, pålning, grävning, schaktning, muddring eller 
sprängning. För arbete i vatten gäller enligt 11 kap MB att yta för anläggning i vatten upp till 
3000 m2 prövas av länsstyrelsen (över 3000 m2 prövas av Mark- och miljödomstolen).  
 
Inom vattenområdet föreslås iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål. För detta behövs 
bl a en ramp för båt ner i vattnet. Diskussion förs även kring mindre område för bryggor (stolp- 
och flytbryggor) kunna uppföras för båtplats i området.  
 
Ovan anordningar kan innebära vattenverksamhet. Kommunen bedömer preliminärt att planens 
genomförande innebär anmälningspliktig verksamhet (anläggning högst 3000 m2) och därför 
prövas av Länsstyrelsen. Samråd sker med Länsstyrelsen i såväl programskede som 
detaljplaneskede. 
 
Även andra anläggningar inom vattenområde, exempelvis dagvattenanläggningar 
(fördröjningsdammar o dyl), behöver uppmärksammas vad gäller placering. Anmälningsplikt 
kan föreligga om sådan anläggning förläggs inom vattenområde, vilket även inkluderar 
översvämningsområden. Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid ett 100-
årsflöde enligt Naturvårdsverkets riktlinje. Ovan ramp torde riskera hamna inom område med 
översvämningsrisk (100-årsflöde).  
 

108



                                                                                                                                                                                         
 

 48 (58)  

Rekreation 
Inga utpekade områden för friluftsliv eller rekreation i övrigt finns. Område som ianspråktas 
för bebyggelse mm torde inte nämnvärt användas för rekreation då det i huvudsak består av 
öppen jordbruksmark. Ingen nämnvärd påverkan torde ske för friluftslivet eller ur 
rekreationsvärde genom förslaget. 
 
Om fritidsverksamheter (såsom hästverksamhet, motionsspår, fotbollsplan o dyl) kan utvecklas 
och om bryggor möjliggörs vid Ysundaviken, ger det positiva effekter ur rekreationssynpunkt. 
 
De grönstråk mm som planeras in i området ger möjlighet till gångstråk, rekreation mm. 
 
Mark, geoteknik och dagvatten 
Det bör för området strävas efter terränganpassning med ett minimum av schakt och fyllnad. 
Dålig terränganpassning leder till stora kostnader för schakt, sprängning och fyllnader. 
Konsekvenserna för natur kan även bli omfattande med sämre terränganpassning. De 
geotekniska förhållandena behöver utredas vidare i samband med efterföljande 
detaljplanearbete för området. 
 
Inriktningen för dagvattenhanteringen är att dagvattnet skall fördröjas lokalt och takvatten 
skall avledas ovan mark inom respektive tomt. Samtidigt består programområdet i stora delar 
av lera, siltjordar och urberg (enligt SGU), jordarter som inte är optimala vad gäller 
infiltration. 
 
Den känsliga naturmarken kring Vistingebäcken och Ysundaviken/Glan bör särskilt skyddas 
mot förorenat dagvatten. Bl a gäller att Vistingebäcken är ekologiskt känsligt och Glan utgör 
dricksvattentäkt för Norrköpings kommun. Vatten leder från Vistingebäcken via Ysundaviken 
till Glans vattenskyddsområde. Uppmärksammas bör även Lämmenäs vattenskyddsområde i 
nordost, i närheten av föreslaget utredningsområde.  
 
I detaljplanearbetet kan exempel på åtgärd vara att säkerställa ytor för dagvattenhantering i 
anslutning till Vistingebäcken samt mindre göl (som ingår i Vistingebäckens vattendrag), som 
tar emot vatten från längre dike som leder genom jordbruksmark i programmets östra del. 
Även yta för dagvattenhantering bör anordnas vid Vistingebäckens utlopp till 
Glan/Ysundaviken (strax norr om riksvägen samt öster om Rejmyrevägen), i anslutning till 
föreslaget verksamhetsområde mm. 
 
Dagvattenutredning kan bli aktuellt i detaljplaneskedet. 
 
Inget markavvattningsföretag finns inom fastigheten. Markavvattningsföretag finns på 
fastighet direkt söder/sydost om programområdet. Markavvattningsföretaget ligger strax 
sydost om det genomgående diket i söder. Markavvattningsföretaget ligger högre än aktuell 
fastighet (Vistinge 6:4). Vatten i befintligt dike torde därmed ledas från 
markavvattningsföretaget, och inte till, vilket torde innebära att ingen påverkan sker. 

 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Vissa uthus, stall, ladugårdar mm riskerar att rivas vid ett genomförande av planen då 
inriktningen kommer att övergå från delvis jordbruks-/gårdsmiljöer till bostadsbebyggelse mm. 
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Då inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns utpekade, bedöms ingen nämnvärd 
påverkan ske på kulturmiljö med anledning av programförslaget.  
 
I detaljplanearbetet bör dock uppmärksammas frågan om eventuell hänsyn bör tas till val av 
material, färg, takfärg e dyl på ny bebyggelse i exempelvis anslutning till befintlig bebyggelse 
kring Rejmyrevägen. 
 
Med föreslagna respektavstånd till fornlämningar bedöms ingen påverkan ske på kända 
fornlämningar.  
 
Hantering mm av arkeologin uppmärksammas under fortsatt arbete. Om man vid byggnation 
eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 
kap. Fornminnen). Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 
tillkallas. 
 
Samråd sker med Länsstyrelsen kring arkeologi mm under detaljplaneprocessen. 
 
Landskapsbild 
Programförslaget förändrar landskapsbilden, främst genom att öppen jordbruksmark bebyggs.  
Landskapsbilden påverkas av en större exploatering. Dock kvarstår en hel del skog i området 
som mildrar effekten. Även åkerholmar bör så långt som möjligt bevaras enligt programmet. 
 
T ex förändras vyn för vissa befintliga omkringliggande bostäder, såsom vyn norrut mot öppen 
mark från Vistinge 6:6, vyn mot Ysundaviken för Vistinge 6:17, vyn norrut mot öppen mark 
från Vistinge 6:18, vyn söderut mot öppen mark från Vistinge 6:21 samt vyn västerut mot 
öppen mark från Vistinge 6:22. Endast mindre påverkan bedöms sker för fastigheterna Vistinge 
6:4 (gårdsbebyggelsen), Vistinge 6:12 samt Vistinge 6:20.  
 
Påverkan på vyn över Glan/Ysundaviken vad gäller landskapsbilden bedöms som helhet bli 
liten. Vidare bedöms inga särskilt viktiga landskapselement eller objekt finnas i området och 
det avses även planeras för lägre bebyggelse i området. 
 
Programförslaget berör inga klassade intressen för kulturmiljö. Ingen nämnvärd påverkan 
bedöms därmed ske ur kulturmiljösynpunkt genom föreslagen utbyggnad.  
 
Sammantaget bedöms landskapsbilden inte påverkas på ett betydande sätt utan endast måttligt 
av planeringen. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Trafiksäkerhet 
I detaljplaneskedet bör trafikrörelser mer ingående studeras för att ge ett acceptabelt och 
fungerande trafikmönster i området. Detta gäller såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som ur 
störningssynpunkt. En studie behöver genomföras för att se alla konsekvenser och 
genomförandefrågor. Här behöver samordningen mellan bebyggelse och trafikföring 
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tydliggöras. Till detta skall parkeringsbehovet klarläggas liksom gång- och cykelstråk samt 
verksamheters behov av transporter i området.  
 
Trafiken ökar på framförallt Rejmyrevägen vid en större exploatering som föreslås i 
programmet. Några anslutningsvägar finns idag med Rejmyrevägen och ett fåtal anslutningar 
behöver tillkomma enligt förslaget. Då trafiken kommer att öka i området behöver 
trafiksäkerhetssynpunkter uppmärksammas. En sänkning till 50 km/h på Rejmyrevägen 
(skyltad hastighet 70 km/h i större delen av programområdet) från korsningen med riksväg 51 
till och med den del i norr där ny bostadsbebyggelse föreslås förordas i programmet. Detta ger 
en säkrare trafik genom området. 
 
Förbi förskola är det särskilt viktigt med lägre hastighetsbegränsning. Detta uppmärksammas i 
detaljplaneskedet. 
 
Vid nya anslutningar med länsvägen behöver t ex siktförhållanden studeras i detaljplaneskedet 
för att få en trafiksäker miljö. Rapporten "Vägars och gators utformning", Trafikverket (VGU), 
anger angående sikt vid korsningspunkter en "minsta godtagbara längd" om drygt 80 m och en 
"önskvärd minsta längd" om ca 110 m vid 50 km/h. Vid 40 km/h gäller en "minsta godtagbar 
längd" om ca 60 m och en "önskvärd minsta längd" om ca 85 m.  
 
Om eventuell ny anslutning sker vid avsnitt där gällande hastighetsbegränsningar råder, 
rekommenderas fri sikt på 170 m (minsta önskvärda sikt enligt VGU, minsta godtagbara är ca 
130 m) vid 70 km/h respektive fri sikt på drygt 195 m (minsta önskvärda sikt enligt VGU, 
minsta godtagbara är drygt 150 m) gäller vid 80 km/h. 
 
Separat gång- och cykelväg längs Rejmyrevägen vore fördelaktigt att anordna ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Eventuellt bör denna sträcka sig till Lämmenäs. Även 
övergångsställen för gående och cyklister studeras i detaljplaneskedet för att få en trafiksäker 
miljö. Nya in- och utfarter från tomter till Rejmyrevägen bör ej tillåtas, utan in- och utfarter bör 
styras till mindre tillkommande gator ur säkerhetssynpunkt. 
 
Sydöstra delen, där den största koncentrationen av bostadsbebyggelse föreslås, trafikmatas via 
Bondesättersvägen enligt förslaget, vilket torde vara fördelaktigt då denna väg har ringa 
trafikmängd idag. För Bondesättersvägen behöver hastighetssänkning ske (tillåten hastighet 70 
km/h idag). För denna väg och tillkommande bostadsgator kan exempelvis 30-40 km/h vara 
lämpliga hastigheter.  
 
För riksvägen, se ovan under rubriken ”Riksintressen” i denna del ”Konsekvenser av 
programmets genomförande”.  
 
Trafikbuller 
Ett tillskott med ca 350 bostäder vid full utbyggnad skulle medföra en trafikökning i området. 
Schablonmässigt kan tillkommande hushåll innebära 1500-2000 ytterligare fordonsrörelser per 
dygn inom programområdet.  
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En trafikbullerberäkning har utförts i samband med pågående detaljplanearbete i närliggande 
Melby (Melby 3:3 m fl), ” Trafikbullerberäkning för Detaljplan Melby 3:3 mfl”, ÅF, 2016-11-
29. Utredningen avser bullerberäkningar längs riksväg 51. 
 
Utredningen redovisar bl a beräknade bullervärden vid framtida förhållanden, år 2040. 
Beräkningarna har gjorts utifrån 12000 fordon/dygn, varav 9 % tung trafik (enligt 
Trafikverkets websida hade riksvägen 8160 fordon/dygn, mätår 2014). 
 
Utifrån utredningen kan uppskattas att för den sträcka med hastighetsbegränsningen 70 km/h 
på riksvägen, nås ekvivalent bullernivå 60 dBA ca 75 m från riksvägen. Gränsen för 50 dBA är 
i samma avsnitt ca 140 m från riksvägen. Den maximala nivån om 70 dBA är i samma avsnitt 
ca 30 m från riksvägen. Terrängen i detta avsnitt med 70 km/h på riksvägen vid Melby torde 
vara ungefär motsvarande mark närmast riksvägen i aktuellt programområde som jämförelse. 
 
Programmet föreslår bostäder som närmast ca 100 m från riksvägen. Utifrån ovan beräkning 
finns förutsättningar för att den ekvivalenta nivån om 60 dBA, samt den maximala nivån om 
70 dBA (vid uteplats) ska kunna klaras gentemot riksvägen i stort sett för bostäder inom hela 
programområdet. 
 
Samtidigt behöver beaktas att aktuell planering innebär en trafikökning enligt vid full 
utbyggnad. Ökad trafik uppstår i huvudsak på Rejmyrevägen och riksvägen. 
 
Riktvärdet för den ekvivalenta nivån om 50 dBA vid uteplats torde ej klaras för bostäder 
närmast riksvägen. Eventuella störningar vid uteplats behöver uppmärksammas i fortsatt 
arbete. Uteplatser bör gå att lösa med skärm, delvis inglasning av uteplats eller ytterligare en 
balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att helt glasa in balkongen/uteplatsen för att 
begränsa bullret är inte en metod som bör accepteras. Man kan i enskilda fall tillåta att upp till 
hälften eller tre fjärdedelar av balkongen eller uteplatsen kan glasas in för att begränsa bullret 
(Boverket). Annan åtgärd vad gäller uteplats är att anordna alternativ uteplats (privat eller 
gemensam) där riktvärdet klaras. 
 
Ovan bullerberäkning och dess värden torde kunna ge en indikation på hur bullersituationen 
kan vara även för programområdet.  
 
Längs Rejmyrevägen behöver likaså bullersituationen uppmärksammas i fortsatt arbete. En 
sänkning till 50 km/h av hastighetsbegränsningen förordas i programmet. Om trafiken 
exempelvis ökar från dagens 1500 fordon/dygn till 3000-3500 fordon/dygn på Rejmyrevägen 
vid full utbyggnad, torde grovt uppskattat ca 15 m mellan väg och byggrätt behövas för att 
klara ekvivalent nivå om 60 dBA vid 50 km/h. Den maximala nivån om 70 dBA klaras 
generellt vid ca 30 m från väg. Riktvärdet för den ekvivalenta nivån om 50 dBA vid uteplats 
klaras uppskattningsvis närmare 40 m från väg. Längs Rejmyrevägen torde även åtgärder på 
uteplats enligt ovan behöva anordnas.   
 
Byggande bör ske med gällande riktvärden för trafikbuller som förutsättning. 
 
Eventuellt behov av bullerberäkning får tas ställning till i efterföljande detaljplaneskede. 
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Farligt gods 
En riskutredning, Riskutredning för utökad bebyggelse i Finspångs kommun, 2016, gjordes av 
ÅF i samband med detaljplanearbete i Melby. Detaljplanen innehåller bostäder samt förskola. 
Se vidare i avsnittet ”Planeringsförutsättningar” och rubriken Risker och 
störningar/Transporter med farligt gods. 
 
Bedömningen är att den redovisning av förslag till riskreducerande åtgärder som gäller för 
området i Melby bör kunna vara vägledande även för programområdet i Vistinge. 
 
Utifrån riskutredningen bör ingen bebyggelse tillåtas närmare än 15 m från riksvägens körbana. 
 
I Vistinge finns avkörningsräcke stora sträckor. Avkörningsskydd finns vid korsningsavsnittet 
riksväg 51/Rejmyrevägen. Räcket sträcker sig västerut över gång- och cykeltunneln som leder 
under riksvägen. Öster om korsningsavsnittet riksväg 51/Rejmyrevägen sträcker sig 
avkörningsskyddet ca 60 m.  
 
Vid byggnation mellan 15-35 m från riksvägen anges olika riskreducerande åtgärder på 
byggnader, dels i avståndsintervallet 15-25 m respektive 25-35 m. Dessa åtgärder, inklusive 
befintligt avkörningsskydd, bedöms som lämpliga även i Vistingeområdet. 
 
Riskutredningen bedömer att avkörningsskydd inte behövs för byggnation från och med 35 m 
avstånd från riksvägen. Dock föreslås andra åtgärder på byggnader. Dessa åtgärder bedöms 
som lämpliga även i Vistingeområdet. 
 
Bedömningen är att med de riskreducerande åtgärder som föreslås i nämnda riskutredning är 
aktuell planering i Vistinge lämplig. 
 
Risker med verksamheter 
Inga nämnvärt störande verksamheter, industrier mm finns i området.  
 
Avståndet till bergtäkten om ca 2 km avstånd från norra delen av programområdet torde vara 
på betryggande avstånd. Enligt rapporten Bättre plats för arbete, Boverket 1995, är riktvärdet 
minst 500 m skyddsavstånd mellan täktverksamhet (täkt- eller krossverk) och bostäder.  
 
Enstaka verksamheter kan kanske komma att bli aktuella i programområdet. Verksamheter i 
Vistinge bör vara av den art att den är förenlig med närhet till och integrerad med boende. 
 
Lantlig miljö 
Den mark och de byggnader som används för hästar/djurhållning arrenderas i nuläget ut. 
Hästverksamheten/Djurhållningen som finns idag i området avses försvinna eller åtminstone 
flyttas vid ett genomförande av programförslaget. Ett möjligt alternativt läge för t ex 
hästverksamhet – enligt resonemang i programförslaget – kan vara mellan Lämmenäs och 
Vistinge, på västra sidan Rejmyrevägen. Denna placering är på ett längre avstånd till eventuellt 
tillkommande bostäder. Om det i framtiden blir aktuellt med hästverksamhet i omgivningen 
bör lämpligt avstånd mellan hästverksamheter och bostäder samt skola ytterligare studeras.  
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Resonemang kring riktvärden, syn på hästverksamhet/-allergier mm enligt bl a Boverket 
redovisas i delen Planeringsförutsättningar under rubriken Djurhållning. Bl a anges där att 
allergener främst sprids inom 50-100 meter från platsen där hästarna vistas. Till djurhållningen 
som finns i Melby (Melby 5:1/3:3), bedöms de avstånd som råder till stall/gödselhantering (ca 
375 m söder om aktuell fastighet) samt kända beteshagar (ca 150 m till fastighetsgräns) vara 
tillfyllest.  
 
Samtidigt finns det positiva aspekter vad gäller lantlig miljö och det förutsätts att framtida 
boende ser det som en kvalitet med boende nära lantlig miljö.  
 
Sammantaget torde ingen nämnvärd påverkan ske vad gäller djurhållning. 
 
Radon 
Kommunens generella inställning att all byggnation inom kommunen ska ske radonsäkert. 
Radonsäkert byggande bör därför utföras i området. 
 
Förorenad mark 
På fastigheten Vistinge 6:6 finns redovisad potentiell förorening avseende tidigare 
drivmedelshantering. Marken är sanerad och tomten används som bostad idag. Inga ytterligare 
åtgärder torde därmed behövas. 
 
På fastigheten Vistinge 6:4 (gårdsbebyggelsen) finns redovisad potentiell förorening angående 
textilindustri, ytbehandling metaller, mekaniska/fysikaliska processer. Objektet är ej 
riskklassat. I efterföljande detaljplanearbete uppmärksammas detta. Eventuellt provtagning bör 
ske vid förändring av mark mm i detta område. 
 
Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten inom planområdet skall arbetet avbrytas 
och marken undersökas. 
 
Elektromagnetisk strålning 
Avstånd på ca 150 m till luftburen kraftledning med 400 kV styrka kan upprätthållas utifrån 
programförslaget. Till kraftledning med 130 kV styrka kan ca 60 m upprätthållas utifrån 
programförslaget. Vid dessa avstånd uppnås ca 0,2 µT vad gäller elektromagnetisk strålning 
enligt broschyren Magnetfält och hälsorisker, utgiven av Socialstyrelsen m fl myndigheter. 
Bedömningen med nuvarande kunskap är att dessa avstånd anses vara lämpliga.  
 
Risk för höga vattenstånd 
Glans/Ysundavikens medelvattenstånd är på ca 22 m ö h. Marken inom föreslagna 
utbyggnadsområden för bostäder ligger på som lägst ca 25 m ö h, vilket bedöms som 
betryggande nivå. Inga bostäder föreslås nära yta som kan översvämmas enligt utförd 
översvämningskartering.  
 
Föreslagen placering för verksamheter (t ex handelsetablering, butik mm) relativt nära 
riksvägen ligger i anslutning till yta med risk för översvämning (vid Vistingebäckens utlopp till 
Ysundaviken). I fortsatt arbete behöver detta uppmärksammas. Byggnader bör ej placeras där 
översvämningsrisk finns. Alternativt behöver grundläggningsnivån säkerställas i detaljplan, 
eller bör bestämmelse om färdigt golvnivå införas i detaljplan. Även källarlösa hus bör 
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säkerställas i detta avsnitt. Ytan närmast riksvägen, ytan som riskeras att översvämmas, torde 
vara mest lämpad för parkering, uppställning av fordon, logistikytor mm.  
 
Sammantaget torde risker med översvämning vara små utifrån föreslagen planering.  
 
Ras- och skredrisk 
Risker för skred (ravin i lösa jordlager) behöver särskilt uppmärksammas kring Vistingebäcken 
i ett avsnitt ca 100 m söder om den göl som Vistingebäcken är ansluten till. Likaså finns 
förutsättningar för skred i finkornig jordart bl a i delar längs Ysundaviken, samt i områden med 
lerjordar mm på mark med större lutningar. Detta uppmärksammas i fortsatt arbete. 
 
Risker för ras och skred utreds i kommande geoteknisk undersökning som behöver utföras 
detaljplaneskede. 
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FORTSATTA UTREDNINGAR OCH STUDIER  
I det fortsatta planarbetet behöver bl a följande frågor studeras vidare för att kunna ta fram ett 
mer detaljerat förslag vid upprättande av detaljplan: 
 
1. Klarläggande avseende avgränsning av efterföljande detaljplaneområden, vilka fastigheter 
som ska ingå, etappindelning av utbyggnad/detaljplaner.  
 
2. Studier kring framtida bostadsbebyggelse behövs exempelvis vad gäller antal 
lägenheter/hushåll det kan komma att röra sig om, tomtstorlekar, byggnadsarea/bruttoarea, 
exploateringsgrad, våningsantal/byggnadshöjd. Likaså om det finns behov av bestämmelser 
angående färgsättning på byggnader, enhetliga färger/material på tak mm, t ex i närheten av 
befintlig bebyggelse.  
 
3. Behov av och placering, inklusive ytbehovet, för eventuell förskola.  
 
4. I fortsatt arbete behöver klarläggas eventuella behov av handelsetablering (t ex 
livsmedelsbutik), fritidsverksamhet (fotbollsplan, hästanläggning, motionsspår mm), 
husbilsuppställning, kontor och andra verksamheter.  
 
5. Klarläggande behövs kring hästverksamheten/djurhållningen, t ex om den ska upphöra eller 
flyttas (mark arrenderas ut för ändamålet idag). 
 
6. Åtkomst, logistik, eventuellt behov av ytterligare p-platser samt eventuell påverkan på natur 
i strandzonen avseende iläggningsplats/bryggplatser behöver studeras.  
 
7. De geotekniska förhållandena behöver översiktligt undersökas i kommande 
detaljplanearbete. Även risken för ras och skred inom vissa delar behöver uppmärksammas i 
samband med geoteknisk undersökning. 
 
8. Eventuell förekomst av förorenad mark i anslutning till utpekad potentiell förorening bör 
undersökas i kommande detaljplanearbete. 
 
9. En översiktlig naturinventering kan eventuellt komma att behövas i fortsatt arbete.  
Det bör t ex klarläggas om klassade/utpekade hagmarker behöver betas e dyl. Eventuellt kan 
skötselplan behövas för vissa områden. 
 
10. Klarläggande över eventuella biotopskyddade objekt (åkerholmar, diken, stenmurar mm) 
görs i detaljplaneskedet. 
 
11. Klarläggande kring eventuella intrång inom strandskydd. Liksom vilka vattendrag som kan 
bedömas omfattas av strandskydd. 
 
12. Arkeologin behöver klarläggas i fortsatt planering. 
 
13. Särskild VA-utredning (dricksvatten- och avloppslösning) behöver utredas, för 
tillkommande samt befintlig bebyggelse i Vistinge. Kommunen avser genomföra en förstudie 
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för spillvattenlösningar i stråket mellan Finspång och Norrköping. I denna förstudie ingår även 
dricksvattenförsörjning. 
 
14. Dagvattenhanteringen bör klarläggas i detaljplaneskedet. Studier är särskilt viktiga i 
anslutning till ekologiskt känsliga Vistingebäcken, vilken även leder till Glan. 
Fördröjningsdammar etc kan behövas. Dagvattenutredning kan bli aktuellt i detaljplaneskedet. 
 
15. Förprojektering av vägar och VA bör göras under detaljplaneprocessen. 
 
16. Behov av och placering av tekniska anläggningar, såsom transformator, pumpstationer etc  
utreds i detaljplaneskedet. 
 
17. Möjlighet till närvärmeverk i området bör studeras i fortsatt arbete. 
 
18. Korsningsavsnittet Rv 51/Rejmyrevägen behöver studeras i efterföljande arbete angående 
eventuellt behov av åtgärder på Rejmyrevägen, såsom t ex ytterligare fil på Rejmyrevägen för 
svängande trafik mot Norrköping. 
 
19. Siktförhållanden vid nya anslutningar med t ex Rejmyrevägen studeras. Nya anslutningar 
med länsväg kräver samråd med Trafikverket.  
 
20. Utformning av gator, t ex bredder, mått för vändzoner mm studeras i detaljplaneskedet. 
 
21. Studier behöver göras kring eventuell separat gång- och cykelväg, t ex längs 
Rejmyrevägen. Eventuellt bör denna sträcka sig till Lämmenäs. Säkra övergångsställen mm 
behöver även undersökas. I fortsatt arbete bör även uppmärksammas kring lämpligast (gen) 
anslutning för gång- och cykeltrafiken till gång- och cykeltunnel under Rv 51. 
 
22. Möjligheter att anlägga ytterligare hållplats, t ex vid korsningen 
Rejmyrevägen/Bondesättersvägen bör klarläggas.  
 
23. En detaljplaneändring bör eventuellt göras för ny väg till Notbokullen som anordnats (ny 
anslutning från omstigningsplatsen och samtidigt avstängd anslutning till riksväg 51). 
 
24. En sänkning av hastighetsbegränsningen på Rejmyrevägen bör utredas. 
 
25. Bullerberäkningar kan behöva utföras under detaljplaneprocessen. Särskilt 
uppmärksammas bostadsbebyggelse som placeras inom ca 150 m från riksvägen samt ca 50 m 
från Rejmyrevägen.  
 
26. Avstånd till byggrätt från farligt godsled (Rv 51) uppmärksammas. Utförd riskutredning för 
Melbyområdet vid riksväg 51 bör kunna ligga till grund även för aktuell planering i Vistinge. 
Riskanalys kan behöva göras i detaljplaneskedet, om avsteg sker från riskutredningens 
rekommendationer.  
 
27. Området närmast riksvägen vid Vistingebäckens utlopp till Ysundaviken (öster om 
Rejmyrevägen) behöver uppmärksammas vad gäller risk för översvämning.  
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28. I efterföljande detaljplanearbete behöver behovsbedömning göras för att utröna om behov 
finns av upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
29. Komplettering och inmätning av grundkarta behövs i efterföljande detaljplaneskede. I 
nuläget saknas kartunderlag för vissa delar av området.  
 

 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Efter det att kommunfullmäktige antagit programmet kan den fortsatta planeringsprocessen 
inledas med detaljplaneförfarande. Vissa delar av programområdet behöver inte följas av 
detaljplaneläggning då de faktiska förhållandena stämmer med gällande detaljplan. 
 
I detaljplanearbetet bör bl a beaktas följande: 
 
- Ställningstagande behöver tas till huvudmannaskap för allmän platsmark (gator, 
naturområden mm) i området. Antingen är kommunen huvudman eller t ex en samfällighet 
(som i Melby) som ansvarar för allmän plats.  
 
- Olika väghållare (staten, vägsamfällighet, enskild) finns inom programområdet. Dessa 
förhållanden behöver uppmärksammas och klargöras. Inklusive eventuella servitut, 
nyttjanderätter e dyl för tillfart till fastigheter mm (t ex Larstorp 1:2 samt Vistinge 6:17).  
 
- I fortsatt arbete behöver klarläggas kring sträckning av nedgrävd 10 kV-ledning. Det är 
viktigt ur rent tidsmässigt perspektiv då förändring av sträckning/flytt av ledning är 
tidskrävande (ny koncession kan krävas).  
 
- Ledningar och eventuella ledningsrätter av olika slag passerar genom området. Möjlighet att 
flytta ledningar och/eller gräva ner i mark kan medges via överenskommelse med 
ledningsägare. 
 
- Ställningstagande behöver tas om programområdet avses omfattas av kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta är avhängigt vilken VA-lösning (enskild eller 
kommunal anläggning) som väljs, utifrån vad planerad VA-utredning säger. Om programmet 
kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA behövs kommunfullmäktigebeslut.  
 
- Eventuell påverkan på och upphävande av biotopskydd kräver dispens efter samråd med 
länsstyrelsen. 
 
- Trafikförbättrande åtgärder, nya anslutningar med länsväg kräver samråd med Trafikverket. 
 
- Vattenverksamhet: En viss utfyllnad för diskuterad iläggningsplats/ramp i Ysundaviken torde 
krävas för räddningstjänstens ändamål. För arbete i vatten gäller enligt 11 kap MB att yta för 
anläggning i vatten upp till 3000 m2 prövas av länsstyrelsen (över 3000 m2 prövas av Mark- 
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 58 (58)  

och miljödomstolen). Kommunen bedömer preliminärt att planens genomförande innebär 
anmälningspliktig verksamhet (anläggning högst 3000 m2) och därför prövas av Länsstyrelsen.  
 
Anmälningsplikt kan föreligga om anläggning (t ex dagvattenanläggningar) förläggs inom 
vattenområde (område som täcks av vatten vid ett 100-årsflöde).  
 
- Det bör klarläggas kring skötsel/ansvar för ramp för räddningstjänstens ändamål samt 
bryggor (t ex kommunens ansvar eller som gemensamhetsanläggning, eller annat). Likaså om 
det bör bildas servitut, gemensamhetsanläggning e dyl för tillfarten/parkering till ramp samt 
gemensam bryggplats. Detta behöver utredas i efterföljande planarbete. 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
 
Programförfattare och medverkande tjänstemän 
Kommunen med dess tjänstemän har genomfört programarbetet med hjälp av Planteamet 
i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson.  

Finspång den 6 april 

 
Carina Järnmark 
Planarkitekt 
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Checklista för behovsbedömning 

Komplexa detaljplaner/program 

Datum: 2018-02-08 

Dnr.: 20xx.xxxx 

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 

BEHOVSBEDÖMNING  

 

Planprogram för Vistinge by (Vistinge 6:4 m.fl.). 

 

 

Beskrivning 

Typ av plan: Detaljplaneprogram för i huvudsak bostäder.  

Beskriv befintliga förhållanden: Större delen av området är oexploaterat. Området består i 
stora delar av jordbruksmark samt skogsmark. Området är 
relativt kuperat, i synnerhet i skogspartierna. 

I Vistinge finns knappt 10 bostadshus. Bebyggelsen är i hu-
vudsak koncentrerade kring Rejmyrevägen. 
 
Ett tiotal bostadstomter finns även i Notbokullen i sydvästra 
delen, vid Glan.   

Beskriv planförslaget: Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad 
husproduktion med villor, radhus och mindre flerbostadshus. 

Programmet tar även upp frågan om barnomsorg.  
 
Programmet redovisar även möjlighet till viss kommersiell 
service mm i närheten av riksväg 51. 
 
Diskussion förs likaså angående eventuella fritidsverksam-
heter, såsom hästverksamhet och motionsspår. Även ilägg-
ningsplats för räddningstjänstens ändamål samt bryggplatser 
vid Ysundaviken tas upp i programmet. 
 

Medverkande tjänstemän: Kommunen med dess tjänstemän har genomfört programar-
betet med hjälp av Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gus-
tavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson.  

 

Behovsbedömning Ja/ Nej Beskrivning 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 
- Gällande planer och program 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Utvecklingen är i linje med 
kommunens gällande översiktsplan, 
där Vistinge ingår i beteckningarna 
”Utvecklingsområden – Stråket 
Finspång – Norrköping” och 
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 Sid 2 (9)
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Miljömål (nationella och lokala) 

 

 
 

- Riksintressen (se även Naturvård, Kultur-
miljö och Friluftsliv) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 
Nej 

”Bysatsningar inom 
utvecklingsområdena” vid Vistinge 
by/Melby.  

En detaljplan gäller för Notbokullen 
i sydvästra delen av programom-
rådet. Detaljplanen fastställdes 14 
juni 1966. Planen är bl a för 10 bo-
stadstomter. 

 

En detaljplan för villatomter finns 
för Melby, strax sydost om pro-
gramområdet. En sträcka (ca 200 
m) av planlagd lokalgata i nämnda 
plan ingår i aktuellt programom-
råde. 

 

Planen bedöms inte stå i motsätt-
ning till de nationella eller lokala 
miljömålen. 
 

Programområdet omfattas av riksin-
tresse för totalförsvaret enligt kapi-
tel 3:9 i miljöbalken. Riksintresset 
som omfattas är; Influensområde 
luftrum (Malmslätt flygfält). Riks-
intresset ”Stoppområde höga objekt 
flygfält” (Malmslätt flygfält) an-
gränsar till programområdet. Inom 
nämnda områden föreligger restrikt-
ioner för höga objekt.  
 
Föreslagen bebyggelse som medges 
inom planområdet blir ej så hög att 
försvarsmaktens riksintressen på-
verkas på något olämpligt sätt. 
 
Genom programområdet passerar  
Riksväg 51 (Rv 51), vilken leder 
mellan bl a Norrköping och Fin-
spång. Vägen är av riksintresse en-
ligt 3 kapitlet miljöbalken. 
 
Kommunen anser att föreslagen 
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 Sid 3 (9)
 

 

planering inte påverkar riksintresset 
(Riksväg 51) på något olämpligt 
sätt. 

Påverkas landskapsbilden (stadsbild, land-
skapsbild) 
- In- och utblickar 
 

 

 

 
 

- Historiska samband 

 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nej 

 

 
Programförslaget förändrar land-
skapsbilden, främst genom att öp-
pen jordbruksmark bebyggs. Dock 
kvarstår en hel del skog i området 
som mildrar effekten. 

Planen bedöms inte påverka land-
skapsbilden på något betydande 
sätt.  

Några historiska samband bedöms 
ej påverkas. 

Påverkas naturmiljö/ naturvård (inkl biolo-
gisk mångfald)? 
- Riksintresse för naturvård 
- Natura 2000-område 
- Naturreservat/ Naturskydd 

- Strandskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nej 
Nej 
Nej 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riksintresse för naturvård berörs ej. 
Natura 2000-objekt berörs ej.  
Naturreservat e dyl berörs ej.  
 
Strandskyddsområde berörs (Vist-
ingebäcken samt Glan). Ett upphä-
vande av strandskyddet inom 100 m 
från stranden avses göras för kvar-
tersmark i begränsad omfattning.  

Kommunen anser att planområdet 
är område som behöver tas i an-

språk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse, ett område som 
tillgodoser kommunens behov av 
landsbygdsutveckling. Likaså är 
delar av området avskilt från stran-

den av länsvägen och del av plan-
området är ianspråktagen mark för 
befintlig bostadsbebyggelse. 

Strandskyddets syfte bedöms som 
helhet inte påverkas negativt av 
planens genomförande. Strand-
skyddszon berörs i liten omfattning. 
Ingen särskilt värdefull natur berörs 
inom zonen.  
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- Rödlistade arter 
 

 

 

- Annan värdefull natur 

 

 

Nej 
 
 
 
 
 

 
Nej 

Rödlistade arter kan eventuellt fin-
nas t ex längs Vistingebäcken och 
inom nyckelbiotopen i sydöstra de-
len av programområdet. Ingen ex-
ploatering föreslås i dessa delar. 
Ingen påverkan torde ske på kända 
rödlistade arter. 

Klassade/utpekade naturvärden, av 
såväl kommunen, Länsstyrelsen 
samt Skogsstyrelsen, har bevarats 
utifrån programmets uppbyggnad. 
Biotopskyddade objekt behöver 
uppmärksammas i fortsatt arbete. 

Påverkan på naturvärden bedöms 
som mycket liten inom detta större 
programområde.  

Påverkas rekreation och friluftsliv? 
- Riksintresse för friluftsliv 
- Befolkning 
- Grönstruktur 

Nej Inga utpekade områden för frilufts-
liv eller rekreation finns. Område 
som ianspråktas för bebyggelse mm 
torde inte nämnvärt användas för 
rekreation då det i huvudsak består 
av öppen jordbruksmark. Ingen 
nämnvärd påverkan torde ske för 
friluftslivet eller ur rekreationsvärde 
genom föreslaget. 
 
De grönstråk mm som planeras in i 
området ger möjlighet till gångs-
tråk, rekreation mm. 

Påverkas kulturmiljö/ kulturarv? 
- Riksintresse för kulturmiljö 
- Kulturreservat 
 

- Fornminne 
 

 

 

- Byggnadsminne 
- Kulturminnesvård 

 

 
Nej 
Nej 

 
Nej 
 
 
 
 
 
Nej 
Nej 

 

 

Berörs ej. 
Berörs ej. 
 

Inom planområdet finns ett fåtal 
registrerade fornlämningar.  

Med föreslagna respektavstånd till 
fornlämningar bedöms ingen påver-
kan ske på kända fornlämningar. 

Berörs ej. 
Berörs ej. 
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- Annan värdefull kulturmiljö 

 

Nej 
 
 

Inget särskilt utpekat område för 
kulturmiljön påverkas. Inga särskilt 
utpekade byggnader av kulturvärde 
finns i området enligt kommunens 
kulturmiljöprogram. 

Då inga särskilt utpekade byggna-
der av kulturvärde finns utpekade, 
bedöms ingen nämnvärd påverkan 
ske på kulturmiljö med anledning 
av programförslaget.   

Påverkas omgivande miljö? 
- Mark 
- Luft 
 

 

- Vatten 
 

 

 

 

- Klimat 

 
Nej 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
Nej 

 
 

Tillskottet av emissioner genom 
trafik i samband med nya bostäder 
ökar. Miljökvalitetsnormerna över-
skrids dock ej. 
 

Dagvattenhanteringen i anslutning 
till Vistingebäcken är viktig att 
uppmärksamma i fortsatt arbete. 
Vattenfrågan är såväl viktig ur eko-
logisk synpunkt som ur dricksvat-
tensynpunkt (Vistingebäcken leder 
till Glan som är dricksvattentäkt). 
 
Aktuell planering bedöms inte på-
verka mark, luft, vatten eller klimat 
på något betydande sätt.  

Motverkar planen hushållning av naturresur-
ser och andra resurser? 
- Mark, vatten, materiella resurser mm 
- Transporter, kommunikationer, energi mm 

Nej Planen bedöms inte motverka hus-
hållning av naturresurser och andra 
resurser.  

Utvecklingen är i linje med 
kommunens gällande 
översiktsplanen, där Vistinge utgör 
utvecklingsområde för bostäder 
mm. 

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår 
störningar från omgivningen eller ger planen 
upphov till störningar? 
- Buller/ Vibrationer 
 

 

 

Ja 

 

 

Genom programområdet leder riks-
väg 51. 
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- Föroreningar (mark, luft, vatten) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nej 

 

 

 

 

En trafikbullerberäkning har utförts 
i samband med pågående detaljpla-
nearbete i närliggande Melby. 

Utifrån utredningen kan uppskattas 
att för den sträcka med hastighets-
begränsningen 70 km/h på riksvä-
gen, når ekvivalent bullernivå om 
60 dBA ca 75 m från riksvägen. 
Den maximala nivån om 70 dBA är 
i samma avsnitt ca 30 m från riks-
vägen. 

Programmet föreslår bostäder som 
närmast ca 100 m från riksvägen. 
Utifrån ovan beräkning finns förut-
sättningar för att den ekvivalenta 
nivån om 60 dBA, samt den maxi-
mala nivån om 70 dBA (vid ute-
plats) ska kunna klaras gentemot 
riksvägen i stort sett för bostäder 
inom hela programområdet. 
 
Riktvärdet för den ekvivalenta ni-
vån om 50 dBA vid uteplats torde ej 
klaras för bostäder närmast riksvä-
gen. Eventuella störningar vid ute-
plats behöver uppmärksammas i 
fortsatt arbete. 
 
Längs Rejmyrevägen behöver likaså 
bullersituationen uppmärksammas i 
fortsatt arbete. En sänkning till 50 
km/h av hastighetsbegränsningen 
förordas i programmet. 

 
Marken på fastigheten Vistinge 6:6 
(tidigare drivmedelshantering) är 
sanerad och tomten används som 
bostad idag.  
 
På fastigheten Vistinge 6:4 finns 
redovisad potentiell förorening an-
gående textilindustri, ytbehandling 
metaller, mekaniska/fysikaliska 
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- Överskrids miljökvalitetsnormer? 

 

 

 

 

Nej 

 

processer. I efterföljande detaljpla-
nearbete uppmärksammas detta. 
Eventuellt provtagning bör ske vid 
förändring av mark i detta område. 

 
Vattenförekomsten Glan har en 
otillfredsställande ekologisk status. 
Senast år 2021 ska den ha uppnått 
god ekologisk status. 
 
Dagvattenhanteringen behöver klar-
läggas i detaljplaneskedet. Studier 
är särskilt viktiga i anslutning till 
ekologiskt känsliga Vistingebäcken, 
vilken även leder till Glan. Dagvat-
tenutredning kan bli aktuell. 
 
En förstudie avses genomföras för 
att utreda hur vatten- och avlopps-
frågan i stråket mellan Finspång och 
Svärtinge ska lösas på längre sikt. 
 
Eventuellt kan det bli frågan om 
etappvisa lösningar, t ex att mindre 
reningsverk görs i Visingenområdet 
för en första etapputbyggnad, där 
det efter ytterligare etapper behöver 
göras en större lösning med anslut-
ning till det kommunala VA-
systemet. VA-försörjningen är en 
mycket viktig fråga att klarlägga.  
 
MKN Luft: 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. Beräkningarna 
visar att det för närvarande inte 
finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne. 

Finns det risker för …? 
- Översvämning 

 

Nej 

 

Inga bostäder föreslås nära yta som 
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- Erosion 

 

 

 

 

 

Nej 

kan översvämmas enligt utförd 
översvämningskartering. 
 
Verksamheter nära riksvägen ligger 
vid yta med risk för översvämning 
(vid Vistingebäckens utlopp). Detta 
uppmärksammas i fortsatt arbete. 
 
Risker för skred (ravin i lösa jordla-
ger) behöver uppmärksammas kring 
Vistingebäcken i ett avsnitt ca 100 
m söder om den göl som bäcken är 
ansluten till. Bostäder föreslås ej i 
direkt anslutning till bäcken. 
 
Förutsättningar för skred i finkornig 
jordart kan finnas bl a i delar längs 
Ysundaviken, samt i områden med 
lerjordar mm på mark med större 
lutningar. Detta uppmärksammas i 
fortsatt arbete. 

