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Detaljplan för 

Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med 

flera 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplanen för Verksamhetsområde del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med 

flera har varit utställd för samråd under tiden onsdag 5 augusti till och med 

söndag 27 september 2020 

Samråd har skett genom remissförfarande med berörda sakägare samt med 

statliga och kommunala instanser. 

 

Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden: 

Länsstyrelsen      2020-09-16 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

Försvarsmakten      2020-09-09 

Trafikverket      2020-09-21 

Lantmäteriet      2020-09-27 

Vattenfall Eldistribution AB    2020-09-22 

Post Nord Sverige AB     2020-09-09 

 

Berörda fastighetsägare och andra 

Finspångs Brunnsborrning AB    2020-09-03 

 

Efter samrådet har kommunen valt att dela upp detaljplanen för verksam-

hetsområde del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera, Värmeverket i 2 delar. 

Den del av planen som nu kommer att gå på granskning, Detaljplan för 

Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera, är för att möjliggöra för 

Finspångs Tekniska verk AB kunna köpa mark av kommunen för att upp-

föra en bränslehall samt att köpa den mark där FTV har uppfört en ackumu-

latortank. Detaljplanen ska även för fastigheterna Hårstorp 1:11 Hårstorp 

1:97 minska området med prickmark. 
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Kommunen ser det som en angelägen fråga att snarast pröva den minskade 

delen av planen för att tillgodose Finspångs Tekniska Verks utveckling. 

Resterande detaljplan kommer nedan att skrivas som detaljplan del 2. 

 

Samrådsredogörelsen upprättas med utgångspunkt från en bedömning av in-

komna yttranden som kan vara relaterade till nu föreslagna uppdelningen 

Den här planen bedöms kunna gå vidare i planprocessen i ett gransknings-

förfarande. Den ursprungliga planen i övrigt bearbetas vidare i en egen 

process i granskningsskedet där svar då redovisas på inkomna yttran-

den.  

 

FÖRÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Ändringar i plankartan 

Följande väsentliga förändringar har gjorts på plankarta: 

Den upprättade planen är ett utsnitt av rubricerad plan som varit ute på sam-

råd. Vilket innebär att den här planen nu ges en egen separat planbild med 

planbestämmelser enbart för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med 

flera. Ett U-område är tillagt samt fler höjdbestämmelser för bland annat 

värmeverkets skorsten samt ackumulatortank  

Ändringar i planbeskrivningen 

Följande väsentliga förändringar har gjorts i planbeskrivningen: 

Den upprättade planbeskrivningen är ett utsnitt av rubricerad plan som varit 

ute på samråd. Vilket innebär att den här planen nu ges en egen separat be-

skrivning enbart för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera. 

 

 

YTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN 

Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsens synpunkter 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

Följande synpunkter har koppling till de ingripandegrunder som Länsstyrel-

sen har att bevaka i sin tillsyn över antagna detaljplaner enligt 11 kap 10 § 

plan- och bygglagen. 

Riksintressen 

Totalförsvaret 

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret och stoppområde för 

höga objekt samt Påverkansområde\FM MSA-områden.  
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Försvarsmakten har i yttrande 2020-09-08 angett att det bör förtydligas att 

inom  

”stoppområde för höga objekt” accepterar Försvarsmakten inte att tillkom-

mande höga objekt uppförs då det riskerar att påtagligt skada riksintresset 

Malmens flottiljflygplats. 

Länsstyrelsen anser att slutsatserna av Försvarsmaktens yttrande ska inarbe-

tas i planen. Länsstyrelsen påpekar dock att hela området bör räknas som 

sammanhållen bebyggelse med anledning av att det sedan tidigare är detalj-

planelagt och bebyggt. Frågan om restriktioner mot höga objekt är dock re-

levant främst i den del som gäller högst bebyggelse och byggnadsåtgärder 

som inte är byggnader.  

Kommentar: Slutsatserna inarbetas och kommunen håller med Länsstyrel-

sen om att området bör räknas som sammanhållen bebyggelse då området 

är bebyggt och detaljplanelagt sedan tidigare. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Dagvatten 

Länsstyrelsen bedömer att dagvattenhanteringnen från ytorna i den aktuella 

planen bör beskrivas tydligare i planens granskningsskede. Detta för att be-

lysa och konkretisera vilka åtgärder som kommer att krävas på fastigheterna 

inom planområdet och vad som kommer att hanteras med gemensamma lös-

ningar på annan plats. Det är viktigt att förekomsten av markföroreningar 

vägs in i bedömningen och att åtgärderna sammantaget medverkar till att 

miljökvalitetsnormen för vatten kan klaras i omgivande vattensystem.  

