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Läsanvisning 
 
 
Översiktsplanen har 6 olika handlingar som visar vad som blir kommunfullmäktiges 
ställningstaganden/förslag och vad som är underlag. Därför delas handlingarna upp enligt rutan 
nedan. 

 

 
 

PLANHANDLINGAR 
DEL 1: Plankarta 
DEL 2: Planbeskrivning 

 
UNDERLAG 
DEL 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
DEL 4: Planeringsförutsättningar (PF) 
DEL 5: Samrådsredogörelse 
DEL 6: Särskilt utlåtande 

 
 
 
Tonvikten i den del som benämns Planbeskrivning, läggs på kärnfrågor med beskrivande text och 
kartor och utesluter underlagsmaterial som i stället samlats i en särskild del 4, benämnd 
Planeringsförutsättningar. Miljöfrågorna finns samlade i del 3, MKB tillsammans med 
temakartor. Sammantaget finns i del 3 och 4 viktigt material att hämta som är väsentligt för 
uppbyggnaden av Planbeskrivningen och Plankartan. 

 
Materialet i denna handling, DEL 3, utgör en miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till 
översiktsplan för Åtvidabergs kommun. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att integrera 
miljöaspekterna i planen och främja en hållbar utveckling. Del 3 skall främst läsas i kombination 
med del 2, planbeskrivning och del 1, plankartan. 

 
Som bilaga till denna MKB finns "temakartor" upprättade för de föreslagna utbyggnadsområdena 
som behandlas i "Tätorter", liksom "Mindre orter" samt ”LIS-områden". 

 
Temakartorna redovisar klassade naturvärden, kulturvärden, geotekniska förhållanden samt 
risker/diverse intressen. 
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Sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
 
 
 
Här följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

 
När en översiktsplan upprättas ska normalt också en miljöbedömning göras. Miljöbedömningen ska 
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. 

 
 

Befintliga förhållanden 
 
Planområdet (kommunen) innefattar en rad riksintressen - kommunikationer, (järnväg/väg), 
naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, Natura 2000, hinderfritt flyg (försvarsmakten) samt 
väderradar/väderradar samråd- och stoppområde (försvarsmakten). 

 
Kommunen innehåller framförallt flera klassade naturvärden, t ex ekområden. Stora delar av 
kommunen omfattas av riksintresse för naturvården, bl a för eklandskapet. Några orter är av antingen 
riksintresse för kulturmiljövården eller av regionalt intresse för kulturmiljön. 

 
Flera känsliga grundvatten- och ytvattenförekomster förekommer inom kommunen. 

 
Inga störande verksamheter med särskilt stor miljöpåverkan finns. Men tidigare gruvverksamhet mm 
har bidragit till föroreningar. Ett stort antal platser har inventerats som potentiellt förorenade. Det 
finns 3 objekt i riskklass 1 i kommunen. 

 
Åtvidabergs kommun har generellt sett inga större problem med bullerpåverkan på bostäder från 
fordonstrafik eller järnvägstrafik. Led för farligt gods (riksväg 35) går genom kommunen. 
Räddningstjänstens uppfattning är att kommunen inte är så drabbad av översvämningar. 

 
 
 

Planförslagets miljökonsekvenser 
 
Vid ny bebyggelse prioriteras i första hand förtätning och randzonsbebyggelse. Samtidigt är 
utbyggnadsriktningen mot Linköping-Norrköping. För Åtvidabergs tätort innebär det att det i stora 
delar är jordbruksmark som finns i denna riktning. Grebo, Björsäter och Falerum är tätorter belägna i 
jordbruksbygd. Med dessa förutsättningar är det ofrånkomligt att tätorter ska kunna växa utan att 
jordbruksmark ianspråktas. Ianspråktagande av jordbruksmark bedöms som den ytmässigt största 
påverkan av föreslagen ÖP. 

 
Det påpekas i ÖP att samtliga föreslagna utbyggnadsområden som redovisas i översiktsplanen ska 
ses som potentiella, alternativa, områden för utbyggnadsmöjligheter i större eller mindre omfattning 
nu och i framtiden. Sannolikt kommer därmed inte alla utbyggnadsområden att exploateras inom 
nära framtid. 

 
Vidare finns ett flertal klassade naturvärden i Åtvidaberg, Grebo mm som ger andra begränsningar 
för utbyggnadsområden för bostäder. I valet av markanspråk görs bedömningen i ÖP att 
jordbruksmark bör i ianspråktas framför klassade naturvärden mm. Ianspråktagande av 
jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

 
Risk finns för påverkan på känsliga yt- och grundvattenförekomster då utbyggnadsområden mm 
föreslås på/i anslutning till förekomster. ÖP förespråkar bl a att vid känsliga ytvattenförekomster 
liksom vid grundvattenförekomster måste dagvattenhantering särskilt uppmärksammas. I ÖP:n 
framförs även exempel på viktiga parametrar att ta hänsyn till samt åtgärder som kan bli aktuella vid 
utbyggnader mm nära känsliga ytvattentäkter/-förekomster samt på/vid känsliga 
grundvattenförekomster. 
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Fungerande vatten- och avloppshantering är en viktig fråga vid utbyggnad för att minska påverkan 
på vattenförekomster mm. ÖP anger bl a behovet av utredningar för vissa utpekade områden vad 
gäller enskilda VA-lösningar, gemensamhetsanläggningar möjliga anslutningar till kommunalt VA 
mm. 

 
En viktig fråga för fortsatt planering är hanteringen av förorenad mark, t ex eventuell sanering kring 
skjutbanor i nordvästra Åtvidaberg. 

 
I fortsatt arbete behöver även särskilt uppmärksammas risker med farligt gods, buller kring vägar, 
magnetfält kring större kraftledningar vid några föreslagna områden. 

 
Flera utbyggnadsområden föreslås i glesbygd, t ex LIS-områden. Tillgängligheten är i vissa fall 
bristfällig, t ex avseende kollektivtrafik. ÖP föreslår dock utveckling av bebyggelse (LIS-områden) 
kring vissa kollektivtrafikstråk, t ex mellan Åtvidaberg-Björsäter. 

 
 

Nollalternativ 
 
Alternativa förslag används för att lättare kunna värdera och bedöma konsekvenserna av 
planförslaget. Den fördjupade översiktsplanen från 2001 utgör nollalternativ i MKB-arbetet. 
Nollalternativet beskrivs i slutet av detta dokument. 

 
 

Slutsats i MKB 
 
Översiktsplanearbetet ger ett övergripande förslag utifrån olika behov och intressen. Planförslaget 
innebär att miljömål påverkas. Ett flertal åtgärdsförslag ges dock. Intressen står i konflikt med 
varandra och kommunen måste prioritera. Kommunen anser sig inte kunna föreslå en utveckling av 
orter och andra platser som är helt förenligt med riksintressen för t ex naturvård eller kulturmiljövård 
- riksintressen som täcker stora delar av kommunen respektive ett par orter/områden. 
Ianspråktagande av jordbruksmark bedöms som den ytmässigt största påverkan av föreslagen ÖP. 
Samtidigt har stor hänsyn tagits till framförallt klassad och skyddad natur i ÖP-förslaget. 
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Inledning 
 
 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Planens innebörd och 
konsekvenser ska tydligt kunna utläsas. På så vis förstärks översiktsplanens funktion som 
beslutsunderlag. Det blir också lättare att förstå innebörden av planen. Om planen anses medföra 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt miljöbalken göras. 

 
När en översiktsplan upprättas eller ändras ska normalt också en miljöbedömning göras. Jämförelse 
med ett nollalternativ är en del av arbetet. Nollalternativet beskriver situationen om översiktsplanen 
inte genomförs. Miljöbedömningen ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. 

 
 

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva de konsekvenser som kan förväntas 
uppkomma med de förändringar som översiktsplanen föreslår. 
En miljökonsekvensbeskrivning redovisas i ett eget dokument som är en del av 
översiktsplanearbetet. Arbetet i MKB:n ska inriktas på att beskriva de konsekvenser 
som innebär en betydande miljöpåverkan. 

 
Vad är betydande miljöpåverkan? 
Förändringar i samhället kan medföra många olika konsekvenser, men vissa av 
konsekvenserna är så komplexa och övergripande att de medför en betydande 
miljöpåverkan på miljön eller människorna i kommunen. En betydande miljöpåverkan 
är en konsekvens som man inte uppenbart eller med lätthet kan överblicka och åtgärda. 

 
 
 

Syfte med MKB:n översiktsplanen 
 
Syftet är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska bidra till att ge en helhetsbild och beskriva den sammantagna 
effekten av föreslagen framtida markanvändning i kommunen. 

 

MKB ska beskriva den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, 
materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar, och annat kulturarv samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. 

 
 
 

MKB-genomförandet 
 
MKB-arbetet löper parallellt med översiktsplanen. Arbetsordningen är enligt följande: 

 
- Avgränsning av betydande miljöpåverkan i samråd med Länsstyrelsen 
- Analys av översiktsplanen och dess konsekvenser 
- Miljökonsekvensbeskrivning, utformning av ställningstagande 
- Samråd med berörda myndigheter och allmänheten. 
- Granskning/Utställning av översiktsplanen 
- Antagande av översiktsplan med MKB:n som beslutsunderlag 
- Särskild sammanställning upprättas efter utställningen. 
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Avgränsning av Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
 
Sammanfattning 

 
Enligt miljöbalken 6 kap. 13§ ska kommunen, innan omfattningen av MKB bestäms, samråda med 
länsstyrelsen om avgränsningen. Avgränsningen går ut på att identifiera vilka av översiktsplanens 
konsekvenser som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Avgränsningen går helt enkelt ut på 
att forma den kommande MKB:ns innehåll med det som är viktigast att beskriva. Tyngdpunkten i 
MKB:n skall ligga på de frågor som belyses i avgränsningen. 

 
Kommunen beslutade 2016-08-16 om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen enligt nedan. 
Detta efter att avgränsningen har kommunicerats mellan Kommunen och Länsstyrelsen i ett s.k. 
avgränsningssamråd (2015-11-17). 

 
Följande avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har valts: 

 
Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, miljöbedömning av 
Översiktsplan Åtvidabergs kommun. 

 
1. Påverkan på riksintressen 

 

2. Påverkan på kulturmiljö 
 

3. Vattenmiljöer och vattenkvalitet (inklusive grundvatten) 
 

4. Riskfrågor 
 

5. Påverkan på befintliga naturvärden 
 

6. Trafik och transporter 
 

7. Förtätning av bebyggelseområden 
 
 
 
 
Den geografiska avgränsningen följer översiktsplanens gräns d.v.s. kommunens gällande 
kommungräns. Tidshorisonten i MKB är flera decennier framåt i tiden, den tidshorisont som gäller 
för Åtvidabergs översiktsplan. 
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Bakgrund 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap, översiktsplanens innehåll och detaljeringsgrad samt 
allmänna intressen. 

 
I fall det längre fram i planeringsprocessen, exempelvis under samrådet, framkommer att den nu 
valda avgränsningen är för snäv eller omvänt i något avseende, får kommunen pröva behovet av 
kompletterande och/eller fördjupade analyser. 

 
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad i avgränsningen avses anpassas till 
översiktsplanens strategiska karaktär. Vilket innebär att planens miljöpåverkan beskrivs översiktligt 
och analyserna redovisas generellt sett. Vissa frågor kan i framtiden bättre bedömas i samband med 
prövningen via andra planer som detaljplaner och program eller i tillståndsprövningen av 
verksamheter eller åtgärder. 