 

Slutsatser om fortsatt utredningsbehov 

Samlad bedömning: Planeringen enligt programmets uppbyggnad kommer att 
medföra viss miljöpåverkan, men den bedöms inte vara be-
tydande. 

Kommer planen att leda till be-
tydande miljöpåverkan? 

Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en bety-
dande påverkan på miljön.  

 

 

Motiverat ställningstagande: Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en bety-
dande påverkan på miljön. Men för efterföljande detaljplane-
arbete behöver särskild behovsbedömning göras. Ny kunskap 
kan tillkomma som göra att ställningstagandet kan revideras i 
senare skede. 

Följande aspekter behöver särskilt studeras i efterföljande 
detaljplanearbete:  

VA-försörjningen för Vistinge. 
 
Dagvattenhanteringen, i synnerhet i anslutning till Vistinge-
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bäcken, ur ekologisk synpunkt samt ur dricksvattensynpunkt 
(Vistingebäcken respektive Glan). 
 
Utveckling inom strandskyddsområde. 
 
Trafikbuller från riksväg 51 studeras. 

Datum: 2018-02-08 

Namnunderskrift  
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Carina Järnmark 

2018-04-19  1 (2)  

Dnr KS.2017.1130  

  

 

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 Rejmyre 1:205, hotell, Finspångs 
kommun  

 

 

Sammanfattning 

I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 

tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt 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 möjiggöra nya etableringar och exploateringar 

av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med 

översyner av gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden 

utifrån de nya tillväxtmålen. 

Syftet med detaljplanen för Rejmyre Hotell är att utreda möjligheten att bebygga 

fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort med hotell. Även en 

bostadslägenhet för tillsyn av hotellverksamheten medges i planen. 

 

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 många synpunkter från olika perspektiv.  

 

 

Förslag till beslut 
 

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Rejmyre 
1:205 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 
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 
planförslaget för fastigheten Rejmyre 1:205. 
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Carina Järnmark 

2018-04-19  2 (2)  

Dnr KS.2017.1130  

  

 

 

3. Att föreslå Kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta detaljplanen 
för fastigheten Rejmyre 1:205 till Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
27§ plan- och bygglagen. 

 

Bilagor 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning MKB 
Fastighetsförteckning (denna får inte vara äldre än 2 månader och tas därför fram 
när samråd ska ske.) 

 

Expediering 
Beslut ska delges till: 
Sektor Samhällsbyggnad 
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Checklista för behovsbedömning 

detaljplaner 

Datum: 2018-04-18 

Dnr: KS.2017.1130 

1 (7)

 

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 

 

Behovsbedömning  
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-
balkens MKB-förordning 
 
Planens beteckning Detaljplan för Rejmyre 1:205 

Planens syfte och lo-
kalisering 

Planens syfte är att utreda möjligheten att bebygga fastigheten 

Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort med hotell. 

  

  

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  

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 
åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 
(1998:905) om MKB. 

 X  

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  

 

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 

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.   
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 Sid 3 (7)
 

 

 

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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 p
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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    

Rekreationsområde  x  Fastighetens användning ändras till hotell 

Tyst/ostörd miljö X    

Barriäreffekter X    

Social miljö som aktivitets-
plats, träffpunkter, förenings-
liv 

X    

Trygghet i utemiljöer X    

Kulturmiljö X    

     

     

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 
risk för dricksvattenbrunnar 

X    

Skredrisk X    

Översvämningsrisk X    

Lokalklimat X    

Ljusförhållanden X    

Radon i mark  X  Finspångs kommun generella inställning är 

att all byggnation ska ske radonsäkert. 
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 Sid 4 (7)
 

 

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. 

Gifter i miljön och markför-
oreningar 

x    

Buller från omgivning och till 
omgivning 

x  
 

 

  

Buller vid fasad? x    

EMF/strålning x     

Mängden av hälsofarliga äm-
nen i luft (verksamheter, tra-
fik, uppvärmning, partiklar, 
lukt, allergener etc) 

x    

Mängden hälsofarliga ämnen i 
vatten 

x    

Olycksrisk - farligt gods och 
farliga ämnen. 

x    

Olycksrisk - trafiksäkerhet x    

Trafiksituationen inom och 
utom planområdet 

 X  Trafikalstring:  Fastighetens användning ändras 

från bostad till hotell 

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    

     

Naturmiljö och vattenmiljö  

Skyddsvärd naturmiljö x    

Kända skyddsvärda arter x    
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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. 

Speciella särdrag i naturmil-
jön och vattenmiljön och 
sammansättningen av 
växt/djurarter. 

x    

Rödlistad eller hotad 
växt/djurart  

x    

Möjligheten för flora och 
fauna att röra sig mellan olika 
områden. 

x    

 

Hushållning med resurser  

Alstringen av avfall  x  Fastighetens användning ändras från bostad 

till hotell 

Landskaps-/ stadsbild x    

Nyttjandet av befintlig infra-
struktur, 
(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

 Helt 

↑ 

Delvis 

→ 

Inte 
alls    

↓ 

Fastighetens användning ändras från bostad 

till hotell 

 x  

Nyttjandet av befintliga bygg-
nader 

x    

Nyttjandet av närliggande 
service,(lokaltrafik, affär, fri-
tidsanl. etc.)  

x    

Fastighetsnära källsortering  x    

Människors möjlighet att gå 
eller cykla som mest ration-
ella färdsätt. 

x   Även gå eller cykla till närmaste kollektivtrafik. 

Möjlighet att nyttja odlingsbar 
mark 

   Ej aktuellt 

Sammanhängande orört 
markområde. 

   Ej aktuellt 
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 Sid 6 (7)
 

 

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. 

Riksintressen   

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

x    

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt 

x    

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    

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? 

 x  

Påverkar planen byggnads-
minne, fornminne, världsarv 
etc? 

 x  
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 Sid 7 (7)
 

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Innebär planen komplette-
ringsbebyggelse eller förtät-
ning av tätorten? 

x   

 
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  
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  

 

 

 

Upprättad av 

Planarkitekt: Carina Järnmark 
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Detaljplan för 
 

Rejmyre 1:205  

Finspångs kommun 

 Planbeskrivning  

 

     

Dnr KS.2017.1130 

Datum 2018-04-18 

Samrådshandling 

 

Antagen 20XX-XX-XX 

Laga kraft 20XX-XX-XX 

 

Glasbruksvägen (Länsväg 1175) 

Finspångsvägen (Länsväg 1173) 
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D E T A L J P L A N  F Ö R   

Rejmyre 1:205 

Finspångs kommun 

 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se
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F I N S P Å N G S  K O M M U N  

 

 

Samrådshandlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

• Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument) 

• Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000 

• Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)  

Bilaga: Behovsbedömning  

Planens syfte och huvuddrag 

En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur 
miljön avses att förändras eller bevaras. 

Syftet med planen är att utreda möjligheten att bebygga fastigheten Rejmyre 
1:205 inom Rejmyre tätort med hotell. Även en (1 st) bostadslägenhet för 
tillsyn av hotellverksamheten medges i planen.  

Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är 
bebyggd med en bostadsbyggnad.  

Tillfart till aktuell fastighet sker via Metallvägen.  

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 
miljöpåverkan. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet omfattas inte av något 
riksintresse.  

Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen bedöms inte överskrida några 
miljökvalitetsnormer.  

MKN 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 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 
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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.1 

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt. 

Inga sjöar eller vattendrag finns i närheten till planområdet. Närmsta sjö 
som finns utpekad i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) är Hunn, ca 
700 m från planområdet. MKN för vatten för Hunn har enligt senaste 
klassningen "god ekologisk status" enligt VISS.  

Planförslaget bedöms inte påverka MKN för vattenmiljön på ett negativt 
sätt. Dagvattnet inom planområdet bör om möjligt fördröjas lokalt.  

Plandata 

Lägesbestämning 

 

Planområdets avgränsing (fastigheten Rejmyre 1:205) 

Planområdet ligger i östra delen av tätorten Rejmyre. I öster, väster och 
söder avgränsas planområdet av bostadstomter och i norr av Metallvägen.  

Planområdet är ca 4000 m2 stort. 

                                                 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheten Rejmyre 1:205 som berörs är i privat ägo. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i 
Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige. 

I översiktsplanen från 2011 anges inga särskilda riktlinjer, utan aktuellt 
område ingår i beteckningen ”Planlagda områden” (områden med 
detaljplan eller områdesbestämmelser).   

 

Utsnitt ur gällande översiktsplan. Aktuellt planområde inom rosa ring. 

Översiktsplanen är därefter aktualitetprövad och beslutad av 
kommunfullmäktige 2016-01-27, Kf § 8. Ingen förändring föreslogs för 
planområdet i samband med aktualitetsprövningen. 

Aktuell planläggning får därmed anses ej strida emot gällande översiktsplan.  
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Detaljplaner 

  

Utsnitt ur gällande detaljplan. 

Planområdet är planlagt sedan tidigare. Gällande detaljplan ”B40” 
fastställdes av Länsstyrelsen 1968-12-30. För fastigheten Rejmyre 1:205 
gäller ”BF, Område för bostadsändamål, fristående hus” i gällande 
detaljplan.  

Enligt gällande plan får en huvudbyggnad samt ett uthus uppföras till en 
sammanlagd byggnadsarea om 175 m2. Vidare tillåts 2 våningar för 
huvudbyggnad, till en byggnadshöjd av 7,2 m. 

Strandskydd 

Planområdet ligger ej nära någon sjö eller vattendrag och omfattas därmed 
ej av strandskydd. 

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 då en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Metallvägen 
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Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 
detaljplanen för aktuellt planområde har i behovsbedömningen konstaterats 
att det inte föreligger betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.  

Riksintresse  

Planområdet omfattas inte av något riksintresse.  

Andra förordnanden mm 

Aktuellt planområde, inklusive hela orten med omgivning, omfattas av 
vattenskyddsområde för sjön Hunn (planområdet ligger inom sekundär zon). 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-12 att ge samhällsplaneringsenheten i 
uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 
 

Mark- och vegetation 

Planområdet utgörs av en större bostadstomt. Marken sänker sig successivt 
från sydväst från drygt 57 m ö h till drygt 53 m ö h vid Metallvägen i norr. 
En mindre kulle finns i sydvästra hörnet av tomten. Några större träd samt 
buskar finns på tomten. På senare år har ett antal träd tagits ned på tomten. 

Ingen klassad eller skyddad natur finns inom planområdet. Planförslaget 
torde därmed inte innebära någon påverkan för djur- och växtlivet i området. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta är det främst sandig morän södra delen av tomten 
och postglacial silt norra delen av tomten. I sydöstra hörnet av tomten är det 
glacial silt enligt samma karta. 

Viss del av området är bebyggd med bostadshus. Någon geoteknisk 
undersökning har ej gjorts i samband med planarbetet. För ny byggnation 
behöver geoteknisk undersökning utföras innan byggande sker. Någon 
geoteknisk utredning bedöms inte nödvändig för detaljplanen, utan utreds i 
samband med bygglov. Det är exploatörens ansvar att genomföra en 
detaljerad geoteknisk undersökning.   
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Kulturmiljö 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Rejmyre tätort, ej avgränsad tätortsmiljö, är av regionalt intresse för 
kulturmiljövården och finns redovisat i NATUR & KULTUR - miljöer i 
Östergötland, Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Länsstyrelsen, 
1983.  

Nämnda rapport anger följande för Rejmyre (beteckning ”K9 Rejmyre, 
Skedevi socken”): Orten Rejmyre har bildats kring glasbruket som fick sina 
privilegier år 1810. Bostadshusen lades i anslutning till bruket utmed en 
bruksgata. Bruksherrgården med sina två flyglar samt ett par 
arbetarbostäder, flerfamiljshus i 2 ½ plan under sadeltak, finns bevarade 
från brukets tillkomsttid. En tidig byggnad är också kyrkan som började 
byggas 1837. I den övriga bebyggelsen, bl a med skola (1898), affär och 
restaurang, finns många hus från 1800-talets andra hälft. Från tiden innan 
glasbruket härrör ”Grindstugan”, en 1700-tals enkelstuga. Trots att äldre 
hyttor saknas och att ny- och ombyggnader skett bland den omgivande 
bebyggelsen har en särprägel av bruksmiljö bevarats, vars historiska 
framväxt det är möjligt att följa. 
 
Inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde torde beröras utifrån ovan 
redovisat. 

 

Utsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram från 2015. 

Vidare har ett kulturmiljöprogram, ”Program för kulturmiljövård i 
Finspångs kommun”, Finspångs kommun, 2015, upprättats. Inga 
kulturmiljöer/-byggnader inom eller i direkt anslutning till planområdet 
finns redovisade i programmet. Till närmsta utpekade byggnad, 

Planområde 
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Glasbruksvägen 13 (affärsbyggnad), är avståndet ca 80 m. Till kyrkan är det 
drygt 300 m, och till kyrkomiljö i övrigt (med bl a församlingshemmet) är 
det ca 200 m.  
 
Ingen påverkan på byggnader av kulturvärde utifrån kommunens 
kulturmiljöprogram torde därmed ske.  

Ingen registrerad fornlämning finns inom planområdet. Närmsta 
fornlämning är ca 150 m åt sydväst. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 
tillkallas. 

Bebyggelseområden 

Allmänt 
Inom tomten finns en byggnad i 2 våningar. Byggnadsarean är knappt 200 
m2. Byggnaden används som bostad, men har för längre tid sedan varit 
pensionärshem.  

Aktuell tomt är omgiven av bostadstomter med hus i 1-2 våningar (gällande 
detaljplan medger 2 våningar). 

Strax nordväst om planområdet finns en verksamhetsbyggnad som bl a 
inrymmer en mindre verksamhet som tillverkar träemballage, en loppis samt 
gym (fastigheten Rejmyre 1:283). 

I nu upprättad detaljplan säkerställs mark för hotell (bestämmelse enligt 
PBL 4 kap 5 § punkt 3) utifrån planerat projekt. Även en (1 st) 
bostadslägenhet för tillsyn av hotellverksamheten medges i planen. 

I nu upprättad plan gäller att den totala byggnadsarean för huvudbyggnad 
samt komplementbyggnad högst får uppgå till 1000 m2 av fastighetsarean. 
Detta motsvarar ca 25 % utnyttjande av tomten. Bestämmelse har införts på 
plankartan kring ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1).  

Med byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken 
inklusive utkragande byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, 
skärmtak etc, som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande 
mark.  

Planen medger en högsta nockhöjd om 14,0 m för huvudbyggnad. Inom 
denna höjd bedöms 2 våningar samt vindsvåning och källare kunna 
innefattas. För komplementbyggnader får nockhöjden högst vara 4 m. 
Bestämmelser har införts på plankartan kring ovan (bestämmelser enligt 
PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1).  
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Vidare har bestämmelse om minsta takvinkel om 30 graders lutning införts i 
planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1).  

Norra sidan samt i delar av tomten i övrigt har s k ”prickmark” (mark som 
inte får förses med byggnad) införts i planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 
11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1). Norra sidan lämpar sig främst som yta för 
parkering och annan logistik. 

 

Illustration, exempel på utformning. 

 

Illustration, exempel på utformning. Vy från nordväst. 

Illustrationen ovan, som är ett exempel på utformning, visar möjlig 
hotellbyggnad. Planerat projekt innebär ett hotell med bl a uthyrningsrum, 
restaurang, kök och altan. Eventuellt kan även mindre pool bli aktuellt.  
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Offentlig och kommersiell service 

Distriktssköterskemottagningen i Rejmyre finns i Berggårdens vårdboende. 
Barnomsorg och grundskola F-6 finns på orten. 
 
I Rejmyre finns bl a dagligvarubutik (inklusive ombud för Apotek), 
bensinstation samt ett par matserveringar. Vidare finns glas- och 
hantverksby med butiker, café mm i orten. 

Tillgänglighet 

Tomten sluttar svagt åt Metallvägen i norr. Tillgängligheten till och inom 
områdets kvartersmark bedöms som relativt god för rörelsehindrade. 
Tillgängligheten inom byggnaderna och kvartersmarken prövas i detalj i 
bygglovskedet. Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, 
Boverkets Byggregler. 

Trygghetsaspekter 

Planområdet ligger inom Rejmyre tätort, ett samhälle med knappt 900 
invånare. Området ligger i anslutning till ett bebyggt bostadsområde, vilket 
är en trygghet. Gatorna i kvarteret är belysta. 
 
Planområdet ligger relativt nära diverse service i orten. Busshållplats finns 
ca 300 m från planområdet.  

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som 
vacker och trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av 
byggnader/entréer och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. 

Utemiljö, lek och rekreation 

Planområdet innehåller ingen befintlig organiserad yta för lek och 
rekreation. Större skogs-/naturområden, fotbollsplaner, motionsspår mm 
finns i närheten.  

Gator och trafik 
Gatunät, trafikalstring 

Allmänt 
Mellan Finspång och Rejmyre leder Finspångsvägen, länsväg 1173. 
Trafiken uppgick till 1500 fordonsrörelser/år enligt Trafikverkets webbsida 
(mätår 2016). Genom Rejmyre leder Glasbruksvägen, länsväg 1175. 
Trafiken uppgick till 600 fordonsrörelser/år enligt Trafikverkets webbsida 
(mätår 2007). 

Planområdet är anslutet med Metallvägen, som i sin tur är ansluten med 
Glasbruksvägen. Det finns inga trafikuppgifter för Metallvägen, men 
uppskattningsvis har gatan ett par hundra fordonsrörelser/dygn, med tanke 
på att det finns några verksamheter (en mindre verksamhet som tillverkar 
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träemballage, en loppis samt gym) samt ett antal bostadstomter som nyttjar 
gatan. 

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på Metallvägen. Körbanans bredd är 5 
m förbi planområdet (vägområdets bredd är drygt 7 m), men varierar mellan 
4-5 meter närmast Glasbruksvägen.  

Metallvägen ligger inom kommunalägd mark, med enskild väghållare 
(vägsamfällighet). Gatorna i Rejmyre (förutom länsvägarna) ingår i 
vägsamfällighet. 
 
Ingen utpekad rekommenderad led för farligt gods finns i orten. 
 
Trafikalstring planerad hotellverksamhet 
För att bedöma den planerade hotellverksamhetens trafikalstring i Rejmyre 
har exempel på trafikutredning i Lindholmen på Hisingen, Göteborg, 
använts som underlag (rapporten Bostäder och verksamheter vid 
Karlavagnsgatan, Lindholmen - Utredning av områdets biltrafikalstring, 
2015-05-05, rev 2015-12-16, Norconsult). 

För hotell-/konferensverksamhet redovisas i nämnda rapport 
trafikalstringstalet 3 (antal personbilar till+från området per bilplats under 
ett medelvardagsdygn). I rapporten anger man att redovisat alstringstal är 
erfarenhetsbaserat. 

I diverse projekt med hotellverksamhet i Sverige räknar man med att 0,8 
bilplatser/rum, inklusive anställda, behövs vad gäller parkeringsplatser. 

I nuläget är oklart hur många rum som kan komma att inrymmas i planerad 
hotellverksamhet i Rejmyre. Nedan visas exempel med trafikalstring för 30 
respektive 45 rum.  

Exempel 30 rum 

För att beräkna trafikalstringen för 30 rum (och ett behov av 24 
parkeringsplatser), baserat utifrån ovan trafikutredning, skulle det innebära 
att 72 fordonsrörelser/dygn genereras av verksamheten. Detta gäller vid 
tillfällen/perioder med hög beläggning på hotellet. Även enstaka 
varutransporter varje dag uppstår. Med varutransporter torde grovt 
uppskattat ca 80 fordonsrörelser/dygn totalt alstras vid tillfällen/perioder 
med hög beläggning. 

Exempel 45 rum 

Vid ett antagande om 45 rum skulle det utifrån ovan beräkningsprincip 
innebära ett behov av 36 parkeringsplatser. Trafikalstringen för 45 rum, 
baserat utifrån ovan trafikutredning, skulle medföra 108 
fordonsrörelser/dygn för verksamheten. Även enstaka varutransporter varje 
dag uppstår. Med varutransporter torde grovt uppskattat ca 115 
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fordonsrörelser/dygn totalt alstras vid tillfällen/perioder med hög 
beläggning. 
 

Slutsats 

Den trafikökning som bedöms ske från verksamheten torde vara på en 
acceptabel nivå vad gäller trafiksäkerhet mm längs Metallvägen. 
Valet av antalet rum som är möjligt inom planområdet är beroende på 
trafikföringen (parkering och annan logistik för varutransporter mm) i 
området.  
 
I bygglovskedet behöver klarläggas hur många rum som kan medges, något 
som främst är avhängigt det antal parkeringsplatser som på ett lämpligt sätt 
kan anordnas inom tomten. Bedömningen är att 0,8 bilplatser/rum, inklusive 
anställda, är ett lämpligt behovstal vid en beräkning.  
 
Förutsättningen bör  även vara att en uppställningsplats för buss ska finnas 
på tomten. 
 
Det bedöms som mest lämpligt att försöka styra trafik från Glasbruksvägen 
till Metallvägen fram till planområdet (jämfört med från Finspångsvägen via 
Sliparevägen mm fram till planområdet). En tydlig skyltning för detta bör 
anordnas.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelbana saknas i området. Trottoar finns i anslutning till 
planområdet, men saknas på ens sträcka av drygt 100 m närmast 
Glasbruksvägen. Även längs Glasbruksvägen saknas trottoar mot de centrala 
delarna av orten. 

En ”smitväg” (asfalterad gångväg) genom kvartersmark (fastigheten 
Rejmyre 1:59, nuvarande Rejmyre Buss & Resetjänst AB, samt fastigheten 
Rejmyre 1:283, nuvarande loppis mm) finns enligt gammal hävd mellan 
Metallvägen och Glasbruksvägen (gällande detaljplan medger dock ej någon 
gångtrafik genom kvartersmarken). Se vidare i delen ”Genomförandefrågor” 
angående behov av avtal angående att nyttja nämnda fastigheter för 
gångtrafik. 

Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid Glasbruksvägen nära fastigheten Rejmyre 1:59 
(nuvarande Rejmyre Buss & Resetjänst AB). Avståndet till hållplatsen via 
korsningen Metallvägen/Glasbruksvägen är ca 300 m. Avståndet via ovan 
nämnda ”smitväg” är ca 100 m.  

Parkering, varutransporter 

För planområdet är inriktningen att parkering ska lösas inom fastigheten.  
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Ett parkeringsbehov för aktuell hotellverksamhet med besökande och 
anställda uppkommer med anledning av aktuell planering. Finspångs 
kommun har ingen parkeringsnorm. Generellt kan sägas att Sveriges 
kommuner och städer har parkeringsnormer för hotellverksamhet som 
skiljer sig åt. För att bedöma den planerade hotellverksamhetens 
parkeringsbehov i Rejmyre har exempel på trafikutredning i Skåne använts. 
Rapporten PM - Kåseberga 14:71 - trafikalstring och parkeringsbehov, 
2010-06-07, Rev 2010-06-14, Tyréns, är en utredning som behandlar en 
planerad hotellverksamhets parkeringsbehov i orten Kåseberga, Ystads 
kommun.  
 
I rapporten hänvisar man till olika städers parkeringsnormer, för att 
erfarenhetsmässigt kunna bedöma parkeringsbehovet. Bl a anges att Malmö, 
Helsingborg, Kalmar m fl, har ett behovstal för hotellparkering i externa 
bilorienterade lägen motsvarande 25 bilplatser/1000 m2 eller 0,8 
bilplatser/rum, inklusive anställda. 
 
Då det är oklart hur många rum som kan komma att inrymmas i planerad 
hotellverksamhet i Rejmyre, redovisas exempel ovan under rubriken ”Gator 
och trafik”, hotellverksamhet med 30 respektive 45 rum.  
 
Även varuangöring behöver ske på tomten för kök-/restaurangdel. Tillfart 
sker via Metallvägen för all trafik. 
 
Förutsättningen bör  även vara att en uppställningsplats för buss ska finnas 
på tomten. Det bör vid ett genomförande av planen uppmärksammas behov 
av vändmöjligheter för bussar samt varutransporter på fastigheten.  
 
Eventuellt skulle en ytterligare möjlighet kunna vara att – via avtal med 
fastighetsägare till Rejmyre 1:283 – tillåtelse ges för att vända med större 
fordon på nämnda tomt.  
 
Det bör noteras att Metallvägen saknar vändzon idag. Detta bör 
uppmärksammas och eventuellt behov av vändzon, oavsett planerad 
hotellverksamhets tillkomst eller ej, bör klarläggas i särskild ordning utöver 
detta planarbete. 

 

Störningar och riskfrågor 
 

Buller, fordonstrafik 

Förändring av markanvändningen från bostäder till hotellverksamhet 
innebär trafikförändringar, vilket innebär att bullerfrågan behöver 
uppmärksammas.  

För hotell finns inga av riksdagen fastställda riktvärden avseende 
trafikbuller. Motivet är att det är ett boende där människor vistas en kortare 
tid. Däremot tillämpas inomhuskraven (samma riktvärde som för bostäder) 
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för att förebygga sömnstörningar nattetid. Inomhus i utrymme för sömn, vila 
eller daglig samvaro, gäller riktvärdet ekvivalent nivå 30 dBA och maximal 
nivå nattetid 45 dBA. 

Det torde inte innebära några problem att uppnå riktvärden enligt ovan. 
Planområdet ligger t ex inte vid någon större trafikerad väg.  

Vidare behöver uppmärksammas trafikbuller med hänsyn till bostäder som 
ligger i anslutning till aktuellt planområde. Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, samt ändring av riktvärdena i förordning 
(2015:216) innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för bl 
a vägtrafik vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från vägar 
sammanfattningsvis inte överskrida; 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Den planerade hotellverksamheten genererar ny trafik på Metallvägen. 
Enligt tidigare resonemang torde ett drygt hundratal fordonsrörelser/dygn 
tillkomma vid fullt utnyttjande. 

Om dagens trafikmängd uppgår till uppskattningsvis ett par hundra 
fordonsrörelser/dygn, skulle trafiken på Metallvägen vid ett genomförande 
därmed kunna öka till drygt 300 fordonsrörelser/dygn.  

Några få hus ligger längs Metallvägen mellan Glasbruksvägen och 
planområdet. Ett par hus ligger ca 12 m från vägmitt på Metallvägen. Den 
beräknade framtida trafiken torde erfarenhetsmässigt inte överskrida 
riktvärde ekvivalent nivå vid fasad (60 dBA) för dessa fåtal hus längs 
Metallvägen.  

För uteplatser torde den maximala nivån (70 dBA enligt riktvärde) och 
eventuellt även den ekvivalenta nivån (50 dBA enligt riktvärde) överskridas. 
Dock gäller dessa förutsättningar redan idag, med dagens trafikmängd. 

Vidare kan generellt följande sägas om buller. En ökning av ljudnivån måste 
uppgå till minst 3 dBA för att vara uppfattbar, vilket motsvarar en 
fördubbling av dagens trafikmängd vid vägtrafikbuller. (Källa: Buller i 
planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- 
och spårtrafik, Boverket februari 2008). Längs Metallvägen torde inte en 
fördubbling av trafikmängden ske med aktuell planering. 

Utifrån ovan bedöms inte området kring Metallvägen påverkas av 
bullernivåer på ett oacceptabelt sätt med anledning av föreslagen planering.  
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Störningar, hotellverksamheten 

Vissa störningar kan förekomma från hotellverksamhet, t ex vad gäller 
trafik. Verksamheten sker främst inomhus, men om det blir altandäck, 
mindre pool e dyl på tomten, kan vissa störningar uppstå. Även från 
reningsanläggning kan ljud uppstå. Om t ex poolanläggning tillkommer bör 
bullerdämpande åtgärder utföras i anslutning till poolområdet, för att minska 
störningsrisker gentemot omgivande bostäder. Störningarna bedöms dock 
inte bli så påtagliga så att planerad verksamhet inte skulle vara lämplig. 

Förorenad mark 

Inga kända föroreningar enligt inventeringsmetodiken MIFO finns inom 
planområdet.  

Närliggande fastighet Rejmyre 1:283 (verksamhetstomt i nordväst) anges i 
MIFO-inventeringen som potentiellt förorenad mark - riskklass 2 (stor risk). 
Beskrivningen är ”Ytbehandling av metaller, elektrolytiska/kemiska 
processer”.  
 
Enligt uppgift från fastighetsägare till Rejmyre 1:205 finns inom aktuellt 
planområde en oljecistern nedgrävd vid södra sidan av byggnaden. 
Cisternen är fylld med sand. 
 
Vidare anges enligt uppgift att det finns risk för föroreningar generellt i 
Rejmyre, då det under årens lopp varit vanligt förekommande att material 
från glasbruket tagits till egen tomt för slipning mm. Det bör vidare 
undersökas så att tomten inte fyllts upp med förorenade massor. 
 
Utifrån ovan redovisat kan eventuella föroreningar finnas inom tomten. 
Undersökning behöver ske. Borttagande av oljecistern är nödvändigt för att 
undersöka och eliminera risken för oljeläckage.  
 
Om föroreningar upptäcks ska arbetet avbrytas och upptäckt av förorening 
anmälas till miljö- och byggnadskontoret. 
 
För att ytterligare uppmärksamma frågan om eventuella föroreningar har 
planbestämmelse med villkor för startbesked införts på plankartan 
enligt; ”Startbesked får inte ges förrän markens lämplighet för bebyggande 
har säkerställts avseende markförorening, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p”. Om 
föroreningar skulle påträffas ska föroreningsnivå KM, känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås.  
 

Radon 

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela 
kommunen med stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar 
även; ”Beakta radonförekomst vid all planläggning”. 
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Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom 
kommunen ska ske radonsäkert. 

Radonsäkert byggande gäller för planområdet utifrån ovan.  

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 
 
Konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer. 
 
Det bör klarläggas i bygglovskedet om det finns behov av högre krav på 
byggnadens brandskydd, med anledning av ett längre avstånd till Rejmyre 
för räddningstjänsten. 
 
Brandpost finns vid södra tomtgränsen (vid grönremsan/allmänna 
platsmarken mellan Rejmyre 1:181 och 1:287). Eventuellt kan ytterligare 
brandpost behövas som är mer lättillgänglig från Metallvägen. Detta bör 
klarläggas vid bygglovskedet. 
 
Landskapsbild, skuggning 

En viss påverkan på landskapsbilden kommer att ske vid en komplettering 
med byggnadsvolym inom tomten. Detta då bebyggelse tillåts som är något 
högre än nuvarande samt omgivande bebyggelse, samt genom att tomten får 
utnyttjas ytterligare för byggnation. 

Bebyggelse medges i nu upprättad plan till högst 14 meters nockhöjd inom 
planområdet. Befintligt hus bedöms vara ca 10 m högt till taknock. 

Främst torde viss påverkan vad gäller landskapsbild och skuggning kunna 
ske för Rejmyre 1:171, väster om aktuellt planområde. Samtidigt medger 
redan gällande detaljplan byggnation i 2 våningar nära Rejmyre 1:171. I nu 
upprättad detaljplan tas möjligheten bort att bygga i sydvästra hörnet av 
planområdet, vilket är fördelaktigt för Rejmyre 1:71. 

Huset på Rejmyre 1:171 ligger något högre än befintligt hus inom 
planområdet. Vidare kan noteras att det under lång tid tidigare funnits ett 
flertal högre och större träd i sydvästra delen av planområdet, vilka skuggat 
Rejmyre 1:171. På senare år har flera av träden tagits ner. Ingen skuggning 
sker på 1:171 från planområdet på eftermiddag/kvällstid. 

Viss skuggning under delar av eftermiddag/kvällstid kan komma att ske för 
Rejmyre 1:174 och Rejmyre 1:180. Dock torde påverkan bli måttlig. 

Övriga bostadshus ligger söder om aktuellt planområde vilket torde innebära 
små störningar vad gäller skuggning. 
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Påverkan på landskapsbilden samt skuggningspåverkan bedöms som helhet 
bli måttlig i jämförelse med rådande förhållanden. Som helhet bedömer 
kommunen påverkan vara acceptabel.  
 
Övrigt 

Rejmyre reningsverk ligger drygt 500 m öster om planområdet. 
Reningsverket är inte tillståndspliktig verksamhet. Ingen påverkan torde ske 
från reningsverket med tanke på bl a avståndet till verket, förhärskande 
vindriktning samt verkets storlek. 

Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter i övrigt bedöms finnas i 
planområdets direkta närhet.  

De närliggande verksamheterna, en mindre verksamhet som tillverkar 
träemballage, en loppis samt gym, torde inte innebära någon nämnvärd 
störningspåverkan på aktuellt planområde. 

Enligt översiktsplanen samt SGU:s underlag redovisas inga risker för ras 
eller skred i planområdet eller dess närhet. Översiktsplanen redovisar att det 
finns risk för ras och skred ca 1 km väster om aktuellt planområde.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Allmänna dricksvattenledningar finns längs Metallvägens södra sida i 
gatumarken. Allmänna spillvattenledningar finns strax norr om Metallvägen 
parallellt med gatan. Servisanslutningar för vatten och avlopp finns vid 
Metallvägen, ungefär vid mitten av tomten. 

VA-ledningarna hamnar därmed utanför planområdet.  

Hotellverksamhet innebär ökad belastning på VA-nätet, med t ex många 
rum/toaletter. Om det blir aktuellt med pool som kopplas till kommunalt 
VA-nät innebär det en anmälningspliktig åtgärd till bygg- och miljökontoret 
ur hälsoskyddssynpunkt. 

Dagvatten 

Allmän dagvattenledning finns strax norr om Metallvägen parallellt med 
gatan. Dagvattenledningen hamnar därmed utanför planområdet. 

I norra delen samt sydöstra hörnet av tomten är det låg genomsläpplighet 
(postglacial silt respektive glacial silt) och i södra samt västra delen är det 
medelhög genomsläpplighet (sandig morän) enligt SGU:s kartvisare. 

Det behöver utredas om det fungerar med fördröjning av dagvatten på 
tomten. Utgångsläget är att dagvattnet bör fördröjas lokalt och inte via en 
anslutning till det allmänna dagvattensystemet. Alternativt anordnas en 
kombination av dagvattensystem och fördröjning, vilket åstadkommits vid 
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andra projekt i kommunen. Men då det eventuellt finns förorenade massor 
mm på tomten kan risk finnas att fördröjning inte fungerar. 

För att uppmärksamma frågan om eventuella föroreningar har 
planbestämmelse med villkor införts på plankartan angående att startbesked 
inte får ges förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts 
avseende markförorening. Hur den konkreta dagvattenhanteringen/-
lösningen kommer att bli för tomten kan inte klarläggas förrän 
föroreningsfrågan är löst.  

Vidare att uppmärksamma i sammanhanget är att marken inom tomten i 
vissa delar består av täta jordarter (postglacial samt glacial silt), vilket inte 
ger optimala förutsättningar för infiltration.  

I bygglovskedet behöver dagvattenhanteringen klarläggas utifrån ovan. 

Värme 

Området förses inte med fjärrvärme. Uppvärmning kommer därmed även 
fortsättningsvis att ske med individuell lösning.  

El, tele 

Enligt upprättad primärkarta finns elledning direkt norr om Metallvägen, 
parallellt med gatan. Samma karta redovisar även en elledning i mark som 
ansluter till fastighetsgränsen för Rejmyre 1:205 i sydost, i gränsen mellan 
Rejmyre 1:174 och 1:180.  

En teleledning i mark finns likaså strax norr om Metallvägen parallellt med 
gatan enligt primärkartan.  

El- och teleledningarna hamnar därmed utanför planområdet.  

Avfall 

En återvinningsstation finns vid parkeringen till Folkets Hus.  

Finspångs Tekniska Verk har på uppdrag av Finspångs kommun ansvar för 
avfallshanteringen inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation mm 

Bredband är utbyggt med fiber till Rejmyre. Finspång Stadsnät Finet AB har 
fiber/optoledningar inom den aktuella fastigheten Rejmyre 1:205, längs hela 
södra samt sydöstra gränsen.  

I planen har s k ”u-område” införts för optoledningarna så att ledningarna 
kan ligga kvar (bestämmelse enligt PBL 4 kap 6 §).   

Servisledning till byggnaden inom Rejmyre 1:205 leder från södra 
tomtgränsen och vidare mot byggnaden ungefär mitt på tomten. Ledningen 
bör uppmärksammas vid ett genomförande. 
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Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga 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. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är angiven till 5 år (bestämmelse enligt PBL 4 kap 21 
§). Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets storlek och utifrån 
planerat projekt. 
 
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. 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap 

Ingen allmän platsmark ingår i aktuellt planområde. Exploatör bekostar 
genomförandet av planen med utbyggnad, drift och underhåll av 
kvartersmark. 

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs 
kommun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten 
lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. 
Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Mark- och avtalsfrågor 

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda. 
Det kan gälla t ex för vatten- och avloppsnätets nyttjande etc.  

En ”smitväg” (asfalterad gångväg) genom kvartersmark (fastigheten 
Rejmyre 1:59, nuvarande Rejmyre Buss & Resetjänst AB samt fastigheten 
Rejmyre 1:283, nuvarande loppis mm) finns enligt gammal hävd mellan 
Metallvägen och Glasbruksvägen (gällande detaljplan medger dock ej någon 
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gångtrafik genom kvartersmarken). En överenskommelse behöver ske 
mellan berörda fastighetsägare om möjlighet ska finnas att nyttja nämnda 
fastigheter för gångtrafik till busshållplats, Glasbruksvägen mm. Ett avtal 
kring detta ska upprättas innan detaljplanen antas. 

Det bör klarläggas om det finns möjlighet att via avtal med fastighetsägare 
till Rejmyre 1:283, få tillåtelse att vända med större fordon på nämnda tomt. 

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber/optoledningar genom fastigheten.  
Detta behöver tas i beaktande. 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Preliminär tidplan 

Planprocessen handläggs med ett ”standardförfarande” enligt Plan- och 
Bygglagen (2010:900), där ett samråd beräknas äga rum under sommaren 
2018.  

Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar redovisas planen i 
form av granskning innan beslut om antagande i kommunen. Inför 
granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Målsättningen är att planen kommer att antas under hösten 2018. 

 

Tekniska frågor 

Gata, parkering, tillfart mm 

Se ovan under rubriken ”Mark- och avtalsfrågor” angående ”smitväg” 
genom kvartersmark (fastigheterna Rejmyre 1:59 samt 1:283). 

För planområdet gäller att parkering ska lösas inom fastigheten.  

Se nedan under rubriken ”Undersökningar, utredningar mm” angående 
beräkning av rum och parkeringsplatser mm. 

En tydlig skyltning där trafik styrs från Glasbruksvägen bör anordnas.  

Det bör vid ett genomförande av planen uppmärksammas behov av 
uppställningsplats för buss samt vändmöjlighet för buss samt 
varutransporter på fastigheten.  

Metallvägen saknar vändzon idag. Detta bör uppmärksammas och eventuellt 
behov av vändzon, oavsett planerad hotellverksamhets tillkomst eller ej, bör 
klarläggas i särskild ordning utöver detta planarbete. 

161



21 

Se även angående vändmöjlighet på annan tomt under rubriken ”Mark- och 
avtalsfrågor”. 

Teknisk försörjning 

Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar finns i Metallvägen utanför 
planområdet. Se nästa rubrik angående dagvattenhantering. 

El- och teleledningar finns utanför planområdet. Fjärrvärme saknas i 
området. 

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber/optoledningar längs hela södra samt 
sydöstra gränsen. I planen har u-område införts för optoledningarna. 
Servisledning på tomten (utanför u-område) uppmärksammas.  

Om det skulle finnas behov att flytta ledningar/anläggningar kan detta 
eventuellt medges via överenskommelse med ledningsägare. Vid eventuell 
flyttning av ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på exploatörens 
bekostnad. Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med 
genomförandet av planen. 

Undersökningar, utredningar mm 

I bygglovskedet behöver klarläggas hur många rum som kan medges, något 
som främst är avhängigt det antal parkeringsplatser som på ett lämpligt sätt 
kan anordnas inom tomten. Bedömningen är att 0,8 bilplatser/rum, inklusive 
anställda, är ett lämpligt behovstal vid en beräkning. Se vidare i 
planbeskrivningen under avsnittet ”Gator och trafik”. 

För ny byggnation behöver geoteknisk undersökning utföras innan 
byggande sker. Någon geoteknisk utredning bedöms inte nödvändig för 
detaljplanen, utan utreds i samband med bygglov.  

Befintlig oljecistern behöver tas bort. För att uppmärksamma frågan om 
eventuella föroreningar har planbestämmelse med villkor för startbesked 
införts på plankartan. 

I bygglovskedet behöver dagvattenhanteringen klarläggas, t ex om det är 
möjligt med fördröjning av dagvatten på tomten. Hur den konkreta 
dagvattenhanteringen/-lösningen kommer att bli för tomten kan inte 
klarläggas förrän föroreningsfrågan är löst.  

Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert 
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en 
annan utgångspunkt. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

Om t ex poolanläggning tillkommer bör bullerdämpande åtgärder utföras. 
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Eventuellt behov av högre krav på brandskydd klarläggs i bygglovskedet. 
Då klarläggs även eventuellt behov av ytterligare brandpost i området. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsbildning mm 

Planområdet omfattar fastigheten Rejmyre 1:205, vilken är privatägd. 
Fastigheten planläggs för hotellverksamhet, inklusive en (1 st) bostad för 
tillsyn.  

Berörd fastighet Rejmyre 1:205 torde ej bli föremål för 
fastighetsbildningsåtgärder vid ett genomförande av planen. 

Gemensamhetsanläggningar finns ej inom området utifrån grundkartans 
redovisning. Gemensamhetsanläggning torde ej behöva bildas. 

Ledningsrätt, servitut 

Ledningsrätt torde ej finnas inom planområdet, utifrån grundkartans 
redovisning. 

På planen har u-område införts, med anledning av befintliga optoledningar. 
Ledningsrätt för ledningarna bedöms ej finnas. Eventuellt kan ledningsrätt 
komma att bildas vid ett genomförande av planen. 

Servitut torde ej beröras. I nuläget bedöms inget behov finnas av att inrätta 
servitut. 

Ekonomiska frågor 

Plankostnadsavtal regleras mellan kommunen och fastighetsägare till 
Rejmyre 1:205. 

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

Fastighetsägaren/exploatör bekostar eventuella utredningar för planens 
genomförande.  

Kostnad för eventuell flytt av befintliga ledningar står exploatör för. 