Kommentar: För befintliga fastigheter är de anslutna till kommunens dag-

vattensystem för tillkommande mark för bränslehall så finns lösningar för 

omhändertagande av dagvatten. I fortsatt arbete med detaljplan del 2 kom-

mer en ny dagvattenutredning uppföras. 

 

Förorenad mark 

En miljögeoteknisk undersökning har gjorts 2014. Det har också utförts viss 

provtagning och det anges i planbeskrivningen att 

”Kompletterande miljöprovtagning och analyser bör utföras vid eventuell 

schakthantering”. Länsstyrelsen anser att detta är otillräckligt. Komplette-

rande miljötekniska undersökningar med fördjupad riskbedömning bör gö-

ras innan detaljplaneläggningen fullföljs. Detta på grund av att det finns två 

riskklass 2-objekt och tre riskklass 3-objekt på området. 

Kommentar: Inom planområdet finns inga objekt med riskklass 2 eller 

högre utifrån MIFO undersökningar. För det riskklass3 objekt som ingår i 

detaljplanen kommer samma verksamhet att bedrivas på området vilket 

kommunen har tillsynsansvar för.  Det finns i dagsläget ingen anledning att 

misstänka att det finns föroreningar på den tillkommande kvartersmarken. 
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För det fortsatta arbetet med detaljplan del 2 kommer en ny miljöteknisk ut-

redning att göras. 

 

Allmänt och rådgivande 

Gestaltning 

Planens syfte är att modernisera planbestämmelserna för att möjliggöra fort-

satt utveckling med mer varierad verksamhet än vad som tillåts med dagens 

planer. Länsstyrelsen anser att det ger anledning att vid planläggningen ta 

upp en diskussion om lämpliga gestaltningsprinciper för området. Det kan 

också vara lämpligt med tydligare styrning av utformningen av tomter och 

tillkommande bebyggelse.  

Kommentar: Noteras 

Naturmark 

Länsstyrelsen ser positivt på att del av området avsätts som naturmark. 

Dock ställer sig Länsstyrelsen frågande till att grönområdet planeras så att 

det kommer att omgärdas av kvartersmark och därmed inte blir åtkomligt 

för allmänheten. Planen bör omarbetas alternativt att syftet förtydligas.  

Kommentar: Noteras och ses över vid fortsatt arbete med detaljplan del 2. 

 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen 

inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Upplysning om tillstånd med mera som kan komma att krävas 

Kommentar: Noteras 

Arkeologi 

Länsstyrelsen upplyser om att om tidigare okända fornlämningar påträffas i 

samband med markarbeten måste arbetet omedelbart stoppas och anmälan 

göras till Länsstyrelsen.  

Kommentar: Noteras 
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Berörda statliga verk, företag och  

intresseorganisationer 

Försvarsmakten 

Begreppet ”influensområde för luftrum” bör ändras till ”MSA-område” och 

”Malmslätts flygfält” till ”Malmens flottiljflygplats”.   

Det bör förtydligas att inom ”stoppområde för höga objekt” accepterar För-

svarsmakten inte att tillkommande höga objekt uppförs då det riskerar att 

påtagligt skada riksintresset Malmens flottiljflygplats.  Det bör framgå att 

det som menas med höga objekt i sammanhanget är objekt som är högre än 

20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, respektive högre än 45 meter 

inom sammanhållen bebyggelse.  

Sammanhållen bebyggelse avser i detta sammanhang de områden som utgör 

tätort (gula områden) på lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000, vil-

ket även är den definition som används av Luftfartsverket (LFV).  Planom-

rådet ligger på gränsen för sammanhållen bebyggelse och således gäller 

både höjdbegränsningen 20 meter och 45 meter inom planområdet. Plankar-

tan reglerar maximal byggnadshöjd till 12 meter respektive 45 meter ovan 

mark. Försvarsmakten förordar att de delar som tillåter 45 meter regleras 

med en totalhöjd istället för byggnadshöjd.  