 
Miljöpåverkan som inte har bedömts vara betydande behandlas undantagsvis. De förändringar och 
konsekvenser som planen redovisar kommer i många fall att framträda successivt under 
planperioden. Vissa förändringar och konsekvenser kan även uppstå senare än planperioden 
beroende på utvecklingen i kommunen. 

 
För en del miljöaspekter är det lämpligt att identifiera och beskriva påverkan utifrån andra 
geografiska områden än kommungränsen. T.ex vattenfrågor. Trafik och transporter är en annan del 
som påverkar över kommungränsen mm. 

 
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. 

 
Med utgångspunkt i översiktsplanens syfte med sitt strategiska innehåll och långsiktighet kan det 
t.o.m. inte uteslutas att en betydande miljöpåverkan kan uppstå för någon av de ovan uppräknade 
aspekterna. 

 
Ovan nämnda aspekter behandlas i varierande grad i miljökonsekvensbeskrivningen. Alla aspekter 
behandlas dock inte separat eller ens omnämns särskilt. I flera fall är det mer relevant att beskriva 
planens påverkan på ovan nämnda olika företeelser tillsammans med flera andra miljöaspekter. 
Exempelvis planens inverkan på respektive växt- och djurliv genom att påverkan på naturmiljön 
beskrivs. 

 
Miljökonsekvensbeskrivningens fokus bör ligga inom respektive avgränsningsområde på de 
planeringsfrågor där den allvarligaste miljöpåverkan riskerar att uppstå samt på frågor där planen kan 
påverka miljön i positiv riktning. 

 

Vid val av avgränsning 1-7 (se avgränsningspunkter förra sidan) har bedömts att nedanstående 
mellan varandra övergripande punkter kan utgöra sådana frågor för Åtvidabergs kommun: 

 
Trafik och transporter och dess påverkan på bland annat buller, klimatet och möjligheten till hållbara 
kommunikationer. 
Markexploateringar och dess påverkan på natur, exempelvis eklandskap, kulturmiljö och 
vattenmiljöer, vattenkvalitet (inklusive grundvatten) och förtätningar. 
Tekniska försörjningssystem inom vatten och avlopp, elförsörjning. 
Riksintressen, kulturarv, fornminnen, friluftsliv, landskapsbild. 
Naturvård, rekreation, barriäreffekter, naturkorridorer. 
Riskfrågor, förorenad mark, skredrisk, översvämningsrisk etc. 
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Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns av naturliga skäl 
osäkerheter i antaganden om framtiden. Även osäkerheter förknippade med analyser och 
kunskapsunderlag. Osäkerheter ligger i att de underlag och källor som använts för miljöbedömning 
kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar kan exempelvis vara missvisande 
på grund av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och brister i 
bakomliggande underlag. MKB:n ska bl.a därför även innehålla en beskrivning av miljöförhållanden 
och miljöns sannolika utveckling om översiktsplanen inte genomförs. Det sistnämnda motsvarar 
planens s.k. nollalternativ. 

 
En viktig del i kommande samråd är därför den granskning som då görs av myndigheter, 
organisationer och allmänhet. Synpunkter som inkommer under samrådet på 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning/omfattning, dess sakliga innehåll med mera, kommer 
att tillvaratas när det slutliga planförslaget ställs ut i enlighet med PBL:s regler. 

 

 
 
Planområde 
Den geografiska avgränsningen följer planområdet, d v s utgår från kommunens gällande 
kommungräns. Se karta under rubriken Planområdet, i del 4, planeringsförutsättningar. 

 

 
 
Planperiod 
Den nya översiktsplanen föreslås gälla för flera decennier framåt i tiden. 
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Gällande lagar, bestämmelser och rekommendationer 
 
 
I delen "Planeringsförutsättningar" beskrivs ett flertal lagar och förordningar. Nedan följer en 
redovisning av mål, riktvärden och rekommendationer som berör innehållet i MKB. 

 
 

Miljömål 
 
 
I april 1999 antog riksdagen de 15 nationella miljökvalitetsmålen enligt regeringspropositionen 
1997/98:145. Under åren har ytterligare ett tillkommit och idag har riksdagen totalt beslutat om 16 
miljökvalitetsmål och 72 nationella delmål. 

 
Åtvidabergs kommun liksom övriga kommuner i Sverige har mycket viktiga roller i arbetet för att nå 
miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala miljöprogram kan 
miljömålen bli verksamma redskap i den lokala politiken. För att vi ska nå miljömålen och visionen 
om en hållbar utveckling krävs engagemang, medverkan och samarbete av alla i vårt samhälle, såväl 
företag som myndigheter, kommuner, organisationer och individer. 

 

 
 
För att få en röd tråd i det lokala miljöarbetet är Åtvidabergs miljömål anpassat till de regionala 
miljömålen, benämnt Miljömål i sikte, som finns för Östergötland. Dessa miljömål är i sin tur 
kopplade till Sveriges miljömål. 

 
Alla 16 nationella miljömål (se ovan) är inte relevanta för Åtvidabergs kommun. 
Länsstyrelsen har formulerat fem miljöområden som är extra viktiga för arbetet med att nå 
miljömålen i länet; Energi och klimat, Byggd miljö, Övergödning, Odlingslandskapet, och 
Transporter för utveckling av länet till en attraktiv tillväxtregion. 

 
Åtvidabergs kommun har prioriterat utifrån dessa regionala mål och utifrån lokala 
förutsättningar. Prioriterade målområden är i nuläget; 
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• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt och djurliv 

 
Nedan beskrivs kortfattat de miljömål som är beslutade i kommunfullmäktige 2011-01-26 och som 
är relevanta för översiktsplanens innehåll. 

 
Noterbart: generellt gäller för alla miljömålen: 

 

Beakta nationella och regionala mål vid all ärendehantering, planering och vid åtgärder inom 
samtliga verksamheter. 

 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 
Mål: Minska utsläppen av växthusgaser. 

 

 
Åtgärder: 
-Marknadsföra vindkraftsplanen så uppsatta mål i planen kan nås. 
-Upprätta och ajourhålla en aktuell energiplan. 
-Utveckla och bygga ut tätorten i första hand för minskad trafik och utnyttjande av befintlig 
infrastruktur. Prioritera cykelstråk och kollektivtrafik. 
-Genomföra energikartläggning och upprätta åtgärdsprogram för energieffektivisering i kommunens 
samtliga verksamheter. 

 
 
Frisk luft 
Mål: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

 
Åtgärd: 
-Förtätning i orterna kan minska biltrafiken via korta transportavstånd och därmed mindre behov av 
biltrafik. 
-Vindkraft och fjärrvärme minskar utsläpp. 
-Ökad kollektivtrafik kan ge minskat bilåkande. 

 
 
Bara naturlig försurning 
"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar." 

 
Mål: Minska försurningen. 
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Åtgärd: 
-Minskad biltrafik. 
-Minska förbränning av fossila bränslen. 

 
 
Giftfri miljö 
Mål: Giftfri miljö. 

 
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

 
Åtgärd: 
-Förorenade mark- och vattenområden som är i behov av sanering. 
-Öka medvetenheten om produkter som har miljö och hälsofarliga egenskaper. 
-Upprätta rutiner så att förorenad mark uppmärksammas vid exploatering. 

 
 
Skyddande ozonskikt 
Mål: Minska utsläpp av gaser som påverkar ozonskiktet 

 
"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning." 

 

 
Åtgärd: 
-Internationell fråga som ej är direkt kopplad till översiktsplanen. 

 
 
Säker strålmiljö 
Kommunen kan inte själva styra över det som påverkar strålmiljön med undantag för radon i 
bostäder samt hanteringen av elektromagnetisk stålning och dess påverkan vid bostadsbyggande nära 
kraftledningar. 

 
Mål: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning. 

 
Åtgärd: 
-Strålning omfattande elektromagnetisk strålning uppmärksammas vid byggande. Riktlinjer vad 
gäller avstånd mellan kraftledning och bostäder följs. 
-I radonområden måste noggranna undersökningar genomföras innan bebyggelse kan tillåtas. 

 
 
Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

 
Mål: Minska utsläppen av gödande ämnen. 

 

 
Åtgärd: 
-Delta aktivt i vattenråd för de olika avrinningsområdena inom kommunen. 
-Genomföra inventering av enskilda avlopp och tillse att samtliga anläggningar i kommunen är 
acceptabla. 
-Successiv övergång från enskilda avlopp till kommunalt VA eller gemensamma lösningar. 
-Läckage av näringsämnen från jordbruksmark minskas. Handlingsplan bör upprättas. 
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Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 
Mål: Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. 

 

 
Åtgärd: 
-Verka för att skyddsvärda miljöer i och vid sjöar, vattendrag och våtmarker bevaras. 
-Vattenskyddsområde kan innebära restriktioner för markanvändningen som kommunen anpassar 
sin planering till. 
-Se även åtgärder under rubriken ”Ingen övergödning”. 

 

 
 
Grundvatten av god kvalitet 
"Grundvattnet ska ge en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 
Tillgång på grundvatten av bra kvalitet finns i kommunen och måste tas hänsyn till vid byggnation. 

 
Mål: Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. 

 
Åtgärd: 
-Säkerställa och skydda Örens vattentäkt genom att anpassa nuvarande vattenskyddsområde. 
-Undersöka alternativ framtida reservvattentäkt för Åtvidaberg. 
-Vattenskyddsplan bör upprättas. 
-Dagvattenhanteringen måste särskilt studeras vid efterföljande planläggning i områden med 
känsliga grundvattenförekomster (Grebo, Falerum t ex) med hänsyn till eventuell 
grundvattenpåverkan. 

 

 
 

Myllrande våtmarker 
Värdefulla våtmarker är i delar skyddade som naturreservat och Natura 2000-områden eller är 
utpekade som värdefulla för naturmiljön. 

 
Mål: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 
Åtgärd: 
-En regional strävan finns att utöka våtmarksarealen. 
-Enskilda markägares möjlighet till ekonomiskt stöd för att anlägga nya våtmarker undersöks. 

 

 
 
Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Mål: Skogens och skogsmarkens värde skall skyddas. 

Åtgärd: 
-Arbeta med naturvårdsinriktade skogsbruksplaner för den kommunägda marken. 

 

 
 
Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
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Tillkommande bebyggelsen planeras i anslutning till eller förtätning i orterna för att spara så mycket 
åkermark som möjligt. 

 
Mål: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas. 

 

 
Åtgärd: 
-Medverka till att den regionala strategin för Eklandskapet genomförs. 
-Verka för att värdefulla och representativa jordbruksmarker bevaras. 

 

 
 

God bebyggd miljö 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

 
Mål: Bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. 

 
Åtgärd: 
-Följa och genomföra bevarandeplan och skötselprogram för Åtvidabergs tätort enligt 
rapporten från det lokala naturvårdsprojektet ”Åtvidabergs framtid - Ekar och bebyggelse i 
samverkan”. 
-Genomföra ett liknande projekt för utveckling av Grebo tätort med attraktivt boende i samklang 
med höga naturvärden och anordningar för vistelse i närmiljön. 
-Lyfta frågan om närmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande. 
-Vid revidering av avfallsplanen bygga vidare på avfallshierarkin  
(minimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning, deponi). 
-Upprätta och fastställa vattenskyddsområde för kommunala vattentäkten Yxningen (för 
vattentäkterna Öjsjön och Ören har detta gjorts). 

 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

 
Mål: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. 

 
Åtgärd: 
- Grönplan bör upprättas med syfte att bevara, men också att ge nya förutsättningar för, ett rikt växt- 
och djurliv. 