Deltagande i planarbetet 

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av 
Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, 
Johannes Nilsson.   
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Samhällsplaneringsenheten 
 

 

Carina Järnmark 
Planarkitekt 
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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  

 

 

Antagande av detaljplan för Hällestadgården, Hällestad 
1:11 m.fl. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla befintlig bebyggelse 

inom planområdet. Äldreboendet är i behov av att kunna erbjuda fler platser och 

behöver utöka sin verksamhet. Planområdet omfattas av en äldre detaljplan med 

användningen A, allmänt ändamål, utan vidare precisering i planbeskrivningen. 

Enligt gällande plan- och bygglag är det inte möjligt att bevilja bygglov inom en 

sådan oprecis användning. Genom att modernisera planbestämmelserna enligt 

gällande standard ökar tydligheten för fastighetsägare, boende och andra berörda 

i området.  

Samråd  

Samråd har genomförts under tiden 8 januari till 19 februari 2018. Efter samrådet 

har planförslaget justerats: 

 Plangränsen är ändrad till fastigheten Hällestad 3:1 som ägs av kyrkan 

enligt kyrkans önskemål. Del av plan DP 263 kommer att släckas ut och 

planbestämmelserna som berör del av denna fastighet kommer att tas 

med i den här detaljplan. Kyrkan vill avstycka/fastighetsbilda en del av 

fastigheten Hällestad 3:1 och för att möjliggöra denna avstyckning tas 

hela den delen av fastigheten som kyrkan vill avstycka med.  

 Hällestad 3:1 öster om fastigheten Hällestads klockarjord 2:4 var i 

samrådshandlingen markerad som C, centrum, är nu planlagd som 

PARK, markanvändningen ändras inte utan förblir som det är i nu 

gällande plan (B 47).  

 Hällestads klockarjord 2:2 och 2:3 ändras beteckningen till BC, bostad 

och centrum. 

 Hällestads klockarjord 2:4 får ändrad beteckning, centrum och bostad. 

Det blir 8 meters bygghöjd och hänsyn för att bevara den kulturhistorisk 

viktiga miljön omkring kyrkan läggs till. 

 Det är 2 u-områden som är tillagda efter Lantmäteriets yttrande. 

Förändringar i planbeskrivningen 

 En text angående Riksintresse om riksväg 51, att den är riksintresse är 

tillagd. 

 Det finns ett utvecklat resonemang om dagvattenhantering. 

 Planbeskrivningen kompletteras med en text om att kommunen inte hittar 

några belägg om förorenad mark inom planområdet i vårt arkiv. 
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 Del av markanvändning på fastigheten Hällestad 3:1 öster om fastigheten 

Hällestadsklockarjord 2:4 är ändrad till PARK. Detta för att säkerställa 

området omkring den kulturhistoriskt viktiga miljön omkring kyrkan. 

 En sammanfattning av bullerutredningen finns med i planbeskrivningen.  

 Text om avtal är borttagen. Plangränsen är ändrad för att möjliggöra 

eventuell försäljning av del av fastighet Hällestad 3:1.  

 

Granskning 

Granskningen av detaljplanen har genomförts under tiden 16 – 30 april 2018. 

Efter granskningen har följande redaktionella ändringar gjorts i plankartan: 

 Vissa symboler och bestämmelser har korrigerats. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-31 att delegera beslutet att anta 

detaljplanen för fastigheterna Hällestad 1:11 m.fl. till kommunstyrelsen i 

enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. 

 

Förslag till beslut 
1.  Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Hällestad 

1:11 m.fl. 

2. Att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

3. Att anta ärendet med omedelbar justering 
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Detaljplan för 
 

FASTIGHETEN HÄLLESTAD 1:11 med flera. 

(Hällestad kyrkby) 

 Planbeskrivning 

Dnr 2017.0525 

2018-05-02 

Antagandehandling 

 

Antagen 20XX-XX-XX 

Laga kraft 20XX-XX-XX 
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D E T A L J P L A N  F Ö R  

 

FASTIGHETEN HÄLLESTAD 1:11 med flera. 

(Hällestad kyrkby) 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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OM DETALJPLANEN  

Detaljplanens handlingar  

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

• Planbeskrivning (detta dokument)  

• Plankarta i storlek A2 i skala 1:1000  

• Behovsbedömning (finns på samhällsbyggnadsenheten)  

• Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsenheten)  

• Samrådsredogörelse 

• Bullerutredning (bilaga) 

• Vad är en detaljplan – se sista sidan i planbeskrivningen  

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.  

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med standard förfarande. Läs mer om processen på 
sista sidan i detta dokument.  
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla och bygga ut 
befintlig bebyggelse inom området. Framför allt är äldreboendet i behov av 
att kunna erbjuda fler platser och behöver bygga till. Området omfattas av 
en äldre detaljplan med användningen A, allmänt ändamål, utan vidare 
precisering i planbeskrivningen. Enligt gällande plan- och bygglag är det 
inte möjligt att bevilja bygglov inom en sådan oprecis användning. 
Centrumområdet ska ta hänsyn till den kulturhistoriskt viktiga miljön 
omkring kyrkan när det sker förändringar. 

Genom att modernisera planbestämmelserna enligt gällande standard ökar 
tydligheten för fastighetsägare, boende och andra berörda i området. I 
gällande plan finns också mycket prickmark. Detta innebär att stora delar av 
berörda fastigheter inte går att bygga på. För att göra det möjligt för 
fastighetsägarna att utnyttja marken inom fastigheterna på ett bättre sätt 
prickas endast den mark som inte är lämplig att bygga på. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

MKN 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 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. I likhet med 
föregående år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon 
risk att MKN överskrids för något ämne.1 

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt. 

                                                 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Hällestadsån finns utpekad i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). 
Enligt VISS senaste klassning har ån sämre än god ekologisk status bero-
ende på fysisk påverkan. För att nå god ekologisk status krävs åtgärder.  

Plandata 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt gällande plan- och 
bygglag. Planen har tagits fram i enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5 - DPB 1) 

Detaljplaneområdet är till stora delar redan utbyggt. Inom området finns ett 
äldreboende, en pizzeria och bostäder. Naturen består till största delen av 
klippta gräsytor och ett antal träd. I norr gränsar planen till Hällestadsån där 
ett mindre område är planlagt som allmän platsmark, park. Området består 
av en mindre gräsyta ett fåtal träd, främst björk samt en del sly. Inom 
parkmarken finns också en tranformatorstation och en byggnad som 
används som förråd. Centrumområdet ska ta hänsyn till den kulturhistoriskt 
viktiga miljön omkring kyrkan när det sker förändringar. 

Norr om planområdet finns en mindre livsmedelsbutik och tankställe. 
Hällestads skola har verksamhet för årskurs F-6 och ligger cirka en 
kilometer söder om planområdet.  

Lägesbestämning 

Planområdet ligger centralt i Hällestad cirka 12 kilometer från Finspångs 
tätort. Område avgränsas av Hällestadsån i norr och kyrkan i öster. I söder 
gränsar planområdet till befintligt småhusområde och i väster obebyggd 
jordbruksmark. 

Planområdet är cirka 4,2 hektar stort.  
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Figur 1 Översiktskarta med planområdet markerat 

Markägoförhållanden 

Inom planområdet finns såväl kommunal mark som privatägd. Delar av 
området tillhör också kyrkan. Se vidare i fastighetsförteckningen. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 
området som planlagt. Kommunen vill ha en levande landsbygd som 
erbjuder livskvalitet i vardagslivet och vill därför ge Hällestad möjlighet att 
utvecklas som tätort. Planförslaget ligger i linje med gällande översiktsplan. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet omfattas av detaljplan B47 Förslag till ändring och utvidgning 
av byggnadsplan för del av Hällestad Kyrkby. Fastställd 4 november 1971.  

För de delar av området som omfattas av denna detaljplan har användningen 
A - allmänt ändamål, utan vidare precisering, B – bostäder samt H – Handel. 

Kyrka 

174



 
F A S T I G H E T E N  H Ä L L E S T A D  1 : 1 1  M E D  F L E R A .  

( H Ä L L E S T A D  K Y R K B Y )  

6 

Figur 2 B47 Gällande detaljplan för området. Fastställd 1971-11-04 

Del av plan DP 263 kommer att släckas ut och planbestämmelserna som 
berör del av denna fastighet kommer att tas med i denna detaljplan. Kyrkan 
vill avstycka/fastighetsbilda en del av fastigheten Hällestad 3:1 och för att 
möjliggöra denna avstyckning tas hela den delen av fastigheten som kyrkan 
vill avstycka med.  

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 Hällestad 1:11 med flera har inte bedömts innebära 
betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför 
inte upprättats. 

Riksintresse  

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 
i miljöbalken. Riksintressena som omfattas är; 

- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält) 
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- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)  

Inom riksintressena föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga 
objekt räknas, inom samlad bebyggelse, byggnader med mera högre än 45 
meter. Inom planområdet är hösta tillåtna byggnadshöjd 17,5 meter och 
därmed påverkas inte försvarsmaktens riksintressen på något olämpligt sätt. 

- Riksväg 51 som passerar genom planområdet är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ PBL. 

Området berör i övrigt inte något riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 
eller Miljöbalken kapitel 4. 

Kapitel 5 i Miljöbalken. Genomförandet av planen bedöms inte leda till att 
några miljökvalitetsnormer överskrids.  

Strandskydd 

Området ligger inom strandskydd 100 meter från Hällestadsån. 
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark. Som särskilt skäl för 
upphävandet anges att området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Kommunala beslut i övrigt 

Den 19 juni 2017 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för att ändra en del av den 
befintliga detaljplanen B47 från 1971. 

Planförslag och konsekvenser 

Nedan redovisas bestämmelserna i detaljplanen och de konsekvenser som 
följer av förslaget. 

Bebyggelse 

Planområdet är till stora delar redan utbyggt. Inom fastigheten Hällestad 
1:11 ändras användningen från A, allmänt ändamål till BD, bostäder och 
vård. Detta för att göra det möjligt för det befintliga äldreboendet att 
utvecklas och bygga ut som planerat med fler vårdplatser.  

Bebyggelsen inom fastigheten Hällestad 1:11 begränsas endast i höjd. I 
övrigt ges utrymme att utveckla bebyggelsen enligt önskemål. De utrymmen 
som krävs för bland annat parkering och varutransporter begränsar 
byggandet tillräckligt för att undvika att fastigheten överexploateras. 

Plangränsen är ändrad till fastigheten Hällestad 3:1 som ägs av kyrkan enligt 
kyrkans önskemål. Del av plan DP 263 kommer att släckas ut och 
planbestämmelserna som berör del av denna fastighet kommer att tas med i 
denna detaljplan. Kyrkan vill avstycka/fastighetsbilda en del av fastigheten 
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Hällestad 3:1 och för att möjliggöra denna avstyckning tar vi med hela den 
delen av fastigheten som kyrkan vill avstycka.  

I övrigt finns i dagsläget inga andra planer på utbyggnad inom området. I 
detaljplanen ges dock utrymme för att utveckla och bygga ut både bostäder 
och service. 

Fastigheterna Hällestads Klockarjord 2:2 och 2:3 ges användningen BC, 
bostäder, centrum men onödig så kallad prickmark tas bort öster om 
byggnaderna. Mot riksvägen bedöms prickmarken vara motiverad då det ur 
säkerhetssynpunkt är viktigt att hålla området närmast vägen fritt från 
byggnader. Även buller från riksvägen motiverar att hålla 
bostadsbebyggelse en bit ifrån vägen. 

Service och tillgänglighet 

Fastigheten Hällestads klockarjord 2:4 planläggs som kvartersmark CB, 
centrum och bostad (där pizzerian finns idag). Användningen centrum 
används för områden där man vill kunna kombinera olika typer av 
verksamheter som ska vara lätta att nå till exempel handel, service och 
samlingslokaler. Centrumområdet ska ta hänsyn till den kulturhistoriskt 
viktiga miljön omkring kyrkan när det sker förändringar.  

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och 
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av 
markbehandlingen i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas 
och framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska 
tillämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom 
planområdet ska ske så att lutningar inte överstiger gällande 
tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska nås utan 
trappsteg eller separata ramplösningar. 

Trygghetsaspekter 

Området bedöms som relativt tryggt. Området är befolkat under hela 
dygnet, främst tack vare äldreboendet. Sikten är god för oskyddade 
trafikanter som rör sig genom området. Trafiksäkerheten skulle dock kunna 
förbättras genom en att anlägga en separat gång- och cykelväg genom 
området. Även belysningen i området skulle behöva förbättras. Framför allt 
vid busshållplatserna och övergångsställena i anslutning till dessa. 

Utemiljö, lek och rekreation 

I norra delen av planområdet finns ett cirka 2000 kvadratmeter stort område 
avsatt som allmän plats PARK. Här finns möjlighet att anlägga en mindre 
park med gångstråk och viloplatser intill Hällestadsån. Skuggande träd 
tillsammans med öppna dagvattenlösningar kan skapa attraktiva miljöer att 
visats i samtidigt som dessa också bromsar flöden, renar vatten och skapar 
skuggiga miljöer.  
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Det finns också en parkyta öster om Hällestads klockarjord 2:4 som i 
samrådet var markerat som centrum, denna yta återgår till PARK som i nu 
gällande detaljplan för att bevara den kulturhistoriskt viktiga miljön 
omkring kyrkan. 

Gator och trafik 

Riksväg 51 delar planområdet i två delar. Detaljplanen för vägområdet 
upphävs i samband med framtagandet av denna plan.  

Inom planområdet finns några mindre gator som ansluter den östliga 
respektive västliga delen till riksvägen. Anslutningsvägen i den västra delen 
planläggs som allmänplatsmark, GATA medan den östliga ryms inom 
centrumändamålet.  

En gång- och cykelväg ansluter till området söderifrån. Genom området 
finns ingen separat gång- och cykelväg. Trottoar finns på båda sidorna om 
riksvägen men cyklister får samsas med motortrafik i vägbanan. 

Området trafikeras av landsbygdsbussarna 413 och 414 med hållplats 
centralt i området. 

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten. För leverans av varor till 
verksamheterna i området kommer befintliga utfarter att användas. Inga 
ytterligare utfarter tillåts mot riksväg 51, gränsen förses med utfartsförbud. 

Vattenområden 

Hällestadsån rinner i direkt anslutning till norra delen av planområdet. Ån 
har sämre än god ekologisk status på grund av fysisk påverkan och uppnår 
inte heller god kemisk status enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige). Planerad utbyggnad av planområdet bedöms inte påverka ån 
ytterligare. 

Natur 

Mark- och vegetation 

Inom planområdet finns ett antal inventerade björkar markerade. Ingen 
planbestämmelse sätts specifikt för att skydda dessa. De flesta av träden får 
dock ett indirekt skydd. Inom parkmarken i norr skyddas träden genom att 
de står inom allmän platsmark som inte kommer att bebyggas och på 
fastigheten Hällestads klockarjord 2:3 är det så kallad prickmark som inte 
heller får bebyggas. 

Geotekniska förhållanden 

Området är förhållandevis platt och består av berg och glacial lera, enligt 
SGU:s jordartskarta. 
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Kulturmiljö 

Hällestads kyrkomiljö finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram 
antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2015. Kyrkomiljön har stora 
kulturhistoriska värden. Kyrkan, kyrkogården och gravkapellet tillsammans 
med den närbelägna prästgården och den före detta kyrkskolan och 
lärarbostaden är enligt programmet de byggnader som ingår i kyrkomiljön. I 
planhandlingen kommer de kulturhistoriska värden som finns att 
säkerställas. De vittnar om Hällestads forna betydelse som socken. 
Lärarbostaden kommer att finnas med inom planområdet och texten nedan 
är hämtad ur kulturmiljöprogrammet och berör denna byggnad.  

Lärarbostaden Rek 2  
Mittemot Kyrkskolan uppfördes 1926 även Lärarbostaden som är belägen öster om kyrkan. 
Lärarbostaden står på en grund av tuktad sten. Den är i övrigt uppbyggd på samma sätt 
som Kyrkskolan med en stomme av timmer och faluröd locklistpanel. En träbyggnad med 
spröjsade tvåluftsfönster med vita omfattningar och är i en våning och vindsvåning med 
frontespiser och veranda. Lunettfönster i gavlar och frontespisen. Även Lärarbostaden har 
ett brutet sadeltak med enkupigt tegel. Brunmålad trädörr med spröjsad glasruta. Tomten 
innefattar en större trädgård. 
 
Rekommendation 2  
Byggnad som väl representerar viss tids byggnadsskick och har väl bevarad exteriör. Mil-
jöaspekten ges vid urvalet viss betydelse. Åtgärder som medför förändring av byggnaden 
bör ske i samråd med sakkunniga inom byggnadsvård. 
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Figur 3 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i anslutning till planområdet. Karta  
hämtad från kommunens kulturmiljöprogram 2015-06-17. 
 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Störningar och riskfrågor 

Vibrationer 

Risken för att området skulle störas av vibrationen i någon större omfattning 
bedöms som mycket liten.  

Elektromagnetisk strålning 

Inga luftledningar för högspänning finns inom eller i närheten av 
planområdet. 

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 

Konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer. 

Buller 

Området utsätts för trafikbuller från riksväg 51. Trots att det är en riksväg är 
den förhållandevis lågt trafikerad enlig trafikverkets ÅVS för sträckan mel-
lan Finspång och Svennevad. Därför bedöms bebyggelsen kunna utformas 
så att riktvärden inte överskrids. En enklare bullerutredning finns framtagen 
(bilaga). 
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Beräkningarna visar att ljudnivåerna vid de planerade tillbyggnaderna vid 
äldreboendet uppfyller gällande riktvärden. För övriga fastigheter finns goda 
möjligheter att bygga både bostäder och allmänna byggnader som uppfyller 
kraven. Dock bör bostäder inte placeras närmare vägmitt än ca 20 m och 
uteplatser bör placeras på byggnadernas baksida från vägen för att kunna 
uppfylla riktvärdena. 

Då en ny detaljplan ska upprättas för de aktuella fastigheterna gäller riktvär-
den enligt trafikbullerförordningen, SFS 2015:216 med förordningsändring 
SFS 2017:359. Förordningen gäller nybyggnation av bostäder. Riktvärdena i 
förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden påbörjade från och med 2 
januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:  

• 60 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå vid en bostadsbyggnads fasad.  

• 50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid uteplats i anslutning till bostad. 

• 65 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad för bostad om högst 35 
kvadratmeter, i kombination med uteplats om högst 50 dBA ekviva-
lentnivå och 70 dBA maximalnivå.  

Om riktvärdet för ekvivalent ljudtrycksnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maxi-
mal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad. Om 70 dBA maximal ljud-
trycksnivå på uteplats ändå överskrids bör nivån inte överskrida med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå mer än fem gånger per timme mellan kl. 06-22. 

Enligt beräkningarna finns goda förutsättningar att bebygga fastigheterna 
och samtidigt uppfylla gällande riktvärden. Då det ännu inte finns någon 
planerad utformning utöver tillbyggnaderna på äldreboendet går det inte att 
visa vilka ljudnivåer som kan uppkomma vid framtida byggnaders fasader.  
Nya bostäder bör placeras ca 20 m från vägmitt som närmast för att se till att 
riktvärdena uppfylls. Uteplatser bör placeras på byggnaders baksidor, för att 
skärma från vägen. Om uteplatser placeras mot vägen riskerar riktvärdet för 
maximal ljudnivå vid uteplats att överskridas. Om byggnader placeras när-
mare vägen bör noggrannare beräkningar göras för att säkerställa att alla 
bostäder har tillgång till en tyst sida enligt riktvärdena.  

För att dimensionering av fasader ska ske på ett korrekt sätt krävs att hänsyn 
tas till antal överskridanden av maximal ljudnivå inomhus. Maximal ljud-
nivå utomhus vid fasad nattetid, kl. 22-06, bör inte överskrida 70 dBA utan-
för hälften av bostadsrummen. Om riktvärdet om 70 dBA överskrids kan 
bostaden uppfylla kraven avseende bullernivåer om det kan påvisas att rikt-
värdena för ljudnivåer klaras inomhus.   
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Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Det har ej heller 
framkommit att det ska finnas markföroreningar inom planområdet i vårt 
arkiv. 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Risk för skred/ höga vattenstånd 

Enligt skyfallskarteringen finns en lågpunkt i den sydöstra delen av området 
betecknat med C, centrum. Risken bedöms inte vara större än att det går att 
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åtgärda. Detta ska dock tas hänsyn till vid en eventuell framtida exploatering 
av området.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Vatten och avloppssystemet är utbyggt i området. Det finns kapacitet för att 
ansluta eventuell ny bebyggelse. Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman 
för vatten, avlopp och dagvatten och ansvarar därmed för att anläggningar 
för vatten, avlopp och dagvatten finns inom planområdet samt ansvarar för 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

Dagvatten 

Dagvattenanläggningar behöver anpassas till platsens förutsättningar vilket 
kan hjälpa till med valet av lösning. Utförandet av dagvattenanläggningar 
bör utformas med målet att skador vid kraftiga regn bör undvikas, så den 
naturliga vattenbalansen bevaras och så att belastningen på 
dagvattenledningar och recipienter minskas. De ska också utformas och 
placeras så att föroreningar hanteras och begränsas vid källan samt så att de 
avskiljs och bryts ner längs med vägen till recipienten. Detta gäller även 
eventuellt släckvatten. 

Värme 

Inom fastigheten Hällestad 1:11 finns en värmeanläggning som förser 
Hällestadgården med värme. Kapacitet finns för att försörja även 
tillkommande utbyggnad med värme. 

El 

Elledningsnätet är utbyggt i hela planområdet. Ledningsrätter finns. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 
avfallshanteringen inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation 

Fibernäten finns utbyggt i området. 

Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga 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.  
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Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläggningar, vatten- och avloppsanläggningar, vägar med 
mera regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

Genomförandetid 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen.  

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om 
det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 
inte kunnat förutses vid planläggningen.  

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på 
ersättning. 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap för allmän plats 

Finspångs kommun är inte huvudman för allmän plats. 

Kullavägen söder om äldreboendet (fastigheten Hällestad 1:11), ”GATA” på 
plankartan, förvaltas av Västerby Vägsamfällighet (ingår i 
gemensamhetsanläggningen Västerby GA:1). 

Grönområdet mot Hällestadån norr om äldreboendet, ”PARK” på plankartan 
(Västerby 2:8), ägs av kommunen men har ingen formellt ordnad skötsel. 

Huvudmannaskap vatten och avlopp 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten 
och ansvarar därmed för att anläggningar för vatten, avlopp och dagvatten 
finns inom planområdet samt ansvarar för drift och underhåll fram till 
anvisad anslutningspunkt. 

El, tele och 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 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet. 
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Kvartersmark 

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

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

Varje fastighetsägare ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av 
vatten och avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell.  

Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
Lantmäteriet i Linköping. 

Bygglov/anmälan/övriga tillstånd 

Ansökan om bygglov, rivnings-och marklov lämnas till Finspångs kommun, 
Bygg- och miljöenheten.  

Till Bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk 
prövning erfordras.  

Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Genomförande vid utbyggnad av allmän plats 

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell. 

Genomförande vid utbyggnad inom kvartersmark 

Byggande inom kvartersmark kan påbörjas efter att bygglov beviljats och 
beslut om startbesked tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet är upprättad. 

Preliminär tidplan 

Planering:  

Samråd om detaljplan Januari - februari 2018 
Granskning av detaljplan april 2018 

Detaljplan laga kraft * Sommaren 2018 
Genomförande kvartersmark Vallonbygden planerar att påbörja 

nybyggnation inom fastigheten 
Hällestad 1:11 så snart detaljplanen 
vinner laga kraft. 
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*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
kommunstyrelsens 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 
genomförandet. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet berör nio fastigheter, se förteckning under ”Markägoförhållan-
den” på sidan 5 ovan. 

Kvartersmark 

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna 
själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till exempel 
avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren.  

Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel 
fastighetsreglering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med 
en överenskommelse mellan parterna som grund för ansökan. 

Gemensamhetsanläggningar 

Inom planområdet finns en befintlig gemensamhetsanläggnings som utgör 
Kullavägen med flera vägar (Västerby GA:1). Gemensamhetsanläggningen 
förvaltas av Västerby Vägsamfällighet. 

Nya gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas inom planområdet 
om det uppkommer behov av samverkan mellan olika fastigheter, till 
exempel gällande parkeringslösningar eller liknande inom kvartersmark.  

Servitut och ledningsrätter 

Inom planområdet finns ett antal servitut och ledningsrätter. Dessa bedöms 
inte påverkas av planläggningen. 

De flesta rättigheter berör underjordiska ledningar. Erforderligt utrymme för 
ledningarna har säkrats upp i plankartan genom u-område (markreservat för 
underjordiska ledningar). 

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Respektive fastighetsägare svarar (utför och bekostar) för 
utbyggnadskostnader inom sin kvartersmark. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell, inga kostnader uppkommer. 
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Vatten/avlopp, el/energi, tele med mera 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive 
ändamål av ledningsägare och operatörer. 

Fastighetsbildning, ersättning 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan 
berörda parter. 

I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten 
besluta 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. 

För fastigheten Hällestad 1:11 tas ingen planavgift ut i samband med 
bygglov. För övriga fastigheter inom planområdet tas planavgifter ut i enligt 
gällande taxa i samband med bygglov. 

Deltagande i planarbetet 

Konsulter 

Heidi Viinikkala, plankonsult WSP 

Johan Graf, NAI Svefa 

Exploatör 

Vallonbygden AB 

Samhällsplaneringsenheten 

Carina Järnmark   Magnus Pirholt 

Planarkitekt     Enhetschef 
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1 SAMMANFATTNING 

WSP Akustik har utfört en trafikbullerutredning för flera fastigheter i Hällestad 
kyrkby, Finspång. Finspång kommun avser att upprätta en ny detaljplan för 
fastigheterna. Planen ska medge byggnation av bostäder, allmänna 
byggnader samt tillbyggnad vid det befintliga äldreboendet. Fastigheterna är 
utsatta för buller från riksväg 51.  

Beräkningarna visar att ljudnivåerna vid de planerade tillbyggnaderna vid 
äldreboendet uppfyller gällande riktvärden. För övriga fastigheter finns goda 
möjligheter att bygga både bostäder och allmänna byggnader som uppfyller 
kraven. Dock bör bostäder inte placeras närmare vägmitt än ca 20 m och 
uteplatser bör placeras på byggnadernas baksida från vägen för att kunna 
uppfylla riktvärdena. 
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2 INLEDNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en 
trafikbullerutredning för flera fastigheter i Hällestad kyrkby, Finspång. 
Fastigheterna är utsatta för buller från riksväg 51 som går genom samhället. 
Figur 1 nedan visar de aktuella fastigheterna. 

 
Figur 1 Utdrag ur plankarta. 

2.1 BAKGRUND 
En ny detaljplan ska upprättas för fastigheterna varför en bullerutredning 
krävs för att visa hur fastigheterna påverkas av trafikbuller. Den nya planen 
ska medge byggnation av bostäder, allmänna byggnader samt tillbyggnad 
vid det befintliga äldreboendet på fastigheten Hällestad 1:11. 

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 
Beräkningar har gjorts för ett nuläge samt ett prognosår, år 2040. Riksväg 51 
är den huvudsakliga källan till trafikbuller, övriga lokalgator inom Hällestad 
har inte tagits med i beräkningen då dessa inte bedöms ha någon betydande 
trafikmängd. 

3 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet 
SoundPLAN version 8.0. Beräkningar i enstaka punkter vid fasad avser 
ljudtrycksnivå utan inverkan av ljudreflex i egen fasad, så kallade 
frifältsvärden, med upp till tre reflexer i övriga byggnader. Det beräknade 
värdet skall jämföras med gällande bullerriktvärden. Beräkningar i form av 
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bullerutbredningskartor presenterade med färgfält är beräknade inklusive 
bidrag från 3 reflexer.  

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets 
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 
4653. Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för vägtrafikbuller är 
giltigheten för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från 
vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s).  

3.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET 
Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos 
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom 
trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens 
höjder etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.  

3.2 BERÄKNADE PARAMETRAR 
För att beskriva trafikbuller och andra typer av yttre störningar används 
parametrarna ekvivalent ljudtrycksnivå och maximal ljudtrycksnivå: 

 Ekvivalent ljudtrycksnivå (Leq) är ett mått på medelljudnivån under en 
tidsperiod, till exempel ett dygn eller en natt. I denna utredning avses 
dygnsekvivalent ljudtrycksnivå. 

 Maximal ljudtrycksnivå är den högsta momentana ljudnivån som 
uppstår under tidsperioden T. Vid beräkning av vägtrafikbuller avses, 
enligt den Nordiska beräkningsmodellen, den momentana ljudnivå 
(med tidsvägning fast) som överskrids av 5 procent av de passerande 
fordonen, om inget annat anges. För tydlighetens skull är det endast 
denna maximala ljudnivå som har beräknats. Under Kapitel 5 beskrivs 
vad detta innebär för uteplats under dag och kväll samt vad som 
gäller vid fasad nattetid. 

Samtliga beräknade ljudtrycksnivåer är A-vägda. 

3.3 INDATA 
Följande underlag har använts i beräkningarna: 

 Kartmaterial, Metria, hämtat 2017-11-10 

 Trafikdata, Vägtrafikflödeskartan, hämtat 2017-11-10 

 Hastighetsgränser, NVDB, hämtat 2017-11-10 

 Nybyggnadskarta för Hällestad 1:11, Arkitektgruppen GKAK, daterad 
2017-09-13 

 Plankarta, Finspångs kommun, daterad 2017-11-10 
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3.3.1 Trafikuppgifter 

De trafikdata som beräkningarna i denna utredning bygger på kan ses i 
Tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Vägtrafikdata som använts i aktuell utredning 

Väg/Gata ÅDT 2014 ÅDT 2040 
Andel tung 
trafik 2014 

Andel tung 
trafik 2040 

Andel trafik 
mellan kl. 06-22 Hastighet 

Riksväg 51 3100 4100 12 % 11 % 94 % 40/60 km/h 

Trafikmängden på Riksväg 51 är uppräknad till år 2040 enligt Trafikverkets 
gällande EVA-tal (160401). Ingen dygnsfördelning har funnits tillgänglig för 
Riksväg 51, därför har schabloner enligt Kartläggning av omgivningsbuller i 
Stockholms län, rapport 2017:01 använts. 

Tunga transporter sker dagligen till äldreboendet. Enligt beställaren är det 
endast ca 7 tunga transporter per dag, de kör in direkt från riksväg 51. 
Transporterna till och från verksamheten har därför inte tagits med i 
beräkningen. 

4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Då en ny detaljplan ska upprättas för de aktuella fastigheterna gäller 
riktvärden enligt trafikbullerförordningen, SFS 2015:216 med 
förordningsändring SFS 2017:359. Förordningen gäller nybyggnation av 
bostäder. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden 
påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av 
riktvärdena: 

 60 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

 50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats i anslutning till bostad 

 65 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad för bostad om högst 35 
kvadratmeter, i kombination med uteplats om högst 50 dBA 
ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. 

Om riktvärdet för ekvivalent ljudtrycksnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad. 

Om 70 dBA maximal ljudtrycksnivå på uteplats ändå överskrids bör nivån 
inte överskrida med mer än 10 dBA maximal ljudnivå mer än fem gånger per 
timme mellan kl. 06-22. 
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5 RESULTAT 

Resultatet av beräkningarna visas i bilaga 1-4. Bullerspridning visad i form av 
färgfält är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är 
beräknade som frifältsvärden, utan reflex i den egna fasaden. Riktvärdena är 
angivna som frifältsvärden, vilket innebär att det endast är beräknade 
ljudnivåer vid fasad som är jämförbara med riktvärdena. 

5.1 KOMMENTARER 
Beräkningarna visar att riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad 
uppfylls vid äldreboendets planerade tillbyggnader i nuläget och prognosår 
2040. Även riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats 
uppfylls vid de planerade uteplatserna. 

För de övriga fastigheterna, där utformningen på den planerade bebyggelsen 
ännu inte är bestämd, visar beräkningarna att den ekvivalenta ljudnivån 
generellt är under 60 dBA i nuläget och prognosår 2040.  

Den maximala ljudnivån är beräknad till ca 73 dBA vid befintliga bostäder på 
fastigheterna öster om vägen. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats 
bör inte överskridas fler än 5 gånger per medeltimme kl. 06-22. Enligt 
dygnsfördelningen går 6 % av trafiken under en medeltimme, vilket innebär 
att färre än 1,4 fordon överskrider den beräknade ljudnivån. Den ljudnivå 
som överskrids av högst 5 fordon är ca 70 dBA. 

6 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

Enligt beräkningarna finns goda förutsättningar att bebygga fastigheterna 
och samtidigt uppfylla gällande riktvärden. Då det ännu inte finns någon 
planerad utformning utöver tillbyggnaderna på äldreboendet går det inte att 
visa vilka ljudnivåer som kan uppkomma vid framtida byggnaders fasader.  

Nya bostäder bör placeras ca 20 m från vägmitt som närmast för att se till att 
riktvärdena uppfylls. Uteplatser bör placeras på byggnaders baksidor, för att 
skärma från vägen. Om uteplatser placeras mot vägen riskerar riktvärdet för 
maximal ljudnivå vid uteplats att överskridas. 

Om byggnader placeras närmare vägen bör noggrannare beräkningar göras 
för att säkerställa att alla bostäder har tillgång till en tyst sida enligt 
riktvärdena. 

För att dimensionering av fasader ska ske på ett korrekt sätt krävs att hänsyn 
tas till antal överskridanden av maximal ljudnivå inomhus. Maximal ljudnivå 
utomhus vid fasad nattetid, kl. 22-06, bör inte överskrida 70 dBA utanför 
hälften av bostadsrummen. Om riktvärdet om 70 dBA överskrids kan 
bostaden uppfylla kraven avseende bullernivåer om det kan påvisas att 
riktvärdena för ljudnivåer klaras inomhus.  
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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) 

Detaljplan för FASTIGHETEN HÄLLESTAD 1:11 

med flera. (Hällestad kyrkby) 

Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning 
behöver göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med 
miljökonsekvensbeskrivning, ska göras om detaljplanen kan medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste 
frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 
Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-
förordningen. 

Bakgrund 

Den 19 juni 2017 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för att ändra en del av den 
befintliga detaljplanen för området, B47 från 1971. 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla och bygga ut 
befintlig bebyggelse inom området. Framför allt är äldreboendet i behov av 
att kunna erbjuda fler platser och behöver bygga till. 

Platsen 

Planområdet omfattar befintlig bebyggelse med ett äldreboende en pizzeria 
och bostäder. Mindre grönområden finns i norra delen, i anslutning till 
Hällestadsån samt i planområdets östra del. Vegetationen består av större 
löv- och barrträd, framför allt björk och tall samt i den östra delen gräsytor 
med en del buskar och sly. Området ligger i direkt anslutning till Hällestad 
kyrka och begravningsplats. Riksväg 51 delar planområdet i en västlig- och 
en östlig del. Landsbygdsbussarna 413 och 414 trafikerar området. 

Planen  

Planens mål är att pröva lämpligheten i att bygga ut och öka antalet boende 
på Hällestadgården samt möjliggöra utveckling av servicen och 
bostadsbebyggelsen i området. 

Påverkan 
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Planens genomförande och konsekvenserna av detta. 

Samlad bedömning 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen 
och i denna behovsbedömning. 

Samhällsplaneringsenheten 

Carina Järnmark   Magnus Pirholt 

Planarkitekt     Enhetschef 
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Sammanfattning – planens miljöpåverkan 

 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 

Stor Måttlig Liten Ingen 

Förordnanden och  
skyddsvärden 

      

1. Riksintressen    X  Ligger i utkanten av 
riksintresse för 
totalförsvarets 
stoppområde för höga 
objekt. Inga byggnader 
högre än 17,5 m tillåts 
enligt planen. 

2. Andra skyddsvärden       

Övergripande mål och 
normer 

      

3. Miljökvalitetsmål    X   

4. Miljökvalitetsnormer    X   

Effekter på miljö, hälsa 
och säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden 
och nyckelbiotoper 

   X   

6. Växtliv    X   

7. Djurliv    X   

8. Kulturmiljö   X   Bebyggelse i närheten 
av kyrkomiljön  

9. Landskapsbild/ 
stadsbild 

   X   

10. Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

   X   

11. Transporter och 
kommunikationer 

   X  Ingen förändring 

12. Mark- och 
vattenanvändning 

  X   Liten tillbyggnad på 
äldreboendet. I 
framtiden ev utveckling 
av mindre 
centrumverksamhet vid 
kyrkan 

13. Energi   X   Fler boende i området 
ger större åtgång av 
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energi. 
Fjärrvärmeanläggning 
för uppvärmning. 

14. Naturresurser    X   

15. Mark    X   

16. Vatten   X   Finns en lågpunkt i 
sydvästra delen av 
området betecknat C.  

17. Luft    X   

18. Störningar    X   

19. Risker för hälsa och 
säkerhet 

   X   
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Behovsbedömning – Checklista 

 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 

Stor Måttlig Liten Ingen 

Förordnanden och  
skyddsvärden 

      

1. Riksintressen       

Påverkan på något 
riksintresse 
- järnvägar 

   X   

- sjöfart, farled    X   

- transportnät, vägar    X   

- TEN-vägar    X   

- rörligt friluftsliv  
(MB 4 kap 2 §) 

   X   

- kulturmiljö    X   

- Natura 2000    X   

- naturvård    X   

- vindbruk    X   

- yrkesfiske    X   

2. Andra skyddsvärden       

Påverkas område eller natur 
som har särskild 
skyddsstatus enligt 
miljöbalken 3, 4 och 7 kap: 
- Nationalpark, 
- Naturreservat, 
- Kulturreservat, 
- Naturminnen, 
- Djur- växtskyddsområden, 
- Strandskyddsområden, 
- Miljöskyddsområden, 
- Vattenskyddsområden, 
- eller andra enligt lagen 
särskilt skyddade områden. 

   X  Ligger inom 
strandskydd. Området 
är redan ianspråktaget.  

Påverkas områden med 
biotopskydd ( t ex 
stenmurar, alléer och 
odlingsrösen) 

    X  
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Höjdbegränsningar runt 
flygplatsen 

   X   

Övergripande mål och 
normer 

      

3. Miljökvalitetsmål       

Berörs något av de 16 
nationella miljömål som ska 
ligga till grund för all 
planering 

   X   

Berörs något av de 
regionala miljömålen? 

   X   

4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer? 
- utomhusluft 

   X   

- vattenförekomst    X   

- fisk- och musselvatten    X   

- omgivningsbuller    X   

Effekter på miljö, hälsa och 
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden 
och nyckelbiotoper 

      

Påverkan på område som 
pekas ut i: 
- kommunens 
naturvårdsprogram 

   X   

- skogsstyrelsens 
nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering 

   X   

- ängs- och 
betesmarksinventeringen 

   X   

- ÖP    X   

6. Växtliv       

Påverkan på rödlistade, 
fridlysta eller sällsynta arter 

   X   

7. Djurliv       

Påverkan på 
- rödlistade arter, fridlysta 

   X   
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eller sällsynta arter 

- flyttfågelsträck eller 
vandring för djuren 

   X   

8. Kulturmiljö       

Påverkan på  
- fornlämning 

   X   

- på industriarv    X   

- äldre vägar    X   

- plats av kulturhistoriska 
intresse 

  X   Närhet till 
kyrkomiljön 

- byggnadsminne    X   

- kulturhistoriskt eller 
konstnärligt värdefulla 
byggnader, föremål mm 

   X   

- skyddsvärt kulturlandskap    X   

9. Landskapsbild/ stadsbild       

Påverkan på 
- betydelsefulla utsikter 
eller siktlinjer 

   X   

- områdets skala    X   

10. Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

      

Påverkan på 
- det rörliga friluftslivet 

  X  

 

 Om promenadstråk 
anordnas inom 
parkområdet påverkas 
det rörliga friluftslivet 
positivt. 

- lekmöjligheter    X   

- park eller annan 
rekreationsanläggning 

  X   Se ovan 

- allmänhetens 
tillgänglighet till naturskön 
utsiktsplats 

  X   Se ovan 

- område utpekat i ÖP    X   

11. Transporter och 
kommunikationer 

      

Påverkan på    X   Endast marginell 
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- transportrörelser (antal) ökning 

- transportmönster för 
människor och varor (hur) 

   X   

- parkeringsmöjligheter    X   

- trafiksäkerhet    X  Ingen förändring 

12. Mark- och 
vattenanvändning 

      

Förändringar mot 
- gällande ÖP/FÖP 

   X   

- gällande DP   X   Det ges möjlighet att 
ta områden som idag 
är planlagt som park i 
anspråk för 
kvartersmark 

- nuvarande mark- och 
vattenanvändning 

  X    

Påverkan på 
- viktig samhällsservice t ex 
skola 

   X   

- andra tänkta projekt    X   

13. Energi       

Möjlighet att använda 
förnybar energikälla 

 X     

Behov av nya system för 
distribution 

   X   

14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej 
förnybar naturresurs 

   X   

Påverkan på 
- jordbruksareal 

   X   

- annan produktionsyta 
(skog) 

   X   

15. Mark 

 

      

Påverkas jorden av 
förflyttning, 
sammanpressning eller 
täckning? 

   X   
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Påverkas topografi?    X   

Påverkas unikt geologiskt 
eller fysiskt särdrag? 

   X   

Påverkas området av ökad 
vind- eller vattenerosion? 

   X   

Påverkan i form av ändrad 
sedimentering eller erosion 
som förändrar vattendrags 
fåra eller strand och botten i 
hav, sjö mm? 

   X   

Påverkan på människor 
eller egendom i form av 
geologiska risker så som 
instabila markförhållanden, 
skred mm? 

   X   

Påverkas området av hög 
markradonhalt? 

      

Påverkas området av att 
tidigare använts som tipp, 
utfyllnadsplats eller dylikt 
så att miljö- och 
hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

   X   

Påverkas området av att 
tidigare verksamheter 
funnits på platsen? Kan 
markföroreningar finnas 
inom området eller i 
närheten? 

   X   

16. Vatten 

 

      

Påverkas ytvattnet eller 
vattendragens rörelser 
(strömmar eller riktning)? 

   X   

Påverkas vattenflöden 
(riktning och mängd) vid 
högvatten? 

   X   

Påverkas mängden ytvatten 
i någon vattensamling, t ex 
våtmark eller damm? 

   X   

Påverkas   X   Eventuellt kommer 
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absorptionsförmåga, 
drängeringsmönster eller 
frekvens och mängd av 
ytvattenavrinning? 

lite mer mark än i 
dagsläget att 
hårdgöras. Marginell 
påverkan 

Behöver åtgärder vidtas för 
att hantera dagvatten? 