Det framgår i planbeskrivningen att det finns en befintlig skorsten på 55 me-

ter inom planområdet. Vart denna skorsten är placerad och hur den reglerars 

i den nya detaljplanen framgår inte tydligt av handlingarna. Försvarsmakten 

vill understryka att inga tillkommande höga objekt får uppföras inom plan-

området. 

Kommentar: Ändringar enligt första stycket förs in i planhandlingen. Slut-

satserna kommer att arbetas in i planen. Kommunen anser att hela området 

bör räknas som sammanhållen bebyggelse med anledning av att det sedan 

tidigare är detaljplanelagt och bebyggt. Tydligare beskrivning av befintliga 

höjder ska införas på plankartan. 

 

Lantmäteriet 

Plankartan  

I detaljplanen med beteckningen D174, ser man att ett område säkerställts 

för ledningar (u-område). Detta område börjar i höjd med fastigheten Hårs-

torp 3:358 (vid höjdbestämmelsen 45 m) och vidare nordväst om denne. 

Lantmäteriet ställer sig frågandes om det är befintliga ledningar som ligger 

inom detta område i den gällande planen och om ja, borde dessa inte säkras i 

den nya planen likt i detaljplanen D174.  Det står att ledningsrätterna säker-

ställts med områden som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska 

ledningar (u-områden) i genomförandebeskrivningen (s. 17). Det som fram-

går av plankartan är dock endast en bestämmelse om att ”marken får inte 

förses med byggnad” enligt 4 kap. 16 § 1 p. PBL.   Upprepning av ”marklov 

krävs” i plankartans teckenförklaring, se bild nedan. Lagrumshänvisning en-

ligt 9 kap. 12 § 3 p. PBL stämmer bättre överens med bestämmelsen nedan. 
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Det framgår av planbeskrivningen att det ska finnas en befintlig skorsten 

som är 55 m hög. Lantmäteriet vill upplysa om att en bestämmelse vad gäl-

ler byggnadshöjd berörande skorstenen saknas i plankartan.   

Det framgår av planbeskrivningen att ”planen anger en högsta tillåtna bygg-

nadshöjd på tre respektive tolv meter”, (s. 7). I plankartan finns dock endast 

bestämmelsen ”högsta byggnadshöjd” om 12 m. Detta bör förtydligas.   

Kommentar: U-område läggs till, höjdinformation ses över. 

Grundkartan 

Det framgår av planbeskrivningen att det ska finnas en accumulatortank 

uppförd. Accumulatortankens belägenhet borde framgå av grundkartan. Det 

är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det 

ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  

Kommentar: kartan uppdateras. 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Vattenfall Eldistribution  

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket vi-

sas av bifogade kartor. Röd streckad linje = 10 kV högspänningsmarkkabel, 

blå streckad linje = 0,4 kV lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kar-

tan är ungefär, hänvisar till https://www.ledningskollen.se/ för att få kabel-

utsättning. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 

Inom planområdet så vill Vattenfall ha E-område (10*10 meter) för de två 

befintliga nätstationerna. Nätstationen ska placeras så centralt som möjligt i 

E-området. Det ska finnas prickmark runt E-området, önskemål om 5 meter 

runt om. Hur mycket prickmark är det längst med gatorna? Eftersom Vat-

tenfall har kablar inom gatumark så är det viktigt med minst 2 meter prick-

mark längs med gatorna. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas 

över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som 

framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanlägg-

ningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Even-

tuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men 

bekostas av exploatören. Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppfö-

ras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktion-

en eller driften av nätägarens anläggningar. 
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Kommentar: E-områden ses över för aktuell plan. Inom kvartersmark finns 

6 meter prickmark mot väg.  

 

 

 

Berörda fastighetsägare och andra 

FBB Finspångs Brunnsborrning AB 

Vi vill att den prickade marken mot Industrivägen minskas ytterligare från 

de föreslagna 6 m till maximalt 2 meter (helst att det tas bort helt) samt att 

det tas bort från övriga sidor på tomten. Prickad mark i anslutning till befint-

liga grindar för att upprätthålla fri sikt har vi inga synpunkter på. 

Kommentar: Prickmark utmed Levertorpvägen och Industrivägen minskas 

till 6m i övrigt tas den bort. Prickmark utmed gata är till för att säkerställa 

goda siktförhållanden, om in och utfarter skulle flyttas utmed gatan så har 

man fortsatt säkerställt god sikt. I området råder en väldigt blandad for-

donspark med tungtrafik och vanliga trafikanter. 

 