 
 
Noterbart: Se vidare under rubriken Översiktsplanens koppling till miljömålen – åtgärdsförslag i 
ÖP i denna MKB. 
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Hållbarhetsmål 
 
Detta baseras på de nationella miljömålen och utgör en del av den fysiska planeringen. Hållbarhet 
som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet omfattas av t.ex klimatanpassad och 
levande utomhusmiljö, hållbara transporter och exploateringar. Dessa utgör var och en för sig 
beståndsdelar som tillsammans samverkar för att nå hållbarhet. Detta kräver samverkan med 
näringsliv, medborgare, myndigheter m.fl. Likaså en dialog och samarbete mellan kommuner. 
Kommunens vision innebär i princip ”Hållbar utveckling”, se del 2, Planbeskrivning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar 
samhällsutveckling. 

 
Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet: Begränsade naturresurser sätter gränserna samt Miljömålen. De miljömål 
som är främst relevanta för Åtvidabergs ÖP är; Vattenmålen (4st), God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Rikt odlingslandskap, Rikt växt- och djurliv, Levande skogar. 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om naturmiljön. Den miljö och de naturresurser som finns på planeten 
är vad vi har att röra oss med. Vi kan inte utöka den ekologiska dimensionen utan endast förvalta de 
naturresurser vi har på olika sätt. Förvaltar vi våra naturresurser på ett hållbart sätt kan vi säkerställa 
att de finns kvar för kommande generationer. 

 
Målen för att nå ekologisk hållbarhet är: 
• biologisk mångfald 
• energieffektiva lösningar 
• energieffektiva transporter 

 
Social hållbarhet 
Social hållbarhet: Samhällets ”mjuka värden”. 

 

Social hållbarhet handlar om oss människor. Vi vill ha ett rättvist samhälle där våra grundläggande 
mänskliga behov, som till exempel tak över huvudet, trygghet och tillgång till mat och vatten, kan 
uppfyllas. Social hållbarhet handlar också om demokrati och delaktighet, om hälsa och 
välbefinnande och om hopp och framtidstro. 

 
Målen för att nå social hållbarhet är: 
• att skapa samverkan 
• att skapa sammanhang mellan boende, arbete, verksamheter, rekreation, utbildning och kultur 
• att förstärka kommunens identitet 
• ett tryggt och jämställt samhälle 

 
Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet: All planering styrs slutligen av budget, prioriteringar måste göras. 

 

Den ekonomiska dimensionen berör de finansiella medel vi har att röra oss med. Inom kommunen 
handlar det om att varje tid och generation betalar sin egen kommunala service. En viktig skillnad 
från den ekologiska och den sociala dimensionen är att de ekonomiska strukturerna är skapade av 
människan och förutsättningarna kan därmed ändras av oss. 
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Målen för att nå ekonomisk hållbarhet är: 
• flexibla system som kan förändras över tid 
• långsiktiga investeringar 
• samverkan 

 
 
 

Riktvärden och rekommendationer 
 
Till hjälp i den fysiska planeringen finns rekommendationer och riktlinjer från svenska myndigheter. 
En rad riktlinjer presenteras för respektive rubriker för de ämnesområden som beskrivs nedan i 
denna MKB. MKB:ns innehåll berör en rad riktlinjer, som kommunen bör beakta vid fortsatta 
planering. 

 
Radon 
Följande gränsvärden för radon i dricksvatten gäller enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten SLVFS 2011:3: 

- Över 100 Bq/L anses som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
- Över 1000 Bq/L anses som otjänligt. 

 
Följande gränsvärden för radon i inomhusluft gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
radon i inomhus, FoHMFS 2014:16; 

- Befintliga bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska ej överskrida 200 Bq/m3. 
 
Följande gränsvärden för radon i inomhusluft gäller enligt Boverkets författningssamling, BFS 
2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2011:26 (BBR 19); 

- Nybyggda bostäder ska ej överskrida 200 Bq/m3. 
 
Skyddsavstånd hästverksamhet och djurhållning 
Den statliga allergiutredningens bedömning SOU 1989:76 rekommenderade ett minsta avstånd på 
500 meter till hästverksamhet vid nyetablering av bostäder. Socialstyrelsen rekommenderade i 
skyddsblad 1991 därefter 200 meter som acceptabelt. 

 
Länsstyrelsen i Skåne län redovisar i Hästar och bebyggelse - Underlag för den fysiska planeringen, 
2004, skyddsavstånd; 

 
Vid anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad, bör 
skyddsavståndet vara 200-500 meter till stall och gödselhantering och minst 200 meter till område 
där hästar vistas. 

 
Vid anläggning med 30-100 hästar bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o.d. vara minst 200 
meter till stall och gödselhantering och minst 100-200 meter till område där hästar vistas. 

 
Vid anläggningar med 10-30 hästar bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o.d. vara minst 100- 
200 meter till stall och gödselhantering och minst 50-100 meter till område där hästar vistas. 

 
Vid anläggning med 1-10 hästar är det Länsstyrelsens mening att det är kommunernas sak att  
bedöma lämpliga respektavstånd mellan hästhållning och bostadsbebyggelse med utgångspunkt i de 
bedömningskriterier som anges nedan och lokala förutsättningar. Dock bör som regel alltid ett 
skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 50 meter från område där 
hästar vistas upprätthållas. 

 
Länsstyrelsen i Östergötland hänvisar till ovan riktlinjer (från Länsstyrelsen i Skåne) i rapporten 
Sammanställning av planerings- och kunskapsunderlag 2012, Länsstyrelsen Östergötland. 
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För djurhållning i övrigt finns inga vedertagna riktlinjer. Men Länsstyrelsen i Blekinge län har 
utarbetat en rapport med riktlinjer - "Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för 
samhällsplanering i Blekinge län", 2008. De avstånd man talar om där är enligt nedan tabell. 

 
I rapporten Sammanställning av planerings- och kunskapsunderlag 2012, anger Länsstyrelsen i 
Östergötland att man i sammanhanget inte bara bör fokusera på de negativa konsekvenserna utan 
även väga in att det kan finnas flera positiva effekter med att ha djur i anslutning till den bebyggda 
miljön som exempelvis beteshävd i grönområden. Länsstyrelsens uppfattning är att hänsynsavstånd 
mellan boende/lokaler och djuranläggningar bör bedömas från fall till fall. Det är rimligt att detta 
varierar beroende på hur bebyggelsemiljön ser ut, verksamhetens art och lokala förhållanden. 

 

Länsstyrelsen Blekinge, 2008: 
Djurenheter >50 djurenheter 10-50 <10 
Stall + gödsel 200 m 75-200 m 50 m 
Där djurenheter vistas 100 m 50-100 m 25 m 

 

Noterbart: En djurenhet räknas något olika för olika djur. T ex för får eller getter (sex månader eller 
äldre) räknas 10 st djur som en djurenhet. 

 
Buller, trafik 
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), ändrat i 2017. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

 
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. 

 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 650 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. 

 
Buller, industrier och verksamheter 
Naturvårdsverket har tagit fram nedan vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller som ett 
stöd för tillsyns- och prövningsmyndigheter. 

 
Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje 
enskilt fall. Nivåerna i nedan tabell bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller 
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utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre 
som lägre, liksom andra tider. 

 
Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riktlinjer för externt industribuller, Naturvårdsverket 

 
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De 
gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För 
bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov 
påbörjats före den 2 januari 2015. För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats 
efter den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. För förskolor, 
skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och 
förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. 

 
Utöver detta gäller: 

 
• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid 
enstaka tillfällen. 

 
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras 
av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller 
innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

 
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om 
ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid 
då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en 
timme, även vid kortare händelser. 

 
Buller, skjutbanor 
Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) angivit riktvärden för 
buller från skjutbanor för finkalibrig ammunition (< 20 mm). Se vidare för riktvärdena mm på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

 
Som information anger Naturvårdsverket i rapporten Skjutbanor, finkalibrigt skytte, januari 2006, att 
riktvärden klaras vanligtvis vid 500-1000 m avstånd. Rapporten anger; 

 
Störningarna för närboende är vanligen ganska små upp till 65–70 dBAI (Impulse) för att därefter 
öka snabbt. Vanligtvis uppstår dessa nivåer endast på ett avstånd kortare än 500–1 000 m. 

 
Buller, motorbana 
Naturvårdsverket har i Allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor 
för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16) angivit riktvärden för buller. 

 
Riktvärdena är angivna som högsta ljudnivå (maximal ljudnivå med integrationstiden "fast 
response"). Redovisningen av en motorsportbanas bullerpåverkan till omgivningen sker därför 
genom att redovisa de högsta ljudnivåerna vid närmast belägna bostäder. 

 
När man bedömer störningen vid till exempel en miljöprövning måste man väga in hur omfattande 
verksamheten är och under vilka tider på dygnet och veckan som den sker, samt vilka möjligheter 
som finns till skyddsåtgärder och kostnaderna för dessa. 
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Tabellen nedan anger riktvärden i ett sammandrag. 
 

Riktvärden för att bedöma den lämpliga bullerbegränsningen vid 
motorbanor 

Maximal ljudnivå i dBA "Fast" 
 
 
 

Område Helgfri måndag- Kväll kl 19-22, 
lördag kl 07-19 samt sön- och 

helgdagar 
kl 07-19 

 
 
 
 

Natt 
kl 22-07 

Bostäder för 
permanent boende 
och fritidshus (vid 
fasad) 

 
Vårdlokaler (vid 
fasad) 

 
 

60 

  
 

55 

 

 
 
 

Nattetid bör 
bullrande 
verksamhet inte 

 55  50 förekomma vid 
motorsportbanor 

Undervisningslokaler 
(vid fasad) 

 
 

55 

  
 

50 

 

Friluftsområden 1) 55  50  

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där 
en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande 
aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder. 

 

Transport av farligt gods 
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. 

 
Räddningstjänsten i Östergötland (RTÖG) har utformat riktlinjer avseende farligt godstransporter.  
En inriktning som bör gälla för kommunen och som är gemensam utgångspunkt vid bygglovsärenden 
och detaljplanering i närheten av vägar som är rekommenderade för farligt gods bör hänsyn tas till 
följande skyddsavstånd; 

• Mindre än 50 meter – bebyggelsefritt 
• 50-100 meter – arbetsplatser, kontor, lager och kommunikationscentra tillåts 
• 100-200 meter – bostäder, hotell, köpcentrum och mindre samlingslokaler tillåts 
• Större än 200 m – även skolor, idrottsanläggningar, vårdboenden och större samlingslokaler 

tillåts 
 

Vid avsteg från ovanstående skyddsavstånd bör en riskanalys genomföras enligt de riktlinjer som 
Räddningstjänsten anger. Med väldigt stor fördel genomförs en riskanalys för ett helt större 
vägavsnitt istället för att genomföra eventuella riskanalyser för varje detaljplan eller byggärende. 
Resultatet av riskanalysen ska visa på om riskerna; 

- är acceptabla 
- är acceptabla med riskreducerande åtgärder 
- är oacceptabla, eller om byggärendet eller detaljplanen inte går att genomföra med den 

föreslagna utformningen. 
 

Farligt gods delas in i nio olika klasser enligt det så kallade ADR-S-systemet som baseras på den 
dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. I tabellen nedan 
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redovisas klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå 
vid olycka. Se nedan för tabell. 