   X   

Påverkas grundvattnets: 
- in- eller 
utströmningsområde? 

   X   

- flödesriktning eller 
hastighet? 

   X   

- mängd genom tillskott av 
eller uttag eller genom 
förändring av akvifer till 
följd av genombrott? 

   X   

- kvalitet?    X   

Påverkas mängd yt- eller 
grundvatten, som annars 
varit tillgänglig för 
vattenförsörjningen, som 
dricksvatten eller annan 
användning? 

   X   

Påverkas människor eller 
egendom för risker i 
samband med vatten som 
dålig vattenkvalitet eller 
översvämning? 

  X   Enligt 
skyfallskarteringen 
finns riks att ett 
mindre område i 
sydöstra delen av 
området betecknat C 
översvämmas vis 
skyfall. 

Påverkan från enskilda 
avlopp? 

   X   

Finns möjlighet att klara 
lägsta höjd på färdigt golv? 

X      

Påverkar markavvattning 
omgivande fuktiga 
områden? 

   X   

17. Luft 

 

      

Påverkas luftkvaliteten?    X   
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Risk för obehaglig lukt    X   

18. Störningar       

Risk för störning från 
- höga ljudnivåer för 
människa eller djur 

   X   

- vibrationer   X   Tung trafik på riksväg 
51. Bedöms inte 
påverka boende i 
sådan utsträckning att 
riks uppstår. 

- starkt ljus eller reflektion   X   Trafik på riksväg 51. 

- miljöstörande verksamhet     X  

19. Risker för hälsa och 
säkerhet 

 

   X   

Risk för 
- explosion 

   X   

- utsläpp av hälso-/ 
miljöfarliga ämnen 

   X   

- att sårbara system eller ett 
strategiskt mål för 
terrorangrepp skapas 

   X   

- behov av brandskydd eller 
annan typ av 
räddningstjänst 

   X   

- behov av polisskydd eller 
annan bevakning 

   X   

- otrygga miljöer skapas    X   

- elektromagnetiska fält 
(EMF) 

   X   
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 Dnr KS.2017.0525 

Fastighetsförteckning 

Datum 2018-02-22 

1 (4)
 

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 

Detaljplan för 

DETALJPLAN FÖR Hällestad 1:11 m.fl. 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standard förfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
Emmetorp 4:1 Gustafsson, Per Gustaf Kåre 

Emmetorp 1 A  
61012 Hällestad 
 

Hällestad 1:11 Vallonbygden AB 
Box 30 
61221 Finspång 
 

Hällestad 3:1 
 

Finspångs Församling 
Box 22  
61221 Finspång 
 

Hällestad 1:1  
 

Prästlönetillgång Svenska kyrkan 
Linköpings Stift 
Box 1367 
581113 Linköping 
 

Hällestads  
Klockarjord 2:1 

Finspångs Kommun, 61280 Finspång 
 

Hällestads  
Klockarjord 2:4 

Tomträttshavare: 
Abdulahad, Naim  
Pilängsvägen 15  
61243 Finspång  
 
Finspångs Kommun  
 

Västerby 2:8 
 

Finspångs kommun, 61280 Finspång 
 

Hällestads 
Klockarjord 2:2 
 

Riksbyggens Brf Hällestadshus Nr 1 
Box 914 
60119 Norrköping 

Hällestads 
Klockarjord 2:3 
 

Restaurang & Café Citytaket AB 
c/o Ghena Dawoud  
Olof Palmes Gata 12 
11122 Stockholm 
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 Sid 2 (4)
 

 

 

 

 

SAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
Emmetorp S:1 Borggård 3:2  

Emmetorp 4:1  
Kulla 1:13  
Kulla 3:1  
Lötenborg 1:1 

 

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
Servitut  

Väg Byggnad 
05-HÄL-1546.2 

 
Finspångs kommun 

Vattenledning  
05-HÄL-1471.1 

 
Finspångs kommun 

Ledningsrätt  

Starkström 
0562-93/32.1 
0562-03/32  

 
Vattenfall Östnät AB 

 

Vatten och avlopp  
0562-95/52.1 
05-HÄL-1546.1 

 
Finspångs kommun 
 

Tele 
0562-88/23.1 

0562-98/34.1 

 
Televerket 

Telia AB 

Gemensamhetsanläggning  

Hällestad GA:1 Hällestad 1:1  
Hällestad 1:12  
Hällestad 1:14  
Hällestad 1:18  
Hällestad 1:19  
Hällestad 1:24  
Hällestad 1:28  
Kattorp 2:2  
Kattorp 2:3  
Kattorp 2:4  
Kattorp 2:6  
Skånstorp 5:3 
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Västerby GA:1 Hällestad 1:11 

Västerby 4:1  
Västerby 4:3  
Västerby 4:4  
Västerby 4:5  
Västerby 4:6  
Västerby 4:7  
Västerby 4:8  
Västerby 4:9  
Västerby 4:10  
Västerby 4:11  
Västerby 4:12  
Västerby 4:13  
Västerby 4:14  
Västerby 4:15  
Västerby 4:16 

Allmän väg  

Riksväg 51 Trafikverket 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
Hällestad 1:7 
 

Hällestads Hembygdsförening 
c/o Per-Erik Lindhé 
Skarpåsvägen 1 
61012 Hällestad 
 

Emmetorp 4:1 
 

Per Gustav Kåre Gustafsson 
Emmetorp 1 A 
61012 Hällestad 
 

Västerby 4:15, 4:16 
 

Stephan Oberle 
Karl Johans Väg 5 
61012 Hällestad 

Västerby 4:2 Finspångs kommun 
61280 Finspång 
 

Västerby 4:3 Björn Gunnar Svensson 
Kullavägen 1 
61012 Hällestad 
 

Västerby 4:4 
 

Mats Olov Magnus Bengtsson 
Rut Marianne Bengtsson 
Örebrovägen 255 
61012 Hällestad 
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Västerby 4:5 Gulli Maria Ingeborg Petersson 

Västerbyvägen 2 
61012 Hällestad 

Västerby 5:1 Arne Emanuel Egnell 
Joppe Taimi Katarina Egnell 
Örebrovägen 232 
61012 Hällestad 

  

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
Österby S:2 Österby 1:2 

Österby 2:3 
Österby 3.3 
Österby 3:4 
Österby 4:1 
Österby 5:1 

 

Samhällsplaneringsenheten 

Carina Järnmark 

Planarkitekt 
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 Dnr KS.2017.0525 

Granskningsutlåtande 

2018-05-02 

1 (3)
 

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 

Detaljplan för 

Hällestad 1:11 m.fl.  

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplanen för Hällestad 1:11 m.fl. har varit utställd för granskning under 
tiden 16 – 30 april 2018. 

Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden: 

Länsstyrelsen      2018-04-30 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

Trafikverket      2018-04-27 

Lantmäteriet      2018-04-17 

Berörda – fastighetsägare och andra 

Gulli Pettersson      2018-04-25 

Bernt Johansson      2018-04-25 

PRO Hällestad      2018-04-30 

 

SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER 

TILLGODOSEDDA 
Bernt Johansson 

GODKÄNNANDEN AV DETALJPLANEN 
Följande sakägare och remissinstanser har godkänt detaljplanen under 
granskningsskedet: 

Gulli Pettersson 

Trafikverket 

Länsstyrelsen Östergötland 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget med avseende på de frågor 
som Länsstyrelsen särskilt har att bevaka enligt 11 kap 10§ Plan- och bygg-
lagen. 
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Berörda statliga verk, företag och intresse-

organisationer 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende och har nedan-
stående erinran att framföra: 

Grundkarta 

Vissa symboler i grundkartan saknas i teckenförklaringen. 

Plankarta 

1. Den administrativa bestämmelsen u1 anges under planbestämmelser. I 
plankartan så används dock, med ett undantag, enbart beteckningen u. 

2. Beteckningarna GATA1 och PARK1 används inte i plankartan. 

Kommentar: synpunkterna från er är korrigerade i plankartan. 

Berörda – fastighetsägare och andra 

Gulli Pettersson 

Jag blev så glad när jag fick veta att Hällestadgården skulle byggas vid. Det 
behövs för det är många som vill dit. Jag har inget negativt om det, bara po-
sitivt. Hoppas det blir snart så även jag får gott av det. 

Bernt Johansson 

Förslag 

1: Finspångs kommun köper in fastigheten (Hällestads klockarjord 2:3) och 
bygger hyreshus i vinkel eller tomter. Fastigheten är idag en skam för Hälle-
stad ”kyrkby” 

2: Tillhör inte detta (del av Hällestad 3:1) Finspångs församling, vilken har 
planer på att sälja hyreshuset. 

3: Kommer delar av detta (del av Hällestad 3:1) att göras i ordning till P-
plats att användas vid konserter i kyrkan.  
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Kommentar: Kommunen har i dagsläget inga planer på att köpa någon fas-
tighet i planområdet. Planläggning för parkeringsytor är inte aktuellt i denna 
plan. 

PRO Hällestad 

Det synes bli bra med denna planbestämmelse. Vad man bör se efter när allt 
är klart är att på de områden som betecknas Centrum bostäder underhållet 
blir bevakat, vi ser i dag att det finns brister en del bl.a. vid den Pizza som i 
dag finns på området. Ingen trevlig syn för de som passerar Hällestad. Även 
den återvinnings central som finns på området borde nog ses över av den 
som har det ansvaret. 

Kommentar: Underhåll och skötsel av områden är inget som styrs av en de-
taljplan. 

Samhällsplaneringsenheten 

Carina Järnmark 
Planarkitekt 
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Plan: SWEREF99 16 30

Höjd: RH2000

Detaljplan för

Planarkitekt

Beslutsdatum Instans

Enhetschef

Finspångs kommun, Östergötlands län

Till planen hör:

Planprogram

Planbeskrivning

Illustrationsplan

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Grundkarta

Bullerutredning

Miljöteknisk utredning

Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

1:1 000

0 10050 Meter

Upprättad:

Samråd

Godkännande

Skala

Reviderad:

Granskning

Hällestad 1:11 mfl

Carina Järnmark

 

 

Allmänt råd:

Koordinatsystem
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ANVÄNDNING AV MARK OCH
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huvudmannaskap
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Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allmänna platser med enskilt
huvudmannaskap
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Park, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

BD
Bostäder, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st
3 p.

E
Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 §
1 st 3 p.

CB
Centrum, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st
3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
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kap. 11 § 1 st 1 p.

Varsamhet

k
Byggnadsverkets egenskaper vad gäller
byggnadens symmestriska förhållande
till motstående flygelbyggnad och
kyrkans karaktärsdrag ska beaktas.
Fasad- och takutformning samt
färgsättning ska bibehållas., PBL 4 kap.
16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat för allmännyttiga
ändamål
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Markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar. Kvartersmark,
PBL 4 kap. 6 §
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Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4
kap. 7 §
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2018-05-09  1 (2)  

Dnr KS.2017.0081  

  

 

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  

 

 

Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 
1:1 och Hårstorp 1:89. 

 

Sammanfattning 
Vallonbygden äger fastigheten Hårstorp 1:89 i Östra Hårstorp. På fastigheten finns 
23 lägenheter i ett plan (marklägenheter med uteplats), byggda 2009-2010. 

Vallonbygden planerar nu att bygga ytterligare ”marklägenheter” av samma typ på 
Östra Hårstorp.  

En tomt för de nya lägenheterna har reserverats genom ett markanvisningsavtal 
som tecknades mellan kommunen och Vallonbygden 2017-04-20/2017-05-10. 
Markanvisningen godkändes av kommunfullmäktige 2017-04-24. 

I den nya detaljplanen ”Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp – Hårstorp 1:1 med 
flera” som vann laga kraft 2018-04-18 har en tomt planlagts för att möjliggöra 
Vallonbygdens nybyggnation. 

Genom denna överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs ovan nämnd 
markanvisning och tomten förvärvas av Vallonbygden. Tomten är cirka 4 200 
kvadratmeter mark. Förvärvet sker genom fastighetsreglering där tomten (del av 
fastigheten Hårstorp 1:1) överförs till Hårstorp 1:89. Ersättningen/köpeskillingen 
uppgår till 1 512 000 kr och är baserad av ett marknadsvärde om 900 
kr/kvadratmeter bruttoarea. 

Formellt tillträde till tomten sker när fastighetsregleringen är klar. Eftersom 
Lantmäteriet för närvarande har lång handläggningstid och Vallonbygden önskar 
påbörja arbeten efter sommaren 2018 tecknar kommunen och Vallonbygden 
samtidigt ett avtal om nyttjanderätt. Det innebär att arbeten kan påbörjas på tomten 
även om fastighetsbildningen inte är avslutad. 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 
 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till 

Vallonbygden 
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Cristina Lindén 

2018-05-09  2 (2)  

Dnr KS.2017.0081  

  

 

 

2. Att ge förvaltningen uppdrag att upprätta enligt ovan beskrivna 

överenskommelse om fastighetsreglering 

3. Att ge förvaltningen uppdrag att teckna ovan beskrivna överenskommelse 

om fastighetsreglering. 

 

 

 

 

222



  

 

Oskar Nöstdal 

2018-05-03  1 (1)  

Dnr KS.2018.0540  

  

 

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  

 

 

Dataskyddsombud GDPR för Finspångs kommun 

 

Bakgrund 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR; General Data 
Protection Regulation) att tillämpas. Med förordningen stärks skyddet av den enskildes 
personuppgifter och Finspångs kommun behöver säkerställa en adekvat 
organisation för att garantera förordningens efterlevnad. 
 
Ansvaret för skyddet av personuppgifterna är helt och hållet knutet till den 
som är personuppgiftsansvarig, och det är inte möjligt att överföra ansvaret.  
 
Förordningen föreskriver att varje personuppgiftsansvarig myndighet ska utse ett 
dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudets uppdrag består av rådgivning, utbildning och granskning av 
kommunens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet ska ha en särskilt 
oberoende ställning vilket innebär att han eller hon inte får avsättas eller bli föremål 
för sanktioner för att ha utfört de uppgifter som följer av uppdraget. 
 
Dataskyddsombudet rapporterar direkt till högsta förvaltningsnivå och är 
kontaktperson för tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

1. Att utse Ann-Christin Larsson till dataskyddsombud för Finspångs kommun 
inklusive dess kommunala bolag från och med den 25 maj 2018 och därmed 
ersätta kommunstyrelsens nuvarande personuppgiftsombud Fredrik 
Wastesson.  
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Carina Järnmark 

2018-03-22  1 (2)  

Dnr KS.2018.0357  

  

 

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  

 

 

Detaljplaneuppdrag för värmeverket och del av Viberga 
industriområde 

 

Sammanfattning 
Finspångs Tekniska Verk AB har behov av att utöka sin verksamhet. För att detta 
ska vara möjligt behöver de göra en detaljplaneändring och köpa till mark. 
Samhällsplaneringsenheten har även fått förfrågningar av andra verksamheter i 
området som önskar utöka sina fastigheter, för att det ska vara genomförbart 
behövs en detaljplaneändring.  
Uppdraget att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga 
industriområde beslutades av Kommunstyrelsen 2014-02-10 § 76 (Dnr 
2014.0046.214). Ärendet har varit vilande sedan slutet av 2014 men nu vill 
värmeverket ta upp arbetet med detaljplanen igen och samhällsplaneringsenheten 
kan återuppta arbetet. 
Samhällsplaneringsenheten önskar driva detaljplaneprocessen enligt de nya regler i 
plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 januari 2015 i den lagen finns nya 
verktyg som underlättar detaljplanearbetet. För detta krävs ett nytt uppdrag från 
Kommunstyrelsen. 
Arbetet som påbörjades 2014 föreslås avbrytas eftersom samhällsplaneringsenheten 
önskar göra en omstart i ärendet med hänsyn till den tid som har gått, med nya 
förutsättningar, ny lagstiftning och att hela den formella detaljplaneprocessen ligger 
framför oss. Detta innebär i praktiken att ärendet detaljplan värmeverket samt del 
av Viberga industriområde (Dnr 2014.0046.214, § 76) avslutas och att 
samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för aktuellt 
område, se karta. 
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Förslag till beslut 
1. Att arbetet med detaljplan värmeverket samt del av Viberga industriområde 

(Dnr 2014.0046.214, § 76) avbryts i sin nuvarande form. 

2. Att samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en detaljplan för 

värmeverket samt del av Viberga industriområde. 
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Rita Jönsson 

2018-04-25  1 (1)  

Dnr KS.2017.0536  

  

 

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  

 

 

Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2017 (KS 2017. 0536) att ge sektor 

utbildning i uppdrag att starta upp verksamhet med barnomsorg på obekväm 

arbetstid på Metallens förskola. I april fick sektor utbildning starta 

förskoleverksamhet på Högklint efter att verksamheten för ensamkommande 

barn, som bedrivits där, upphört. Dessa lokaler uppfyller de krav för 

brandsäkerhet för dygnet-runt verksamhet som finns, vilket Metallens förskola i 

nuläget inte gör. Sektor utbildning föreslår därför att verksamheten förläggs till 

Högklints förskola. 

Förslag till beslut 

1. Att ge sektor utbildning i uppdrag att starta verksamhet för barnomsorg 

på obekväm arbetstid på Högklints förskola. 
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Mikaela Maglica-Carlberg 

2018-05-08  1 (1)  

Dnr KS.2018.0556  

  

 

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  

 

 

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018 

 

Sammanfattning 

 

Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 

7,4 mkr och ett positivt resultat kring 5 mkr.  

 

Tre sektorer prognosticerar ett underskott varav sektorerna utbildning och social 

omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta 

platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn 

främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor 

samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa 

prognosen. Övriga två sektorer samt finansenhet och kommungemensamma 

medel beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder 

återfinns i rapporten. 

 

Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i 

prognosen men som bör redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen 

som återfinns under ledningsstaben där det befaras ett underskott, främst på 

grund av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. 

Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring 

avvikelsens storlek men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om 

utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Detta måste klargöras till 

tertialrapport 2. 

 

Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkom-

mande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för 

mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En 

genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som 

intäkt på finansenheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året. 

 

Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma 

tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det 

ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tertialrapport 1 2018.  
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Tertialrapport för Finspångs kommun 

April 2018

Beskrivning Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av ÅB

Ack Utfall fg 
år

Bokslut fg 
år

Prognos Avvikel
se

Försäljning -74 483 -233 480 32% -50 169 -194 416 -231 548 -1 932

Taxor och avgifter -11 905 -38 419 31% -10 746 -39 745 -38 619 200

Hyror och arrenden -48 344 -148 974 32% -45 102 -150 162 -148 884 -90

Bidrag -58 597 -138 499 42% -68 599 -193 714 -142 211 3 713

Övriga intäkter -94 039 -232 415 40% -88 632 -275 805 -277 159 44 744

SUMMA INTÄKTER -287 368 -791 787 36% -263 248 -853 842 -838 421 46 634
Löner och arvoden inkl PO 416 468 1 223 632 34% 396 188 1 243 083 1 274 390 -50 758

Personalrelaterade kostnader 3 638 12 262 30% 3 391 15 400 12 300 -39

Lokal/driftkostnader 77 888 232 135 34% 75 756 236 449 237 055 -4 919

Diverse tjänster 25 641 141 558 18% 27 974 93 846 132 047 9 511

Bidrag och transfereringar 16 772 50 737 33% 17 332 52 644 50 021 716

Köp av verksamhet 72 658 229 022 32% 70 805 248 764 240 043 -11 021

Kost/livsmedel 19 876 57 596 35% 7 613 63 326 57 881 -285

Material och inventarier 6 424 20 684 31% 6 704 25 939 20 740 -56

Fordon/transporter 11 253 34 424 33% 11 446 34 747 34 467 -43

Övriga kostnader 11 321 14 768 77% 4 507 16 801 13 127 1 642

Avskrivningar och intern ränta 25 929 98 477 26% 13 986 77 090 87 186 11 291

Övriga resultatkonton -437 409 -1 336 049 33% -425 380 -1 277 141 -1 325 973 -10 076

SUMMA KOSTNADER 250 459 779 246 32% 210 322 830 949 833 283 -54 037
TOTAL -36 910 -12 565 294% -52 926 -22 893 -5 138 -7 403

Sektor text Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i % 
av årsbudget

Ack Utfall fg år Bokslut fg år Prognos Avvikelse

Politisk organisation 3 959 14 541 27% 3 389 13 170 14 001 540

Ledningsstab 38 209 116 565 33% 35 618 109 982 114 363 2 214

Social omsorg 84 122 224 055 38% 60 416 231 979 245 024 -20 969

Samhällsbyggnad 22 463 75 404 30% 21 176 69 822 79 664 -4 260

Utbildning 174 947 503 475 35% 164 168 513 855 523 087 -19 600

Vård och omsorg 88 466 296 066 30% 92 452 282 030 291 156 4 910

Kommungemensamma 

kostnader

-3 503 37 979 -9% 686 3 480 19 473 18 506

Finansenheten -445 573 -1 280 650 35% -430 831 -1 247 210 -1 291 906 11 256

Total -36 910 -12 565 294% -52 926 -22 893 -5 138 -7 403

Kommentarer till prognosen

Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 7,4 mkr och ett positivt 
resultat på 5,1 mkr. 

Tre sektorer prognostiserar ett underskott varav sektorerna utbildning och social omsorg befarar stora 
avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta platser inom LSS och SoL som är 
kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett 
underskott av sektor samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa 
prognosen. Övriga två sektorer samt finansenhet och kommungemensamma medel beräknas visa överskott 
vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder återfinns i rapporten.

Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i prognosen men som bör 
redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen som återfinns under ledningsstaben där det befaras 
ett underskott, främst på grund av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. 
Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring avvikelsens storlek men det kan 
röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Detta måste 
klargöras till tertialrapport 2.
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Månadsstatistik Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Antal årsarbetare 1 741,83 1 753,15 1 757,13 Saknas
Sjukfrånvaro (%) 6,7 7,8 7,3 Saknas
Övertid/mertid (tkr inkl PO) 1073,2 1086,9 1205 Saknas

Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkommande barn och unga. Det 
befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket 
pekar på att så inte är fallet. En genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som 
intäkt på finansenheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året.

Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma tillrätta med befarade 
underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen 
för 2019-2021.
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Tertialrapport för Politisk ledning

April 2018

Enhet Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall 
i % av ÅB

Ack Utfall fg 
år

Bokslut fg 
år

Prognos Avvikel
se

Kommunfullmäktige 1 006 4 502 22% 1 000 2 995 3 932 570

Revisionen 62 1 219 5% 84 941 1 193 26

Överförmyndaren 982 2 443 40% 721 3 431 3 062 -619

Bygg- och miljönämnd 32 129 25% 20 148 129 0

Valnämnd 101 700 14% 7 32 700 0

Kommunstyrelsen 1 776 5 548 32% 1 557 5 624 4 985 563

varav KS medel för oförutsedda 
behov

110 733 15% 10 170 170 563

Total 3 959 14 541 27% 3 389 13 170 14 001 540

Kommentar till prognosen

Prognosantaganden

Budget 733
Beslut:
Täckningskollen - licensavgift -40 KS 161114 (år 2016-2020)

Bidrag LP-stiftelsen*) -50 KS 170123 (år 2017-2018)

East sweden-medlemsinsats*) -10 KS delbesl 170206 (from år 2017)

Industridag Östergötland 2018 -25 KS beslut 180122

Energiriket-medfinans testbädd -25 KS  delbesl 170308 (år 2017-2018)

Seniorgalan -20 KS delbeslut 180109
Summa beslut: -170

Kvar att förbruka/prognosavvikelse: 563
*) ej utbetalt per 180430

KS medel för förutsedda behov

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som följd av lägre kostnad för klockfesten, då antal personer 
som erhåller hedersgåvor är få till antalet även i år.  Avsatta medel för nytt voteringssystem till 
sessionssalen kommer inte att få helårseffekt under året, vilket medför lägre kostnad för drift och 
kapitalkostnader.

Överförmyndaren: prognosen inkluderar extra lönekostnader för handläggarresurs under första kvartalet 
som följd av sjukskriven personal. Innevarande år har handläggningen av arvoden för gode män kunnat 
hanteras i tid, 1/3 av inlämnade redovisningar är klara och utbetalda. Förra årets utfall inkluderar även 
utbetalning avseende arvodesersättningar för 2015 som följd av fler ärenden att hantera och färre 
handläggarresurs, vilket handläggningen nu kommit till rätta med. 
En överyn av ersättningsnivåer för arvoden och reseersättningar har gjorts inför i år för att försöka minska 
kostnaderna. 
Liksom tidigare år hanterar överförmydarens verksamhet godmansskapet för ensamkommande barn och 
ungdomar. För kommunen innebär detta fler ärenden att hantera samt kostnader för arvoden till gode 
männen. Då fler barn får permanet uppehållstillstånd (PUT) och/eller fyller 18 år, är antal ärenden färre 
jämfört med tidigare år och antalet kommer att sjunka ytterligare under hösten, vilket inkluderas i 
prognosen.  
Kommunen har inte längre rätt att återsöka ersättning från migrationsverket, utan kommunen står för hela 
kostnaden för handläggning och arvodesersättningar till gode männen för ensamkommande barn och 
ungdomar, vilket är svårt att hitta finansering till inom överförmyndarens budget. Årets kostnader för 
beräknas till ca 0,6 mkr att jämföras med en nettokostnad på 0,9 mkr år 2017, så kommunens kostnad är 
betydligt lägre än tidigare.

Kommunstyrelsens överskott baseras på hittills beslutade medel från Kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda behov jämfört med budget och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.
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Tertialrapport för sektor Ledningsstab

April 2018

Enhet Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av ÅB

Ack Utfall 
fg år

Bokslut 
fg år

Prognos Avvikels
e

Kommundirektör 1 453 5 535 16% 1 027 4 069 4 035 1 500

Kommunikationsavdelning 1 110 5 465 20% 4 862 3 999 5 465 0

Utvecklings och näringslivsavd 12 687 40 103 32% 12 681 37 997 40 109 0

Bibliotek 2 912 9 050 32% 2 855 9 220 9 050 0

Kulturskola 2 130 6 595 32% 1 447 4 740 6 595 0

Kulturhuset 2 126 8 835 24% 3 453 10 913 8 835 0

Integrationsinsatser 593 1 420 42% 375 1 427 1 420 0

HR-avdelning 4 258 12 535 34% 3 843 11 989 12 401 140

Bemanningscentralen 2 072 0 0% 142 512 0 0

Ekonomi och styrningsavdelning 4 004 13 492 30% 3 713 12 369 12 828 664

IT avdelning 1 844 5 435 34% -490 5 255 5 435 0

Kansliavdelningen 3 020 8 100 37% 1 711 7 491 8 190 -90

Total 38 209 116 565 33% 35 618 109 982 114 363 2 214

Kommentar till prognosen

Kommundirektör: 
Avsatta medel om 0,5 mkr för sommarlovaktiviteter kommer inte att användas i år, då vi får statsbidrag för 
den verksamheten. Av övrig buffert på 2 mkr beräknas enbart ca 1 mkr att användas till konsultköp och viss 
finansiering av tjänster på övriga avdelningar inom ledningstaben. 

EKA: 
Löneutfallet för avdelningen väntas bli 0,6 mkr lägre än budgeterat på grund av ledigheter och sjukdom. 
Återhållsamhet med konsultköp väntas ge 0,2 mkr i överskott. 
HR:
HR-avdelningen beräknas göra ett överskott på ca 0,1 mkr under 2018 på grund av tjänstledigheter.

Projekt översyn bemanning, ingen ombudgetering av medel har beviljats. Kostnaden för 2018 uppskattas till 
0,1 mkr i dagsläget. Ytterligare arbete kommer att ske för att försöka hålla ner kostnaderna ytterligare. 

Bemanningscentralen: 
Bemanningscentralen prognostiserar ett underskott som inte finns rapporterat i sammanställningen. 
Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring belopp men det kan röra sig 
om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Orsaken till underskottet 
är framförallt att bemanningscentralen står för en större del av övertidskostnaden än vad som beräknats 
utifrån ny kostnadsmodell. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. I beräkningen 
av kostnadsmodell har inte ökning av löner räknats med vilket medför att underskottet kommer öka 
ytterligare när timlönerna setts över för året. Åtgärder för att stoppa kostnadsutvecklingen måste tas fram 
omgående. Till tertial 2 lämnas en redogörelse av åtgärder och en genomarbetad prognos.

Utvecklingsenhet samt kulturen:
Ekonomin är totalt sett i balans.

Biblioteket har en nollprognos för sin verksamhet. Fakturering för tjänster till skolbibliotek återstår att göra.
Kulturskolan, prognostiserar ett nollresultat med ett litet förbehåll för personalkostnader på fritidsgården 
under resterande del av året. 

Kulturhuset räknar med ett nollresultat. Medel för skapande skola ligger i dagsläget som en stor positiv post 
men det finns en planering för att använda dem i sin helhet under året.

Integrationsinsatser prognostiserar ett nollresultat.  Utfallet vid T1 är något högt men kan förklaras med att 
vissa poster har en ojämn fördelning över året. 
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Prognosantaganden

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Kommunikation: 
Avdelningen har inte full teckning för kostnaderna på helår när det gäller en tjänst i reception samt kostnad 
för telefonin. Det finns en vakans i reception/växel och en chefstjänst vilket medför att det finns medel kvar 
för året. Avsikten är att ta in ytterligare medarbetare som ska stärka i reception/växel och på 
kommunikationssidan under resterande del av året vilket medför att ingen avvikelse rapporteras i nuläget. 

Kansli: 
Prognosen för Förvaltiningshuset visar på underskott på grund av lägre parkeringsintäkter från garaget 
under förvaltningstorget, cirka 0,2 mkr istället för 0,3 mkr. Det kan bero på att antalet besökare kanske har 
minskat på grund av färre butiker i anlutning till garaget.
Personalkostnad visar överskott då en anställning budgetared för helår påbörjades i april.

IT: 
Ekonomin är totalt sett i balans.

I dagens läge är det för tidigt för de flestaa enheterna att göra en bra och realistisk prognos, då många 
poster är osäkra och beror på utfallet under sommaren, bl a semesterlönekostnaderna. Det finns också en 
del missmatchande periodiseringar som gör att vissa enheter visar större eller mindre resultat än vad dem 
egentligen borde.

Åtgärder behöver vidtas inom bemanningscentralens verksamhetsområde för att komma tillrätta med det 
befarande underskottet

I övrigt görs bedömningen att det inte behövs några särskilda åtgårder för avvikelsena.

Månadsstatistik Jan Feb Mar Apr
Antal årsarbetare 130,635 133,635 134,135

Sjukfrånvaro 4,6 6,7 6,6

Övertid/mertid (tkr inkl PO) 18,1 18,4 74,4

Summa

Antal e-fakturor 1 984 1 089 1 088 2 409 6 570

Fakturor från scanningbolag 1 748 1 872 2 102 1 686 7 408

Totalt 3 732 2 961 3 190 4 095 13 978

varav antal e-fakturor (%) 53% 37% 34% 59% 18%
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Tertialrapport för sektor social omsorg

April 2018

Enhet text Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av ÅB

Ack Utfall fg 
år

Bokslut fg 
år

Prognos Avvikelse

Sektorsledning SO -6 993 -963 726% -15 292 -27 135 -5 829 4 866

HVB Hårstorp 1 240 1 200 103% 0 169 4 300 -3 100

P-ass privat SFB 2 331 7 680 30% 2 581 7 971 7 680 0

P-ass privat LSS 968 2 629 37% 394 2 889 2 629 0

IFO 14 193 37 005 38% 11 610 38 977 37 335 -330

Placeringar vuxna 2 285 4 500 51% 2 409 10 385 9 246 -4 746

Placeringar BoU 15 407 38 700 40% 10 956 45 559 39 262 -562

Köpta platser LSS och SoL 7 860 9 842 80% 2 070 14 898 21 064 -11 222

Social psyk/IFO vux/kortis 6 937 22 488 31% 6 945 22 196 22 488 0

Adm. LSS 631 2 155 29% 663 2 073 2 155 0

P-ass Väster 1 386 3 077 45% 553 5 184 4 168 -1 091

Daglig vsh LSS 3 459 10 984 31% 3 340 10 051 10 984 0

Gruppbostad LSS 5 858 18 194 32% 6 066 18 849 18 734 -540

Servicebostad LSS 5 517 17 399 32% 5 579 17 091 17 399 0

P-ass Öster 2 077 4 605 45% 1 518 5 029 5 983 -1 378

Boende EKB 5 598 10 960 51% 8 556 24 165 13 826 -2 866

AME & Försörjningsstöd 15 370 33 600 46% 12 468 33 626 33 600 0

Total 84 122 224 055 38% 60 416 231 979 245 024 -20 969

Kommentar till prognosen

Sektorsledning social omsorg ser ut att gå som budgeterat på de flesta poster. Det som avviker i prognosen 
är intäkterna för ensamkommande barn och ungdomar. Det råder fortfarande en väldigt stor osäkerhet runt 
hur mycket intäkter sektorn kommer att få både i år och för tidigare år. Enligt tidigare års erfarenheter och 
de faktiska intäkter som redan inkommit i år så bär bedömningen i dagsläget att detta kommer att bidra med 
en positiv prognosavvikelse på 2 mkr. Det ligger en positiv prognosavvikelse på 2,9 mkr som är lyft från en 
buffertpost på 4 mkr för ensamkommande barn och ungdomar. Buffertposten lyfts för att täcka det 
förväntade underskottet på kommunens egna boende som visar på en negativ prognosavvikelse på 2,9 mkr. 
Föregående år fanns totalt sex HVB inom Finspångs kommun varav två var externa. I dagsläget finns två HVB 
kvar och troligtvis har ytterligare ett avvecklats innan årets slut. Det arbetas aktivt med att matcha 
personalen till nya jobb samt att öka samarbetet mellan våra två boenden för att minska tillsättning av 
vikarier. Lokalkostnaderna bidrar till en stor del av underskottet då det är svårt att minska dessa i samma 
takt som antalet ungdomar minskar. 

Sektorn har tidigare signalerat ett ungefärligt underskott på 25 mkr för placeringar samt köpta platser LSS 
och SoL. I dagsläget ser den negativa prognosavvikelsen ut att bli 16,5 mkr. I och med den nya organisationen 
på IFO så har verksamheten kunnat ta ett större grepp över placeringarna, för barn och ungdomar samt 
vuxna, och därutöver arbetat mer aktivt med till exempel egen utslussning i Finspång. Placeringarna 
tillsammans visar på en negativ prognosavvikelse på 5,3 mkr. I denna prognos ligger det 3 mkr som är 
avsedda som en buffert för nya inte kända placeringar under året. Köpta platser LSS och SoL visar dock 
fortfarande på en negativ prognosavvikelse på 11,2 mkr. För att kunna minska dessa höga kostnader krävs en 
utökning av minst två LSS-boenden i kommunen. Behovet av denna utökning har sektorn framfört sedan 
2015. I väntan på denna utökning av boenden så har sektorn valt att starta upp ett tillfälligt HVB på Hårstorp 
där det i dagsläget bedrivs en enskild verksamhet som beräknas kosta 4,3 mkr. För detta finns en budget på 
1,2 mkr som är taget från en buffertpost på 2,5 mkr som är tänkt att täcka nya ärenden under året. Av 
denna finns nu 1,3 mkr kvar. Den återstående kostnadsdelen av ärendet på 3,1 mkr är inte budgeterad. Om 
kommunen istället skulle valt att köpa denna plats externt skulle den uppskattade kostnaden vara ca 5,8 mkr.
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Prognosantaganden

Enligt den modell som kommunen använder sig av vid ramtilldelning så baseras 2018 års ram på de faktiska 
LSS-insatser som kommunen rapporterade 2016-10-01. Sedan dess är sex nya boendeplaceringar beslutade 
och verkställda. Ramtilldelning för dessa beslut får sektorn först i 2019 års ramtilldelning. En boendeplats 
kostar i genomsnitt 1 mkr i Sverige.

Personlig assistans i kommunens regi ser ut att göra en negativ prognosavvikelse med 2,5 mkr. Ersättningen 
från Försäkringskassan är i år 295,40 kr/h. Nytt för i år är att enheterna inte har en budgetram utifrån vilka 
ärenden som har jour, utan budgetramen är satt utifrån uppskattat antal faktiska timmar i år. För dessa 
timmar får verksamheten ett budgettillskott med 25 kr per timme. Sektorn arbetar i dagsläget med två 
utredningar som ska bidra till att minska underskottet samt öka kvaliteten för brukarna. Det ena är 
digitalisering av tidskrivning för att minska administrationstiden och det andra är en egen bemanningsgrupp 
för att kunna optimera bemanningen vid till exempel övertalighet. 

Månadsstatistik Jan Feb Mar
Antal årsarbetare 297,1 298,7 297,6

Sjukfrånvaro 7,3 7,9 8,0

Övertid/mertid (tkr inkl PO) 280,8 281,8 262,1

Placeringar, barn 58

BoU, utr.tid längre än 4 mån 38%
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Tertialrapport för sektor Samhällsbyggnad

April 2018

Enhet text Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av ÅB

Ack Utfall fg 
år

Bokslut fg 
år

Prognos Avvikelse

Sektorn för samhällsbyggnad 92 0 0% 0 0 0 0

Sektorsövergripande 649 3 907 17% 618 1 303 3 907 0

Bygg- och miljöenheten 1 497 5 104 29% 425 3 162 4 794 310

Kostenheten -5 401 0 5 705 -263 0 0

Måltidsenheten 5 436 1 052 517% 5 007 863 1 358 -306

Lokalvårdsenheten 6 0 0% 898 2 665 153 -153

Räddningstjänst 9 860 29 391 34% 9 713 28 669 29 391 0

Samhällsplaneringsenheten 7 683 28 509 27% 8 290 28 741 28 509 0

Fastigheter 2 834 7 328 39% -10 188 4 625 11 801 -4 473

Transportenhet -192 114 -169% 707 56 -248 362

Total 22 463 75 404 30% 21 176 69 822 79 664 -4 260

Kommentar inklusive prognosantgande

Sektor övergripande:
I ovanstående budget finns ersättning för löneökningar om 1,3 mkr, vilka ska omföras till beställande 
sektorern. Kvarstående budget på sektorsövergripande blir då 2,7 mkr. 

Bygg- o miljö:
Kortare vakanser samt föräldraledighet ger överskott på sammanlagt 0,8kr. Överskottet minskas på totalen 
då enheten kommer att ha cirkaa 0,6 mkr i extra kostnader (konsulter för att täcka personalfrånvaro). 

Kost- och Måltidsenheten:
Debiteringsmall för kost och måltid beslutades av kommundirektören i april månad varefter arbetet med att 
slutföra budget vidtogs. Enheterna har prioriterat att få ut korrekta debiteringsunderlag till kommunens 
interna och externa kunder. För närvarande finns all fakturering samlad på kostenheten, men kommer under 
maj månad att fördelas på de olika köken vilket gör att en betydligt bättre prognos kommer kunna levereras 
i samband med T2.

Kostenheten: Kostnader för mattransporter debiteras med en månads fördröjning, samma gäller för 
livsmedel. Det ska beaktas i utfall tillsammans med lägre produktion under skolans sommarlov. Höga 
reparationskostnader av köksmaskiner beräknas då nyinvesteringar avvaktas. Höga personalskostnader i 
samband med sjukskrivningar och rehabinsatser.  

Måltidsenheten har höga vikariekostnader på grund av hög sjukfrånvaro under våren, både korttids- och 
långtidssjukskrivningar. Dessa ses inte som arbetsrelaterade. Fördelningen av rörlig kostnad för livsmedel 
mellan  kostenheten och måltidsenheten bör ses över.

På grund av ett betydligt ökat efterfrågan på matdistrubution behöver prissättning för denna tjänst ses över.

Lokalvårdsenheten:
Ett omfattande arbete pågår för närvarande på lokalvårdsenheten att komma överens om nya avtal med våra 
interna kunder, då dessa inte har blivit genomgångna de senaste åren. Det betyder att några av avtalen 
kommer att få ett större omfattning då t ex nya ytor eller städönskemål tillkommit. Andra avtal kommer att 
utifrån kundönskemål få en reducerad lokalvårdsomfattning då ett större städuppdrag än kunderna 
kontrakterat genomförs. I slutet av året bedöms lokalvårdsenhetens ekonomi att vara i en bättre balans 
(utifrån såväl ökade intäkter samt minskade kostnader) även om inte helårseffekten uppnås under 2018. En 
fördjupade analys av resultatet efter avtalsgenomgångarna presenteras i samband med T2.

Ett pilotprojekt med nattstädning på förskola har genomförts och kommer att utvärderas under våren. 
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Förslag till åtgärder vid avvikelse

Samhällsplaneringsenhet:
Verksamheten löper på utan några större avvikelser i nuläget. På grund av att personal har slutat har det 
inneburit högre kostnader för konsultstöd inom mätverksamheten. Kostnaderna för köp av verksamhet för 
röjning av tätortsnära skog är högre än budgeterat. De ökande kostnaderna balanseras emellertid med 
intäkter från skogsavverkning. 

Räddningstjänst:
Enheten beräknas redovisa buget i balans vid årets slut.

Transportenhet:
Överskott beror på ojämt fördelning av intäkter under året. En utredning om felaktigt debiterat lokalhyran 
pågår.

Fastigheter:
Prognos för förvaltade fastigheter har erhållits till och med mars månad från Vallonbyggden då de har en 
senare rapporteringstid. Till och med mars uppgår driftkostnaderna till 14,5 mkr (totalt prognos 47,2 mkr, 
budget 44 mkr). Överskridande består främst av en dyrare snöröjning förorsakat av ett nytt avtal samt 
elförsörjning på Dalens förskolan. En genomgång av kommunens snöröjningsambition kommer att 
genomföras inför hösten för att klargöra möjliga besparingsmöjligheter.

Underhållskostnaderna uppgår till och med mars till 1,2 mkr (totalt prognos 3,2 mkr, budget 3,2 mkr), vilket 
ger ett utfall i nivå med budget. 

Administration och marknadsföring genererar den största avvikelsen med ett utfall om 1,1 mkr (totalt 
prognos 5 mkr, överenskommen budget 3,7 tkr).  Vallonbygden ser för närvarande ingen möjlighet att sänka 
kostnaderna och för att kommunen ska erhålla ett bättre underlag för välgrundande besparigsbeslut införs så 
kallad byggdagbok för bättre tidsredovisning. Utifrån uppdrag kommer bemanning av fastighetsfunktionen att 
påskyndas under 2018 för att bättre prioritering, uppföljning och politisk styrning ska kunna ske över 
fastighetsresultat (dess ekonomiska påverkan har inte beaktats i T1).

Det prognosticerade avvikelsen  för 2018 för Vallonbygdens uppdrag för förvaltade fastigheter är totalt sett -
4,5 mkr. Den kompletterande analysen gällande finansiell påverkan av investeringar sker i enlighet med 
kommunens rutiner i samband med T2.

Kost- och Måltidsenheten:
Fördjupande analys utifrån ny debiteringsmall, införande av ny organisation, fortsatt utredning av 
matdistribution.

Loklavårdsenheten:
Ett fortsatt arbete att med nya avtal för våra interna kunder samt därefter en fördjupad analys av resultatet. 
Införande av ny organisation, utredning av LOV insatser, avvaktar utredning från HR gällande 
realibiteringsansvar samt egen utvärdering av pilotprojekt med nattstädning på förskola.

Transportenhet:
En utredning om felaktigt debiterad lokalhyra.

Fastigheter: 
Ökad påverkan på avtal gällande förvaltade fastigheters ekonomi (exempelvis snöröjning), ökad uppföljning av 
förvaltning t ex underhållsplaner, ventilation, elrevisioner mm. Arbeta för att beställningar prognostiseras för 
att minska påverkan på resultatet från sena leverantörsfakturor, påskynda uppbyggnad av egen 
förvaltningsorganisation för tydligare prioriteringar i verksamheten.
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Månadsstatistik Jan Feb Mar Apr
Antal årsarbetare 190,8 193,0 190,4

Sjukfrånvaro 7,1 6,2 6,7

Övertid/mertid (tkr inkl PO) 165,2 60,4 118,1

Lokalvård / hemtjänststädning 

Arbetsdagar/mån 22 20 21 19

Antal brukare 253 248 257 246

Antal städtillfällen 372 338 334 313

Antal ej städat 24 24 24 35

Fakturerat belopp (tkr) 194 388 180 200 180 815 163 506

Transportenheten / Intäkternas fördelning från respektive trafikslag

Färdtjänstresor 15% 17% 14% 15%

Omsorgsresor 5% 5% 4% 4%

Riksfärdtjänst 3% 1% 1% 3%

Matransporter 15% 15% 12% 16%

Posttransporter 1% 1% 1% 1%

Skoltransporter 53% 54% 58% 55%

Egenavgifter 2% 2% 2% 2%

Sjukresor 5% 5% 7% 4%

Totalt 100% 100% 100% 100%

Räddnningstjänst

Antal i väntan på ambulans 23. Antal räddningsinsatser 35. Mediantid till första enhetpå plats 7,9 min.
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Tertialrapport för sektor utbildning 

April 2018

Enhet text Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall 
i % av ÅB

Ack Utfall 
fg år

Bokslut 
fg år

Prognos Avvikel
se

Ledning och utveckling 3 183 2 831 42% 4 374 16 283 6 431 -3 600

Administration och planering 2 888 9 529 30% 0 0 9 529 0

Central barn- o elevhälsa 6 274 17 639 36% 4 019 13 927 17 639 0

Grundskola övergripande 13 634 32 229 42% 5 754 26 457 32 229 0

Rektorsområde X (Grundsärsk, Nyhem F-6) 8 510 24 444 35% 7 917 23 707 25 644 -1 200

Rektorsområde G (Grosvadsskolan) 12 877 35 793 36% 13 027 38 507 36 593 -800

Rektorområde N (Nyhem 7-9) 8 404 24 329 35% 8 956 27 112 25 829 -1 500

Rektorområde V (Viggestorp, Svälthagen) 10 034 28 705 35% 9 389 28 508 30 405 -1 700

Rektorsområde H (Hällestad, Grytgöl) 5 141 15 232 34% 5 160 15 965 16 032 -800

Rektorsområde L (Lotorp, Högalid) 8 637 27 947 31% 8 721 27 067 27 947 0

Rektorsområde S (Storängsskolan) 12 879 36 790 35% 12 401 38 606 37 990 -1 200

Rektorsområde R (Rejmyre, Björke, Brenäs) 4 646 12 114 38% 5 086 15 047 14 314 -2 200

Förskoleområde A 8 085 23 129 35% 6 761 22 400 25 229 -2 100

Förskoleområde B 6 393 21 077 30% 6 626 20 692 21 077 0

Förskoleområde C 6 029 19 609 31% 6 979 21 254 19 609 0

Förskoleområde D 5 797 18 692 31% 6 035 18 867 18 704 0

Förskoleområde E 6 435 18 710 34% 6 583 19 756 18 710 0

Förskoleområde F 6 263 22 257 28% 6 583 20 828 22 257 0

Förskola övergripande 2 027 10 980 18% -191 10 944 10 980 0

Elevpeng internt 12 314 36 913 33% 12 581 41 599 36 913 0

Bildningen gy 1 610 0 0% 2 087 2 434 0 0

Gymnasiet externt 17 741 47 943 37% 17 059 50 178 49 343 -1 400

Bergska Sär/IM 2 220 6 436 34% 3 340 649 9 536 -3 100

Vuxenutbildningen 2 927 10 147 29% 4 919 13 069 10 147 0

Total 174 947 503 475 35% 164 168 513 855 523 087 -19 600

Kommentar till prognosen

Sektor utbildning har sedan den 1 januari 2018 ansvar för hela utbildningsverksamheten i Finspångs 
kommun.  Detta innebar att sektor barn och utbildning och delar av kultur och bildning slogs samman och 
bildade en ny sektor; utbildning. Syftet är att samla all utbildning under ett ansvar och därmed öka 
möjligheterna till att både skapa en pedagogisk ”röd tråd” men också att skapa en mer likvärdig och 
resurseffektiv verksamhet. Årets tilldelade budget är 503 mkr. En budget som i stort sett bygger på 
volymtilldelning, 473 mkr. Mindre delar, administration, särskola och vuxenutbildning erhåller rambudget, 
30 mkr. I budgettilldelningen enligt strategisk plan så gjordes omfördelning till särskilda satsningar i 
kommunen.  För sektorn innebar detta att totalramen minskade med ca 7 mkr. Nu finns medel för sektorn 
att ansöka om för t ex, öppen förskola, omsorg på obekväm arbetstid och en IT-satsning för grund- och 
förskola.

Sektorn har fått göra en restriktiv budgetfördelning till verksamheterna. Se resonemang nedan. I princip 
ligger ett sparbeting på alla verksamheter på 1,3  %. Någon hänsyn till löneglidning har inte kunnat tas.

Vid årets första uppföljning, tertial 1, visar sektorns prognos för helåret ett underskott på -19,6 mkr.

Sektorscentralt ligger ett underskott på 3,6 mkr som är en underbalans av budget. I budgetarbetet togs 
beslut att inte låta detta belasta verksamheterna som redan var hårt ansträngda. Till stor del härstammar 
detta underskott från förskoleverksamheten som skulle ha behövt dra ner sin verksamhet med motsvarande 
ca 8 mkr samtidigt som antalet inskrivna barn ökar.
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Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem visar prognosmässigt ett underskott på totalt 9,4 mkr. 
Det handlar uteslutande om personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. För två 
områden, Viggestorp och Storängsskolan, har bemanningen ökats för att kunna vidta de åtgärder som 
krävts. När det gäller Rejmyre och Hällestads rektorsområden så kräver skolstukturen en bemanning som går 
utöver normalt tilldelade ramar. Grundsärskolan ser en väsentligt ökad elevantal, en verksamhet som ju i 
grunden är en mycket personalkrävande. Grosvadsskolan hade ett större underskott med sig in i 2018 och 
de utmaningar det innebär att anpassa personalvolymen till given budgetram. Nyhemsskolan ser en tillfällig 
elevminskning om cirka 30 elever från och med höstterminen 2018 och får då problem med anpassning 
detta läsår.

Förskolans chefsområden lämnar i princip en nollprognos. De har lyckats anpassa sin bemanning och övriga 
beräknade kostnader till givna budgetramar. Undantaget är personalkostnaderna för den nystartade 
Högklints förskola som ligger i område A, därav underskottet på 2,1 mkr. Det ligger som underbalans av 
budget där.

Gymnasiets prognostiserar underskott i två olika delar. Gymnasiet externt har högre kostnader än förväntat, 
det är en kombination av antalet elever och valet av dyrare program. Introduktionsprogrammen (IM) 
beräknas ha 30 elever färre under året och därmed en budgetram som är ca 3,2 mkr mindre, det innebär en 
utmaning med anpassning av personalsituationen. Verksamheten har också höjda hyreskostnader med ca 2 
mkr. Gymnasiets nationella program räknar med ökad elevvolym till höstterminen 2018 och lämnar 
nollprognos.

Övergripande resonemang och analyser

Ärvt resultat från 2017.
Vid utgången av 2017 visade sektor barn och utbildning ett underskott på 5,1 mkr. Orsakerna var bland 
annat ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd, personalkostnader utöver budgetramar, vite till 
skolinspektionen samt fler barn som ansöker om enskild förskoleplats.  De verksamheter som fanns i sektor 
kultur och bildning och som nu tillhör sektor utbildning gjorde också ett underskott på 9,9 mkr. Orsakerna 
var uppstartskostnader för yrkesvux, högre kostnader för interkommunala ersättningar och för små klasser 
på vissa nationella program. Några av verksamheterna har under flera år redovisat underskott, exempelvis 
gymnasieverksamheten och vissa enheter inom grundskolan.

Volymtilldelning.
Fler barn och elever finns i våra verksamheter än vad budgettilldelningens volymberäkningar säger. Även 
inskrivningstalet, andel barn och elever av det totala antalet barn i kommunen, har ökat snabbt vilket gör att 
fler barn finns i våra verksamheter än beräknat. Detta gör att flera verksamheter är underfinansierade.

Ökade kostnader
Skolmåltider ökar med 1,2 mkr från 2017 till 2018. Då volymtilldelningen och kostnaderna inte följs åt 
innebär det att dessa kostnader tar en allt större andel av budgetramen.
Lokalhyrorna har ökat. Bergska gymnasiet hyra har ökat med 2,4 mkr, total hyra är nu 7,0 mkr. Elevhälsans 
nya lokaler ger en hyresökning på 0,8 mkr. Förskolan har också haft brist på lokaler och en ny förskola fick 
öppnas i april 2018. Kostnaden för denna är ännu inte känd, en kostnad som inte fanns med i 
budgetresonemangen inför 2018. Även Storängsskolans behov av mer yta kommer att generera en ökad 
kostnad. Läraravtalet, det lokalt förhandlade avtalet, ger en kostnadsökning för löner under 2018 med ca 3,9 
mkr. Generellt så har lönerna för till exempel lärare ökat markant under åren, så kallad löneglidning, vilket 
gör att en nyrekrytering kostar mer än tidigare. 
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Prognosantaganden

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Organisatoriska utmaningar
Finspång har flera små enheter både inom förskolan och skolan vilket är kostnadsdrivande. Det är en 
utmaning att möta vårdnadshavarnas omsorgsbehov med en liten personalgrupp och samtidigt få en budget 
i balans. Det är också en omöjlighet att klara läroplanens alla obligatoriska ämnen inom grundskolan i 
relation till små elevgrupper och en budget i balans. Dessa små enheter visar sammantaget en 
budgetavvikelse på 2,3 mkr.

Specifika händelser under 2018 och under tidigare år.
Arbetet med att skapa trygghet och studiero vid två av sektorns skolor har under 2017 genererat ökade 
kostnader. Sammantaget en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Dessa två skolor har 2017 (en skola under flera år) 
haft tillsyn av skolinspektionen men ärendena är nu avslutade. En utfasning av kostnaderna kommer att ske 
under 2018 och 2019.

Bidrag från Migrationsverket
Antalet asylsökande fortsätter att minska och följdaktligen bidragen från Migrationsverket. Budget för 2018 
är 7,5 mkr lägre än utfallet för 2017. Detta ställer också krav på verksamheten när det gäller att anpassa 
verksamhetsvolymen och därmed kostnaderna.

Specifika verksamhetsdelar - finansiering
I det prognostiserade underskottet på 19,6 mkr så ingår kostnader för specifika delar i verksamheten som 
sektorn menar är svåra att finasiera inom tilldelad budgetram. Totalt så utgör det 10,9 mkr. 
Sammanfattningsvis så är dessa:
* Extra finansiering till små enheter. Sektorn har under en följd av år valt att tilldela extra medel till 
chefsområden som drivit små enheter. I årets budgetfördelning har detta inte gjorts, totalt 2,3 mkr.
*Ökade kostnader för att skapa studiero och trygghet vid två skolenheter, totalt 2,9 mkr fördelat på tre 
rektorsområden.
*Start av ny förskola, personalkostnad fr o m april 2,1 mkr. Lokalkostnad tillkommer när det är klart.
*Underfinansiering av förskolan totalt sett; 3,6 mkr. Ligger som underbalanserad budgetpost 
sektorscentralt.

I sektorn finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller upplösas för att 
förbättra resultatet. Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att 
redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Nedan presenterade ett antal förslag till 
åtgärder för att komma i bättre ekonomisk balans. Prognoserna bygger på att dessa åtgärder blir verkställda. 
När det gäller de särskilda satsningar där medel finns att söka kommuncentralt så är det endast 2,0 mkr för 
förstärkning av gymnasiet som är medräknade i budgetramen. I övrigt så är medlen inte medräknade vare sig 
som finansiering eller som kostnader.
Av budget- och systemtekniska skäl så har respektive chefsområde lagt in sin personal- och driftsbudget så 
att den rimmar mot den verklighet de har och planerar för. D v s att de chefsområden som inte har ekonomi i 
balans har lagt in en post för underbalans i budget för att på så vis redovisa rätt budgetram på sista raden.

Nedanstående översikt visar i sammandrag de åtgärder som respektive chefsområde planerar att vidta för att 
komma i bättre ekonomisk balans. Vissa åtgärder är redan igång men de flesta planeras inför höstterminen. 
När det gäller planerade personalneddragningar så redovisas dessa i sammandrag för hela sektorn.
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans sektor Utbildning 2018 fr o m Ht-18
al la belopp i  tkr

Chefsområde Vikarier Övr åtgärder Ekonomisk Chefsområdet
 effekt 2018 prognos 2018

Gem vik.rutiner Personalsociala kostn, 100 2 000                -2 100 
Förskolan "Egna" vikarier på Personal med lägre komp. För personal på Högklints

större förskolor på vissa tjänter, 5 tj förskola

Rektorsområde X restriktioner 1 100                -1 200 
Nyhem F-6, Grundsär

Rektorsområde G Läromedel, inventarier, 1 200                -800 
Grosvadsskolan tolkn, förbr.mtrl 140

Rektorsområde N 35,0 tjänster, visstidsanställda som inte vikariestopp 3 klasser åk 7 i stället för 1 000                -1 500 
Nyhemsskolan 7-9 återbesätts 4 klasser varav -700 Viggestorps-

Ped lunch tas bort satsning
Minskade läromedelsansl.

Rektorsområde V 17,3 tjänster med tillsvidareanställda restriktioner 900                   -1 700 
Viggestorps- och till övertalighetslista för annan tj
Svälthagsskolan inom sektorn

300 varav -1400 Viggestorps-
satsning

Rektorsområde H 7,65 tjänster där vikarie ej sätts in för Vikariestopp, 200 800                   -800 
Hällestads- och t ex föräldraledighet varav -800 stöd till
Grytgöls skolor små skolor (borttaget)

Rektorsområde L 5,8 tjänster, tillsvidareanställda, som går i Ej fullt ut besatta Drar ner på IT-satsning och 600                   
Högalids- och pension eller egen uppsägning vakanta lärartj, kompetensutveckl, 130 noll
Lotorps skola 65,7 382

Rektorsområde S 2 700                -1 200 
Storängsskolan varav -800 Storängs-

satsningen, VT-18

Rektorsområde R 800                   -2 200 
Rejmyre, Björke och varav -1500 stöd till
Brenäs skolor små skolor (borttaget)

Central barn- och Anpassning av Översyn/neddragn av 900                   
elevhälsa språkenheten omkostnader noll

till elevvolym Ökade intäkter från
tjänster till friskolor

Gymnasiesärskolan Neddragning av omkostn 2 600                -3 100 
och Introduktionsprogr läromedel mm, 170

Vuxenutbildningen 600                   noll

Personalneddragningar

Sammantaget kan konstateras att det pågår ett omfattande arbete med att få budgeten i balans. Trots 
stora besparingar och anpassningar, cirka 15 mkr, av verksamheten når sektorn inte budget i balans.
Alla chefer inom sektor utbildning har till utbildningschefen lämnat in konsekvenser och åtgärdslistor 
för budget i balans. Vid flera enheter är det ett omfattande omställningsarbete som måste göras. Detta 
tillsammans med utmaningen att öka behörigheterna och stärka upp kompetensen i arbete i relation till 
våra barn och elever gör arbetet mycket svårt. Måluppfyllelsen har under många år varit låg i 
kommunen. Ett långsiktigt arbete pågår med att utforma strategier för ökad måluppfyllelse. En ekonomi 
i balans är en viktig förutsättning i detta arbete.
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Månadsstatistik Jan Feb Mar Apr
Antal årsarbetare 639,64 637,79 638,04

Sjukfrånvaro 5,5 7,0 6,2

Övertid/mertid (tkr inkl PO) 108,8 175 213,7

Antal inskrivna barn i förskola 1 044 1 059 1 079 1 098

Antal inskrivna barn i fritidshem 839 840 840 838

Antal elever i grundsärskola 34 34 34 34

Antal elever i F-9 2 247 2 246 2 245 2 245

Antal elever i internationella klasser 44 37 34 34
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          Tertialrapport för sektor Vård & omsorg 

          April 2018

Enhet text Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av ÅB

Ack Utfall 
fg år

Bokslut fg 
år

Prognos Avvikels
e

Socialnämnd 4 189 0 0% 0 0 0 0

Vård & omsorg centralt -6 617 -3 232 205% -31 -7 829 -6 469 3 237

Myndighetskontoret 4 156 13 386 31% 3 156 10 034 13 657 -271

HS-organisationen 9 627 32 843 29% 9 519 30 248 32 843 0

Högby med hemtjänst 1 297 4 146 31% 1 227 5 622 4 947 -801

Betaren och Hårstorpsgården 9 754 29 891 33% 9 618 30 253 29 891 0

Hårstorps hemtjänst 1 392 2 186 64% 1 564 4 267 3 301 -1 115

Hällestadsgården 8 022 25 151 32% 7 307 24 800 25 151 0

Östermalms hemtjänst 971 1 837 53% 924 3 194 3 158 -1 321

Betarens hemtjänst 513 1 193 43% 1 054 3 715 1 990 -797

Hällestad hemtjänst 825 2 001 41% 469 1 689 549 1 452

Tegelbacken 8 774 26 454 33% 8 488 26 704 26 454 0

Sergelsgården & nattorg 4 129 13 648 30% 3 699 12 077 13 301 347

Storängsgården 16 654 48 360 34% 17 208 51 623 50 577 -2 217

Berggården 8 303 26 681 31% 8 124 25 372 26 285 396

Hemtjänst centralt 16 478 71 521 23% 20 124 60 262 65 521 6 000

Total 88 466 296 066 30% 92 452 282 030 291 156 4 910

Kommentar till prognosen

Sektor Vård & omsorg visar ett prognostiserat överskott på 4,9 mkr. 

Den största delen av överskottet ligger centralt hos sektorn. Sektorns buffert ligger under Vård & omsorg 
centralt. Bufferten ska täcka oväntade kostnader, eventuella underskott hos enheterna samt finansiera 
särskilda satsningar under året. I dagsläget visas cirka 3 mkr av bufferten som ett överskott. 

Posten kapitalkostnader ligger under det centrala ansvaret och där prognostiseras ett överskott då de flesta 
investeringsprojekt inte påbörjats än och inte kommer att ge helårseffekt. Även IT-kostnader ligger centralt 
och där visar sektorn ett underskott i form av ökade kostnader för GDPR-arbete och licenser. 

Antalet hemtjänsttimmar har minskat totalt för sektorn. På enhetsnivå innebär det lägre intäkter samtidigt 
som personalkostnaderna inte minskat i samma omfattning. Alla hemtjänstenheter utom Hällestad hemtjänst 
visar därför ett underskott. På sektornivå innebär det att den buffert som ligger under Hemtjänst centralt 
för en eventuell volymökning visas som ett överskott. 

Storängsgården visar ett underskott i form av personalkostnader. De höga personalkostnaderna beror bland 
annat på hög sjukfrånvaro och boendets logistik som försvårar samordning av personalresurser. Under 
våren har enheten anställt en samordnare som förväntas kunna minska kostnaderna genom effektiv 
schemaplanering och en helhetssyn. Till hösten ska boendet göra smärre förändringar i lokalerna och i 
samband med det också omorganisera för att öka effektivteten. 

Berggårdens korttidsavdelning kommer att vara stängd under åtta veckor i sommar. För Berggården innebär 
det att de behöver färre sommarvikarier och enheten visar därför ett överskott i form av 
personalkostnader. För övriga enheter kan det innebära en ökad belastning under dessa veckor. 
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Prognosantaganden

Förslag till åtgärder vid avvikelse

En avstämning mot befolkningssiffran per den 31 december 2017 visar på en överkompensation i budget då 
antalet invånare över 65 år var färre än i budgetunderlaget. Sektorn har därför lagt en buffertpost centralt då 
detta är pengar som endast finns i år. Av bufferten kommer cirka 2 mkr användas till särskilda satsningar 
2018, till exempel e-signering och körutbildning. Övrigt belopp visas som överskott under Vård & omsorg 
centralt. 

Posten kapitalkostnader visar ett överskott då det är budgeterat för helårseffekt. De flesta projekt inte 
påbörjats än. 

Under prognosarbetet har flera hemtjänstenheter visat en nedåtgående trend i antal hemtjänsttimmar. Det 
innebär att den buffert som lades under budgetarbetet för en eventuell ökning av hemtjänsttimmar nu visas 
som ett överskott under Hemtjänst centralt. 

Inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen har det varit svårigheter att rekrytera och enheten hade ett stort 
överskott föregående år. Enheterna har fortfarande låg bemanning men räknar med en ökning till sommaren 
och att det inte kommer bli ett överskott i år. 

Samtliga hemtjänstenheter kommer fortsätta arbete aktivt med schemaplanering och samverkan mellan 
enheter för att minska personalkostnaderna. 
Storängsgården har sedan mars en samordnare som sköter bemanning/planering/schema vilket förväntas 
minska personalkostnaderna. Enheten kommer även att omorganisera lokalerna i höst för att öka samverkan 
mellan avdelningarna och kunna utnyttja personalen på ett effektivare sätt. 

Månadsstatistik Jan Feb Mar Apr
Antal årsarbetare 483,7 490,1 496,9

Sjukfrånvaro 8,6 9,8 9,1

Övertid/mertid (tkr inkl PO) 500,3 551,3 536,7

Biståndsbedömd hemtjänst            

(antal beslutade timmar)

12 089 11 056 12 073 11 728

Biståndsbedömd matdistribution    

(antal brukare med beslut)

144 145 155 152

Beläggning särskilt boende 94% 93% 94% 94%

Beläggning korttidsboende 89% 89% 85% 81%

Läkemedelsavvikelser (antal) 63 40 59 51
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                                     Tertialrapport 1 för kommungemensamma kostnader

                                     April 2018

Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av 

årsbudget

Ack 
Utfall fg 

år

Bokslut 
fg år

Prognos Avvikelse

Lönepott 0 18 194 0% 0 0 18 194 0

Lokalpool 350 1 048 33% 640 1 865 1 209 -161

Centrala medel omplacering o rehab. 0 363 0% 66 324 363 0

Samordningsförbundet 181 600 0% 192 575 542 58

Landsbygdsuveckling 89 310 29% 267 267 267 43

Mellanskillnad CNG 0 0 0% 200 600 0 0

Ledarutvecklingsinsatser 124 258 48% 1 151 258 0

Partsgemensam kompetensutveckling 57 175 32% 78 133 175 0

Kompetensutvecklingsmedel 38 310 12% 3 218 310 0

Utvecklingsmedel 0 3 695 0% 0 0 0 3 695

Medlemskap CKS 0 375 0% 0 367 375 0

Säkerhetsskydd/samordnare 

våldsbejakande extremism

0 700 0% 0 0 0 700

Upplösning fonderade flyktingmedel -4 667 -14 000 33% -667 -2 000 -14 000 0

Personalsociala åtgärder 0 300 0% 0 334 300 0

Kulturyta Rejmyre 67 200 33% 0 200 200 0

Sjuk-frisktjänst 174 565 31% 0 135 565 0

Medarbetarenkät, Helix mm 85 517 16% 51 315 390 127

Internränta nya investeringar 0 5 033 0% 0 0 752 4 281

Avskrivningar nya investeringar 0 8 196 0% 0 0 1 783 6 413

Öppen förskola 0 1 000 0% 0 0 500 500

Skolbibliotek 0 1 000 0% 0 0 800 200

Medel för särskilda satsningar 0 9 140 0% 0 0 6 490 2 650

Total -3 503 37 979 -9% 829 3 483 19 473 18 506

Kommentar till prognosen

Lokalpoolen inkluderar ej nyttjade lokaler för Högklint under delar av mars och april.

Budgeterade medel för säkerhetsskydd/samordnare våldsbejakande extremism är dubbelt budgeterad, 
återfinns även i sektor samhällsbyggnads ramtilldelning.

En genomgång och uppskattning har gjorts av vilka investeringsprojekt som kommer hinna att avslutas under 
året och som kommer att generera nya avskrivningar och internränta. Utgångspunkt har varit sektorernas 
rapporteringar av investeringarna i Stratsys. Flera projekt kommer inte att hinna avslutas och slutredovisas 
under året, vilket medför förskjutning av kostnaderna till kommande år.

Start av öppen förskola beräknas inför hösten, vilket innebär att avsatta medel inte förbrukas helt. 
Satsningen på skolbibliotek är delvis igång men kommer inte få full ekonomisk effekt i år.

Medel som avsatts för särskilda satsningar till nytt LSS-boende (1,5 Mkr), e-handel (0,2 Mkr) och 
fritidsverksamhet +16 år (1 Mkr) beräknas inte nyttjas under året. Den sistnämnda posten är kopplad till det 
prioriterade uppdraget om att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar i åldern 16-19 år som utreds av 
ledningsstaben, där arbetet pågår med att ta fram en projektplan hur medlen kan tänkas användas i 
kommunens verksamheter.
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Prognosantaganden

Utvecklingsmedel

Budget 5 574
Ramjusteringar:
Kompetensutveckling barnskötare -360  KS 150223 till sektor utbildning (år 2016-2018)

Kompetensutveckling HSL -134 KS 160607 till sektor vård & oms. (år 2016-2018)

Utvecklingsmedel storängsgården -130 Delbeslut 170206 (år 2017-2018)

Förstudie tillväxt Finspång  (org 30/35) -90 KS 180305 till ledningsstaben

Ombudget sjuk/frisktjänst -565 KS 180409 till ledningsstaben

Driftmedel för centrumutveckling -600 KS 180409 till ledningsstaben
Summa beslut: -1 879

Kvar att förbruka/prognosavvikelse: 3 695

Oklarheter föreligger vilken hyra och lokalyta sektor utbildning ska betala från och med maj för ny förskola 
Högklint vilket kan påverka prognosen för lokalpoolen.

Prognosen för  kommunens utvecklingsmedel baseras på hittills fattade beslut jämfört med budget och 
förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.
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Tertialrapport för Finansenheten

April 2018

Enhet text Ack Utfall Årsbudget Ack Utfall i 
% av ÅB

Ack Utfall 
fg år

Bokslut fg 
år

Prognos Avvikel
se

Skatter o statsbidrag -425 714 -1 289 408 33% -416 471 -1 250 396 -1 288 962 -446

Finansiella kost o intäkter -7 721 -29 819 26% -8 449 -28 146 -32 534 2 715

Övr kommungemensamma -4 759 0 0% -2 964 -5 146 -4 756 4 756

Pensionsmedelsportfölj -4 349 -596 730% -2 146 -2 884 -4 710 4 114

Internbanken 366 3 053 12% 1 706 2 834 1 204 1 849

Stb Migrationsverket 0 0 0% -538 -537 0 0

PO o arbgiv avg -15 331 -42 130 36% -14 227 -45 449 -46 874 4 744

Pensioner o löneskatt 11 934 78 250 15% 12 257 82 513 84 726 -6 476

Total -445 574 -1 280 650 35% -430 831 -1 247 210 -1 291 906 11 256

Kommentar till prognosen

SKLs senaste prognos i april för årets skatter och statsbidrag medför ett prognostiserat underskott jämfört 
med budget. Utjämningssystemet ger lägre bidrag än budgeterat men samtidigt ser prognosen för 
slutavräkning av skatteintäkter för 2018 mer positiv ut. Statens ersättning till kommuner utifrån 
flyktingvariabler, de så kallade välfärdsmiljarderna, baseras delvis på befolkningen per förste november 
föregående år, vilket efter avstämning ger ett ökat bidrag med ca 3 mkr mot tidigare prognos.  

Kommuninvest har efter årsstämman lämnat besked om ökad överskottsutdelning, kommunens intäkt är ca 
2 mkr högre än tidigare år och ger en positiv effekt på resultatet

Under första tertialet har markförsäljning till Region Östergötland och försäljning av Djuckerö bokförts i 
resultatet och medfört reavinster med 4,7 mkr. Kommunen har i början av året beslutat om avyttring av 
delar av innehavet i pensionsmedelsportföljen i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri placeringsinriktning 
i portföljen till samma fondkostnad, vilket samtidigt har medfört en reavinst.

Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än tidigare år, flera lån har omsatts till en 
lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir samtidigt lägre då 
debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.

Ökade lönekostnader i kommunen medför även en ökad intern intäkt för PO-pålägg.  

Kostnaderna för pensioner beräknas bli 6,5 mkr högre än budgeterat. Orsakerna är extra 
pensionsinbetalningar för alternativ tjänstepension, pensionsskuldsökning för nyanställda chefer under 2017 
som inte finns med i KPA´s beräkning, förtida uttag av pension och slutavräkning av pensionskostnader för 
2017. Det finns en osäkerhet kring om de extra pensionsinbetalningarna är resultatpåverkande som måste 
utredas. 
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Fredrik Björkman 

2017-04-11  1 (1) 

Dnr KS.2017.0282 

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 

Slutredovisning av investeringsmedgivanden, Projekt 
1993: Metallen, ny förskoleavdelning 2017  

Sammanfattning 

Åtgärden avser tillfällig förskola plan 1 metallen. Under vintern 2016 uppstod akuta 
problem med förskoleplatser. Behovet var 20 platser vilket utreddes och det kunde 
konstateras att tomställd lokal fanns ledig på plan 1 Metallen. Ärendet bereddes 
skyndsamt och uppdraget gavs till Vallonbygden för genomförande.  

Vallonbygden använde sig av ramavtalsleverantör för uppdraget. 

Kalkylerad kostnad för uppdraget var 707 000 kr. Slutredovisad kostnad var 
820 832 kr. 

Avvikelsen i kostnaden berodde på att byggnation av det nya tillagningsköket på 
Metallen försenades. Tillfälligt mottagningskök på plan 4 fick iordningställas för att 
kunna hantera matfrågan för avdelningen. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning.
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Startdatum 201612

Slutdatum 201703

1993 2050

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering av hyresförändring

Driftkostnadsförändring

Tidigare hyra

Ny hyra för hyresgäst

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

844 090 kr

83 146 kr

-83 146 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall

Beräknat utfall

Differens

760 944 kr

0

Driftutfall

Inom ram för hyresgäst

-140 832 kr

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Metallen plan 4, ny förskoleavdelning

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2017.0137

820 832 kr

680 000 kr

Investeringen är en verksamhetsanpassning och finansieras av verksamheten som använder lokalen. 
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Jonny Sävenhed 

2018-02-07  1 (1)  

Dnr KS.2017.0851  

  

 

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  

 

 

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i 
Mäseln 

 

Sammanfattning 

 
Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. På höger sida om 
badplatsen där det idag är igenvuxet med vass. 
 
Bygg- och miljöenheten har skickat svaret för kommunicering till förslagsgivaren, 
men inte fått någon återkoppling. 
 
Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt och 
där det tas badvattenprover för att säkerställa badvattenkvaliteten. 
 
Hästar rör ofta om och grumlar upp vattnet, dessutom bajsar de gärna i vattnet. 
 
Bygg och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära 
en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns 
badplats och därför inte är lämplig. 
 
Placering av hästbad bör helst vara vid sjö utan badplats. Alternativ en större sjö där 
tillräckligt skyddsavstånd kan uppnås utifrån vattnets flödesriktning, omsättning och 
möjlig strömningspåverkan från vind. 

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på 
badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats. 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
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Begränsat tillstånd att bada med häst i 
Mäseln 

Sammanfattning 

Tillstånd för bad med häst på sjön Mäselns högra strand där det idag är helt igenvuxet med vass. 

Beskrivning 

Under min ungdom som hästtjej fanns under sommartid en fantastisk möjlighet att bada med hästar i 
Mäseln på den högra vassbevuxna sidan och in i "viken" där inga människor brukade bada.  
Det var en populär händelse som tilldrog sig mestadels positiv respons från de badande som flockades 
runt stranden för att se på hur hästar och ryttare njöt av att plaska i vattnet.  

Detta blev för ett antal år sedan förbjudet och mitt förslag är att det återigen ska ges tillstånd att bada 
med hästar i Mäseln. Den högra sidan är idag helt igenvuxen av vass med endast någon liten öppning 
mot vattnet där några småbåtar ligger förankrade. Badande hästar skulle hjälpa till att hålla undan 
vassens tillväxt.  
Ett tillstånd skulle kunna ges inom vissa begränsande ramar, ex att bad är tillåtet efter 18:00, att ett 
staket uppförs längs med infarten till badplatsen där hästarna får hålla sig utanför, samt att spillning 
omedelbart bortskaffas. En kortare tids tillstånd på prov skulle kunna ges för att testa om det funkar i 
praktiken...  
Vi borde alla kunna samsas om utrymmet då detta är en unik möjlighet för oss ryttare, få badplatser 
lämpar sig för att bada med hästar och Mäselns badplats är så stor att vi alla skulle kunna få plats där 
och badande skulle få något spännande att titta på.  

Maria Fagerberg mariafagerberg@live.se  

 

Onlineunderskrifter 

Nr. Namn Datum Kommentar 

1  
Nathalie 

Suominen  
2017-
05-29  

Självklart borde det bli en grej av detta! Skulle vara gudomligt för många 
och en rolig extra aktivitet för oss ryttare som redan har så lite plats att 

röra oss på.  

2  louise nilsson  
2017-
05-29  

Skulle vara en enorm möjlighet för våra hästar att kunna svalka sig i 
sommarvärmen.  

3  Maria Ekstedt  
2017-
05-29   

4  
/Barbro 

Hasselgren  
2017-
05-29   

5  
Eva Trolle 
Andersson  

2017-
05-29   

6  Alida Jansson  
2017-
05-29  

Jag anser att förslaget är värt att prova.  

7  Anna Ströberg  
2017-
05-29   

8  Lina Behrmann  
2017-
05-29   

9  Caroline Engren  
2017-
05-29  

Mycket bra förslag! Skulle göra sommaren roligare för många tjejer och 
killar. Behöver inte heller kosta många kronor att genomföra. Mvh Caroline 

Engren  

10  Frida Settergren  
2017-

05-29   

11  
Veronica 
Karlsson  

2017-
05-29   

12  Susanne 2017-
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Nr. Namn Datum Kommentar 

Gunnarsson  05-30  

13  Lena Larsson  
2017-
05-30   

14  Joakim Hansen  
2017-
05-30   

15  
Felicia 

Fagerberg  
2017-
05-30   

16  Maria Lundqvist  
2017-
05-30  

Superbra att få prova om det sköts på rätt sätt!  

17  
Therese 

Holmberg  
2017-
05-30   

18  Lisa Trygg  
2017-
05-30   

19  Jenny Sjödell  
2017-
05-30   

20  
Linda 

Alexandersson  
2017-
05-30   

21  Ebba Taleman  
2017-
05-30   

22  Tova Hansson  
2017-
05-30   

23  Anette Asklöf  
2017-
05-30   

24  
Katarina 

Söderman  
2017-
05-30   

25  Eva Stoltz  
2017-
05-30  

Bra förslag! Eva Stoltz  

26  Ulrika Granroth  
2017-
05-31  

Många städer/kommuner välkomnar och underlättar för att kunna ha 
ridsport som en del av kommunens attraktionskraft genom att satsa på 

ridsportcenter och ridsportområden, bidrar till att bygga ridleder/stigar där 

det behövs för att samsas med andra intressen. Tråkigt nog sker inte detta i 
vår kommun utan här har det begränsats och försvårats under årens lopp, 

särskilt i Torstorp. Låt detta förslag vara en start på en häst- och 
djurvänligare kommun där möjligheter skapas för att vi alla skall kunna 

samsas med varandra.  

27  
Catrine 

Berglund  
2017-
05-31   

28  
Cecilia 

Gustafsson  
2017-
05-31  

Ja till att få bada i Mäseln.  

29  Anna Pedersen  
2017-
05-31  

Vore toppen!  

30  
Jessica 

Pettersson  
2017-
05-31   

31  Jannice Printz  
2017-
05-31   

32  Maria Johansson  
2017-
05-31   

33  Ida Ramström  
2017-
05-31   

34  Yvonne Post  
2017-
05-31   

35  Mikael Sundberg  
2017-
06-01   

36  Caroline Bauer  
2017-
06-01   
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Nr. Namn Datum Kommentar 

37  Linda Verngren  
2017-
06-01  

Låter som ett underbart förslag!  

38  
Fredrik 

Fagerberg  
2017-
06-01   

39  Amanda Asklöf  
2017-
06-01   

40  
Therese 

Johansson  
2017-
06-02   

41  
cecilia 

göransson  
2017-
06-08   

42  Malin Tvetström  
2017-
06-08   

43  Suzanne Hoffrén  
2017-
06-08   

44  Menaf Al-Basri  
2017-
06-09   

45  
Charlotte 
Ekstedt  

2017-
06-09   

46  
Susanne 
Pedersen 
Almqvist  

2017-
06-09   

47  Fredrik Linell  
2017-
06-09   

48  Lotta Asklöf  
2017-

06-10   

49  
Ulrika 

Johansson  
2017-
06-14   

50  Karina Rydberg  
2017-
06-25   

51  
Ann-Sofie 

Taleman  

2017-

08-15   

52  Anna Bergman  
2017-
08-15   

53  Pia Spångberg  
2017-
08-15  

Ett bra förslag!  

54  Sari Hjerppe  
2017-
08-16  

Bra förslag. Utöka gärna med hund bad också :)  

55  Cecilia Randmäe  
2017-
08-16   

56  Louise Jardstål  
2017-
08-17  

Vore väl trevligt! Även för dom med andra djur som vill bada/Louise  
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Magnus Pirholt 

2018-04-19  1 (1)  

Dnr KS.2018.0424  

  

 

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  

 

 

Remissvar Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023 

 

Sammanfattning 

Den 4 april 2018 inkom en begäran från Trafikverket angående önskemål om 

synpunkter på remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 

2019-2023. 

Förvaltningen är positiv till remissversionen av Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller och har inga synpunkter.  

 

Förslag till beslut 

1. Att kommunen ställer sig positiv till Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller 2019-2023. 

2. Att lämna ovanstående yttrande till Trafikverket. 
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1. Sammanfattning 
Detta åtgärdsprogram har tagits fram enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller, 
som för Trafikverket ska omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades med mer än 3 
miljoner fordon samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg. Dessutom 
omfattas flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. 

Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och flygplatserna enligt 
ovan. Kartläggningen visar att totalt ca 1 000 000 människor är utsatta för bullernivåer 
överstigande Lden 55 från väg- och järnvägstrafik från de kartlagda vägarna och järnvägarna. 
Cirka 15 000 boende vid de tre kartlagda flygplatserna är utsatta för bullernivåer 
överstigande Lden 55. 

Trafikverket har valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att innefatta all 
statlig väg och järnväg, samt även vibrationsstörningar i bostäder. Som underlag till 
åtgärdsstrategier och planerade åtgärder används kartläggningar och mer detaljerade 
inventeringar i svenska bullermått. Ett omfattande arbete med att genomföra 
bullerinventeringar pågår just nu. 

Arbetet för att minska bullerstörningarna kräver ett brett arbetssätt som inkluderar 
samarbete såväl nationellt som internationellt och forskningssatsningar. Inom 
samhällsplaneringen omfattar det bl. a dialog mellan Trafikverket och kommuner i tidiga 
planeringsskeden och planeringsstöd i form av riktlinjer, regler, inventeringar och 
information om miljö- och hälsoeffekter.  

Trafikverket åtgärdsarbete utgår från fastställda mål och riktvärden. För att nå målen krävs 
en kombination av åtgärder. Bullerskärmar eller bullervallar, förbättrad ljuddämpning i 
fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs för att skydda de mest bullerutsatta 
miljöerna. Tystare beläggningar, spår och trafik är viktiga åtgärder i befolkningstäta 
områden och andra bullerkänsliga miljöer. Åtgärder som tystare fordon, däck och tåg krävs 
dock för att minska bullernivåerna i alla miljöer.  

Under perioden 2013 - 2017 har  

- 12 400 personer längs statliga vägar fått åtgärder mot trafikbuller varav 4 700 
personer hade mer än 10 dBA över riktvärdet.  

- 9 400 personer längs statliga järnvägar fått åtgärder mot trafikbuller varav 3 000 
hade mer än 10 dBA över riktvärdet.  

- 5 100 personer längs kommunala gator har fått minskade bullernivåer i sina 
bostäder, där Trafikverket bidragit genom statlig medfinansiering till kommunerna.  

Översiktlig bedömda åtgärder i form av långa och lokala skärmar, fasadåtgärder och inköp 
av fastigheter beräknas inom perioden för åtgärdsprogrammet, 2019-2023, kunna förbättra 
situationen för ca 20 000 boende som i dag utsätts för höga buller- och vibrationsnivåer 
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längs befintliga statliga vägar och järnvägar. Även för- och grundskolor kommer att 
åtgärdas.  

Bullerdämpande åtgärder i form av tystare vägbeläggning och anpassat spårunderhåll 
bedöms kunna ge effekt för ca 17 000 bostäder under programperioden. 

Insatser kommer att göras för att förbättra kommunikationen med berörda fastighetsägare 
och kommuner om pågående och kommande åtgärdsarbete. 

För prioritering av åtgärder på längre sikt behöver hänsyn tas till samhällsutveckling, 
fordonsutveckling och användning av fordon. Ett exempel på ett scenario där 
källbullernivåerna minskar generellt med 5 dBA ger vid handen att de kvarstående behoven 
av bullerdämpande åtgärder fortfarande kan vara stora, och att fortsatta utredningar och 
analyser krävs för att prioritera bland dessa behov. 