 
Tabell. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning. 
Klass Ämnen Beskrivning Konsekvensbeskrivning 
1 Explosiva ämnen 

och föremål 
Sprängämnen, tändmedel, 
ammunition, etc. Maximal 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor 
mängd massexplosiva ämnen ger skadeområde med 200 

tillåten mängd explosiva m radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan omkomma 
ämnen på väg är 16 ton. båda inomhus och utomhus. Övriga explosiva ämnen och 

mindre mängder massexplosiva ämnen ger enbart lokala 
konsekvensområden. Splitter och annat kan vid stora 
explosioner orsaka skador på uppemot 700 m. 

2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon 
etc.) oxiderande gaser (syre, 
ozon, etc.), brandfarliga gaser 
(acetylen, gasol etc.) och 
giftiga gaser (klor, 
svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan 
till följd av giftigt gasmoln, jetflamma, gas- 
molnsexplosion eller BLEVE. Konsekvensområden över 
100-tals m. Omkomna både inomhus och utomhus. 

3 Brandfarliga väts- 
kor 

Bensin och diesel etc. Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 
värmestrålning eller giftig rök. Konsekvensområden för 
brännskador utbreder sig vanligtvis inte mer än omkring 
30 m från en pöl. Rök kan spridas över betydligt större 
område. Bildandet av vätskepöl beror på vägutformning, 
underlagsmaterial och diken etc. 

4 Brandfarliga fasta 
ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), 
karbid och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna 
vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan. 

5 Oxiderande äm- 
nen, organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider 
och kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, 
explosionsartat brandförlopp om väteperoxidlösningar 
med koncentrationer > 60 % eller organiska peroxider 
som kommer i kontakt med brännbart organiskt material. 
Konsekvensområden för tryckvågor uppemot 120 m. 

6 Giftiga ämnen, 
smittförande äm- 
nen 

Arsenik-, bly- och kvick- 
silversalter, bekämp- 
ningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade 
till kontakt med själva olycksfordonet eller dess 
omedelbara närhet. 

7 Radioaktiva äm- 
nen 

Medicinska preparat. Van- 
ligtvis små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 
Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpe- 
tersyra, natrium- och ka- 
liumhydroxid (lut). Trans- 
porteras vanligtvis som 
bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 
begränsade till närområdet. Personskador kan upp- 
komma på längre avstånd. 

9 Övriga farliga 
ämnen och före- 
mål 

Gödningsämnen, asbest, 
magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
kontakt med själva olycksfordonet eller dess omedelbara 
närhet. 

 

Källor: Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för sektorn Transporter av farligt gods, 
Stadsbyggnadskontoret, 1997 samt Handbok för riskanalys, Statens Räddningsverk, 2003. 

 

 
 

Risker, explosion/brand 
I Räddningsverkets handbok ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” anges 
ur ett säkerhetsperspektiv (olycksrisk med avseende på hanterade ämnen på bensinstationen) att det 
krävs ett minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar till bostäder enligt de riktlinjer 
som tillämpas. 

 
Elektromagnetiska fält 
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 har observerat en ökad risk för barnleukemi vid 
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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. Enligt grafen nedan innebär det t ex att det krävs närmare 150 m avstånd från en 400 kV- 
ledning för att klara 0,2 µT (microtesla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt ur broschyren "Magnetfält och hälsorisker", utgiven av Socialstyrelsen m fl myndigheter. 

 

 
 
Höjdbegränsande områden (flyghinderzon) 
Runt flygplatser finns områden som begränsar byggnadshöjder (höjdbegränsande områden) som bör 
skyddas för att flygsäkerheten inte ska äventyras. Höjdbegränsande områden medför restriktioner för 
markanvändningen runt flygplatsen och måste tas hänsyn till i den fysiska planeringen. 

 
Hinderytor kring Linköping City Airport (SAAB:s flygplats) inkräktar något i kommunens norra del 
vid Värnässjön (Ekängen, Vintergata, Nysätter). Hinderfrihet för byggnadsverk behövs för ca 200 m 
ö h för flyget. Marken inom kommunen som berörs av flyghinderzonen bedöms som högst vara på ca 
100 m ö h. 
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Beskrivning av befintliga förhållanden och nuvarande 
miljöpåverkan 

 
 
Nedan följer en beskrivning av kommunen, med inriktning på de faktorer som berör miljö, hälsa 
och säkerhet. Här beskrivs vilka befintliga miljöproblem och miljöstörningar som finns inom 
kommunen idag. 

 
Åtvidabergs kommun har en yta på ca ca 780 km2 och ligger i sydöstra delen av Östergötland. Det 
bor cirka 11 500 invånare i kommunen varav ca 7 000 i Åtvidaberg, ca 1 000 i Grebo och ca 500 i 
Björsäter tätort. I tätorten Berg bor ca 300 personer och i Falerum ca 200 personer. 

 
 
 
Planförutsättningar 

 
Den gällande översiktsplanen för hela kommunen, Översiktsplan Åtvidabergs kommun (ÖP-2000), 
antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2001 och vann laga kraft den 6 juli 2001. Då delar av 
denna är inaktuell på grund av förändrade förutsättningar har beslut tagits om att omarbeta denna. 

 
För stora delar av Åtvidabergs, Grebo och Björsäters tätorter finns gällande detaljplaner. Även på 
andra platser finns detaljplanelagda områden. 

 
Några områden i kommunen omfattas av områdesbestämmelser. 

 
 
 
Mark och vattenanvändning 

 
 
Skogs- och jordbruk 
Enligt rapporten "De gröna näringarnas betydelse i Åtvidabergs kommun", Lantbrukarnas 
Riksförbund (2008-12-04) bestod Åtvidabergs kommun vid den tiden av ca 14 % jordbruksmark och 
ca 71 % skogsmark. 

 
I området kring Grebo och i landskapet mellan Grebo och Åtvidaberg finns större sammanhängande 
jordbruksområde. Även trakterna mellan Grebo och Björsäter samt vid Gärdserum-Falerum är 
exempel på relativt stora sammanhängande jordbruksområden. 

 
Huvuddelen av skogsmarken i Åtvidabergs kommun består av grandominerad barrskog, men tall 
finns också på betydande arealer. 

 
I Östergötland är försurning av vattendrag och sjöar inget utbrett problem, men det finns en tydlig 
påverkan i de norra och södra skogsbygderna. Övergödning är främst ett problem i sjöar och 
vattendrag på östgötaslätten samt i kustvattnet. Det torde dock vara få vattenmiljöer i länet som är 
helt opåverkade av mänskliga aktiviteter som t.ex. dämningar och skogsbruk. 

 
Jordbruket medför påverkan på omgivningens sjöar och vattendrag i form av kväve och fosfor. 
Skogsbruket bidrar till försurning i sjöar och vattendrag. 

 

Strandskydd 
Strandskydd råder inom land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd vid alla sjöar och vattendrag inom kommunen, utom ett undantag för Ärlången där 
utökat strandskydd om 150 meter gäller. 

 
Syftet med skyddet är att slå vakt om allmänhetens tillgång till strändernas land- och vattenområden 
samt att skydda och bevara växters och djurs livsmiljöer inom strandområdet. 
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Mark-, vatten- och grundförhållanden 
 
 

Grundförhållanden 
Berggrunden domineras av granit och gnejsgranit. Berggrunden är blottad på många ställen. 

 
Den södra skogsbygden karakteriseras av sprickdalar med skilda riktningar. De långsträckta 
dalgångarna är fyllda av jord eller någon av de många sjöarna. 

 
Den vanligaste jordarten är morän som på många håll har en hög blockhalt. Isälvsmaterial i form av 
åsar kan påträffas. I vissa delar innehåller såväl moränen som sanden kalk. 

 
Av de finkorniga sedimenten är glacial lera en utbredd jordart i ytan inom kommunen. Den glaciala 
leran finns främst i nordvästra kommundelen och i dalgångarna. 

 
Glacial finmo och mjäla har sin största utbredning och mäktighet i anslutning till de stora fälten med 
isälvsmaterial norr om Åtvidaberg och öster om Grebo. (Källa: Naturvårdsprogram för Åtvidabergs 
kommun - del 1, antagandehandling 2016-06-15) 

 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar en inventering och riskklassning av områden som är 
potentiellt förorenade objekt i Åtvidabergs kommun på Länsstyrelsens websida http://ext- 
webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/. Enligt nämnda sida är ca 235 objekt 
redovisade inom kommunen. De av Länsstyrelsen inventerade objekten har bedömts utifrån 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde. 

 
Objekten delades in i riskklasser: 
- Riskklass 1 – Mycket stor risk 
- Riskklass 2 – Stor risk 
- Riskklass 3 – Måttlig risk 
- Riskklass 4 – Liten risk 

 
Inom ramen för Länsstyrelsens inventering framkom att det finns 3 objekt i riskklass 1 och 23 objekt 
tillhörande riskklass 2 inom kommunen. De 3 tillhörande i riskklass 1 är Håcklasjön (sediment som 
är starkt förorenat av metaller/slagg från smältverk), Malmviksgruvan (gruva - sulfidmalm, rödfyr) 
samt Bersbo gruva (gruva - sulfidmalm, rödfyr). 

 
Noterbart: Det finns även ett stort antal potentiellt förorenade områden i kommunen utöver de som 
riskklassats enligt ovan klassning. 

 
Radon 
Radon är en lukt och färglös radioaktiv ädelgas som finns naturligt i marken och grundvattnet. 
Radon kommer från sönderfallande radium. Radongasen sönderfaller i s k radondöttrar som i sin tur 
via inandningsluften kan ge upphov till lungcancer. Radon i inomhusluft kan komma från mark, 
hushållsvatten och byggnadsmaterial. 

 
Enligt uppgift från miljökontoret framkom det i mätningar 2006-2015 att 57 procent av fastigheterna 
som kontrollerades, har för höga halter av radon i sina hushåll. 

 
Övergripande markradonutredningar i kommunen har genomförts, vilka bör studeras i fortsatt 
planering. 

 
 

Övergödning 
Övergödning är främst ett problem i sjöar och vattendrag på östgötaslätten samt i kustvattnet. 
Läckage från jordbruksmark, utsläpp av avloppsvatten och förbränning av fossila bränslen är några 

http://ext-/
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av de källor som tillför näringsämnen till vattenmiljön. För mycket näring leder bland annat till 
algblomningar, grumling och syrefria bottnar. Från syrefria bottnar läcker i sin tur fosfor till 
ovanliggande vatten och det krävs därför kraftiga åtgärdsinsatser för att vända en negativ 
spiral. Många åtgärder genomförs för att minska utsläpp av näringsämnen, och utsläpp från industri 
och reningsverk har minskat markant. Än så länge kan dock inte utifrån miljödata ses några tydliga 
förbättringar i miljötillståndet. Detta beror på att det efter decennier av utsläpp finns stora mängder 
näringsämnen upplagrade i mark och bottensediment. 

 
Nederbördsrika år läcker generellt mer näringsämnen från mark till vatten. Länsstyrelsen arbetar 
tillsammans med kommuner, vattenråd och andra berörda parter inom länet för att förbättra 
miljötillståndet. 

 
Storån är påverkad av såväl övergödning som miljögifter och fysisk påverkan från kraftverk och 
tidig industrietablering. Övergödningen blir mer märkbar nedströms Åtvidaberg. 

 
Källa: Läget i länet? Tillståndet i Östergötlands vattenmiljöer, Länsstyrelsen, 2011 

Stora Teden är näringsrik enligt VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). 