Då det gäller flygplatser och tillståndsprövade järnvägsavsnitt är det tillstånden enligt 
Miljöbalken som bestämmer hur man arbetar med bullerisolering av bostäder. Man har 
genomfört och genomför program för bullerisolering av bostäder i enlighet med 
miljödomarna. 

2. Upprättande och samråd 

2.1. Upprättande och fastställelse 

Detta åtgärdsprogram är upprättat av Trafikverket i enlighet med Förordning (2004:675) 
om omgivningsbuller och avser tidsperioden 2019-2023. 

Det har utarbetats av en arbetsgrupp på verksamhetsområde Planering, enhet Hälsa, och 
efter externt och internt samråd fastställts genom beslut av NN den ÅÅÅÅ-MM-DD. 

2.2. Samråd 

Det samråd som ska genomföras enligt Miljöbalken 5 kap. 4 § har skett genom att 
programmet har remitterats till landets kommuner och länsstyrelser. Remisstiden har varit 
två månader.  

Under remisstiden har förslaget också funnits tillgängligt för allmänheten på Trafikverkets 
hemsida, med information om hur synpunkter kan lämnas. 

Remissvar har inkommit från X kommuner och Y länsstyrelser. En sammanställning av 
inkomna remissvar finns i bilaga 1. (Sammanställs efter remisstiden) 

3. Innehåll, syfte och omfattning 

3.1. Innehållskrav och syfte enligt förordningen om omgivningsbuller 

Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller skall det genom kartläggning av 
omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram eftersträvas att 
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omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kap. 2§ första stycket miljöbalken). 

Kartläggning ska genomföras och åtgärdsprogram upprättas vart femte år, och detta är 
tredje gången som det sker.   

Åtgärdsprogrammet ska innehålla bl.a. 

 en beskrivning av de aktuella bullerkällorna och en sammanfattning av 
bullerkartläggningen 

 en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms 
vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut 

 en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras, 
däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren 

 en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller 

 en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och 
nytta, och en beskrivning av hur utvärdering kommer att ske 

Förordningens krav på omfattning 
De verksamheter som Trafikverket ska kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för är; 

 buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per 
år 

 buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg 
per år 

 buller från flygtrafik vid civila flygplatser med en trafiktäthet på mer än 50 000 
flygrörelser per år 

Inom kommuner med mer än 100 000 invånare är det respektive kommun som har ansvaret 
för kartläggning och åtgärdsprogram, även för buller från statlig infrastruktur och 
flygplatser inom kommunen. 

3.2. Trafikverkets utökade syfte och omfattning  

Utöver det syfte som följer av förordningen om omgivningsbuller har Trafikverket som syfte 
att åtgärdsprogrammet ska ge en samlad bild av de åtgärder som krävs och planeras, med 
fokus på statlig väg och järnväg. Det innefattar all statlig infrastruktur, inte enbart de mest 
högtrafikerade vägar och järnvägar som omfattas av kravet på kartläggning. 
Åtgärdsprogrammet omfattar också statlig väg och järnväg som ligger i en kommun med 
mer än 100 000 invånare. 

Det ska utgöra en sammanställning av vad som planeras för att skydda de mest utsatta och 
minska det totala antalet bullerstörda i samhället. Programmet ska utgöra en grund för 
kommunikation, både internt och externt, och för fortsatt arbete kring strategiska 
trafikbullerfrågor. 

Vidare tar åtgärdsprogrammet även upp vibrationsstörningar i bostäder orsakade av trafik 
på statlig väg och järnväg.  

3.3. Behov av miljöbedömning 

De åtgärder som presenteras i åtgärdsprogrammet kommer att ligga i linje med de förslag 
som utarbetats inom arbetet med Nationell plan för Transportsystemet.  
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Åtgärdsprogrammet har påbörjats före 1 januari 2018, och Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar är därmed tillämplig. Programmet anger inte 
förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter som anges i 3 § eller i bilaga 3 i 
denna förordning.  

Trafikverket bedömer därför inte att åtgärdsprogrammet innebär betydande miljöpåverkan, 
och en miljöbedömning av programmet är därför inte nödvändig. 

Trafikverket har dessutom under år 2017 genomfört en sammantagen strategisk 
miljöbedömning av förslag till Nationell plan för Transportsystemet1. En av de aspekter som 
behandlats i detta sammanhang är buller och vibrationer från trafiken och effekterna av de 
åtgärder som föreslås för perioden.  

4. Tillståndsbeskrivningar - buller och vibrationer 
från trafik 

4.1. Hälsoeffekter av trafikbuller 

Buller påverkar välbefinnande och hälsa på många sätt. Omgivningsbuller kan leda till en 
rad besvär såsom allmän störning, försämrad talförståelse, nedsatt inlärning och prestation, 
sömnstörningar och ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom1.  

Trafik på väg och järnväg är den bullerkälla som berör flest människor i Sverige. Höga 
bullernivåer från trafiken medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande, och minskad 
bullerexponering ger därför betydande hälsovinster. Även vibrationer kan ge upphov till 
störningar och påverka människors hälsa. Den sammantagna störningen ökar om boende 
utsätts för buller och vibrationer samtidigt.  

Nästan 20 procent av Sveriges befolkning (motsvarande 2 miljoner personer) utsätts för 
trafikbuller högre än riktvärdena utomhus vid sina bostäder. Vägtrafik är den klart 
dominerande källan följt av spårtrafik och flygtrafik. 8 procent av befolkningen är mycket 
eller väldigt mycket störda av trafikbuller. 2,3 procent upplever att trafikbuller gör det 
svårare att somna, väcker dem nattetid eller påverkar sömnkvaliteten. De som bor i 
flerbostadshus i storstäder störs mest av trafikbuller: 12 procent eller var åttonde person 
störs mycket eller väldigt mycket. Det kan jämföras med att ca 5 procent av de som bor i 
småhus utanför storstäder störs av trafikbuller2.  

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar har påvisats redan vid bullernivåer från 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå utomhus. Risken ökar med 3-4 procent för varje 5-decibels ökning av 
ljudstyrkan. De flesta studier om hälsoeffekter är baserade på trafikbuller utomhus vid 
bostadens fasad. Vi behöver mer kunskaper om hur byggnadstekniska åtgärder för att skapa 
goda ljudmiljöer inomhus kan påverka hälsoeffekterna.  

Hälsoeffekter av trafikbuller kan kvantifieras i enheten DALY, som är en förkortning för 
Disability Adjusted Life Years. Det är en sammanvägd indikator för hälsa på 
                                                            
1 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018‐2029, Trafikverket, Publ 2017:167 
2 Miljöhälsorapport 2017 Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet. 
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populationsnivå, utvecklad av World Health Organization (WHO). Med indikatorn kan man 
mäta hälsoförluster och hälsovinster i samhället samt effekten av olika åtgärder. DALY 
omfattar dels funktionsnedsättning genom insjuknande i olika sjukdomar och dels förlorade 
friska levnadsår genom förtida död.   

Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas under ett år orsaka hälsoförluster i 
storleksordningen 6 700 DALY till följd av hjärtinfarkt, stroke och hypertoni (högt 
blodtryck). Detta avser all infrastruktur, oavsett huvudman.  Om även hälsoförluster till 
följd av allmänstörningar och sömnstörningar tas med i beräkningarna ökar antalet DALY 
från 6 700 till 41 0001. Beräkningarna visar vidare att trafikbullerexponeringen i Sverige ger 
upphov till ca 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke per år och att ca 500 av dessa 
leder till dödsfall.  Dödsfall till följd av hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast äldre personer 
och de cirka 500 personer som dött i förtid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha 
förlorat 8 friska levnadsår2.  

4.2. Svenska och europeiska bullermått 

Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror dels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvens-
sammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid 
smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan 
uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för 
ljudtrycket som anges i decibel (dB). 

För att beskriva hur människan uppfattar ett ljud görs oftast en vägning av ljudets 
frekvenssammansättning. Vägningen kan göras på olika sätt. De vanligaste vägnings-filtren 
är A- och C-filtren med vilka man väger så kallad A-vägd respektive C-vägd ljudtrycksnivå. 
A-vägningen används normalt för trafikbuller. Den uttrycks som dBA. 

Trafikljud kan variera mycket över tid, med långa tystare perioder mellan ljudhändelserna 
(ex. nära en lågt trafikerad järnväg) eller ha en mycket liten variationsbredd (ex. långt ifrån 
en högtrafikerad motorväg). Det finns stora fördelar med att kunna beskriva olika ljud med 
samma enhet. En metod för genomsnittsberäkning över tid ger en så kallad ekvivalent 
ljudnivå, Leq. I Sverige används för trafikbuller måttet Leq24h, som avser den ekvivalenta 
ljudnivån under ett årsmedeldygn. 

Den ekvivalenta ljudnivån ger ofta en god beskrivning av bullerexponering under en längre 
tidsperiod. Måttet har dock nackdelar vid mycket snabbt varierande ljud och sällan 
förekommande ljudhändelser. Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används därför 
måttet Lmax som kompletterande beskrivning till den ekvivalenta ljudnivån. Detta mått anger 
maximal ljudnivå vid en fordonspassage.  

Inom EU används i samband med omgivningsbullerdirektivet måtten Lden, där ”den” står för 
day-evening-night och Lnight, ekvivalent ljudnivå nattetid. I måttet Lden räknas den 
ekvivalenta ljudnivån för kvällen upp med 5 dB och nivån för natten med 10 dB. För måttet 
Lnight görs ingen uppräkning. Både måtten Lden och Lnight redovisar ljudnivån på 4 m höjd. 

                                                            
1 WSP, Karolinska Institutet, Umeå Universitet. Metod för DALY‐beräkning i transportsektorn. 2016. 
2 Enligt utökade beräkningar gjorda av Trafikverket utifrån DALY‐beräkningar av WSP, Karolinska Institutet och Umeå 
Universitet 
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4.3. Bullerkartläggningar i Europeiska mått 

Kartläggningen har gjorts enligt direktiv och förordning om omgivningsbuller. 
Kartläggningen i Sverige tillsammans med andra medlemsländers kartläggningar avses ligga 
till grund för gemensamma åtgärder mot buller.  

Bullernivåerna är beräknade i två gemensamma mått för EU (Lden och Lnight). Bullret är 
beräknat på 4 meters höjd över marken vid bostädernas mest exponerade fasad, och en 
beräkning av antalet boende som utsätts för dessa nivåer har därefter gjorts. 

Trafikverkets kartläggning avser förhållanden för statliga vägar som trafikerades med mer 
än 3 miljoner fordon samt för statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg 
under 2016. Den totala längden på vägarna är ca 405 mil och järnvägarna ca 150 mil. Detta 
utgör ca 4 % respektive 10 % av den statliga väg- och järnvägsnätet i Sverige. 

 

Figur 1 Kartlagda vägar respektive järnvägar. 

 

Bullerkartorna för respektive trafikslag finns på Trafikverkets hemsida:  

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-och-
vibrationer---for-dig-i-branschen/kartlaggning-och-atgardsprogram-for-bullerenligt-eu-
direktiv/bullerkartor---vag-jarnvag-och-flyg/ 
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Antal exponerade längs väg och järnväg 

Antal personer exponerade under dygnet  
Nedan visas antal personer exponerade för buller i EU- måttet (Lden) från statliga vägar med 
mer än 3 miljoner fordon och från statliga järnvägarna med mer än 30 000 tåg under 2016. 

Tabell 1 Antal personer exponerade under dygnet 

Bullernivå Lden (dBA) 55-59 60-64 65-69 70-74 Över 75  Summa 
Längs väg 284 500 166 100 81 600 23 600 5 200 561 000 
Längs järnväg  223 000 124 600 51 600 19 700 5 400 424 300 

 

Antal personer exponerade under natten  
Nedan visas antal människor exponerade för buller i EU- måttet (Lnight) från statliga vägar 
med mer än 3 miljoner fordon och från statliga järnvägarna med mer än 30 000 tåg under 
2016. 

Tabell 2 Antal personer exponerade under natten  

Bullernivå Lnight (dBA) 50-54 55-59 60-64 65-69 Över 70  Summa 
Längs väg 196 600 102 600 36 500 8 400 600 344 700 
Längs järnväg  191 900 92 000 36 600 12 600 3 100 336 200 

 

Antal exponerade vid flygplatser 

Sammanfattning av bullerkartläggningen redovisas i nedanstående tabeller.  
Redovisningarna är hämtade från den av Swedavia genomförda kartläggningen och avser 
2011 års bullerexponering. Då trafikeringen 2016 var mindre än 10 % annorlunda än under 
2011 gjordes ingen ny kartläggning av Trafikverket. Denna gång redovisas dock 
flygbullerexponeringen på samma sätt som för väg- och järnvägsexponeringen.  

Bullerutbredningen Lden och Lnight redovisas för respektive flygplats på Trafikverkets 
hemsida: 

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-och-
vibrationer---for-dig-i-branschen/kartlaggning-och-atgardsprogram-for-bullerenligt-eu-
direktiv/bullerkartor---vag-jarnvag-och-flyg/ 
 
Antal personer exponerade under dygnet  
Nedan visas antal personer exponerade för buller i EU- måttet (Lden) från tre statliga 
flygplatser med mer än 50 000 antal flygrörelser under 2016. 

Tabell 3 Antal personer exponerade under dygnet 

Bullernivå Lden (dBA) 55-59 60-64 65-69 70-74 Över 75  Summa 
Arlanda 1 609 81 12 0 0 1 702 
Landvetter  261 152 28 0 0 441 
Bromma 12 325 657 3 0 0 12 985 
Summa 14 195 890 43 0 0 15 128 
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Antal personer exponerade under natten  
Nedan visas antal människor exponerade för buller i EU- måttet (Lnight) från tre statliga 
flygplatser med mer än 50 000 flygrörelser under 2016. 

Tabell 4 Antal personer exponerade under natten  

Bullernivå Lnight (dBA) 50-54 55-59 60-64 65-69 Över 70  Summa 
Arlanda 237 25 0 0 0 262 
Landvetter  140 68 0 0 0 208 
Bromma 0 0 0 0 0 0 
Summa 377 93 0 0 0 470 

 

4.4. Kartläggningar av bullerutsatta i svenska mått 

Exponerade längs järnväg i Sverige 

Utöver de bullerkartläggningar som görs enligt förordningen om omgivningsbuller 
genomförs nationella kartläggningar inom ramen för den nationella miljöövervakningen. 
Enligt den senaste rapporten1 beräknas ca 232 000 personer i Sverige utsättas för buller från 
järnväg högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Tabell 5. Antal personer exponerade under dygnet 

Bullernivå Leq24h (dBA) 55-60 60-65 65-70 70-74 Över 75  Summa 
Längs järnväg 153 200 59 200 17 600 2 000 100 232 000 

 

Trafikverkets kartläggning enligt förordningen om omgivningsbuller omfattar ca 10 % av det 
totala statliga järnvägsnätet. Långa delar av järnvägsnätet i Sverige går genom områden med 
låg eller mycket låg befolkningstäthet och de bullerkartläggningar som görs enligt 
förordningen om omgivningsbuller kan därför beräknas omfatta ca 90 % av det totala 
antalet personer i Sverige som exponeras för buller högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
sin bostad. 

Exponerade längs statlig vägar 

Bullerkartläggningar längs statliga vägar har genomförts systematiskt fram till 2009. 
Därefter har mindre kompletteringar av bullerutsatta längs det lågtrafikerade vägnätet 
genomförts. Alla dessa kartläggningar finns lagrade i den Nationella Bullerdatabasen 
(NBDB). Ur den har följande antal boende hämtats.  

Tabell 6 Antal personer exponerade under dygnet 

Bullernivå Leq24h (dBA) 55-60 60-65 Över 65 Summa 
Längs väg 160 000 60 000 15 000 235 000 

 

                                                            
1 Kartläggning av antalet överexponerade för buller, Sweco på uppdrag av Naturvårdsverket 2014‐06‐30 
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Under 2017 utfördes en översiktlig bullerkartläggning (utan hänsyn till förekommande 
bullerskärmar) av alla för- och grundskolor längs alla statliga vägar i Sverige. Resultatet för 
mest utsatta byggnad på respektive skola presenteras i tabellen nedan: 

Tabell 7. Antal för- och grundskolor exponerade dagtid 

Bullernivå Leq6-18 (dBA) 55-60 60-65 Över 65 Summa 
Längs väg 1 000 350 130 1 480 

 

Om dessa skolor ska utredas för bullerskyddsåtgärd beror på faktorer som skolgårdens läge i 
förhållande till bullerkällan, huvudmannens framtida planer för verksamheten eller om den 
är inrättad efter 1997. Ett antal av de 130 skolorna med ekvivalentnivå över 65 dBA har 
redan utretts av Trafikverket och för ett fåtal av dessa skolor planeras åtgärder. Dessa 
utredningar som utfördes under perioden 2014-2016 var baserat på skolor som var belägna 
vid de mest trafikerade vägarna enligt förordningen (d.v.s. mer än 3 miljoner fordon/dygn). 
Dessa vägar utgör endast 4 % av statliga vägnätet men beräknas ha ca 25 % av de 
bullerutsatta skolorna längs statliga vägnätet i landet. 

4.5. Kartläggningar av vibrationsutsatta 

Trafik både på väg och järnväg kan ge upphov till markvibrationer som i förlängningen kan 
leda till vibrationsstörningar för närliggande bostäder. Vibrationsstörningar från trafik är 
betydligt mer problematiska och omfattande utmed järnvägsnätet med anledning av tågens 
längd och höga vikt. Således återfinns de bostäder som utsätts för de högsta vibrationerna 
utmed järnvägen och Trafikverket har därför valt att fokusera på järnvägsstråken när det 
gäller kartläggning av vibrationsstörningar.  

Övergripande vibrationsmodelleringar indikerar att ca 54 100 boende längs det statliga 
järnvägsnätet är exponerade för vibrationsnivåer som överstiger Trafikverkets riktvärde 0,4 
mm/s vägd RMS. Ca 25 000 och 7 300 av dessa bedöms vara utsatta för vibrationsnivåer 
som överstiger 0,7 mm/s vägd RMS respektive 1,4 mm/s vägd RMS vilket i dag är de 
vibrationsnivåer som utgör åtgärdsnivåer för Trafikverkets arbete med vibrationer inom 
befintlig infrastruktur. Notera dock att det krävs fem eller fler överskridande av åtgärdsnivå 
per årsmedelnatt varför det är betydligt färre än ovan angivna boende som erbjuds åtgärd i 
enlighet med Trafikverkets nuvarande riktlinjer för vibrationer.  
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Figur 2: Karta över Sverige som visar järnvägsstråk med risk för vibrationer. Röd färg 
indikerar att nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS kan förekomma 

4.6. Bullerinventeringar 

Mer detaljerade bullerinventeringar genomförs för att få nödvändig kunskap om utsatta 
bostadsbyggnader och skolor/förskolor längs landets vägar och järnvägar. Inventeringarna 
utgör underlag för genomförande av riktade miljöåtgärder enligt nationell transportplan 
2018-2029. Vid inventeringarna genomförs beräkningar enligt Nordisk beräkningsmodell, 
av maximal och ekvivalent ljudnivå vid fasad, i måtten LmaxF och Leq,24h. Utgångspunkten är 
aktuell trafikering och hastigheter.  
 
Stora delar av väg- och järnvägsnätet har inventerats tidigare med avseende på buller, men 
metodiken har varierat och utredningarna bedöms i många fall vara inaktuella på grund av 
att trafiken förändrats. 
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Inventeringar längs vägnätet 

Riktade bullerskyddsåtgärder längs statliga vägar har genomförts sedan 1990-talet. Som 
grund för vilka hus som skulle prioriteras för åtgärd gjordes de första inventeringarna med 
fokus på ekvivalentnivåer över 65 dBA. Under 2000-talet fortsattes med inventeringar med 
inriktning maximalnivåer.  

Ökat trafikarbete, förändrade hastigheter och ökade förutsättningar för noggrannare 
beräkningar är några av anledningarna till att vi nu gör en ny satsning för att få aktuella 
inventeringar av bullersituationen, för alla som ha ekvivalent- och maximalnivåer över 
riktvärdena. Arbetet sker länsvis med start för länen med de äldsta tidiga inventeringarna. 

Vi har nu färdiga inventeringar från Gotlands län, Skåne län, Västerbottens län och 
Norrbottens län. Inventeringsarbetet fortsätter och nu pågår inventeringar i Dalarnas, 
Uppsala, Örebro och Västmanlands län. Under de närmaste åren kommer 
bullerinventeringar att genomföras för övriga län. Inventeringarna ligger till grund för 
åtgärdsbehovet på fastigheter i det fortsatta bullerskyddsarbetet längs befintliga vägar. 

Inventeringar längs järnvägsnätet  

Riktade bullerskyddsåtgärder längs befintlig infrastruktur genomförs för banor som har mer 
än fem tåg per natt. Inventeringsbehovet har prioritererats utifrån följande grundkriterier: 
 

 Ökad trafik nattetid, som innebär att bandelar som inte åtgärdats tidigare ska 
omfattas av åtgärdsprogrammet 

 Avsaknad av tidigare genomförda bullerutredningar som bedöms vara aktuella även 
för dagens trafik. 

 Trafikens omfattning, där bandelar med mer än 30 tåg totalt per dygn eller fler än 
15 godståg per dygn prioriteras i första skedet.  

 En bedömning av behovet av kompletterande bullerskyddsåtgärder, utifrån vad som 
tidigare utförts och hur länge sedan. 

 
Ett omfattande kompletteringsbehov finns längs många banor där åtgärder vidtagits i ett 
tidigt skede. Bostäder kan av olika skäl ha förblivit oåtgärdade, eller behöva kompletterande 
åtgärder. Det kan exempelvis bero på att ägaren tackat nej, att en annan åtgärds- och/eller 
målnivå än idag gällde, eller att byggnaden var ett fritidshus som då inte omfattades av 
åtgärdsprogrammet.  
 
Under åren 2012-2017 har bullerinventeringar genomförts för ett antal järnvägsstråk. Dessa 
listas i tabell 8. Där redovisas antal bostadshus som har fasadnivåer på Lmax 85 dBA 
och/eller Leq24h 65 dBA, eller mer. Dessa nivåer indikerar att de boende kan utsättas för 
bullernivåer inomhus respektive på uteplats som överskrider gällande åtgärdsnivåer längs 
befintlig infrastruktur. Det är alltså bruttoantal, och innefattar såväl enfamiljshus som 
flerfamiljshus. I nästa steg utreds närmare vilket åtgärdsbehov som finns för respektive 
fastighet. En bedömning görs av vilken åtgärd som är möjlig och rimlig.  
 
Även antalet bostadshus som överskrider Lmax 80 eller Leq,24h 60 dBA redovisas.   
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Tabell 8. Antal bostadshus över valda nivåer, avser frifältsvärde utomhus vid fasad, LmaxF 
nattetid och Leq24h. 

Stråk Antal bostadshus 
 ≥LmaxF 

85 dBA 
≥LmaxF 

80 dBA 
≥Leq,24h 
65 dBA 

≥Leq,24h 
60 dBA 

Södra stambanan, 
Katrineholm-Lund 

2837 5399 2223 5413 

Västra stambanan, 
Stuvsta-Partille 

2324 4796 1881 4991 

Norra stambanan, 
Ånge-Gävle/Storvik 

462 1203 386 1037 

Godsstråket gm Skåne, 
Ängelholm-Arlöv 

544 991 191 596 

Blekinge kustbana,  
Kristianstad-Karlskrona 

531 1068 48 272 

Kust- till kustbanan, 
Växjö-Kalmar 
(Åtgärdad 2013-14, 2017-18) 

429 826 27 213 

Olofströmsbanan, 
Älmhult-Olofström 
(Åtgärdad 2014-15) 

120 241 27 136 

Österlenbanan,  
Ystad-Simrishamn 

14 82 0 0 

Marieholmsbanan, 
Teckomatorp-Eslöv 

0 30 0 1 

Totalt 7261 14636 4783 12659 

 
 
Skolor/förskolor har ingått i inventeringarna i den mån de kunnat identifieras utifrån 
lantmäteriets registerdata. Totalt har 32 skol- eller förskolefastigheter påträffats som har 
högsta fasadnivå på Leq,24h 65 dBA eller mer, och som kan behöva utredas vidare för åtgärd. 
Huvuddelen av dessa återfinns längs södra och västra stambanorna.  
Fasadnivåer på Leq,24h 60 dBA eller mer finns på totalt 84 skolfastigheter.  
 
För närvarande pågår inventeringar för Godsstråket genom Bergslagen, Stambanan genom 
över Norrland, Värmlandsbanan och Bergslagspendeln. 
Under de närmsta åren kommer bullerinventeringar att genomföras för ytterligare ett antal 
banor. I vilken ordning detta kommer att ske är ännu inte klart.  
 
På kartbilden nedan visas järnvägssträckor där bullerinventering genomförts (röda och 
gröna) eller pågår (blå). Längs grönmarkerade sträckor har åtgärder genomförts under de 
senaste åren, eller pågår.  
 

274



 
Figur 3. Karta över Sverige som visar järnvägsstråk där inventeringar genomförts (röd och 
grön) eller pågår (blå). Grön färg visar sträckor där åtgärder utifrån inventeringarna har 
genomförts eller pågår. 

4.7. Vibrationsinventeringar 

Som underlag för bedömningar av åtgärdsbehov och prioriteringar av åtgärder genomförs 
vibrationsinventeringar. Inventeringarna medför en enhetlig kartläggning av 
vibrationsnivåer utmed järnvägsnätet och utgör därmed underlag för dagens åtgärdsbehov 
men även för framtida åtgärdsbehov.  

I början 2000-talet genomförde dåvarande Banverket vibrationsinventeringar utmed ett 
flertal järnvägsstråk inom Västra banregionen, nuvarande Region Väst. Inventeringarna 
resulterade i att Banverket kunde identifiera ett 10-tal bostäder som utsattes för 
vibrationsnivåer som översteg 2,5 mm/s vägd RMS nattetid vilket var dåvarande högsta 
acceptabla vibrationsnivå.  

I samband med att Trafikverkets nya riktlinje för buller och vibrationer antogs 2016 så 
förändrades Trafikverkets riktvärden för vibrationer inom befintlig infrastruktur. Med 
anledning av de förändrade riktvärdena så har Trafikverket valt att genomföra nya 
vibrationsinventeringar. Ambitionen är att på lång sikt kartlägga samtliga bostäder utmed 
järnvägsnätet som utsätts för vibrationsstörningar som överskrider Trafikverkets 
riktvärden. Inledningsvis har vibrationsinventeringar genomförts utmed Västkustbanan och 
den västra delen av Västra stambanan som sträcker sig från Gårdsjö till Göteborg. 
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Västkustbanan sträcker sig från Göteborg till Lund och Västra stambanan går mellan 
Stockholm och Göteborg. Båda banorna är betydelsefulla stråk för godstrafikering och de 
tidigare inventeringarna visar att det finns en känd vibrationsproblematik utmed delar av 
stråken.  

Inventeringarna genomförs i följande steg: 

1. Skrivbordsinventering av sträckan innefattar kartläggning och identifiering av de 
byggnader som riskerar utsättas för vibrationsnivåer som överskrider Trafikverkets 
åtgärdsnivåer. Merparten av byggnaderna kan i detta skede uteslutas med 
hänseende till tidigare uppmätta vibrationsnivåer eller tillräckligt fasta 
markförhållanden.  

2. Mätning i grundmur utförs i de byggnader som genom skrivbordsinventeringen 
riskerar överskrida Trafikverkets åtgärdsnivåer. Grundmursmätningen sker under 
minst en passage av ett godståg och mätresultatet utgör sedan ett underlag för 
beslut om komfortmätning ska genomföras.  

3. Komfortmätning innefattar mätning inomhus under 7 dygn för de byggnader som 
inte kunnat uteslutas tidigare. Mätresultatet ligger sedan till grund om åtgärd 
behöver vidtas. 

Tabell 9. Resultat av vibrationsinventeringar utförda utmed stråken Västra delen av 
Västrastambanan och Västkustbanan 

Bana 
Antal bostäder med 

vibrationsnivåer ≥ 0,7 mm/s 
vägd RMS 

Antal bostäder med 
vibrationsnivåer ≥ 1,4 mm/s 

vägd RMS 

Västra stambanan, västra 
delen 67 12 

Västkustbanan 30 3 

 

Inga av de nyligen inventerade bostäderna har haft vibrationsstörningar som har föranlett 
åtgärd eller övervägande av åtgärd enligt Trafikverkets riktlinje för vibrationer. Anledningen 
till de uteblivna åtgärderna är att bostäderna har haft för få överskridande av riktvärden per 
årsmedelnatt. Trafikverket kommer därför att revidera åtgärdsnivåerna inom befintlig 
infrastruktur, vilket går att läsa vidare om i avsnitt 5.4 Prioriteringsanalys - vibrationer. 
Trafikverket kommer även fortsättningsvis att inrikta vibrationsinventeringarna mot de 
tyngst belastade banorna och utmed de stråk där det sedan tidigare finns kända 
vibrationsproblem. 

4.7. Genomförda åtgärder 

Bullerskyddsåtgärder 

Trafikverket har genomfört omfattande åtgärder för att minska antalet bullerutsatta längs 
statliga vägar och järnvägar. Dessa åtgärder omfattar såväl de delar som omfattas av 
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kartläggningen enligt förordningen om omgivningsbuller som övriga statliga vägar och 
järnvägar som har lägre trafikering än kartläggningskravet. 

Riktade bullerskyddsåtgärder i de mest bullerutsatta miljöerna har prioriterats. Under 
perioden 1998 – 2017 har 46 000 personer längs de statliga vägarna och 53 500 personer 
längs de statliga järnvägarna som har de högsta bullernivåerna, mer än 10 dBA över 
riktvärdet, fått bullerskyddsåtgärder. Cirka 100 000 personer med bullernivåer 10 dBA över 
riktvärdena har alltså fått åtgärd. 

Under perioden 2013 - 2017 har 12400 personer längs statliga vägar fått åtgärder mot 
trafikbuller varav 4700 personer hade mer än 10 dBA över riktvärdet. 

Under perioden 2013 - 2017 har 9400 personer längs statliga järnvägar fått åtgärder mot 
trafikbuller varav 3000 hade mer än 10 dBA över riktvärdet. 

Bullerdämpande åtgärder, som bullerskärmar, fasadåtgärder och bullerdämpande 
beläggningar, genomförs dels inom ramen för Trafikverkets åtgärdsprogram för riktade 
miljöåtgärder i de mest bullerutsatta befintliga miljöerna, dels inom större väg- eller 
järnvägsinvesteringsprojekt.  

Flera väg- eller järnvägsinvesteringsprojekt har även gjort åtgärder i bullerexponerade 
natur- eller fågelområden samt kulturmiljöer. 

Ett mindre antal skolor/förskolor med beräknad bullernivå över 65 dBA på mest utsatta 
fasad har erhållit skyddsåtgärder av Trafikverket, i form av skärm eller fasadåtgärd. 

Trafikverket har även genom statlig medfinansiering till kommunerna medverkat till att 
5100 personer längs kommunala gator har fått minskade bullernivåer i sina bostäder under 
perioden 2013-2017. 

Åtgärder mot vibrationer 

Dåvarande Banverket har sedan slutet av 1990-talet arbetat med att åtgärda vibrationer i 
befintlig miljö. I början av 2000-talet genomfördes vibrationsinventeringar utmed ett flertal 
järnvägsstråk inom Västra banregionen vilket idag utgörs av Region Väst. Genom 
inventeringar och vibrationsklagomål har Trafikverket kunnat identifiera ett 40-tal bostäder 
som utsattes för vibrationsnivåer som föranledde åtgärd. Åtgärden för de vibrationsutsatta 
ha bestått i erbjudande av förvärv vilket är den vanligaste åtgärden för befintlig 
infrastruktur.  

Utöver erbjudande av förvärv har Trafikverket även gjort vibrationsskyddsåtgärder i 
järnvägsanläggningen. Bland annat har omfattande ingrepp utförts i Västkustbanan på 
sträckan genom stadsdelen Furet i Halmstad. På en del av sträckan genom Furet 
genomfördes byte av makadam samt montering av ny räl och nya slipers med 
stötupptagande skiva, så kallade Under Sleeper Pads (USP). På en annan del förstärktes hela 
banvallen med ny ballast samt nya räl och slipers med USP. Åtgärderna visade på goda 
effekter dock bedömdes inte åtgärderna som tillräckligt bra för hela sträckan varför en spont 
anlades på en delsträcka. Sponten sattes 5 meter från närmsta räl på en sträcka av ca 100 
meter till ett djup av 12 - 18 meter under markytan.  
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Effekten av sponten blev relativt god och vibrationerna bedömdes minska i marken med upp 
till 50 % för de bostäder som låg närmast sponten. Reduktionen avtog sedan med ökat 
avstånd från sponten och vid ett avstånd av 65 meter från spontväggen fanns ingen 
reduktion alls. Sammantaget fick uppskattningsvis ett 100-tal bostäder reducerade 
vibrationer med anledning av de vidtagna åtgärderna genom Furet.  

 

Figur 4: Spont utmed Västkustbanan i Furet, Halmstad 

5. Åtgärder - strategi och prioritering 

5.1. Mål och riktvärden 

Miljöpolitiska mål 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att ”Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Regeringen har även fastställt en första uppsättning etappmål och uppdaterade 
preciseringar till miljökvalitetsmålen. Den första uppsättningen etappmål omfattar dock 
inte miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

Enligt preciseringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska människor inte utsättas 
för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso‐ eller säkerhetsrisker. 

Det finns inga uttalade preciseringar som avser vibrationer i miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö men det bör inrymmas bland ”andra oacceptabla hälso‐ eller säkerhetsrisker”. 
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Riksdagens riktvärden för trafikbuller 
Riksdagen beslutade år 1997 (Prop. 1996/97:53) att nedanstående riktvärden för trafikbuller 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 

 Leq 30 dBA inomhus 

 Lmax 45 dBA inomhus nattetid 

 Leq 55 dBA utomhus (vid fasad) 

 Lmax 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad 

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN10 55 dBA. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras 
till nivåer enligt riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet Leq 55 dBA uteplats, och Leq 
60 dBA avser fasadnivå i bostadsområdet i övrigt. 

Riksdagens etappmål för trafikbuller 
Riksdagen beslutade även 1997 (Prop. 1996/97:53) om åtgärdsprogram och etappmål för 
buller längs statlig infrastruktur. Beslutet innebar att i en första etapp skulle 
åtgärdsprogram avse minst de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer och 
därutöver: 

 65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller 

 55 dBA maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik. 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
Regeringen fastställde i april 2015 förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Ändringar i förordningen trädde i kraft 2017-07-01. Förordningen 
innehåller riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser. Riktvärdena 
för väg- och spårtrafik ska tillämpas vid planering och byggande av bostäder.  

Grundriktvärdet för ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik är Leq24h 60 dBA vid 
fasad. Bostäder kan också byggas där den ekvivalenta ljudnivån överskrider detta, om de 
anpassas så att hälften av bostadsrummen är vända mot en sida med högst Leq24h 55 dBA. 
Förordningen innehåller inga riktvärden för buller inomhus, utan dessa regleras även 
fortsättningsvis genom Boverkets byggregler. 

Regeringen har i proposition 2013/14:128, Samordnad prövning av buller enligt 
miljöbalken och plan- och bygglagen uttryckt att de riktvärden som kommer att 
författningsregleras inte ska gälla vid planering och byggande av infrastruktur för väg- och 
spårtrafik och att bedömningar enligt Prop. 1996/97:53 fortfarande ska göras i dessa 
sammanhang. 
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Trafikverkets riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg 
I Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 redovisas buller- och vibrationsnivåer som utgör 
underlag för bedömningar av miljöeffekter och behov av åtgärder. De riktvärden för 
bostäder som anges i Prop. 1996/97 utgör en grund för Trafikverkets interna riktlinje för 
buller och vibrationer.  

Nedanstående värden, tabell 1, är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god 
eller i vissa fall godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets bedömningar 
om behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och 
vibrationsnivåer.  
 

Tabell 10. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik 

 

 
I riktlinjen framgår även åtgärdsnivåer för att skydda de mest utsatta bostäderna, 
förskolorna och grundskolorna längs befintlig infrastruktur dvs. vilka miljöer som 
prioriteras för åtgärd. Åtgärdsnivåerna presenteras i avsnitt 6.1. 

  
                                                            
1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad  
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1997/97:53 
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h  
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h 
5 Avser ljudnivå dag‐ och kvällstid (06‐22) Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger 
per timme  
6 Avser ljudnivåer nattetid (22‐06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt 
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22‐06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock 
inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS  
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad 
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila 
10 Avser ljudnivåer dagtid (06‐18) och får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme  
11 Avser ljudnivå dagtid (06‐18) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme  
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur. 
13 Avser gästrum för sömn och vila 
14 Avser rum för enskilt arbete 
 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h, 
utomhus  

Ekvivalent 
ljudnivå, Leq24h 
utomhus på 
uteplats/ 
skolgård 

Maximal 
ljudnivå, Lmax 
utomhus på 
uteplats/ 
skolgård 

Ekvivalent 
ljudnivå, Leq24h 
inomhus 

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax 
inomhus  

Maximal 
vibrations-
nivå, mm/s 
vägd RMS 
inomhus 

Bostäder1 2 
 

55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA 5 30 dBA 45 dBA 6 0,4 mm/s7 

Vårdlokaler8    30 dBA  45 dBA6 0,4 mm/s7 
Skolor och 
undervisningslokaler9  

55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA10  30 dBA 45 dBA11  

Bostadsområden med låg 
bakgrundsnivå12 

45 dBA       

Parker och andra 
rekreationsytor i tätorter 

45-55 dBA       

Friluftsområden 40 dBA      
Betydelsefulla fågelområden  50 dBA      
Hotell12 13    30 dBA 45 dBA  
Kontor12 14    35 dBA  50 dBA 
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Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle 
I Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle, maj 2017, formuleras mål som 
tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, men också genom en bedömning av hur vi 
kan skapa ett samhälle som är attraktivt och erbjuder en god livskvalitet för alla medborgare 
och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i hela landet. Buller har hanterats som en 
prioriterad aspekt för att nå hållbarhetsmålen. Som mål för år 2030 anges att antalet utsatta 
för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört med 2015 och ingen ska 
utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. Som vision till år 2050 anges att Ingen 
dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i olyckor eller av luftföroreningar 
eller buller. 

5.2. Åtgärdsstrategier 

För att nå målen krävs en kombination av åtgärder, se figur nedan. Bullerskärmar eller 
bullervallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs för 
att skydda de mest bullerutsatta miljöerna. Tystare beläggningar, spår och trafik är viktiga 
åtgärder i befolkningstäta områden och andra bullerkänsliga miljöer. Åtgärder som tystare 
fordon, däck och tåg krävs dock för att minska bullernivåerna i alla miljöer.  

 

 

 
Figur 5. Illustration av åtgärdsstrategier vid olika grad av överskridanden av riktvärden. 

Åtgärder på kort och lång sikt – Strategi för goda ljudmiljöer 

På kort sikt prioriteras åtgärder för de mest utsatta och Trafikverket har under de senaste 20 
åren vidtagit sådana åtgärder. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under de 
närmaste 5 åren.  

För att på lång sikt uppnå en målbild som innebär en god ljudmiljö och för att till år 2030 
halvera antalet exponerade över bullerriktvärden är det dock nödvändigt att dels minska 
bullret vid källan, dels utforma samhällets strukturer så att inte buller och vibrationer från 
transportsystemet förhindrar goda ljudmiljöer.  
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Det finns ingen enskild typ av åtgärd som ensamt leder mot målen inom rimlig tid och 
kostnad. En aktör, t ex Trafikverket, kan inte heller ensam lösa problemen. Bästa sättet att 
nå målen är att välja ut de mest kostnadseffektiva åtgärderna som kompletterar varandra 
och tillsammans planera och genomföra åtgärderna. I Trafikverkets åtgärdsstrategi ingår 
därför att även stödja andras arbete, vilket beskrivs närmare i kapitel 7.  

Trafikverket är en av många aktörer som har ansvar för att bidra till lägre källbullernivåer 
och skydda de goda ljudmiljöerna.  

Mindre källbuller 

De långsiktiga bulleremissionerna och bullerexponeringen i samhället är beroende av hittills 
fattade beslut om fordonskrav, framtida beslut och övrig samhällsutveckling. 
Omsättningstiden för vägfordon är relativt lång. Lägre bullernivåer från nya vägfordon kan 
förväntas ge betydande effekter om först 10–20 år. För däck går utbytet snabbare, vilket gör 
att betydande effekter kan förväntas inom 5–10 år.  

För järnvägsfordon är omsättningstiden längre än för vägfordon. De fordonskrav som 
infördes inom EU för nya järnvägsfordon 2006 kommer succesivt att leda till tystare 
järnvägsfordon.  

Bulleremissionerna kan också minskas genom åtgärder på vägbanan eller spåren. 
Lågbullrande beläggning och anpassad spårslipning kan ge betydande effekter under rätt 
förutsättningar. Denna typ av åtgärd kan dock inte vidtas generellt och komma alla 
bullerutsatta till del, utan kommer att behöva förbehållas sträckor där många människor är 
utsatta.  

Scenario med trafik som ger minskad klimatpåverkan 

Om klimatmålen är styrande för utvecklingen av transportsystemet så kommer detta även 
att påverka omgivningsbullret. För att beskriva hur bullersituationen kan komma att 
förändras vid olika framtidsscenarier har vi gjort beräkningar av antalet exponerade utifrån 
ett scenario som överensstämmer med Trafikverkets klimatscenario. Ett sådant scenario där 
tekniska åtgärder kombineras med ett mer transporteffektivt samhälle ger positiva effekter 
genom minskat antal exponerade för vägtrafikbuller. Detta beror främst på minskad 
vägtrafik, men också på tystare däck och att en utveckling med stor andel elfordon.1     

Utifrån detta scenario så beräknas antal utsatta över 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 
från vägtrafik i hela Sverige minska från 1,70 miljoner personer år 2016 till 1,31 miljoner år 
2030, en minskning med 390 000 personer eller en minskning med 20-25%. Längs statliga 
vägar minskar antal utsatta med omkring 80 000 personer till år 2030. För hela Sverige 
beräknas antal utsatta över 65 dBA minska från 400 000 personer år 2016 till 218 000 
personer år 2030, en minskning med 182 000 eller med drygt 50 %. Längs statliga vägar 
minskar antal utsatta med omkring 2 600 personer till år 2030 motsvarande 190 
personer/år.  