Försurning 
Ett mindre utbrett problem i länets sjöar och vattendrag är försurning. Berggrunden i Åtvidabergs 
kommun är naturligt sur (i huvudsak granit). Ytvattnet har därmed låg buffringsförmåga 
(möjligheten att neutralisera sura ämnen). Men tack vare att stora områden i länet består av 
kalkhaltiga jordar som buffrar surt nedfall uppstår inte lika stora problem med försurning som i 
många andra län. Problem med försurning är störst i länets norra och södra skogsbygder. Stora delar 
av Åtvidabergs kommun tillhör den södra skogsbygden. Orsaker till försurningen är utsläpp från 
transporter, energianläggningar, industri och jordbruk. I kraftigt försurade sjöar och vattendrag dör 
känsliga djur och växter. Utsläppen av svavel och kväve har minskat kraftigt under de senaste tio 
åren, men återhämtningen tar tid och flera vatten måste därför kalkas under en lång tid framöver. 

 
Området är delvis påverkat av försurning. Vattendragen i området är i hög utsträckning fysiskt 
påverkade av dammar och regleringar. 

 
Trots att nedfallet av försurande ämnen minskat är kalkning fortfarande nödvändigt i länet, och det 
kommer att behövas under en lång tid framöver. Hur lång tid beror dels på hur fort naturen 
återhämtar sig, och dels på hur utsläppspolitiken kommer att se ut eftersom det krävs fortsatta 
minskningar av svavel- och kväveutsläpp. Viktigt är även att skogsnäringen fortsätter att arbeta med 
skogsbrukets bidrag till försurning. 

Källa: Läget i länet? Tillståndet i Östergötlands vattenmiljöer, Länsstyrelsen, 2011 

Verksamheter inom kommunen, såsom reningsverk, värmeverk bidrar till belastningen på 
kommunens vattendrag. Avfallshögar från gamla gruvor med läckande tungmetaller mm bidrar till 
försurningen. 

 
 
Vatten-, avlopp och avfall 

 
En VA-plan finns upprättad men ej beslutad. Den planen har legat till grund för vissa 
ställningstaganden i översiktsplanen. Avsikten är att VA-planen skall utvecklas i form av ett 
tematiskt tillägg efter det att översiktsplanen är beslutad. 

 
Kommande tematiska tillägget omfattar bl.a grundvatten, kommunalt vatten och avloppsnät, enskilda 
vatten och avloppslösningar samt dagvatten. 

 
Se i del 4 Planeringsförutsättningar för kort beskrivning av grundvatten och VA-systemet. 
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Avfall 
Åtvidabergs kommun har en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar. 

 
"Föreskrifter" innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall, d v s avfall 
från hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Bl a innebär det att insamlingen, 
transport, återvinning och borttransport av hushållsavfallet sker genom kommunens försorg. Denna 
del fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-18. 

 
"Avfallsplan" beskriver den nuvarande och den planerade framtida avfallshanteringen i kommunen. I 
avfallsplanen presenteras lokala mål och åtgärder för insamling och behandling av avfall samt hur 
avfallets mängd och farlighet ska minskas. Planen antogs av kommunfullmäktige 2011-12-14. 

 
Grovavfall samt farligt avfall från hushåll kan lämnas på Korshults återvinningscentral. Farligt avfall 
från hushåll kan även lämnas vid mobil insamling eller på annan insamlingsplats i Åtvidabergs 
Renhållning AB´s regi. 

 
Korshults avfallsanläggning är kommunens anläggning för bl a sortering och mellanlagring av 
hushålls- och industriavfall. 

 
Brännbart avfall transporteras till en sopförbränningsanläggning utanför kommunen enligt avtal efter 
upphandling. 

 
Efter det att deponering upphörde helt genom utgången av år 2007 tas endast jordmassor emot vid 
Korshult som är användbara för sluttäckning av deponin. 

 
Det finns åtta återvinningsstationer totalt i Åtvidabergs kommun. En finns vid Korshults 
återvinningscentral. I övrigt finns tre i Åtvidabergs tätort samt en vardera i Grebo, Björsäter, 
Falerum och Kvarnvik. 

 
 
 
Hälsa och säkerhet 

 
Luftmiljö 
Generellt ger luftföroreningar upphov till en rad negativa effekter på människors hälsa, särskilt i 
tätorterna där halterna kan koncentreras. Dessutom påverkar de både natur- och kulturvärden. De 
lokala effekterna av utsläpp till luft består generellt i form av hälsoeffekter, luktstörningar, inverkan 
på lokala odlingar, försurning, övergödning, ökad rostbildning och förstörelse av kulturföremål. 
Regionalt och globalt blir effekterna klimatpåverkan, försurning, kvävemättnad, bildning av 
marknära ozon m.m. Luftföroreningar härstammar från ett flertal källor. Den främsta källan till dålig 
luftkvalité i tätorterna är biltrafiken men även vedeldningen i privatbostäder bidrar. Påpekas bör att i 
tätorter inom Åtvidabergs kommun är luftkvaliteten god. 

 
Fordonstrafikens påverkan på luftmiljön 
Trenden idag är att flera utsläpp minskar, trots ökande trafik. Det gäller bl.a. kväveoxider, 
svaveldioxid, kolväten och partiklar, där de enskilda fordonen blivit avsevärt renare. Utsläppen är 
dock fortfarande ett miljöproblem. 

 
Flygtrafiken påverkan på luftmiljön 
Flygtrafiken genererar utsläpp innehållande bland annat, koldioxid, kväveoxid, koloxider och 
kolväten. Utsläppen av luftföroreningar från flygverksamheten sker i Linköping utanför Åtvidabergs 
kommungräns. Gällande miljökvalitetsnormer och gränsvärden för luftkvalitet uppfylls inom 
kommunen. 
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Ljudmiljö - buller 
Buller är icke önskvärt ljud. De vanligaste bullerkällorna är biltrafiken, järnvägstrafiken och 
industribuller. Målet är att riktvärdena för buller ska uppnås på sikt. I de fall utomhusnivån inte kan 
reduceras till riktvärdesnivån bör inriktningen vara att inomhusriktvärdena inte överskrids. 

 
Fordonstrafikens påverkan på ljudmiljön 
Åtvidabergs kommun har generellt sett inga större problem med bullerpåverkan på bostäder från 
fordonstrafik. Vägar och gator har relativt låga trafikmängder t ex. Endast ett fåtal bostäder ligger 
nära trafikerad väg med högre hastigheter (90 km/h eller mer). 

 
När det gäller miljökvalitetskrav för buller handlar det om ett nationellt program för att åtgärda 
trafikbuller. Åtvidabergs kommun är en liten kommun sett till antalet invånare och omfattas därför 
inte av skyldigheten, enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller, att upprätta 
åtgärdsprogram för buller. 

 
Flygtrafikens påverkan på ljudmiljön 
Flygplatsen i Linköping (Linköping City Airport), ligger ca 12 km norr om kommungränsen. 

 
Flygbullernivå från Linköpings flygplats ligger ej över rekommenderade riktvärden vid Åtvidabergs 
kommungräns utifrån den redovisning som görs i översiktsplanen för Linköpings stad (antagen 
2010). Från kommungränsen är det ca 6 km till gräns där ekvivalent flygbullernivå utifrån gällande 
riktvärde klaras. 

 
Järnvägstrafikens påverkan på ljudmiljön 
Järnvägsbullrets påverkan på bostadsbebyggelsen är begränsad då det är ett fåtal bostäder som 
ligger i direkt närhet av järnvägen. Likaså är det få järnvägstransporter och relativt låga hastigheter 
i de områden där järnvägen passerar nära befintliga bostäder. Tjustbanan har haft såväl person- som 
godstrafik. Knappt 10 turer med persontrafik i vardera riktningen (totalt 15-20 turer) trafikerar 
kommunen i nuläget. Tågturrena går inte tidigare än ca kl 06.00 och inte senare än ca kl 22.15 i 
dagsläget. Det har inte körts någon godstrafik på Tjustbanan sedan hösten 2013. 

 
Industriers påverkan på ljudmiljön 
Industriverksamheter är huvudsakligen koncentrerade till diverse verksamhetsområden, relativt 
avskilda från bostäder i Åtvidabergs tätort. 

 
Allergier 
Hästar kan ge upphov till allergier för allergikänsliga personer. Kommunens ridanläggning 
(Åtvidabergs Ridklubb) ligger vid Vrånghult Västergård, strax nordost om Åtvidabergs tätort. Inget 
bostadsområde ligger intill anläggningen. 

 
På ridklubbens hemsida (http://www7.idrottonline.se/AtvidabergsRK-Ridsport/) anges bl a att det 
finns 2 ridhus, stall för 37 hästar, 3 utebanor, ridvägar/galopprakor tillhörande anläggningen. 

 
Hästverksamhet och annan djurhållning förekommer inom olika områden i kommunen utöver ovan 
ridanläggning. Enligt kommunens uppgifter finns i nuläget (våren 2017) 15-20 lantbruk med 
hästhållning. Allergifrågan uppmärksammas vid fortsatt planering även kring dessa 
anläggningar/verksamheter. 

 
 

Riskbedömning 
 
Riskobjekt inom planområdet 
Åtvidabergs kommun har få verksamheter som har storskalig kemikaliehantering och som omfattas 
av Lagen om Skydd mot Olyckor 2 kap. 4 § (2003:778) och/eller Lagen om att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), s k sevesolagen. I och med att 
förordningen och föreskrifterna ändrades 2015-06-01 så omfattas numera berg- och grustäkter som 

http://www7.idrottonline.se/AtvidabergsRK-Ridsport/)
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använder mer än 10 ton sprängämning vid ett och samma tillfälle. Den enda verksamheten som i 
dagsläget omfattas av sevesolagen i Åtvidaberg är en sådan bergtäkt. 
Inom kommunen finns ett antal verksamheter med risker eller störningar. Nedan följer en uppräkning 
av kända verksamheter som kan vara störande eller innebär risker. 

 
Tillståndspliktiga verksamheter 
Verksamheter som är tillståndspliktiga mm finns i närområdet. Nedan anges avstånd till planområdet 
från olika verksamheter, liksom riktvärden avseende skyddsavstånd till verksamheter, hämtade ur 
rapport en Bättre plats för arbete, Boverket 1995: 

 
Verksamhet Riktvärden, skyddsavstånd 

(Boverket) 
- Skoghall täktverksamhet 
- Dalamon täktverksamhet 
- Perstorp täktverksamhet 

500 m 

- Håckla reningsverk (tillstånd för 9000 pe). 500 m (för 5000-20 000 pe) 

- Viresjö såg (behandling av trävaror, 
träimpregnering). Noterbart att sågverket numera 
är nedlagt endast impregnering kvar. Kreosot ej 
aktuellt. 

400 m sågverk, 300 m impregnering, 
(1000 m impregnering med kreosot) 

- Korshults avfallsanläggning (deponering) 
- Korshults avfallsanläggning (komposterings- 
anläggning, biologisk behandling) 

500 m 

- Åtvidabergs fjärrvärmecentral. Pannan bedöms ha 
en effekt på 20-25 MW (utifrån redovisning i 
Miljörapport 2012 - Panncentralen Facetten, 
Åtvidaberg, Tekniska Verken). Se ytterligare 
redovisning nedan. 

Se nedan för mer ingående 
redovisning kring fjärrvärmeverket, t 
ex riktvärden för skyddsavstånd. 

 
Åtvidabergs fjärrvärmecentral är belägen centralt strax intill Bildningscentrum Facetten samt riksväg 
35. Pannan bedöms ha en effekt på 20-25 MW (utifrån redovisning i Miljörapport 2014 - 
Panncentralen Facetten, Åtvidaberg, Tekniska Verken). 