 

                                                            
1PM Vägtrafikens bullerutveckling och åtgärder för tystare fordon/fordonstrafik, Kjell Strömmer utkast 2018‐03‐14 
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Utveckling med tystare järnvägsfordon och ökad järnvägstrafik 

Järnvägsfordon som godkänts efter 2006 omfattas av EU:s krav på högsta tillåtna 
bullernivåer. Detta innebär att allteftersom fordonsflottan förnyas så kommer 
bulleremissionerna från järnvägsfordonen att minska avsevärt. Nya motorvagnar kommer 
att ersätta äldre persontåg och dessa nya vagnar kan antas vara upp till 10 decibel tystare än 
äldre persontåg.  

Särskilda krav på godsvagnar som godkänts före 2006 kommer sannolikt att införas i EU 
under slutet av år 2017. Dessa krav kommer att innebära en särskild påverkan på 
bulleremissionerna längs järnvägare med stor andel godstrafik.  

Även om trafiken på järnvägen kommer att öka så är det troligt att bulleremissionerna från 
järnvägen kommer att minska till år 2030. En förutsättning för att fordonskraven ska 
medföra minskade bullerstörningar är att risken för bullerstörningar även beaktas vid 
underhållet av järnvägen. Här har Trafikverket ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
bullerstörningarna minskar genom att åtgärda bullret vid källan. 

5.3. Behov av bullerdämpande åtgärder på lång sikt  

I detta avsnitt görs en översiktlig beskrivning och bedömning av långsiktiga behov av 
bullerdämpande åtgärder. Med bullerdämpande åtgärder avses till exempel tystare 
infrastruktur, skärmar och fasadåtgärder. I bedömningen förutsätts att källbullret har 
minskat betydligt.  

Behoven i detta avsnitt är bedömda utifrån en målbild där bullerriktvärden för bostäder 
både inomhus och utomhus uppnås. Målet för riktvärden utomhus har dock avgränsats till 
riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer på uteplatser. Även framtida behov av goda ljudmiljöer 
i andra typer av miljöer än boendemiljöer behöver beaktas. Behov av åtgärder i andra 
miljöer än bostäder beskrivs endast mycket översiktligt.  

I avsnittet beskrivs även ett antal kriterier som är tänkta som ett stöd vid framtida 
prioritering av åtgärder. 

Kvarstående bullerproblematik vid generellt lägre källbullernivåer  

Utifrån ett antagande om att källbulleråtgärder medför en minskning av bullernivåerna 
längs väg och järnväg med 5 dBA görs här en översiktlig kvantifiering av antalet exponerade 
över bullerriktvärden inomhus eller utomhus.  

Realismen i detta antagande, generellt 5 dBA lägre bulleremissioner, behöver utredas 
ytterligare. För järnväg kommer nya och tystare fordon att få mycket stor betydelse och 5 
dBA lägre bullernivå bedöms inte vara orealistiskt på lång sikt. För väg kommer ökad andel 
elfordon att påverka bulleremissionerna. Effekterna av detta kommer att variera för olika 
bebyggelsetyper och trafikeringsfall. För att uppnå 5 dBA generell bullersänkning längs väg 
behövs troligen ytterligare åtgärder. 

Framtida behov av bullerdämpande åtgärder vid bostäder 
För buller inomhus antas att både riktvärden för maximala och ekvivalenta bullernivåer ska 
uppnås. Buller utomhus har avgränsats till riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer på 
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uteplatser. Riktvärden för maximala bullernivåer på uteplatser antas tillåtas överskridas 
med 5 dBA.  

Avgränsningen har gjorts utifrån en bedömning att det kommer att vara orealistiskt att nå 
en målbild där alla bostäder klarar riktvärden utomhus vid mest bullerexponerad fasad. 
Högre bullernivåer tillåts vid nya bostäder. Dessa bostäder ska dock anpassas så att risker 
för olägenheter ska förebyggas.  

Avgränsningen har också gjorts utifrån att det, sett ur ett hälsoperspektiv, böra vara 
viktigare att åtgärda boendemiljöer där det finns risk för höga ekvivalenta ljudnivåer jämfört 
med maximala ljudnivåer på uteplatser. Det kan också antas att majoriteten av 
problembilden kommer att hanteras genom en sådan avgränsning, eftersom ofta 
förekommande höga maximala ljudnivåer också återspeglas i en högre ekvivalent ljudnivå. 

 

Tabell 11. Bullerutsatta under förutsättning att dagens bullernivåer minskar med 5 dBA. Antal 
boende. 

 Inomhus  
Leq 30-35 dBA  

Inomhus  
Lmax 45-50 dBA 
nattetid  

Utomhus, uteplats  
Leq 55-60 dBA  

Utomhus, uteplats 
Lmax > 75 dBA 
  

Statliga 
vägar 

Ca 60 000 Bör utredas 
vidare.  

Ca 60 000 Bör utredas vidare  

Statliga 
järnvägar 

Ca 20 000 Bör utredas 
vidare 

Ca 60 000 Bör utredas vidare  

 

Framtida behov av bullerdämpande åtgärder vid andra miljöer än bostäder 
Utöver boendemiljöer bör det övervägas om och i så fall när bullerdämpande åtgärder bör 
göras i följande typer av miljöer: 

 Skolor 

 Parker och rekreationsytor i tätorter 

 Allmänna och offentliga platser i tätorter där många människor vistas 

 Friluftsområden 

Även för sådana områden behöver en bedömning om av åtgärdsbehoven göras utifrån hur 
bullerutsatt området är och nyttan av att minska bullerexponeringen. Trafikverket har gjort 
inventeringar av buller vid skolor men för de andra områdestyperna har Trafikverket oftast 
inte kunskap om vare sig exponering eller användning av området. Detta gör det svårt att 
kvantifiera och bedöma åtgärdsbehoven.  

Kriterier som stöd för prioriteringar 

Även vid lägre källbullernivåer kommer det att vara nödvändigt att prioritera bland behoven 
av bullerdämpande åtgärder. Nedan finns ett antal kriterier som bör kunna vara ett stöd för 
sådana prioriteringar. 
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 Mål för buller och vibrationer och grad av måluppfyllelse 
 Synergi med andra mål, t.ex. hållbara städer och samhällen, fysisk aktivitet, 

minskad klimatpåverkan, integrations och jämställdhetsaspekter 
 Praktisk genomförbarhet på kort och lång sikt 
 Samhällsekonomisk effektivitet  
 Synergieffekter mellan flera typer av bullerpåverkade områden; bostäder, parker 

och rekreationsområden, friluftsområden, betydelsefulla fågelområden 
 Möjlighet att tillämpa och kommunicera mål och mått för buller 

Grad av måluppfyllelse bör relateras till mål och vision för buller i rapport Tillgänglighet i 
ett hållbart samhälle och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

5.4. Prioriteringsanalys - vibrationer 

I Banverkets och Naturvårdsverkets riktlinje Buller och vibrationer från spårburen trafik 
inriktades åtgärdsbehovet på de boende som utsattes för de allra högsta vibrationsnivåerna 
då vibrationsnivån 2,5 mm/s vägd RMS tillämpades som högsta acceptabla vibrationsnivå 
nattetid. Sedan Buller och vibrationer från spårburen trafik trädde i kraft har Banverket och 
senare Trafikverket identifierat många av de bostäder som utsattes för vibrationer över 2,5 
mm/s vägd RMS.  

Allt färre boende påträffade som utsattes för de allra högsta vibrationsnivåerna, och 
Trafikverket valde därför att revidera åtgärdsnivåerna för vibrationer inom befintlig 
infrastruktur. Flera forskningsstudier visar på att vibrationer påverkar sömnen på liknande 
sätt som buller gör. På motsvarande sätt som för buller valdes därför ett kriterium om fem 
överskridande per årsmedelnatt. Vidare valdes åtgärdsnivåerna 0,7 mm/s vägd RMS och 1,4 
mm/s vägd RMS med utgångspunkt från forskningsstudien”Jämförelse av fysiologisk 
respons vid exponering för buller eller vibrationer”1, där störningsnivåerna för buller och 
vibrationer jämförs.  

Trafikverkets nya riktlinje för buller och vibrationer resulterade alltså i att åtgärd övervägs 
vid vibrationsnivåer som överstiger 0,7 mm/s vägd RMS i sovrum nattetid (22:00 – 06:00) 
vid minst fem tillfällen per årsmedelnatt och där minst en av dessa störningshändelser 
överstiger 1,4 mm/s vägd RMS. Högsta acceptabla vibrationsnivå är 1,4 mm/s vägd RMS 
nattetid och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 

Trots lägre åtgärdsnivåer så ledde de senaste vibrationsinventeringarna inte till någon 
åtgärd vilket visade sig bero på att de inventerade bostäderna hade haft för få antal 
överskridande av riktvärden per årsmedelnatt. Detta beror till stor del på att 
vibrationsresultatet från inventeringar utgörs av fältmätningar medan bullerutsatta 
identifieras genom bullerberäkningar. Bullerberäkningar utgår från planerad tågtrafik där 
tågen alltid antas passera med största tillåtna hastighet, vilket sammantaget ger ett värsta 
scenario vad gäller bullerutsattheten. I jämförelse med vibrationer så speglar 
vibrationsmätningar i stället de verkliga förhållandena med genomförd tågtrafik och godståg 
som inte sällan passerar i betydligt lägre hastighet än vad största tillåtna hastighet anger. 
Trafikverket har som inriktning att hantera vibrationsstörningar på liknande sätt som 
                                                            
1 Smith, M., Ögren, M. och Persson Waye, K. Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer. 
Rapport 2:2014, Arbets‐ och miljömedicin, Göteborg, 2014. 
 

285



28 
 

maxbullerstörningar hanteras nattetid.  Åtgärdsnivåerna för vibrationer behöver därför 
revideras också med hänsyn till dessa skillnader mellan mätning och beräkning. 

En tänkbar åtgärdsstrategi vore att vidta åtgärd vid vibrationsnivåer som överstiger 0,4 
mm/s vägd RMS i sovrum nattetid vid minst fem tillfällen per årsmedelnatt och där minst 
en av dessa störningshändelser överstiger 0,7 mm/s vägd RMS. Vidare skulle åtgärd 
övervägas för de bostäder där vibrationsnivån överstiger 1,4 mm/s vägd RMS nattetid under 
en mätperiod av 7 dygn samtidigt som det förekommer 5 godståg per årsmedelnatt. De nya 
åtgärdsnivåerna skulle ta sin utgångspunkt i forskningsartikeln ”Comparison of annoyance 
from railway noise and railway vibration”1 som bygger på uppdaterade forskningsresultat 
från studien Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer. I 
forskningsartikeln motsvarar vibrationsnivån 0,4 mm/s vägd RMS en störningsnivå på ca 
48 dBA i maximal ljudnivå, och vibrationsnivån 0,7 mm/s vägd RMS motsvarar en 
störningsnivå på ca 52 dBA i maximal ljudnivå. I jämförelse med riktvärden och 
åtgärdsnivåer för buller skulle de nya åtgärdsnivåerna för vibrationer hamna mellan 
riktvärdet och nuvarande åtgärdsnivå för maximal ljudnivå inomhus. Denna avvägning 
skulle vara rimlig med hänseende till diskrepansen mellan uppmätta vibrationsnivåer och 
beräknade bullernivåer. För övervägande av åtgärd så kommer även den tidigare 
åtgärdsnivån 1,4 mm/s vägd RMS att kvarstå. Ambitionen är att kunna överväga åtgärd för 
de boende som utsätts för mycket höga vibrationer utmed stråk som inte är fullt lika 
trafikerade som stambanorna. 

Tabell 12: Uppskattning av antalet bostäder utmed stråken Västra delen av Västra stambanan 
och Västkustbanan som skulle kunna bli föremål för åtgärd utifrån förslag på nya 
åtgärdsnivåer 

Bana Åtgärd  Övervägande av åtgärd 

Västra stambanan - västra 
delen 40 0 

Västkustbanan 0 3 

5.5. Avvägning mellan mål, samhällsnyttor och kostnader för åtgärder 

Trafikverkets verksamhet ska medverka till att långsiktiga politiska mål uppnås. Det innebär 
bland annat att befintliga störningar och negativa hälsoeffekter från buller och vibrationer 
ska minska, och nya störningar och negativa hälsoeffekter ska förebyggas.  

När ett investeringsprojekt klassats som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 
infrastruktur är ambitionen att de riktvärden som beskrivs i tabell 10 uppnås. Längs 
befintlig infrastruktur ska åtgärder genomföras i de prioriterade och mest utsatta miljöerna. 
Detta sker i den takt som anges i den nationella transportplanen. 

Trafikverkets kostnader för att skydda enskilda individer mot störningar får dock inte vara 
orimligt höga. Samhällsekonomiska beräkningar utgör ett stöd för bedömning av om 
åtgärden är ekonomiskt rimlig. Om kostnaden för att uppnå angivna riktvärden bedöms 
                                                            
1 Ögren, M., Gidlöf‐Gunnarsson A., Smith, M., Gustavsson S. och Persson Waye, K. Comparison of annoyance from railway 
noise and railway vibration. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017. 
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vara orimligt hög i förhållande till nyttan av åtgärden, övervägs i stället andra och mer 
kostnadseffektiva åtgärder.  

I rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”1, 
även kallad ASEK-rapporten, presenteras bland annat samhällsekonomiska 
analysmetoder och kalkylvärden. I rapporten ges kalkylvärden, i termer av kostnad per 
person och år, för buller från väg- respektive järnvägstrafik. ASEK:s rekommendationer 
avser kostnaden för buller i såväl inomhus- som utomhusmiljöer.  

Beräkningsgången för förändrade bullerkostnader innebär i grova drag att man avläser 
bullernivåer i decibel, före och efter en åtgärd, och avläser motsvarande bullerkostnad per 
person och år, före och efter åtgärden. Åtgärdens samhällsekonomiska nytta är lika med 
skillnaden i total bullerkostnad för exponerade personer, före och efter åtgärden. 

När nyttan med en bullerskyddsåtgärd är större än kostnaden under kalkylperioden fås en 
positiv nettonuvärdeskvot (NNK). Nettonuvärdeskvoten är ett av beslutsunderlagen vid 
åtgärdsval, och innebär att kostsammare åtgärder oftare kan komma i fråga där 
bebyggelsestrukturen är sådan att många människor får del av dem.   

I samband med förlag till nationell plan för transportsystemet har en samlad 
effektbedömning2 av föreslagna åtgärder gjorts. Planförslagen bedöms minska exponering 
för trafikbuller över riktvärden längs statlig infrastruktur med ungefär 25 procent, och 
därmed minska trafikbullrets hälsopåverkan.  Planförslagen bedöms därför ge ett positivt 
bidrag till måluppfyllelse. Bulleremissioner från trafiken på järnvägen bedöms öka till följd 
av de satsningar som görs för att öka järnvägstrafiken, men de skyddsåtgärder som planeras 
leder troligtvis till att bullerexponeringen längs järnvägen sammantaget ändå minskar. 
Bullerskyddsåtgärder och åtgärder för att minska uppkomsten av buller längs statlig 
infrastruktur ger ett tydligt bidrag till minskad ohälsa, och typåtgärderna uppvisar 
sammantaget en god samhällsekonomisk effektivitet. 

6. Planerade åtgärder 

6.1. Skyddsåtgärder längs befintlig infrastruktur 

Trafikverket prioriterar att vidta åtgärder i befintliga miljöer3 som bedöms utsättas för höga 
bullernivåer och därmed de största riskerna för störningar. Åtgärderna genomförs längs hela 
det statliga väg- och järnvägsnätet, inte bara vid de kartlagda sträckor som ingår i 
kartläggning enligt direktivet.  

Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål 
för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i 
åtgärdsprogrammet.  

 

                                                            
1 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Trafikverket, 2018‐04‐01 
2 Samlad effektbedömning av förslag till nationell plan och länsplaner för transportsystemet 2018–2029, Trafikveret, Publ. 
2018:042 
3 Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för en väsentlig ombyggnad 
sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i åtgärdsprogrammet. 
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Åtgärder i förslag till Nationell plan för år 2018-2029 

Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder för de mest buller- och vibrationsutsatta i 
befintlig miljö är 2 800 milj. kr för perioden 2018-2029. Förslaget uppskattas leda till att 
cirka 40 000 av de mest bullerutsatta får skyddad inomhus- och utemiljö under 
planperioden samt att åtgärder mot höga vibrationsnivåer genomförs. Även skolor med 
nivåer över riktvärden kommer att åtgärdas.  

Exempel på skyddsåtgärder är: 

 Fasadåtgärder som byte av fönster eller montering av tilläggsruta samt åtgärder på 
ventiler 

 Bullerskärmar, ofta som lokal skärm på uteplats, och bullervallar eller lång skärm i 
anslutning till infrastrukturen 

 Inköp av fastigheter på grund av höga buller- eller vibrationsnivåer 

Förslaget på indikativ ram innefattar även att åtgärda buller vid källan och därmed minska 
uppkomsten av buller så att 100 000 personer får lägre bullernivåer till följd av tystare 
beläggningar eller rälsslipning under planperioden 2018-2029. 

Inriktning för åtgärder i befintlig infrastruktur under planperioden 

Buller 
Inriktning för buller under planperioden 2018-2029 är att, förutom att vidmakthålla 
nuvarande åtgärdsnivåer, fokusera på källbulleråtgärder och skyddsåtgärder så att de 
viktigaste hälso- och störningsaspekterna beaktas.  

1) Avsluta etappen för nuvarande åtgärdsnivåer (se tabell x) för att dessa sedan ska 
vidmakthållas  

2) I tätortsområden längs statlig infrastruktur där många människor bor, vistas och 
utsätts för buller (över Leq24h 60 dBA), utreda och vid behov genomföra 

a. källbulleråtgärder t ex lågbullerbeläggning eller beläggning med mindre 
stenstorlek, spårslipning och spårriktning vid vibrationsstörning.  

b. bullerskyddsåtgärder längs infrastrukturen, t ex långa bullerdämpande 
skärmar där många bostäder är bullerutsatta och det är motiverat 

c. lokala fastighetsnära bullerdämpande skärmar och fasadåtgärder  

3) I områden med mindre tät bebyggelse, utreda och vid behov genomföra främst 
fastighetsnära bullerskyddsåtgärder, t ex lokala fastighetsnära bullerdämpande 
skärmar och fasadåtgärder. 

4) Skolor med höga ljudnivåer (över Leq24h 60 dBA) – utreda och vid behov genomföra 
bullerskyddsåtgärder längs infrastrukturen eller fastighetsnära bullerdämpande 
skärmar och fasadåtgärder 
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Vibrationer 
Vibrationsskyddsåtgärder för befintlig infrastruktur är både komplicerat och kostsamt. 
Vibrationsstörningar från järnvägstrafiken kan dämpas genom åtgärder vid källan, åtgärder 
i utbredningsvägen samt åtgärder i byggnaden.  

Järnvägen utgörs i korthet av räl och befästningar som vilar på slipers och ballast. 
Uppkomsten av vibrationer vid källan kan mildras genom att minska friktionen som uppstår 
när tågen rullar på rälsen eller genom att dämpa vibrationsenergin som överförs från rälsen 
till ballasten. Faktorer som är möjliga att påverka är hjulens rundhet och banans standard 
vad gäller räl och slipers. Tyvärr har dessa faktorer störst inverkan inom de högre 
vibrationsfrekvenserna och ger mycket liten effekt för vibrationer i det lägre 
frekvensområdet 1-20 Hz där de största vibrationsproblemen förekommer. För att motverka 
uppkomsten av vibrationer i det lägre frekvensområdet så krävs att hela banuppbyggnaden 
stabiliseras genom injicering av kalkcementpelare. Detta är en mycket effektiv metod som 
ofta leder till att vibrationerna minskar kraftigt. Inom befintlig infrastruktur är 
möjligheterna till denna åtgärd dock kraftigt begränsade då ingreppet är förenat med 
mycket höga kostnader och stora driftstörningar i samband med ingreppet. För banor med 
lite lägre banstandard och trafikering har spårriktning används som åtgärd mot vibrationer. 
Metoden har gett ett relativt gott resultat då åtgärden åtminstone reducerat de allra största 
vibrationerna. 

Åtgärder i utbredningsvägen innebär att vibrationerna dämpas i marken mellan banan och 
mottagande byggnad. Sådana åtgärder kan bestå av olika typer av avskärmningar för att 
förhindra utbredningen av vibrationsvågor. Bland annat har försök gjorts med spontvägg 
bestående av stålspontar som slogs ned mellan mottagare och vibrationskälla. Spontväggen 
kan liknas vid en underjordisk bullerskräm och gav en vibrationsreduktion upp till 50 %.  
Vidare har även försök gjorts med att skapa en skärm av kalkcementpelare i marken vilket 
har visat sig ge ungefär samma vibrationsreduktion som spontväggen. Åtgärder i 
utbredningsvägen inom befintlig infrastruktur är mycket kostsamt och projekteringen är 
ofta komplicerad med eventuella driftstörningar och markintrång till följd. I de allra flesta 
fall överstiger kostanden för åtgärden de vibrationsutsatta byggnadernas värde flerfaldigt 
varför dessa åtgärder mycket sällan används.  

Även med åtgärder i byggnaden går det att reducera vibrationer. Bäst effekt ger förstyvning 
av byggnadens grundläggning genom pålning eller liknande förstyvning. Det finns också 
möjlighet att förstyva bjälklagen och därmed förändra resonanserna i byggnaden vilket kan 
ge mindre vibrationsförstärkning mellan våningsplanen. Åtgärder i byggnaden kan med 
fördel tillämpas i byggskedet då det finns en teknisk och ekonomisk rimlighet att 
dimensionera byggnaden efter rådande vibrationer på den aktuella platsen. När väl 
byggnaden är uppförd är det tekniskt komplicerat att förstyva grundläggning eller bjälklag i 
efterhand samtidigt som ingreppet är förenat med höga kostnader som inte sällan överstiger 
fastighetens värde. 

 

Åtgärder vid källan, i utbredningsvägen och i byggnaden är sällan praktiskt genomförbara 
eller ekonomiskt försvarbara för befintlig infrastruktur. Därför erbjuder Trafikverket förvärv 
av fastighet som den vanligaste åtgärden för de bostäder som utsätts för 
vibrationsstörningar som överstiger Trafikverkets riktlinjer för vibrationer.  Erbjudande av 
förvärv innebär att Trafikverket köper fastigheten och eventuellt river eller förändrar 
byggnadens användningsområde. 
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Inriktning för vibrationer under planperioden 2018-2029 är att, förutom att utreda och 
erbjuda åtgärder vid nuvarande åtgärdsnivå även utreda behov av och genomföra åtgärder 
vid justerad åtgärdsnivå för vibrationer.  

Åtgärdsnivåer 

I tabell 13 nedan finns nuvarande åtgärdsnivåer sammanställda. Åtgärdsnivåerna utgör 
grund för när behovet av åtgärder behöver utredas. 

Tabell 13. Nuvarande åtgärdsnivåer för buller från väg- och spårtrafik vid befintlig miljö. 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå, Leq24h 
utomhus på 
uteplats/skolgård 

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h 
inomhus (1)  

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax, 
inomhus 

Bostäder  65 dBA (2)  40 dBA 55 dBA (3)  
Skolor (för- och 
grundskola)  

65 dBA (4)  40 dBA 55 dBA (5) 

(1) Avser bostadsrum i permanentbostäder och fritidsbostäder samt i utrymmen för undervisning.  

(2) Avser om bullernivån överskrids på bostadens alla befintliga uteplatser. Minst en uteplats ska då åtgärdas eller 
en bullerskyddad uteplats skapas.  

(3) Avser bullernivåer nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.  

(4) Ekvivalentnivån för dagtid (06-18) på vardagar bör användas som prioriteringsgrund om den är högre än 
ekvivalent dygnsmedelvärde.  
(5) Avser bullernivåer dagtid (06-18) och får överskridas högst 60 gånger per dag i snitt dagtid (06-18) i utrymmen 
för undervisning och för sömn och vila längs järnväg. För vägbuller gäller endast åtgärdsnivån i utrymmen för 
sömn och vila i förskolor. 

Målsättningen med åtgärderna ska vara att klara det riktvärde som motsvaras av 
åtgärdsnivån, men det kan visa sig orimligt att nå ända fram när teknisk möjlighet och 
samhällsekonomisk nytta har bedömts.  

Trafikverket genomför nu en översyn och analys av åtgärdsnivåerna för att justera inriktning 
så att mål och vision för tillgänglighet i ett hållbart samhälle ska kunna nås. Utöver 
boendemiljöer diskuteras även om och i så fall när bullerdämpande åtgärder bör göras för 
att skydda grönytor, parker, allmänna och offentliga platser i tätorter där många människor 
vistas. De utrednings- eller åtgärdsnivåer som nu diskuteras beskrivs i avsnitt 5.3.  

Förutom att bullerskydda boendemiljöer och områden där många människor vistas kommer 
Trafikverket även utreda behov av åtgärder för betydelsefulla fågelområden och andra 
skyddsvärda naturområden med höga bullernivåer. Trafikverket har tagit fram en metod1 för 
att kunna identifiera och prioritera områden2 för planering av riktade miljöåtgärder i 
befintlig transportinfrastruktur. Åtgärderna utgör en del av den indikativa ramen för 
landskap i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, trimnings- och 
miljöåtgärder.  

                                                            
1 Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer, Trafikverkets publikation 2016:036 
2 Trafikbuller i naturmiljöer ‐ prioriteringsunderlag för riktade miljöåtgärder, Trafikverkets publikation 2017:185 
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Skyddsåtgärder under programperioden 2019-2023 

Översiktlig bedömda åtgärder i form av bullerdämpande långa och lokala skärmar, 
fasadåtgärder1 och inköp av fastigheter beräknas inom perioden för åtgärdsprogrammet 
kunna förbättra situationen för knappt 20 000 boende, som i dag utsätts för höga buller- 
och vibrationsnivåer längs befintliga statliga vägar och järnvägar. Dessa åtgärder utgör en 
del av den indikativa fördelningen på 2800 miljoner kr som föreslås avsättas till riktade 
bullerskyddsåtgärder längs befintlig statlig väg och järnväg under perioden 2018-2029 i 
förslaget till nationell plan för transportsystemet.  

Tabell 14. Översiktligt bedömt antal bostäder/skolor per trafikslag och åtgärdstyp för åren 
2019-2023.  

Åtgärdstyp Väg Järnväg Summa 

Fasad 2500 1850 4350 
Skärm - lång 1500 1200 2700 
Skärm- uteplats 1300 1050 2300 
Skolor 80 45 125 
Vibration  80 80 

 

Vid genomförande av åtgärder strävar Trafikverket efter att de samhällsekonomiskt mest 
effektiva åtgärderna eller kombinationerna av åtgärder genomförs. Åtgärder mot höga 
bullernivåer inomhus prioriteras högre än åtgärder mot höga bullernivåer utomhus. De 
mest bullerexponerade prioriteras, och åtgärderna ska innebära effektiva reduktioner av 
störningar. 

Systematiskt åtgärdsarbete 
För att vi så effektivt som möjligt ska minska bullret och vibrationerna arbetar vi 
systematiskt med att inventera och prioritera, utreda, planera och genomföra åtgärderna. 
Läs mer om genomförda och planerade fastighetsinventeringar i avsnitt 5.3. Bilden nedan 
visar kortfattat arbetsgången i Trafikverkets åtgärdsarbete: 

 

Figur 6. Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna 
 
                                                            
1 Åtgärderna gäller även vård- och omsorgsboende. 
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Kommunikation om åtgärdsarbetet 
Det är viktigt att kommuner och berörda fastighetsägare i god tid kan få information om vad 
som planeras för deras fastighet, och när utredning och erbjudande om åtgärd kan förväntas 
ske. Det ger dem underlag för att fatta viktiga beslut om t.ex. underhållsåtgärder på sin 
fastighet. Det kan också innebära att man i fler fall än idag kan välja att genomföra 
skyddsåtgärder i egen regi, med kostnadsersättning från Trafikverket. 

När det gäller riktade åtgärder längs befintlig infrastruktur har det hittills inte varit möjligt 
att ge närmare besked om tidpunkten för åtgärder, annat än de som är närmast förestående. 
Trafikverket kommer under de närmaste åren att intensifiera arbetet med 
bullerskyddsåtgärder längs befintlig infrastruktur, och en utveckling av arbetssätten 
kommer att ske. En av målsättningarna är att få till stånd en mer långsiktig 
produktionsplanering, vilket ger möjlighet till en tydligare kommunikation med berörda 
fastighetsägare och kommuner. 

Trafikverkets webb-sida har generell information om åtgärdsarbetet och en e-tjänst för 
boende som upplever störningar från trafikbuller med förfrågan om bullernivåer och 
eventuella åtgärder på den enskilda fastigheten.  Under programperioden ska webb-sidan 
utvecklas med mer konkret information om åtgärdsarbetet. 

6.2. Tystare vägbeläggning och spårunderhåll 

Valet av beläggning har stor påverkan på bullersituationen. Trafikverket ska vid val av 
beläggning ta hänsyn till buller och annan miljöpåverkan som viktiga faktorer förutom 
beläggningens funktion, säkerhet och kostnad. Exempel på åtgärder är ljuddämpande 
beläggningar vid känsliga miljöer, speciellt tysta beläggningar och tystare 
standardbeläggning. 

Trafikverket bedömer att ca 9400 bostäder med ca 20 000 boende kan få sänkt buller vid 
val av mindre bullrig beläggning under åren 2020-2023. Under åren 2024-2029 bedöms ca 
30 000 boende kunna erhålla lägre bullernivåer vid beläggningsbytet. 

Vid ett planerat beläggningsbyte ska Trafikverket analysera lämpligt val av beläggning. 
Baserat på antalet bullerutsatta boende längs aktuell vägsträcka kommer 
samhällsekonomiska beräkningar utföras med nyttor som lägre buller, lägre rullmotstånd i 
ena vågskålen och ökad kostnad och ökad partikelhalt i andra vågskålen. 

Fokus kommer riktas på vägsträckor där många boende med ekvivalenta bullernivåer 
mellan 60-65 dBA finns. 

Underhållet av rälsen har stor betydelse för uppkomsten av buller. Bullret ökar med 
hastigheten och är beroende av rälsytans och hjulringens ytjämnhet. Genom regelbunden 
rälsslipning kan löpbanan på rälsen hållas så jämn som möjligt. Extra underhållsinsatser av 
bullerskäl är främst motiverade i befolkningstäta områden. Spårslipning som buller-
skyddsåtgärd förutsätter att rälsytans tillstånd mäts och analyseras regelbundet som 
underlag till planering av spårslipningsinsatser. Ambitionen är att utveckla och tillämpa 
metoder för att beakta bullerstörningar i samband med drift och underhåll av järnvägen. 
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Tabell 15. Bedömt antal bostäder som kan få nytta av åtgärderna, per trafikslag och åtgärdstyp 
för åren 2019-2023.  

Åtgärdstyp Väg Järnväg Summa 

Beläggning/Spårslip 9400 7500 16900 
 

6.3. Skyddsåtgärder vid ny- och väsentlig ombyggnad 

I investeringsprojekt som utgör nybyggnad eller väsentlig ombyggnad genomförs 
bullerskyddsåtgärder med ambitionen att klara riktvärdena enlig tabell 10, så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Skyddsåtgärderna fastställs i väg- respektive 
järnvägsplan efter ett omfattande samrådsförfarande. 

Information om de byggprojekt som planeras, utreds och byggs just nu finns på 
Trafikverkets webbisda. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/  

6.4. Tillståndsprövade verksamheter 

Vissa av de verksamheter som ska omfattas av åtgärdsprogrammet är tillståndsprövade 
enligt miljöbalken med bullervillkor för driftskedet. För dessa finns även kontrollprogram 
som anger hur villkoren ska följas upp. Det rör sig om berörda flygplatser, samt 
Kontinentalbanan och Citytunneln i Malmö.  

För var och en av dessa verksamheter görs en beskrivning av prövningen och de villkor som 
gäller. Tidiagre genomförda skyddsåtgärder beskrivs översiktligt, och vilka åtgärder som 
planeras de närmaste åren.  

Kontinentalbanan 

Prövningen 
1996 beslutade regeringen att ge Svedab och Banverket tillstånd till utbyggnad och drift av 
järnvägstrafik på Kontinentalbanan genom Malmö. Beslutet angav som provisoriska 
bullervillkor att innehålla Lmax 50 dBA och Leq 35 dBA inomhus. För buller utomhus angavs 
en målsättning på Leq 65 dBA för uteplatser.  

Efter att prövotidsredovisning inlämnats 2008 fattades beslut om slutliga villkor. De nu 
gällande villkoren fastställdes av mark- och miljödomstolen 2016.  

Gällande villkor 
Villkoren för nuvarande trafik anger att buller från Kontinentalbanan inomhus i 
bostadsrum, undervisnings- och vårdlokaler inte får överskrida Leq 35 dBA och Lmax 50 dBA 
nattetid (22-07), annat än vid enstaka och oförutsedda händelser. 

Åtgärder ska vidtas inom fem år med målet att klara 5 dBA lägre nivåer än de uppsatta 
villkoren, d.v.s. Leq 30 dBA och Lmax 45 dBA nattetid (22-07). För åtgärderna har även 
angetts som mål att 60 dBA dygnsekvivalent ska innehållas vid uteplatser i anslutning till 
bostad.  
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En ansökan om ändring av tillståndet för att möjliggöra persontrafik har därefter gjorts. 
Ändringstillstånd har beslutats under 2017, och vunnit laga kraft. Det beslutades att de 
villkor som återges ovan även ska gälla för den förändrade trafikeringen. 

Genomförda åtgärder  
För att uppfylla de provisoriska villkoren från 1996 utförde Svedab ca 6 000 löpmeter 
bullerskärm med höjden 2 m över rälsöverkant. Ca 5 000 fönster byttes på de bostadshus 
och skolor som låg närmast banan. Även nya friskluftsventiler sattes in, dörrar byttes ut och 
tilläggsisolering utfördes.  

Planerade åtgärder 
För att åstadkomma den ytterligare sänkning av bullret som följer av de slutliga villkoren 
kommer befintlig bullerskärm att byggas ut samt höjas längs vissa delar av banan. 
Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2021. 

Citytunneln Malmö 

Prövningen 
För Citytunneln i Malmö har Miljödomstolen tidigare utfärdat provisoriska villkor för bl.a. 
luftburet buller under en prövotid. Prövningen innefattar även förbindelsespår vid Vintrie 
och Lockarp. 

Trafikverket hade efter prövotidsredovisningen yrkat på villkor som motsvarade de 
provisoriska och att dessa nivåer ska fastställas som riktvärden, inte begränsningsvärden. 
Med en utformning som begränsningsvärden har Trafikverket senare yrkat på 5 dB högre 
värden. 

I december 2016 beslutade mark- och miljödomstolen om slutliga villkor avseende bland 
annat buller för Citytunnelprojektet. Villkoren utformades som begänsningsvärden, i 
huvudsak enligt Trafikverkets senaste yrkande. Efter att domen överklagats av Malmö stad 
har Mark- och miljödomstolen i februari 2018 beslutat om slutliga villkor enligt nedan, och 
bland annat upphävt villkor om bullernivåer inomhus. 

Gällande villkor  
Luftburet buller från tågtrafiken ska som gränsvärde inte överskrida nedan angivna värden. 
Vid enstaka eller oförutsedda händelser får dock angivna bullervärden överskridas. 

Tabell 16. Slutliga villkor för luftburet buller, Citytunneln med förbindelsespår 

Lokal-/områdestyp Gränsvärden 
Bostäder Leq,24h, vid fasad 

LmaxF, vid fasad 
Leq,24h, på uteplats 

60 dBA 
70 dBA 
55 dBA 

Bostäder, vårdlokaler, tillfälligt 
boende samt lokaler där 
tystnad och stillhet är 
betydelsefull 

Leq,24h, vid fasad 
LmaxF, vid fasad 

60 dBA 
70 dBA 

Undervisningslokaler och 
kontorslokaler 

Leq,06-18, under 
vardagar; vid fasad 

60 dBA 

Rekreationsområde i tätort Leq,24h 60 dBA 
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Genomförda åtgärder 
Bullerskärmar har uppförts för ett mindre antal fastigheter i Lockarp. 

Planerade åtgärder 
Kontroller enligt det kontrollprogram som nu utarbetas får utvisa om kompletterande 
åtgärder blir nödvändiga, vad avser villkoret för maximal ljudnivå vid fasader. De mätningar 
som genomförts under prövotiden tyder dock inte på överskridanden. 

Stockholm Arlanda Airport 

Bakgrund, tidigare bullerisoleringsvillkor 
Det första beslutet om bullerskyddsåtgärder av flygplatsens närliggande fastigheter kom i 
koncessionsnämndens beslut 1993. Nya krav infördes i miljötillståndet för trebanesystemet 
från 1998 och i Miljödomstolens delbeslut 2003 och beslut 2004. Enligt dessa beslut 
bullerisolerades i en första etapp bostäder inom gränskurvan för FBN60 dB(A), och i en 
andra etapp bostäder som exponerades för 70 dB(A) 3ggr/natt och 150 störningsnätter/år. 

Dimensioneringen av bullerskyddsåtgärderna i dessa områden beräknades på ett fullt 
nyttjat miljötillstånd på 372 100 rörelser per år. Av drygt 1000 utredda bostäder har ca 700 
bullerisolerats till en kostnad av drygt 100 Mkr.  

Nytt miljötillstånd 
Arlanda nya miljötillstånd fastställdes den 25 maj 2015 och togs i bruk 2016. I detta 
miljötillstånd skärptes bullerisoleringsvillkoret enligt nedan: 

 FBN 55 dB(A)istället för som tidigare FBN 60 dB(A). 
 80 dB(A) maximalnivå och därutöver, dag- och kvällstid, som ett nytt krav. 
 Dessutom skärptes målvärdet för maximalljudnivåer 70 dB(A) eller däröver, minst 

150 nätter per år med minst tre flygrörelser per natt, som nu ska dimensioneras för 
de mest bullrande flygplanstyperna.  

 Vidare tillkom att även skol- och vårdbyggnader skall ingå i bullerskyddsåtgärderna. 
 

Bullerskyddsåtgärder med anledning av nytt miljötillstånd 
Detta medför att: 

 Ett 50-tal bostäder och två vårdbyggnader tillkom inom FBN 55 dB(A). Ett 20 tal av 
dessa kräver bullerskyddsåtgärder. 

 1 skola och 2 förskolor inom MAX 70 dB(A)utreddes för bullerisolering, dock har de 
fullgod isolering. 

 En skärpning av ett 40-tal tidigare bullerisolerade bostäder inom MAX 70 dB(A), 
3ggr/150 nätter med 2 dB högre dimensionerande ljudnivå än tidigare. Av dessa 
krävde 33 bostäder kompletterande åtgärder. 
 

Detta åtgärdsprogram har en beräknad kostnad på ca 8 Mkr. Bullerskyddsåtgärdena är 
pågående och ska vara vidtaget den 25 maj, 2018. 

Åtgärdsarbetet de kommande åren 
Efter uppfyllandet av nuvarande bullerisoleringsvillkor bedömer Swedavia att inga 
ytterligare bullerisoleringsprogram är nödvändiga. Denna eftersom Swedavia redan 
genomfört ett omfattande bullerisoleringsprogram under tidigare miljötillstånd, samt nu 
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också tar höjd och bullerisolerar för en prognostiserad trafik på 250 000 rörelser. Varje vår 
säkerställs att det årliga trafikutfallets ljudnivåer håller sig inom bullerisolerat område. 

Mellan utförande av miljötillståndens bullerisoleringsvillkor utför Swedavia en förvaltning 
av de bullerisolerade husen. Där bevakas bullerisoleringsfrågor såsom tvister, 
reklamationer, fastighetsägarekontakter, materiallivslängd, nya bullerisoleringsområden 
m.m. 

Bromma Stockholm Airport 

Bakgrund, bullerisoleringsvillkor 
Den 6 april vann Miljööverdomstolens dom från 2010 laga kraft. Detta innebär att 
flygplatsen ska vidta bullerisolerande åtgärder på bostadshus (såväl permanent-bebyggelse 
som fritidshus) samt skolor, daghem och vårdinrättningar, som utsätts för maximala 
bullernivåer på 80 dB(A)eller högre. Ljudnivåerna inomhus efter vidtagna bullerisolerande 
åtgärder får inte överskrida 30 dB(A)som dygnsekvivalent ljudnivå.  

Enligt domen skall åtgärderna vara vidtagna senast inom två år från det att domen i målet 
har vunnit laga kraft. En villkorsändring i april 2013 medgav att denna tid förlängdes till den 
1 juli 2014. För trafikutfall 2010-2012 utreddes 1337 fastigheter för bullerskyddsåtgärder 
(1168 småhus, 162 flerbostadshus och 7 skolor). Av dessa bullerisolerade Swedavia 803 
fastigheter, varav 680 var småhus, 122 flerbostadshus och en skola till en kostnad av ca 210 
Mkr. 

Brommaspecifikt spektra 
Bostädernas närhet till flygplatsen samt den rikliga propellertrafiken medför att det 
standardspektra, som vanligtvis används vid flygplatsernas bullerisoleringsprogram blir 
missvisande att använda sig av. 

Spektruminnehållet styr hur bullret tar sig in i husets konstruktion. Generellt gäller att 
lågfrekventa ljud, t.ex. från propellerflyg, lättare tar sig igenom väggar och fönster än vad 
högfrekventa ljud gör. År 2014 och tidigare beräknades spektrum i olika positioner genom 
en kombination av två ”typspektrum”, ett för start och ett annat för landning. Dessa två 
spektrum kombinerades efter fördelningen starter och landningar.  

För Brommas trafikutfall 2015 utvecklade Swedavia metoden hur spektrum 
(frekvensinnehåll) för ljudet tas fram. Den nya metoden bygger på inmätta spektrum för 
varje flygplanstyp. De olika uppmätta spektrumen kombineras utefter vilka flygplanstyper 
som bullrar över respektive plats. Resultatet av beräkningen stämmer därmed bättre 
överens med verkligheten och medför att Swedavia kan anpassa bullerskyddsåtgärdena mer 
noggrant. 

Årlig översyn och åtgärdsprogram 
Nya bullerkurvor tas fram årsvis baserat på det senaste årets trafik. Detta innebär att en 
översyn och eventuell bullerisolering av berörda byggnader görs årsvis. Under åren 2013-
2016 medförde detta att 64 byggnader behövde ljudisoleras. 