 
Produktionskapaciteten för panncentralen är enligt följande: 

 
Panna Effekt [MW] Bränsle 
Panna 1 6 Biobränsle 
Rökgaskondensering 1,5  
Oljepanna 1 8 Eldningsolja 1 
Oljepanna 2 7 Eldningsolja 1 

 

Rökgaserna avleds genom en gemensam 38 m hög skorsten. (Källa för ovan tabell och uppgifter: 
Miljörapport 2012 - Panncentralen Facetten, Åtvidaberg, Tekniska Verken). 

 
Fjärrvärmeverket är tillståndspliktig verksamhet (s k "B-verksamhet"), en förbränningsanläggning 
dimensionerad/tillstånd för mer än 20 MW. Åtvidabergs panneffekt (tillförd effekt) är på drygt 20 
MW totalt utifrån ovan uppgifter. 

 
Boverkets rapport "Bättre plats för arbete" anger riktvärden för skyddsavstånd till 
förbränningsanläggningar. Dels är det panna för biobränsle, dels 2 oljepannor. För fastbränsleeldad 
anläggning gäller rekommenderat skyddsavstånd om 200 m för 10 MW (tillförd effekt) anläggning 



28 
 

och 400 m för 50 MW anläggning. För oljeeldad anläggning gäller 50 m för 10 MW och 100 m för 
50 MW anläggning. Vidare står det i "Bättre plats för arbete" att om fastbränsleeldad panna kan 
byggas in kan störningar minska avsevärt, och därmed även skyddsavståndet minskas. Åtvidabergs 
panncentral torde bedömas som inbyggd central. 

 
Övrigt, exempel på anläggningar mm 

 
• Träindustri, Vrånghult, Åtvidabergs tätort. (Se ovan tabell för riktvärden i Bättre plats för 

arbete) 
 
• Träindustri, Falerum (Alfhem). (Se ovan tabell för riktvärden i Bättre plats för arbete) 

 
• Träindustri, Kvarnvik. (Se ovan tabell för riktvärden i Bättre plats för arbete) 

 
• Träindustri, Grebo. (Se ovan tabell för riktvärden i Bättre plats för arbete) 

 
• Såg, Holmbo. (Se ovan tabell för riktvärden i Bättre plats för arbete) 

 
• Såg, Mosshult. (Se ovan tabell för riktvärden i Bättre plats för arbete) 

 
• En motorbana för motocross, enduro mm finns i Fröshult. (Ingen rekommendation vad gäller 

avstånd. Bullerriktvärden är avgörande, se ovan under rubriken Riktvärden och 
rekommendationer). 

 
• Bensinstation/-försäljning utanför Grebo (vid Rv 35). (Riktlinjerna i Räddningsverkets handbok 

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, redovisar t ex minimiavstånd på 
25 meter från lossningsplats för tankbilar till bostäder). 

 
• Bensinstation/-försäljning i Kvarnvik. (Se ovan) 

 
• Bensinstationer/-försäljning i Åtvidaberg vid Prästängsvägen, Fågelsångsvägen, Söderleden, 

Bäckgatan samt vid Bryggaregatan. (Se ovan) 
 
• Grustäkt/betongindustri i Vrånghult/Tallåsa. (Bättre plats för arbete anger 500 m till grustäkt, 

200 m till betongindustri) 
 
• Större finmekanisk eller elektronikindustri (Scanfil). (Bättre plats för arbete anger 200 m till 

större finmekanisk eller elektronisk industri) 
 
• Skjutbana 1 norr om Åtvidaberg (Örstorp/Nygård). (Naturvårdsverkets riktvärden bör tillämpas. 

Naturvårdsverket anger att riktvärden klaras vanligtvis vid 500-1000 m avstånd). 
 
• Skjutbana 2 norr om Åtvidaberg (Örstorp/Vrånghult). (Naturvårdsverkets riktvärden bör 

tillämpas. Naturvårdsverket anger att riktvärden klaras vanligtvis vid 500-1000 m avstånd). 
 
• Ställverk Åtvidaberg (vid Håckla reningsverk). (Starkströmsföreskrifterna anger att till närmaste 

brännbara byggnadsdel bör det vara minst 15 meter. Exempel från Riskutredning Häljered 3:1, 
Ale kommun, Sweco, 2012: I rapporten anges att avstånd från ställverk till lokaler där personer 
regelbundet vistas böra vara 25 meter vid 130 kV-ledning.) 

 
• Ridanläggning i Vrånghult. (Länsstyrelsen i Skåne län Vid anläggning med 30-100 hästar bör 

skyddsavståndet från bostäder, skolor o.d. vara minst 200 meter till stall och gödselhantering och 
minst 100-200 meter till område där hästar vistas). 

 
• Reningsverk, Grebo (tillstånd för 2 200 pe). (Bättre plats för arbete anger 300 m <5 000 pe) 
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• Reningsverk, Björsäter (tillstånd för 1 000 pe). (Bättre plats för arbete anger 300 m <5 000 pe) 
 
• Reningsverk, Falerum (tillstånd för 350 pe). (Bättre plats för arbete anger 300 m <5 000 pe ) 

 
• Reningsverk, Yxnerum (tillstånd för 200 pe). (Bättre plats för arbete anger 300 m <5 000 pe ) 

 
 
 
Noterbart: Rapporten Bättre plats för arbete är 20 år gammal. Utgångsläget bör vara att riktvärden 
enligt rapporten uppmärksammas, men en bedömning vid varje särskilt fall bör göras för respektive 
objekt. 

 
 
Transport av farligt gods 

 
Riksväg 35 utgör rekommenderad väg för farligt gods. Ingen väg är utpekad som sekundär led för 
farligt gods. 

 
Rapporten Kartläggning av farligt godstransporter, September 2006, Räddningsverket (numera 
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) redovisar flödesstatistik på vägar genom 
Sverige. 

 
Genom kommunen fördes enligt rapporten från 2006 vid den tiden farligt gods av följande klasser 
och redovisade mänger på ett år: klass 2 (Icke giftig, icke brandfarlig gas, klass 2.2, 0-4400 ton/år), 
klass 3 (brandfarliga vätskor, 100-16500 ton/år), klass 4 (brandfarliga fasta ämnen, klass 4.1, 0-270 
ton/år), klass 6 (giftig substans som troligen kan orsaka ohälsa eller död, klass 6.1, 0-90 ton/år), klass 
8 (frätande ämnen, 0-11600 ton), klass 9 (övriga farliga ämnen och föremål, 0-11500 ton). 

 
Farligt gods kan även komma att transporteras på järnvägen (Tjustbanan). Dock upphörde godstrafik 
på järnvägen hösten 2013 på järnvägen och därmed torde i nuläget inga farligt godstransporter 
passera genom kommunen på järnväg. 

 
Riktvärden mm finns som redovisas ovan under rubriken Riktvärden och rekommendationer. 

 

 
 
Översvämning 

 
Åtvidabergs kommun har generellt en gynnsam placering vad gäller risk för översvämningar i 
vattendrag då kommunen består av fem avrinningsområden som samtliga ligger högst upp i 
vattensystemen. 

 
Generellt saknas stora ansamlingar av hus som ligger nära vattendrag eller sjöar i kommunen. Vid ett 
100-årsflöde med regn handlar det troligen om storleksordningen 1-2,5 meters nivåhöjning i 
vattendragen. 

 
Det finns inget vattendrag i Åtvidabergs kommun som ingår i den översiktliga 
översvämningskarteringen som utförts av MSB/SMHI (MSB 2013). Risk för översvämning finns i 
Ärlångens närområde enligt utförd översvämningskartering av SMHI (Översiktlig 
översvämningskartering längs Stångån, sträckan från Brokind till utloppet i Roxen, 
SMHI/Räddningsverket, 2001). 

 
Översvämningsrisk föreligger mellan Bysjön och centrala Åtvidaberg. Vattendraget Kungsådran 
genom Åtvidabergs tätort är delvis kulverterad, vilket lett till en kapacitetsbrist i vissa delar. 
Konsekvensen då flödet över utskovet är 3 m3/s blir att Kopparvallen blir översvämmad med ett par 
dm. Succesiva förstärkningsåtgärder pågår av ÅVAB. Kommunen har pågående dialog med ÅVAB, 
bl a kring handlingsplan. 
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Räddningstjänstens uppfattning är att Åtvidabergs kommun inte är så drabbad av översvämningar. 
Även Åtvidabergs Vatten AB (ÅVAB) anser att systemen fungerar bra under dimensionerande regn. 

 
VA-anläggning (pumpstation) vid Lillgårdsvägen i Berg med stor risk för översvämning vid stora 
ytvattenflöden uppmärksammas vid fortsatt planering i orten. 

 
Vissa områden vid sjöar ligger relativt lågt över sjöars nivåer. Befintlig sjönära bebyggelse 3-5 m 
över normal vattennivå finns bl a vid Antvardens östra sida, Storån mellan Sjöände och Forsaström, 
ett litet område vid Storån mellan Falerum och Gärdesrum, Skiren vid Börsebo, Södra Tedens norra 
och östra sida, Ristens norra del, Ören vid Krogareviken i nordväst, Bysjöns östra strand och kring 
Adelsnäs, Håcklasjöns västra sida, Fallsjöns nordvästra del, Hövern vid Höstbäck, Hemgölen vid 
Fröjerum, Långsjön vid Fivelsbo, Nedre Virkens sydöstra strand. 

 
I kommunen finns reglerade dammar. Risker finns vid extrema vattenflöden om man måste släppa på 
vattnet förbi dammarna. 

 
Kommunen behöver utarbeta en handlingsplan för översvämningsfrågor. Arbetet med 
dagvattenstrategin samordnas med arbetet med handlingsplanen. 

 
Det finns behov av att se över dagvattenhanteringen och ledningsnätet, då det förekommit ett antal 
översvämningar i samband med skyfall. ÅVAB utför VA-sanering (omläggning av äldre ledningar) i 
olika etapper, där arbetet med dagvatten specialstuderas. 

 
Dagvattenhanteringen behöver utvecklas samt att en dagvattenstrategi tas fram. Bl a att i strategin 
ska prioritet ges åt att utarbeta riktlinjer för dagvattenhantering i samband med bebyggelseplanering. 

 
 
 
Ras- och skredrisk 

 
SGI har bedömt att det föreligger en rasrisk på några platser i Åtvidaberg idag och risken bedöms 
öka i framtiden. De platser som identifierats är några områden vid Åtvidaberg, Falerum och 
Björsäter. 

 
Inga kända problem finns längs Trafikverkets vägar. Trafikverket har åtgärdat stabilitetsproblem för 
riksväg 35 där den passerar Håcklasjön vid Åtvidabergs tärort. 

Kommunala vägar har mycket lite problem med översvämning eller ras och skred. 

Under 2013/2014 påbörjades en förstudie av SGI, på uppdrag av MSB, för områden där 
stabilitetskartering bör utföras. 

 
Avledning av dagvatten påverkar till stor grad risken för ras och skred. Dagvattenavledning bör 
ordnas på ett lämpligt sätt i de områden där det fins förekomster av raskänslig mark. 

 
 
 
Magnetfält 

 
Genom kommunen löper två större kraftledningar med styrkor på 400 kV (stamnät). Likaså finns två 
kraftledningar med styrkor på 130 kV (regionnät). 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). För 130 kV anges i samma tabell att 0,2 µT uppnås vid knappt 60 m 
avstånd från ledning. 
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Fördelningsnät på lägre styrkor än ovan finns inom kommunen, t ex är kraftledningar på ca 20 kV 
vanligt förekommande. För 20 kV anges i nämnda broschyr att 0,2 µT uppnås vid ca 20 m avstånd 
från ledning. 

 
Ett stort antal mobilmaster finns inom kommunen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin web- 
sida (https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-
teknik/mobiltelefoni/basstationer/ ) bl a följande angående mobilmaster; "På avstånd större än några 
tiotals meter från antennerna är exponeringen mycket låg. I många fall där allmänheten varit oroad, 
har exponeringsnivån varit mindre än en tusendel av referensvärdena". 
 
 

 

Beskrivning av föreslagen översiktsplan 
 
Beroende på samhällsutvecklingen och behovet av nya bostäder mm finns det i stort två olika 
scenarior för Åtvidabergs tätort. Förtätning eller exploatering av ny mark. Åtvidabergs tätort kan i 
första hand växa inom befintliga bebyggelseområden. Inom tätorten finns möjlighet att ytterligare 
förtäta bebyggelsen. 

 
Det andra scenariot för Åtvidabergs tätort innebär ett framtida behov av ny mark för efterfrågan av 
nya bostäder mm. Plankartan visar främst en utbyggnadsriktning mot storstadsregionen i norr 
(Linköping-Norrköping). Riktningen känns även naturlig med de markområden som kan vara rimliga 
att nyttja för bebyggelse. 

 
Även ny väglänk föreslås vid Berg till länsväg 741 mot Björsäter för att kunna ge förutsättningar för 
kollektivtrafik via Berg till Björsäter. 

 
Grebo har liknande förutsättningar som Åtvidaberg vad gäller strategin för utbyggnad. Här gäller det 
främst bostäder samt ny idrottsplats vid skolan. Diskussioner har under en längre tid förts med 
Trafikverket om att hitta en bättre lösning för riksvägen genom Grebo. Kring riksvägen genom orten 
redovisas marken därför som ett utredningsområde i ÖP. 

 
Motivet till vald strategi för Grebo är precis som Åtvidaberg att vara en viktig bostadsort även 
regionalt genom att erbjuda ett boende utanför Linköping och Norrköping. Grebos läge innebär 
möjlighet till arbetspendling även till de större städerna i regionen. 

 
Utbyggnad av bostäder och några områden verksamheter föreslås i Björsäter. LIS-områden föreslås 
längs vägen mellan Åtvidaberg och Björsäter för att knyta samman Åtvidaberg och Björsäter. 

 
Falerum ligger i sydöstra delen av kommunen. I översiktsplanen föreslås nya områden av bostäder, 
verksamheter mm. På orten finns Klädhuset som är kommunens största besöksmål. Verksamheter 
föreslås i anslutning till detta. Även övernattningsmöjligheter för besökare till besöksmål i Falerums- 
området ges möjligheter till genom planen. 

 
De mindre orterna Hannäs, Kvarnvik och Yxnerum har en egen prägel och lokalisering som är 
lämpliga att utveckla ytterligare. På plankartan och i denna handling benämns respektive ort som 
"Mindre orter” och avser utvecklingsområden för bebyggelse. 

 
Planen redovisar utvecklingsområden för boende kring sjöarna Önn, Fåfallasjön, Antvarden, 
Fallsjön, Vin, Risten - Missmyra samt Risten - Lakvik. Dessa är s k LIS-områden. Dessa områden 
kan ge möjligheter för såväl permanent- som fritidsboende och uthyrningsverksamhet. 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/basstationer/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/basstationer/
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Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder 
 
 

Riksintressen 
 
 
Följande riksintressen berörs inom kommunen; 

 
• Riksintresse för kommunikationer, (järnväg/järnvägsstation samt väg) 
• Riksintresse för naturvård 
• Riksintresse för kulturmiljövård 
• Riksintresse för friluftsliv 
• Riksintresse Natura 2000 (habitatdirektivet samt fågeldirektivet) 
• Riksintresse hinderfritt flyg, försvarsmakten 
• Riksintresse väderradar samt väderradar samråd- och stoppområde, försvarsmakten 

Se vidare i delen Planeringsförutsättningar för mer beskrivning mm kring dessa. 

Sammanfattningsvis görs nedan översiktliga bedömning och redovisning för riksintressen: 

Riksintresse naturvård: Stora delar (nordvästra delen) omfattas av riksintresse för naturvård 
("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"). Översiktsplanen har utformats på sådant sätt så att skyddad 
och klassad natur bevaras i största möjliga mån. 

 
Falerumsområdet omfattas av riksintresse för naturvård ("Uknadalen"). Riktlinjerna är att beakta 
klassade naturvärden så att ingen betydande påverkan sker på riksintresse för naturvård. Upprättade 
eklandskapsinventeringar för Grebo och Åtvidaberg studeras vid utbyggnad och förtätningar inom 
tätorterna. 

 
Sjön Yxningen omfattas av riksintresse för naturvården (”Yxningen-Borkhult”). Endast mindre 
kompletteringar föreslås i Yxnerum och lokalisering utanför strandskyddsområde eftersträvas i första 
hand. Översiktsplanen anger att dagvattenhantering mm intill sjöar såsom Yxningen särskilt måste 
uppmärksammas, liksom att exploatör skall visa att mark- och vattenförhållandena är sådana att 
vattenförekomsten inte påverkas oskäligt negativt. 

 
Sammantaget görs bedömningen för riksintresset för naturvården att ingen betydande miljöpåverkan 
sker som helhet för riksintresset, då stor hänsyn totalt sett tagits till klassad natur inom intresset i 
samband med förslagna utbyggnadsområden i översiktsplanen. 

 
Natura 2000: Vid planering av eventuell ny bebyggelse i anslutning till Natura 2000-område kan 
tillstånd komma att krävas enligt miljöbalken 7 kap. 28 a § om påverkan på miljön riskerar att ske på 
ett betydande sätt. Samråd skall ske med Länsstyrelsen. Riktlinjerna är att beakta Natura 2000- 
objektet så att ingen betydande påverkan sker på detta. Ovan åtgärder är exempel på parametrar att 
uppmärksamma. 

 
Inga utbyggnadsområden föreslås inom Natura 2000-områden inom Åtvidabergs tätort. Vid 
förtätningar i tätorten behöver Natura 2000-områden ändå uppmärksammas så att inte betydande 
påverkan sker indirekt på riksintresset. 

 
Hästenäs kyrkskogs naturreservat vid Yxningen är Natura 2000-område - såväl enligt 
habitatdirektivet som fågeldirektivet. Försiktig förtätning och komplettering med bostäder kring 
befintlig bebyggelse och längs länsvägarna i anslutning till naturreservatet/Natura 2000-området 
bedöms kunna ske. Ingen ny bebyggelse avses lokaliseras inom naturreservatet/Natura 2000-område. 

 

Med hänsyn till naturreservatet bör t ex byggnadshöjd och avstånd mellan byggrätt och större eller 
känsliga träd studeras i fortsatt detaljplanearbete så ej påverkan sker, t ex skuggning. Även 
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avgränsning via staket längs tomtgränser e dyl kan eventuellt vara fördelaktigt för att minska 
påverkan på naturreservatet. Man bör även studera eventuella barriäreffekter för växter och djur 
mellan naturreservatets delar i det fortsatta planarbetet. 

 
För att skydda Storån i bl a Falerum av Natura 2000 behöver åtgärder föreslås i efterföljande 
detaljplanearbeten. Åtgärder kan t ex vara särskilda områden för dagvattenhantering, avskärande 
dagvattenstråk mellan bebyggelsen och ån etc. Vidare kan bestämmelser i detaljplanen införas om 
dagvattenhantering. Likaså kan villkoras i detaljplanen att genomförandeavtal som reglerar 
dagvattenhanteringen upprättas innan bygglov ges för byggnation av bostäder mm i berört område. 
Dagvattenhanteringen studeras särskilt vid planering i anslutning till ån. Mot bakgrund av ovan är 
bedömningen att negativ påverkan av vattendraget kan undvikas genom att försiktighetsåtgärder 
vidtas. 

 
Inom kommunen i övrigt finns ytterligare Natura 2000-områden. Ingen exploatering föreslås i ÖP 
kring dessa områden. Ingen påverkan torde därmed ske för dem. 

 
Riksintresse friluftsliv: I Åtvidabergs kommun finns endast ett område av riksintresse för friluftsliv 
och det är Ärlången som utgör en del av riksintresset för Kinda kanal. I Ärlångens sydligaste del 
finns befintlig båthamn och badplats. Camping föreslås i direkt anslutning till dessa. Med en 
förbättrad hamn och en eventuell gästhamn i koppling till Ärlången, som har nationella förbindelser, 
kan Grebo utvecklas som besöksort både från land och vatten. 

 
Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen bedöms vara god i dagsläget och kan bibehållas genom 
förslaget, särskilt genom tillägg av en gästhamn och en promenadstig. Vid en planläggning bör 
säkerställas att passage finns närmast vattnet för allmänheten, att campingen inte får inhägnas samt 
att allmänheten ska kunna ta sig genom campingen till vattnet. De åtgärder som berör 
våtmarken/strandängen får endast ske restriktivt med hänsyn till våtmarkens bibehållande och  
värden, vilket bedöms vara möjligt. Strandens växt- och djurliv i övrigt bör inte påverkas då förslaget 
främst innebär mindre ingrepp eller berör redan ianspråktagen mark. Sammantaget görs  
bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan kommer att ske som helhet för riksintresset för 
friluftslivet genom ovan åtgärder. 

 
Det bör noteras att det förekommer ett riksintresseområde för friluftslivet – Riseboområdet – vid sjön 
Antvarden beläget direkt utanför kommungränsen i Kalmar län. Detta uppmärksammas vid eventuell 
planering i närområdet. 

 
Riksintresse kulturmiljövård: Inom kommunen finns 4 riksintressanta kulturmiljöer, Åtvidaberg – 
Adelsnäs, Uknadalen, Långserums by samt Mormorsgruvan. 

 
När det gäller riksintresset för kulturmiljövården bedömer kommunen det möjligt till viss utbyggnad 
av ny bostadsbebyggelse och nya verksamheter inom intresset. Kommunen är beroende av den 
inflyttning som kan ske med hjälp av att erbjuda attraktivt boende. Kommunen anser att de  
föreslagna områdena bör prövas via detaljplan för att ge visshet om att respektive projekt blir bra 
utifrån de samlade värdena i området. Komplettering med ny bebyggelse inom riksintresset ska ske 
till grund för platsens specifika förutsättningar. Det gäller exempelvis anpassning till den befintliga 
och historiska bebyggelsestrukturen, byggnadens placering inom tomtområdet, förhållandet till äldre 
vägnät, taklutning, fasadmaterial och anpassning till topografi och grönstrukturer. Nya hus som är 
anpassade till kulturmiljön, byggda enligt lokal byggnadstradition, men med en modern identitet kan 
komplettera kulturmiljön och kan komma till stånd utan att riksintresset påtagligt skadas. Exempelvis 
kan större bebyggelseanläggningar, okänsligt placerad bebyggelse eller avvikande byggnadshöjder 
skada riksintresset. Detta behöver uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
Generellt är det viktigt att komplettering av bebyggelse eller annat sker med stor varsamhet och att  
ny bebyggelse anpassas till kulturmiljöns karaktärsdrag. Det gäller såväl placering som exteriört och 
utformning (t ex fasadmaterial, färgval, volym, taklutning mm). Komplettering av bostadshus i direkt 
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anslutning till känsliga kulturmiljöer studeras särskilt i samverkan med antikvarisk expertis. 
Skyddsbestämmelser i detaljplan kan bli aktuellt. 