Åtgärdsarbetet de kommande åren 
I och med det stora antalet bullerisolerade hus, samt den nya Bromma-specifika metoden 
för spektrat torde åtgärdsbehoven och tillkommande hus vid varje årsutfall att minska 
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framledes. Dock medför det stora antal byggnader inom begränsningsområdet för 
bullerisolering ett förvaltningsarbete. 

Göteborg Landvetter Airport 

Bakgrund, tidigare bullerisoleringsvillkor 
Swedavia har, i enlighet med Miljödomstolens dom den 8 oktober 2008 vidtagit 
bullerskyddsåtgärder i bostadsbyggnader som utomhus 

 exponeras för FBN 55 dB(A) eller däröver, 

 exponeras för maximalljudnivåer 70 dB(A) eller däröver, minst 150 nätter per år 
med minst 3 flygrörelser per natt. 

 

Bullerisoleringsvillkoret föreskrev också att åtgärderna skulle dimensioneras för den mest 
bullrande flygplanstypen. Detta medförde kraftiga isoleringsåtgärder på de flesta av 
byggnaderna inom åtgärdsområdet. Maximala ljudnivåer för den dimensionerande 
flygplanstypen har beräknats till knappt 100 dB(A) i närheten av flygplatsen och längst ut i 
åtgärdsområdet till ca 80 dB(A). Dessa ljudnivåer medförde i de flesta fall att, förutom 
fönsterbyten, även vägg- och takåtgärder erfordrades.  

Åtgärdskostnaderna blev ofta så höga att de bedömdes som orimliga med hänsyn till 
bostadens standard och värde och med hänsyn till den samhällsnytta och effekt som uppnås. 
I samråd med tillsynsmyndigheten åtgärdades inte dessa byggnader fullt ut, i första hand 
prioriterades därför åtgärder i sovrum. 291 bostäder har utretts varav 222 bostäder hittills 
har bullerisolerats till en kostnad av 70,3 Mkr. 

Nytt miljötillstånd 
Mark och Miljödomstolen meddelade i juni 2015 en dom vilken överprövades av Mark- och 
Miljööverdomstolen, som efter vissa justeringar fastslog domen maj 2016. Swedavia begärde 
av andra skäl än bullerisolering prövningstillstånd hos Högsta Domstolen vilket avslogs i 
juni 2017. Villkoret rörande bullerisolering är ändrat i vissa detaljer, bl. a att bostadsrum ska 
åtgärdas samt att rimligheten ska ta hänsyn till redan nedlagda kostnader. Med de 
förutsättningar som villkoret anger bedömer Swedavia att ca 200 byggnader behöver 
utredas för kompletterande åtgärder till en bedömd åtgärdskostnad av ca 50 Mkr. Dessa 
kompletterande isoleringsåtgärder ska vara vidtagna inom fem år, för byggnader som inte 
erhållit åtgärder tidigare ska dessa vara vidtagna inom tre år. Det nya miljötillståndet har 
inte tagits i anspråk. 

Åtgärdsarbetet de kommande åren 
Med tillämpning av nuvarande dom från 2008 kommer det att vara ett fåtal byggnader som 
behöver åtgärdas de närmaste åren, i första hand rör det sig om 35 byggnader där ägaren 
tidigare avböjt åtgärder. Erfarenheten är att det då gäller ett begränsat antal byggnader per 
år där åtgärder kan bli aktuella i samband med att fastigheten får en ny ägare. Mindre troligt 
är att det geografiska området ökar pga. ökad trafik eller annan trafiksammansättning. De 
senaste åren har isoleringsarbetet rört sig om i genomsnitt 4-5 byggnader till en kostnad av 
ca 2 MSEK årligen. 
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7. Samhällsplanering och samverkan 

7.1. Trafikverkets roll 

Trafikverket driver på, medverkar och har en stödjande funktion i samhällsplanerings-
arbetet. Trafikverkets arbete med buller och vibrationer kan beskrivas utifrån nuvarande 
tillstånd och önskvärt läge samt utvecklingsbehov och åtgärdsförlag och delas upp i följande 
områden och angreppssätt: 

Tidiga skeden i planeringen 

 Samhällsplanering där dialog sker i tidiga skeden med kommuner, näringsliv m.fl. 
för att stödja bebyggelseutveckling med god ljudmiljö och transportsystem där t ex 
större andel av persontransportresandet i tätorter sker med kollektivtrafik, cykel 
och gång så att biltrafiken kan minska. 

 Stöd för samverkande åtgärder enligt 4-stegsprincipen:  
Steg 1: påverka transportbehovet och val av transportsätt, Steg 2: effektivare 
utnyttjande av befintligt väg- och järnvägsnät, Steg 3: begränsade väg och 
järnvägsförbättringsåtgärder, Steg 4: nyinvesteringar och större ombyggnader. 

Planeringsstöd 

 Preciserade mål, riktlinjer och övergripande regler. 
Exempel: Rutinbeskrivning buller och vibrationer vid planering av bebyggelse, 
TDOK 2017:0686. Rutinbeskrivningen syftar till att nå en likartad hantering och ett 
gemensamt arbetssätt när Trafikverket samverkar med kommuner vid 
samhällsplanering där det finns risk för buller- eller vibrationsproblem. 

 Metoder och modeller för inventeringar och bedömningar 
Exempel: VägBUSE och järnvägsBUSE - excelbaserade verktyg för 
samhällsekonomisk analys av bulleråtgärder i anslutning till väg- eller 
järnvägssystemet, baserade på ASEK:s kalkylvärden. 

 Kunskap och information om tillstånd, miljö- och hälsoeffekter 

Statlig medfinansiering  

Detta kan ske genom t ex stadsmiljöavtal där syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att 
skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik 
eller cykeltrafik. Åtgärder som i sin tur kan bidra till bättre ljudmiljöer. 
Läs mer om stadsmiljöavtal: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-
stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/ 

 
Statlig medfinansiering kan också ges till miljöförbättrande åtgärder, t ex bullerskydd, vid 
kommunala gator och vägar.  
Länk till information och ansökan: www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-
statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/ 
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7.2. Viktiga aspekter på buller och vibrationer i planeringen 

Planering av bostäder och andra störningskänsliga lokaler 
Vid planering och byggande finns krav i PBL på att man ska välja plats och utforma 
bebyggelsen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Det finns särskilda 
bestämmelser om lokalisering och anpassning av bostäder med hänsyn till 
omgivningsbuller. Med en genomtänkt planering finns i de flesta fall goda möjligheter att 
skapa en bra ljudmiljö för de som bor och vistas i området. De bästa förutsättningarna för 
detta får man genom att lyfta in bullerfrågan tidigt i planeringen och låta akustisk 
kompetens arbeta nära planhandläggare, exploatör och arkitekter. 

Exempel på planeringsåtgärder 
Förtätning som en åtgärd för att minska buller kan användas vid alla typer av byggnader. 
Om man förtätar ett bostadsområde kan parkeringsytor försvinna, men dessa kan eventuellt 
ersättas med avskärmande parkeringshus i bullerexponerat läge. Ytor nära vägar och 
järnvägar kan vara bra skyltlägen för kontor som även kan fungera som bullerskärmar för 
bakomliggande bostäder eller rekreationsområden. 

I större stadsbyggnadsprojekt finns möjlighet att se över trafiklösningar. Trafiken kanske 
kan ledas om och samlas på färre gator eller byggas över för att minska bullerexponeringen i 
området.  

Andra planeringsåtgärder kan vara att lägga till grönska i befintliga miljöer genom att 
omvandla stenlagda och asfalterade ytor till naturlig mjuk mark med planteringar och träd 
för att öka absorptionen, till exempel kan gräs mellan spåren ge effekt. Grönska minskar 
dessutom både upplevelsen av buller och bidrar med andra positiva ekosystemtjänster och 
ger förutsättningar för ökad trivsel. 

Bostadsnära områden 
Ljudmiljön på offentliga platser, på torg och i parker, på skolgårdar, längs gång-och 
cykelvägar med mera är viktig även om den inte är lika reglerad som ljudnivån vid bostäder. 
Med god ljudkvalitet menas inte nödvändigtvis att en plats är tyst, utan snarare en attraktiv 
ljudmiljö och att platsens egen karaktär dominerar. Det innebär också att vi kan uppfatta 
platsens rymd och karaktär i ljudet, som volymen hos ett öppet torg och bredden på en gata 
samt att vi kan identifiera ljud från fordon och uppfatta varifrån de kommer. 

7.3. Nationellt samarbete 

Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar för att samordna myndigheternas arbete avseende 
omgivningsbuller. Trafikverket har aktivt bidragit i bullersamordningen, i såväl styrgrupp 
som nätverk och projektgrupper. Arbetet har bland annat resulterat i 
kunskapssammanställningar om stomljud, om vibrationer, om lågfrekvent buller samt 
risker för hälsoeffekter.  

Under 2017 har den nationella bullersamordningen inrättat ett kunskapscentrum för buller 
som ska utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus samt på 
annat sätt stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller.  
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En myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer har också tagits fram under 2017.  
Ambitionen med strategin är att stödja ett proaktivt arbete med goda ljudmiljöer i den 
bebyggda miljön, och att skapa samsyn och en gemensam riktning för myndigheternas 
arbete med buller. 

Läs mer om bullersamordningen Naturvårdsverkets webbsida. 
http://www.naturvardsverket.se/bullersamordning  

Ett annat exempel på nationellt samarbete är publikationen ”Skapa goda ljudmiljöer - 
Handbok i trafikbullerskydd” som publicerats under 2017. Den är framtagen av Sveriges 
kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket och Stockholms Stad. Ett flertal 
kommuner, konsulter och institutioner har bidragit i arbetet.  
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skapa-goda-ljudmiljoer.html  

7.4. Internationellt samarbete  

Trafikverket deltar i internationellt samarbete genom olika nätverk. Några av dessa som 
bedriver projekt och driver utvecklingen inom områdena buller och vibrationer är; 

 
 CEDR (Conference of European Directors of Roads), ett nätverk för statliga 

väghållare i Europa.  

 Trafikverket har delfinansierat fyra forskningsprojekt (FOREVER, 
DISTANCE, QUESTIM och ON-AIR) som finns redovisade på CEDRs 
hemsida (http://www.cedr.eu/) 

 Trafikverket har medverkat i arbetsgruppen Road Noise 3 som producerat 
tre kunskapsrapporter om ”Noise reducing pavements”, ”Noise barriers” 
och ”Cost benefit analysis…” http://www.cedr.eu/publication-three-
technical-reports-noise/ 

 EIM (European Rail Infrastructure Managers), ett nätverk för europeiska 
järnvägsinfrastrukturhållare och som är en godkänd Stakeholder 
(intresseorganisation) gentemot europeiska järnvägsbyrån (ERA). Detta innebär att 
EIM har rätt att medverka i Work Party (arbetsgrupp) avseende TSD (tekniska 
specifikationer avseende driftskompabilitet). Trafikverket är aktiva i EIM och för 
arbetsgruppen buller (EIM NOI) är speaker för gruppen gentemot ERA. 

 UIC (International Union of Railways) - en världsomspännande organisation för 
järnvägstransporter. Trafikverket är aktiva både i deras Expert nätverk för buller 
och för vibrationer. 

Ett specifikt exempel på internationellt utvecklingsarbete är bullerkrav på järnvägsfordon i 
Europa. De första bullerkraven på järnvägsfordon infördes år 2006. Järnvägsfordon som 
godkänts efter 2006 är därför generellt betydligt tystare än äldre fordon. Utbytestakten är 
dock låg. Det har tagits flera initiativ på Europanivå för att skynda på utvecklingen mot 
tystare tåg. Ett av dessa innebär att befintliga godsvagnar ska uppfylla samma bullerkrav 
som nya godsvagnar. Trafikverket stödjer denna utveckling och bidrar med fakta och 
forskning för att ge underlag till svenska ståndpunkter.  
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8. Forskning och utveckling 
Trafikverket bedriver forskning om buller och vibrationer, effekter och möjliga åtgärder, ofta 
i samverkan med andra aktörer. Via Trafikverkets hemsida kan man söka information om 
pågående och avslutade projekt. 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/sok-
forskningsresultat/  

Nedan ges en beskrivning av fortsatta forskningsbehov som identifierats som prioriterade, 
och förslag på typer av projekt som det kan handla om. För området flygbuller redovisas 
pågående projekt. 

Temaområde Hälsa – Buller eller goda ljudmiljöer 

Avgränsningar/prioritering  
Följande områden prioriteras: 

 kunskaper om effektsamband mellan buller och hälsopåverkan 
 kunskaper om goda ljudmiljöers hälsofrämjande effekter 
 kunskaper om bullerreducerande metoder och åtgärder; effekter med avseende på 

bulleremissioner, bullerspridning och bullerexponering 
 förändring av bullerexponering till följd av samhällsförändringar inklusive 

förändrat trafikarbete 
 utveckling av sammantagna målbilder för goda ljudmiljöer/begränsad förekomst av 

trafikbuller och andra hållbarhetsaspekter för hälsa, klimat, social hållbarhet, 
trafiksäkerhet mm  

 metoder och verktyg för effektbedömningar; bullerberäkningsmetoder och 
modeller, analysmetoder och verktyg för samhällsekonomi, hälsopåverkan och 
måluppfyllnad 

 
Förväntat resultat 
Forskningen ska bidra till ökad kunskap om hälsopåverkan av buller och effekter av goda 
ljudmiljöer. Den ska även ge underlag till förbättrade val av åtgärder eller kombinationer av 
åtgärder och förbättrade effekter av bulleråtgärder. Genom förbättrade metoder och verktyg 
samt planeringen av transportsystemet kan aspekten buller/goda ljudmiljöer i större 
omfattning integreras i samband med transportsystemets sammantagna utveckling. Detta 
utifrån en målbild med tillgänglighet inom hållbarhetens gränser.  

 
Typ av projekt 

 Tillståndsbeskrivningar och kunskaper om effektsamband mellan bullernivåer och 
hälsoeffekter/bullerstörningar. Detta kan till exempel vara kopplat till tröskelvärden 
för sömnstörningar, epidemiologiska studier avseende hälsoeffekter och 
hälsoeffekter redovisat i måttet DALY  

 Tillståndsbeskrivningar och kunskaper om goda ljudmiljöers hälsofrämjande 
effekter 

 Utveckling av bullerberäkningsmetoder, modeller och verktyg samt underlag till 
dessa. Detta kan till exempel vara databehov för olika typer av järnvägsfordon, 
emissionsdata för strategiska bullerkartläggningar samt emissionsdata i modeller 
för detaljerade beräkningar t.ex. beräkningsmodellen Nord 2000.  

 Analysmetoder och verktyg för buller och vibrationer kopplat till samhällsekonomi, 
hälsopåverkan och måluppfyllnad 

 Kunskaper om olika typer av åtgärders effekter på bulleremissioner och 
bullerexponering. Det kan till exempel handla om bulleremissioner från fordon och 
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däck, bullerreducerande beläggningar, bulleremissioner från järnvägsspår med 
avseende på rälsslipning, räfflingar, kurvor, växlar, stålbroar och bangårdar. 

 Utveckling av bulleravskärmande åtgärder som till exempel bullerskärmar och 
fasadåtgärder. Det kan handla om optimering av skärmar inom väg och 
spårområdet beroende på avstånd till väg/spår, skärmmaterial, 
skärmkrönutformning, underhållsaspekter, hastighetsberoende mm.  

 Kunskaper om bullerexponering och bullereffekter till följd av 
samhällsförändringar, som till exempel urbanisering och förtätning av bebyggelse, 
elektrifiering av fordon och förändrat trafikarbete. 

 Utveckling av sammantagna målbilder för goda ljudmiljöer/begränsad förekomst av 
trafikbuller och andra hållbarhetsaspekter för hälsa, klimat, social hållbarhet, 
trafiksäkerhet mm  

 Utveckling av metoder, modeller och verktyg för effektbedömningar avseende buller 
och goda hälsofrämjande ljudmiljöer; analysmetoder och verktyg för 
samhällsekonomi, hälsopåverkan och måluppfyllnad. 

 

Temaområde Hälsa - Vibrationer och stomljud 

Avgränsningar/prioritering  
Ämnesområdena är delvis under uppbyggnad och forskning spelar en viktig roll i att stärka 
Trafikverkets förmåga att beakta störningar både från vibrationer och stomljud. Avsikten är 
att fokusera på följande inriktningar: 

 Kunskap om vibrations- och stomljudsreducerande metoder och åtgärder 
 Utveckling av metoder och verktyg för samhällsekonomi med koppling till 

hälsopåverkan och eventuellt DALY  
 Kunskaper om effektsamband mellan vibrationer och allmän hälsopåverkan 
 Utveckling av metod och modell för prediktering av vibrationer och stomljud 
 Kunskap avseende samband mellan störning och vibrationer/stomljud vid 

byggnation av infrastruktur 
 
Förväntat resultat  
Syftet med forskningen är att bidra med ökad kunskap om metoder för reducering av 
vibrationer och stomljud. Forskningen skall också leda till utveckling av modeller och 
analysverktyg för effektsamband med avseende på samhällsekonomi och hälsopåverkan. 
Genom förbättrad kunskap om hälsoeffekter så kan Trafikverket i större grad leva upp till 
miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö. Slutligen skulle ökade kunskaper om 
prediktering av vibrations- och stomljudsspridningar leda till mer kostnadsoptimerade 
åtgärder vid byggnation av ny infrastruktur eller vid planering av bostäder i anslutning till 
befintlig infrastruktur.  

Typ av vibrationsprojekt 
 Utveckling av samhällsekonomisk modell  
 DALY kopplat till vibrationsstörningar 
 Kostnadseffektiva vibrationsskyddsåtgärder 
 Vibrationer från trafik på höghastighetsjärnväg   
 Officiell metodik för att fastslå åtgärdsbehov av vibrationsskyddsåtgärder vid om 

och nybyggnadsprojekt  
 Allmänstörning med hänseende till vibrationer 
 Officiell predikteringsmodell för vibrationer vid nybyggnad av infrastruktur  
 Hur störande är vibrationer från byggnation av infrastruktur?  

 
Typ av stomljudsprojekt 

 Officiell predikteringsmodell för stomljud vid nybyggnad av infrastruktur 
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 Officiell metodik för att fastslå åtgärdsbehov av stomljudskyddsåtgärder vid om och 
nybyggnadsprojekt  

 Kostnadsoptimering av stomljudsåtgärder 
 Hur störande är stomljud från byggnation av infrastruktur? 

 

Forskning om flygbuller 

Centrum för hållbar luftfart är en forskningssatsning som startades 2015 och genomförs i 
samverkan mellan KTH och Trafikverket. Arbetet fokuseras på trafikledning kopplat till 
emissioner, särskilt buller. De projekt som startats är: 

 SAFT som syftar till att ta fram exaktare beräkningsverktyg för flygbuller som 
inkluderar hela kedjan (Flygplanets olika ljudkällor – ljudutbredning i atmosfären 
inklusive effekt av meteorologi) för att simulera start och landning. 

 BRANTARE: Ett projekt som syftar till att studera, baserat på verkliga flygdata 
samt pilotintervjuer, hur olika inflygningsvinklar påverkar buller på marken. 

 ULLA Långtidsmätningar runt Arlanda av start och landning för att validera SAFT 
samt prova olika mått på upplevd ljudstörning.  

 INFRA Ett projekt som syftar till att studera flyg som ett “system” för att kartlägga 
hur de olika aktörerna samverkar och hanterar externa krav och förändringar t.ex. 
minskat buller.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-30 § 140 att ge demokratibredningen ett 

uppdrag inriktat mot mångfald. 2014-02-26 § 41 ändrade kommunfullmäktige 

sitt beslut genom att upphäva den ursprungliga femte att-satsen ”Att 

demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”. 

Motiveringen till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att 

mångfaldsarbete är ett av demokrati beredningens fasta uppdrag och beredningen 

arbetar kontinuerligt med detta.  

 

Demokratiberedningens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige är: 

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald 

2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal 

verksamhet 

3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och 

möjligheter 

4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur 

principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas 

 

Demokratiberedningen redovisar uppdraget i dokument KS.2018.0487-3. 

Beredningen har inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens 

författningssamling och via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) samt andra kommuner uttrycker arbetet med 

mångfald på sina webbplatser. Som en del i arbetet med uppdraget har 

demokratiberedningen också kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med 

anknytning till mångfald som har riktats till förvaltningen. När det har funnits 

andra relevanta pågående uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog 

med berörda. Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med 

ideella föreningarna förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att 

engagera fler att delta i föreningen. 

 

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam 

definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för 

mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal 

verksamhet ska präglas av mångfald. 
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Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att grunden till 

en hållbar gemensam definition av mångfald redan finns utryckt i de av 

kommunfullmäktige fastställda dokumenten: 

 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23) 

 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter 2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24) 

Definitionen som uttrycks i dessa dokument ger även stöd till hur principerna för 

mångfaldsarbetet kan uttryckas.  

 

Demokratiberedningen har också uppmärksammat en utveckling med att 

mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter. Den 

utvecklingen ligger till grund för att beredningen föreslår att tre 

genomförandeprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och 

regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir 

utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald. 

 

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Demokratiberedningens förslag uttrycker principer och vägledning för att 

kommunens verksamhet ska präglas av ett mångfaldsperspektiv. Inriktningen av 

förslaget följer ramverket i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) men förslaget 

är inriktad på en kommunövergripande nivå och innehåller därför inte 

preciserade uppgifter riktade till kommunens verksamheter. 

Demokratiberedningen har därigenom förhållit sig till speciallagstiftning som 

reglerar ansvar för arbetsgivaren, utbildningsanordnaren etcetera och som 

hanteras i särskilda fastställda dokument. Förslaget är inte heller så långtgående 

att det sträcker sig utöver kommunens befogenheter i kommunallagen. Enligt 

lagen får kommunen ta hand om angelägenheter av allmänt intresse. Det gäller 

sådant som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 

medlemmar. 

 

Demokratiberedningens förslag är inriktat på ett gemensamt förhållningssätt för 

att mångfaldsperspektivet ska prägla arbetssätten i kommunens verksamheter. 

Inriktningen på förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Att principerna för Finspångs kommuns mångfaldsarbete uttrycks: 

Finspångs kommun ser människors olika egenskaper, förutsättningar och 

livserfarenheter som en tillgång. Det innefattar olikheter beroende på kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.  

För att tillgodose alla medborgares rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter arbetar vi i vardagen för att befolkningens sammansättning 
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ska avspeglas i kommunens verksamheter och att inkludera mångfald i 

förändrings- och utvecklingsarbete.  

2. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för 

att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet. 

3. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens 

kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.  

4. Att följande utgångspunkter är vägledande för hur vår kommunala 

verksamhet ska präglas av mångfald: 

Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre än 

någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för 

en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. 

Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena 

utan består av individer som skiljer sig åt. 

Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, 

genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga 

personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande 

ger möjlighet för personer och grupper som särskilt berörs av planering, 

beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet. Att se ideella 

föreningar som en resurs att inkludera för ökad mångfald som bygger på 

demokratiska värden. 

Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter 

arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finnas 

en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.  

5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om 

mångfald som avslutat. 
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4planerings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Demokratiberedningen 
 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2018-04-24 1 (4) 

 
 

Plats och tid  Regnaren, kommunhuset 2018-04-24 kl. 13.00-15.00 

 

Beslutande Berit Martinsson (S), ordförande 

 Hakon Fältström (L), vice ordförande 

 Jonny Persson (S) 

 Leila Marttila (V) 

 Bert Egnell (M) 

 Lennart Bodling (SD)  

 

Frånvarande Edite Järpehag (KD) 

 Gudrun Skoog (MP) 

 Solveig Axelsson (C) 

 

Utses att justera Bert Egnell 

 

 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret 2018-04-25  

 
 

Underskrifter  Sekreterare ………………………… 

 Carina Olofsson Paragrafer 1  

 

 Ordförande ………………………….  

 Berit Martinsson  

 

 

 Justerande ………………………….. 

 Bert Egnell 

 

ANSLAG/BEVIS 

 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ   Demokratiberedningen  

   

Sammanträdesdatum 2018-04-24 

 
Datum för      Datum för  
anslags uppsättande 2018-04-26  anslags nedtagande 2018-05-17 

      
Förvaringsplats för   
protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET  

 
Underskrift ………………………………………………. 

 Carina Olofsson 
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planerings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Demokratiberedningen 
 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2013-04-19 2 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Db § 1 Dnr KS.2018.0487 

 

Demokratiberedningens mångfaldsuppdrag 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag  

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald 

2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all 

kommunal verksamhet 

3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter 

och möjligheter 

4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur 

principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas 

Demokratiberedningen har redovisat uppdraget i dokument KS.2018.0487-3 

Demokratibredningen har dels inventerat relevanta befintliga styrande 

dokument i kommunens författningssamling och dels via omvärldsspaning 

tagit del av hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra 

kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser. 

Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också 

kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som 

har riktats till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående 

uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda.  

Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med ideella 

föreningarna förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att 

engagera fler att delta i föreningen. 

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam 

definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna 

för mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal 

verksamhet ska präglas av mångfald 
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 Demokratiberedningen 
 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2013-04-19 3 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att 

grunden till en hållbar gemensam definition av mångfald redan finns utryckt 

i nedanstående antagna dokument. Den definitionen ger även stöd till hur 

principerna för mångfaldsarbetet kan uttryckas.  

 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23) 

 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter 2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24) 

”Definitioner - Mångfald 

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och 

livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” 

Den utveckling demokratiberedningen också har uppmärksammat med att 

mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter ligger till 

grund för att beredningen föreslår att tre genomförandeprinciper i SKL:s 

plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform 

för policy och verksamhetsutveckling” blir utgångspunkten för hur vår 

kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.  

1. Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas 

sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör 

det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för 

utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att 

olika grupper inte är homogena utan består av individer som 

skiljer sig åt. De tre genomförandeprinciperna är: 

2. Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, 

genom- förande och uppföljning måste garantera att samtliga 

personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. 

Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt 

berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka 

arbetet.  

3. Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, 

myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna 

behöver det finns en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.  

 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

1. Att principerna för Finspångs kommuns mångfaldsarbete uttrycks: 

Finspångs kommun ser människors olika egenskaper, 

förutsättningar och livserfarenheter som en tillgång. Det innefattar 

olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller 
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 Demokratiberedningen 
 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2013-04-19 4 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.  

För att tillgodose alla medborgares rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter arbetar vi i vardagen för att befolkningens 

sammansättning ska avspeglas i kommunens verksamheter och att 

inkludera mångfald i förändrings- och utvecklingsarbete.  

2. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för 

att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet. 

3. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens 

kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.  

4. Att följande utgångspunkter är vägledande för hur vår kommunala 

verksamhet ska präglas av mångfald: 

Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas 

sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör 

det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för 

utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att 

olika grupper inte är homogena utan består av individer som 

skiljer sig åt. 

Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, 

genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga 

personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. 

Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt 

berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka 

arbetet. Att se ideella föreningar som en resurs att inkludera för 

ökad mångfald som bygger på demokratiska värden. 

Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, 

myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna 

behöver det finnas en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.  

5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om 

mångfald som avslutat. 

 

-------- 
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Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
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Webbplats: www.finspang.se 
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Uppdrag 

Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag  

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald 

2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all 

kommunal verksamhet 

3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares 

rättigheter och möjligheter 

4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på 

hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas 

Kommunfullmäktige tog ett första beslut om ovanstående uppdrag 2012-05-

30 § 140. Då omfattade uppdraget även denna femte att-sats: 

”Att demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”. 

2014-02-26 § 41 beslutade kommunfullmäktige att upphäva den femte att-

satsen. Motiveringen till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att 

mångfaldsarbete är ett av demokratiberedningens fasta uppdrag och 

beredningen arbetar kontinuerligt med detta. 

Ledamöter  

Ledamöter i demokratiberedningen: 

Berit Martinsson (S), ordförande 

Hakon Fältström (L), vice ordförande 

Bert Egnell (M) 

Edite Järpehag (KD) 

Gudrun Skoog (MP) 

Jonny Persson (S) 

Leila Marttila (V) 

Lennart Bodling (SD) 

Solveig Axelsson (C) 
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Beredning av uppdraget 

Demokratibredningen har dels inventerat relevanta befintliga styrande dokument i 

kommunens författningssamling och dels via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på 

sina webbplatser. 

Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också kontinuerligt följt vilka 

övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats till förvaltningen. När det har 

funnits andra relevanta pågående uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog med 

berörda.  

Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna 

förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen. 

Begreppet mångfald i kommunens styrande dokument 

Beredningen har gått igenom nedanstående styrande dokument i syfte att principerna för 

mångfald ska stämma överens med definitioner av mångfald i nedanstående beslutade 

styrande dokument: 

 Strategisk plan 2017-2019 

 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23) 

 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 

(Kf 2017-02-22, § 24) 

I enlighet med uppdraget i ”Handbok för fullmäktiges beredningar” har demokratiberedning 

utifrån sitt ansvarsområde även lämnat synpunkter på strategisk plan till kommunstyrelsens 

ekonomiberedning. Till strategisk plan 2017-2019 framförde demokratiberedningen att 

mångfald bör nämnas under rubriken ”Strategisk inriktning” i stycket om demokratifrågor. 

Denna förändring blev införd i den antagna strategiska planen. 

Demokratiberedningen har deltagit i dialog med ansvariga vid framtagandet 

”Tillgänglighetspolicy”, ”Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter 2017-2019” samt lämnat yttrande över förslaget ”Integrationsstrategi för 

Finspångs kommun”. 

Strategisk plan 2017-2019 

I den strategiska planen omnämns mångfald under rubriken ”Strategisk inriktning” i stycket 

om demokratifrågor: 

Demokratifrågorna i kommunen ska utvecklas. Viktiga värdeord i det arbetet är 

förbättrad tillgänglighet och integration med fokus på jämställdhet, inkludering, 

påverkan och mångfald. Integration berör hela samhället, alla sektorer i samhället 

och alla människor oavsett bakgrund. 

Det är viktigt att aktivt involvera människor i möte med varandra och därmed 

definiera och undanröja strukturella hinder. Integration av nyanlända och övriga 

inflyttade är därför en självklar inriktning på kommunens arbete. (sid 8) 
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Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun  

(Kf 2017-02-22, § 23) 

Mångfald behandlas i följande avsnitt: 

Inledning 
Finspångs kommun ska så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla. Varje 

invånare ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor och mångfald ska ses 

som en grund i samhällsgemenskapen. 

Definitioner - Mångfald 
Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och 

livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Avgränsningar 
Tillgänglighet och mångfald utifrån ett integrationsperspektiv behandlas i den 

kommande Integrationsstrategin för Finspångs kommun. Tillgänglighet och 

mångfald ur arbetsgivarperspektivet behandlas i Jämställdhets- och mångfaldsplan. 

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter 2017-2019  

(Kf 2017-02-22, § 24) 

I dokumentet anges grunden för hur arbetet med de aktiva åtgärderna för mångfalds- och 

jämställdhetsarbetet ska bedrivas av arbetsgivare och arbetstagare i Finspångs kommun. Där 

anges också mål för de aktiva åtgärderna. I dokumentet definieras mångfald på samma sätt 

som i tillgänglighetspolicyn: 

Vad är mångfald: 
Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och 

livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Omvärldsspaning 

Som en del i beredningen av frågan har Demokratiberedningen också tagit del av hur SKL 

och andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser. 

I omvärldsspaningen ser beredningen en utveckling mot att mångfaldsbegreppet breddas och 

kopplas till mänskliga rättigheter och kommunernas åtaganden inom detta område. 

Kommunstyrelsen har även riktat ett uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till hur 

Finspångs kommun på lokal nivå kan bidra till att uppfylla FN:s resolution ”Att förändra vår 
värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” med 17 globala mål. Denna agenda syftar bland 

annat till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. 

Mot den bakgrunden ser demokratiberedningen tre genomförandeprinciper i SKL:s 

plattformen ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy och 

verksamhetsutveckling” som kan utgöra utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet 

ska präglas av mångfald. De tre genomförandeprinciperna är 

1. Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre än 

någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en 

grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är 

också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består 

av individer som skiljer sig åt. 
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2. Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, genom- 

förande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som 

utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer 

och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i 

och påverka arbetet.  

3. Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter 

arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finns en 

genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.  

Dialog med ideella föreningar 

Demokratiberedningen har varje höst under de senast fyra åren bjudit in till dialog för att höra 

hur de ideella föreningarna förening jobbar med frågor om att engagera fler att delta i 

föreningen. Utgångspunkterna för dialogerna har varit att ur olika perspektiv lyfta 

frågeställningar om föreningarna är öppna för alla och hur får vi kan få fler att delta. Det har 

också gett möjlighet för föreningarna att byta erfarenheter med varandra.  

Vi har ett gemensamt intresse av att skapa ett så bra Finspång som möjligt för medborgarna 

och föreningarna har en viktig roll.  Det har i samband med dialogerna lyfts fram många bra 

exempel från föreningslivet på engagemang och olika former av aktiviteter. 

Demokratiberedningen ser att föreningslivet byggt på demokratiska värden är en viktig resurs 

att samverka med för ökad mångfald. 

Slutsatser 

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam definition av 

begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för mångfald ska uttryckas och 

som även är vägledande för hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald 

Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att en hållbar gemensam 

definition av mångfald redan finns utryckt i ovanstående antagna dokument. Den definitionen 

ger även stöd till hur principerna för mångfaldsarbetet kan uttryckas.  

Den utveckling demokratiberedningen också har uppmärksammat med att 

mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter ligger till grund för att 

beredningen föreslår att tre genomförandeprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter 

på lokal och regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir 

utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.  

Demokratiberedningens förslag 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att principerna för Finspångs kommuns mångfaldsarbete uttrycks: 

Finspångs kommun ser människors olika egenskaper, förutsättningar och 

livserfarenheter som en tillgång. Det innefattar olikheter beroende på kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.  

För att tillgodose alla medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

arbetar vi i vardagen för att befolkningens sammansättning ska avspeglas i 

kommunens verksamheter och att inkludera mångfald i förändrings- och 

utvecklingsarbete.  
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2. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att principerna 

ska vara vägledande i all kommunal verksamhet. 

3. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens kommunikationskanaler 

för att hållas levande i det vardagliga arbetet.  

4. Att följande utgångspunkter är vägledande för hur vår kommunala verksamhet ska 

präglas av mångfald: 

Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre än någon 

annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan 

att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att 

komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som 

skiljer sig åt. 

Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, genomförande 

och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör 

målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och 

grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och 

påverka arbetet. Att se ideella föreningar som en resurs att inkludera för ökad 

mångfald som bygger på demokratiska värden. 

Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar 

med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finnas en 

genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.  

5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om mångfald som 

avslutat. 
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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  

 

 

Detaljplaneuppdrag Bränntorp 

 

Sammanfattning 

VA-plan 

I kommunens VA-plan (antagen 2017) pekas Bränntorp ut som en bebyggelse-

grupp som idag inte omfattas av verksamhetsområde för vatten och avlopp men 

som ska ha en vatten- och avloppsförsörjning i kommunal regi. Området har 307 

hus och andelen permanentboende är 21 %. Bedömningen i VA-planen var att 

det behövs en ny detaljplan för området i samband med att kommunalt vatten 

och avlopp byggs ut. 

Gällande detaljplaner 

En stor del av bostadsbebyggelsen är uppförd på s k prickmark (mark som inte 

får bebyggas). Fram till 1987 var det möjligt att ge dispens för bebyggelse som 

uppfördes på prickmark. I och med plan-och bygglagens ikraftträdande 1987 

försvann denna möjlighet. Numera används begreppet ”liten avvikelse” vid 

hantering av avvikelser från detaljplanen. Att göra en hel tillbyggnad helt på 

prickmark räknas dock inte som en liten avvikelse med dagens rättstillämpning. 

Vid en förändring av detaljplanen behöver prickmarkens utbredning ses över 

samt byggrätterna. 

 

Förslag till beslut 
1. Att samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en detaljplan för 

Bränntorp. 

 

 

Bilaga 

Internt planprogram för Bränntorp 
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BOSTÄDER I BRÄNNTORP 

del av fastigheterna Bränntorp 1:1 m fl,  

Finspångs kommun 
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Bostäder I BRÄNNTORP 

del av fastigheterna Bränntorp 1:1 m fl,  

Finspångs kommun 

 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Inledning och bakgrund 

Ett program för detaljplan syftar till att ange mål och utgångspunkter för 

planarbetet. Det ska även i ett tidigt skede peka på problem och viktiga frå-

geställningar som kan ha betydelse för kommande detaljplaneläggning. 

Planprogrammet avser att vara ett stöd för kommunens fortsatta arbete med 

detaljplaneläggning av aktuellt område. 

Planeringsförutsättningar 

Aktuellt planområde ligger i den nordöstra delen av Finspångs kommun.  

Området är ett fritidshusområde med bebyggelse från 1967 och framåt. 

Översiktsplan 

Bränntorp är kommunens största område för fritidshus. Området är tätt 

exploaterat, och det finns få möjligheter att utveckla området vidare. 

Kommunen har inventerat de enskilda avloppsanläggningarna i Bränntorp 

och resultatet av undersökningen är att alla fastigheter inom fritidsområdet 

måste ingå i nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I dagsläget 

diskuteras två alternativ. Antingen görs en överenskommelse med Sörmland 

Vatten och Avfall AB och ansluter verksamhetsområdet till Toltorp i 

Katrineholms kommun. Eller så bygger man ut vatten och avlopp från 

Rejmyre i Finspångs Tekniska Verks regi. 

Målet i översiktsplanen är att Bränntorp ska ha ett VA-system som är 

godtagbart ur miljösynpunkt. 

VA-plan 

I kommunens VA-plan (antagen 2017) pekas Bränntorp ut som en bebyg-

gelsegrupp som idag inte omfattas av verksamhetsområde för vatten och av-

lopp men som ska ha en vatten- och avloppsförsörjning i kommunal regi.  

Området har 307 hus och andelen permanentboende är 21 %. Bedömningen 

i VA-planen var att det behövs en ny detaljplan för området i samband med 

att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Detaljplanearbetet föreslås pågå 

under 2018. 

Gällande detaljplan 

Området omfattas av tre detaljplaner. 

Byggnadsplan - Bränntorp nr 1 

Byggnadsplanen vann laga kraft 1967-06-15. Planen avses utnyttjas för bo-

stadsändamål i form av fritidsbebyggelse. I anslutning till bebyggelsen finns 

även ett mindre område för handelsändamål. Planen redovisar område för 
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hamnändamål avsett för uppläggningsplats för mindre båtar. Planen pekar 

även ut områden lämpliga för bad- och båtplatser.  

Minsta tomtplats inom området är 2500 m
2
. Högsta tillåtna byggnadsyta per 

tomtplats är 200 m
2
 i vilken ska ingå huvudbyggnad jämte erforderlig 

gårdsbyggnad. Bebyggelsen får uppföras i en våning. Vind får inredas. 

Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och en taklutning av högst 45 grader.  

 
Byggnadsplan för Bränntorp 1:1 m fl. 

Byggnadsplan för Bränntorp 3:1 m fl. 

Byggnadsplanen vann laga kraft 1969-02-28. Planen omfattar en ändring av 

sex områden inom byggnadsplan för fastigheten Bränntorp 3:1. Syftet med 

ändringen var att underlätt genomförandet av planen. Ändringarna består i 

justering av vägläget inom fyra områden, utökning av ett område samt 

omdisponering av två tomtplatser. 
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Byggnadsplan för Bränntorp 3:1 m fl 

Ändring av byggnadsplan för Bränntorp 3:294 m fl. 

Byggnadsplanen vann laga kraft 1978-05-26. Inom planområdet finns två 

områden för friluftsbad. Endast det södra används för detta ändamål. In det 

norra området (Rb) finns sedan gammalt en stuga uthyrd på långtidskon-

trakt. I ändringen av byggnadsplanen flyttas denna stuga ca 50 meter åt syd-

ost, längre från sjön (mindre strandnära läge). Resterande del av detta Rb-

område, liksom intilliggande hamnområde (Th) föreslås utgöra allmän plats, 

parkmark. Erforderligt utrymme för båtplatser kan bättre tillgodoses inom 

hamnområde beläget kring den sydligaste viken av sjön Stora Gryten. Det 

kvarvarande södra badområdet utökas åt väster. Den tomt som i gällande 

plan är utlagd för bostads- och handelsändamål föreslås för enbart bostads-

ändamål. 
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Strandskydd 

Stora Gryten omfattas av strandskydd på 100 m.  

I gällande detaljplaner har länsstyrelsen beslutat i enlighet med 15 § natur-

vårdslagen att strandskydd ej ska omfatta områdena B och Th. 

Förslag till förändringar 

Stor del av bostadsbebyggelsen är uppförd på s k prickmark (mark som inte 

får bebyggas). Fram till 1987 var det möjligt att ge dispens för bebyggelse 

som uppfördes på prickmark. I och med plan-och bygglagens ikraftträdande 

1987 försvann denna möjlighet. Numera används begreppet ”liten avvi-

kelse” vid hantering av avvikelser från detaljplanen. Att göra en hel till-

byggnad helt på prickmark räknas dock inte som en liten avvikelse med da-

gens rättstillämpning. 

Vid en förändring av detaljplanen behöver prickmarkens utbredning ses 

över samt byggrätterna. 

Gator och trafik 

Kommunen är inte huvudman för vägarna i området. Inga förändringar vid 

en förändring av detaljplanen. 

Parkering och utfarter 

Parkering ska ske på egen fastighet. 
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Natur 

Geotekniska förhållanden 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i området. 

Kulturhistoriska värden 

Störningar och riskfrågor 

Buller 

Området berörs av trafikbuller från områdets egen vägtrafik. Använd Bo-

verkets mall för bedömning av bullerstörning i området. 

Förorenad mark 

Inga kända föroreningar i området. 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Bostadsbebyggelsen i området har enskilda vatten- och avloppslösningar. 

Utredningar pågår för att kunna ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. 

Dagvatten och släckvatten 

Dagvatten och släckvatten behöver utredas i detaljplanearbetet. 

Kostnader för ny detaljplan 

Kommunen bör stå för kostnaderna för den nya detaljplanen. Planavgift tas i 

så fall ut av de som nyttjar detaljplanen. 

Plan- och genomförandeprocessen 

Följande frågor ska också utredas och hanteras i det kommande detaljplane-

arbetet: 

 Vatten- och avloppsfrågan 

 Dagvatten 

 Ny grundkarta behövs för att kunna göra ny detaljplan 
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Samhällsplaneringsenheten 

 

Marika Östemar 

Planarkitekt 
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