 
Riksintressen i övrigt: När det gäller riksintressen för kommunikationer och försvarets 
angelägenheter avser kommunen värna om dessa riksintressen. 

 
I de föreslagna utbyggnads-/utvecklingsområden samt LIS-områden i översiktsplanen berörs inte 
Hannäs, Kvarnvik, Önn eller Fåfallasjön av något riksintresse. 

 
Nedan följer en mer ingående genomgång av respektive riksintresse och konsekvenser till följd av 
översiktsplanen. 

 
 
 
Riksintresse för naturvården 

 
Tre riksintresseområden för naturvården finns inom kommunen. Dessa är "Eklandskapet Linköping- 
Åtvidaberg", "Yxningen-Borkhult" samt "Uknadalen". 

 
Nedan följer en genomgång av riksintresset för naturvården och konsekvenser till följd av 
översiktsplanen (för respektive ort/berört bebyggelseområde) samt förslag till åtgärder och riktlinjer. 

 
Åtvidaberg 
Hela Åtvidabergs tätort omfattas av riksintresse för naturvård ("Eklandskapet Linköping- 
Åtvidaberg"). 

 
Eklandskap (värdekärnor) förekommer inom flera delar i tätorten. Ett flertal objekt med naturvärden 
finns enligt eklandskapsinventering från 2006 (objekten har legat till grund för nytt 
naturvårdsprogram för kommunen). 

 
I nordöstra delen, vid Norra Botorp, berörs något mindre ett område som utgör eklandskap 
(värdekärnor) och samtidigt är av klass 1 i naturvårdsprogrammet. 

 
Det är möjligt att i huvudsak spara detta ekområde vid en utveckling av bostäder med en hänsynsfull 
planering. Riktlinjerna är att bibehålla detta ekområde (klass 1) vid en exploatering i området. 

 
Vid föreslaget utbyggnadsområde i Nygård, berörs ett område som utgör naturvärde av klass 1 enligt 
naturvårdsprogrammet. Även 3 st objekt av klass 4 berörs i denna del. Vid Mälingsbo finns några 
mindre objekt av klass 1 enligt naturvårdsprogrammet. Riktlinjerna är att bibehålla objekt av klass 1  
i största möjliga mån vid en exploatering i området. 

 
Ädellövskog (objekt av klass 1 enligt naturvårdsprogrammet) i Östra Basthagen tangeras av 
föreslaget förtätningsområde. I Villahagen står ett par solitärträd (ek, klass 1 naturvårdsprogrammet) 
som beaktas. Nämnda objekt studeras vid fortsatt planering och bör i möjligaste mån bevaras vid 
utbyggnad. 

 
Vid föreslaget verksamhetsområde vid Håckla finns enstaka objekt av klass 1 enligt 
naturvårdsprogrammet. Nämnda objekt studeras vid fortsatt planering och bör i möjligaste mån 
bevaras vid utbyggnad. 
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Utöver ovan naturvärden berörs ett antal områden av naturvårdsprogram klass 4 i 
utbyggnadsförslaget. 

 
Nämnda objekt studeras vid fortsatt planering och bör i möjligaste mån bevaras vid utbyggnad. 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 (t ex ekområden) och 
skogsområden mm, upprätthålla spridningskorridorer och hantera skötselfrågor i fortsatt arbete. 

 
Övriga klassade eklandskap liksom annan klassad värdefull natur såsom områden med naturvärden 
enligt Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper, ängs- och betesmark, våtmark, skogligt biotopskydd, 
naturvårdsavtal bevaras i Åtvidaberg. Föreslagna utbyggnadsområden, väglänkar mm ianspråktar ej 
nämnda naturvärden - utöver de som redovisats ovan - utan har medvetet placerats intill 
naturvärdena. Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden så att ingen betydande påverkan 
sker på objekten eller riksintresset för naturvård. Naturvårdsprogram samt upprättad 
eklandskapsinventering från 2006 studeras vid utbyggnad och förtätningar inom tätorten. 

 
BEDÖMNING: Sammantaget för Åtvidabergs-området görs bedömningen att ingen betydande 
miljöpåverkan sker som helhet för riksintresset för naturvård då stor hänsyn totalt sett tagits till 
klassad natur i området. Se även Temakartor. 

 
 
Berg 
Större delen av Berg omfattas av det större sammanhängande riksintresset för naturvården i 
västra/norra delen av kommunen ("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"). 

 
I Berg finns enstaka ekdunge samt 3-4 grova ekar av klass 1 enligt naturvårdsprogrammet som 
berörs/tangeras av föreslagen utbyggnad. Inga objekt "eklandskap (värdekärnor)" finns inom 
föreslagna utbyggnadsområden. 

 
Nämnda objekt studeras vid fortsatt planering och bör i möjligaste mån bevaras vid utbyggnad. 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 (t ex ekområden) och 
skogsområden mm, upprätthålla spridningskorridorer och hantera skötselfrågor i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Sammantaget för Berg-området görs bedömningen att ingen betydande 
miljöpåverkan sker som helhet för riksintresset för naturvård då stor hänsyn totalt sett tagits till 
klassad natur i området. Se även Temakartor. 

 
 
Grebo 
Hela Grebo omfattas av riksintresse för naturvård ("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"). 

 
I sydöstra delen, sydost om Garpbergsvägen, tangeras ett område som utgör eklandskap 
(värdekärnor) och samtidigt är av klass 1 i naturvårdsprogrammet. Föreslaget utbyggnadsområde, 
som utgör öppen mark (öppen hage), har i naturvårdsprogrammet klassats som klass 4. Området 
tangerar även ängs- och betesmark enligt Länsstyrelsens inventering. 

 
Ekar sydost om Garpbergsvägen bör i största möjligaste mån bibehållas. Ny bebyggelse måste 
särskilt studeras vid efterföljande planläggning utifrån de värdefulla landskapselementen med ekar 
mm i området. Riktlinjerna är att området med eklandskapet uppmärksammas och studeras särskilt i 
fortsatt planering, med målsättningen att minimera påverkan vid en exploatering i området. Risk 
finns att en viss påverkan kan komma att ske på detta enskilda eklandskap om inte hänsynstagande 
görs i detaljplanearbete. 

 
Ärlången strandäng, som även är våtmark, kan komma att beröras av föreslaget område för camping. 
Strandängen/våtmarken är även av klass 3, naturvårdsprogrammet. Även mindre området Lundby 
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ädellövskog (klass 1, naturvårdsprogrammet) vid badplatsen omfattas. 
Ädellövskogen/strandängen/våtmarken vid Ärlången uppmärksammas och studeras i fortsatt 
planering för eventuell camping mm. Riktlinjerna är att inte göra intrång på detta 
våtmarksområde/strandäng vid en exploatering i området. Det är möjligt att spara detta naturvärde 
vid en utveckling av camping mm med en hänsynsfull planering. Fri passage mm längs strandlinjen 
ger förutsättningar för bevarande av nämnda objekt. 

 
Höga värden (ek-/lövskog, klass 1) finns i nordväst, vid Spökarebacken/Norrby. Dessa är möjliga att 
bevara vid hänsynsfull planering. Spridningskorridorer till objekten bör studeras i fortsatt arbete. 

 
Vidare finns några ekar och naturobjekt (klass 4) enligt naturvårdsprogrammet som hamnar inom 
utredningsområde för riksväg 35. Detta behöver uppmärksammas i samband med utredning inom 
ramen för riksvägens studier. 

 
Rödlistade arter finns i olika delar inom orten enligt eklanskapsinventering från 2014. Dessa studeras 
i fortsatt planering. 

 
Utöver ovan naturvärden berörs ett antal objekt av klass 4 (lägst klassning) enligt 
naturvårdsprogrammet. 

 
Övriga klassade eklandskap liksom annan klassad värdefull natur såsom områden med naturvärden 
enligt Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper, ängs- och betesmark, våtmark, skogligt biotopskydd, 
naturvårdsavtal bevaras i Grebo. Föreslagna utbyggnadsområden, väglänk mm ianspråktar ej nämnda 
naturvärden - utöver de som redovisats ovan - utan har medvetet placerats intill naturvärdena. 
Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden vid så att ingen betydande påverkan sker på 
objekten eller riksintresset för naturvård. Naturvårdsprogram samt upprättad eklandskapsinventering 
från 2014 för Grebo studeras vid utbyggnad och förtätningar inom tätorten. 

 
BEDÖMNING: Sammantaget för Grebo-området görs bedömningen att ingen betydande 
miljöpåverkan sker som helhet för riksintresset för naturvård då stor hänsyn totalt sett tagits till 
klassad natur i området. Dock behöver område vid Spökarebacken/Norrby särskilt uppmärksammas i 
fortsatt arbete så att inte betydande påverkan sker. Likaså uppmärksammas naturvärden inom 
utredningsområde för Rv 35. Se även Temakartor. 

 
 
Björsäter 
Hela Björsäter omfattas av riksintresse för naturvård ("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"). 
I Björsäter föreslås ny bebyggelse där ett klassat objekt "eklandskap (värdekärnor)" - ekområde 
mellan fotbollsplanen och länsväg 741 - berörs av en eventuell utbyggnad. Ett par klassade objekt, 
"eklandskap (värdekärnor)", väster om kyrkan tangeras. Likaså finns objekt vid norra delen av 
Kärringtrötteberget. Objekten är även av klass 1 i naturvårdsprogrammet. 

 
Det är möjligt att spara dessa ekområden vid en utveckling av bostäder med en hänsynsfull 
planering. Spridningskorridorer till objekten bör studeras i fortsatt arbete. 

 
Noterbart att detaljplanearbete pågår vid Kärringtrötteberget. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta dessa naturvärden i Björsäter så att ingen betydande 
påverkan sker på enstaka objekt eller riksintresset för naturvården. 

 
 
Falerum 
Hela Falerum omfattas av riksintresse för naturvård ("Uknadalen"). "Sprickdalgången med den 
odlade dalbottnen och de omgivande branta bergssidorna bildar tillsammans ett utomordentligt 
värdefullt och tilltalande landskap", enligt riksintressebeskrivningen. 
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Då hela Falerum med omgivning är av riksintresse blir det ofrånkomligt med en viss påverkan på 
riksintresset då ny bebyggelse föreslås, oavsett lokalisering i orten. ”N-områden” i nordväst samt vid 
reningsverket ligger relativt nära Storån och berör objektet ”Falerum vattendrag mm” 
(objektbeteckning Å205, med bäckraviner, landskapsformationer mm) enligt naturvårdsprogrammet 
(klass 1). Noterbart är att ingen ny bebyggelse föreslås där klassade naturvärden i övrigt direkt 
berörs. 

 
Sammantaget kommer en viss miljöpåverkan på naturmiljön och landskapet (Uknadalen) att ske 
genom föreslagen planering. Bedömningen är att en föreslagen utbyggnad i Falerum dock inte 
innebär en betydande miljöpåverkan. Denna bedömning görs då stor hänsyn tagits till klassad natur, 
såsom eklandskap (värdekärnor), nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, ängs- och betesmark, områden 
med naturvårdsavtal, sumpskogar etc. 

 
BEDÖMNING: Viss miljöpåverkan på naturmiljön och landskapet (Uknadalen), som omfattar hela 
Falerumsområdet med omgivningar, är oundvikligt. Föreslagen utbyggnad bedöms dock inte vara av 
den storleksordningen att den innebär betydande miljöpåverkan. Bebyggelse föreslås i huvudsak där 
klassade naturvärden i övrigt inte direkt berörs. 

 
 
Yxnerum 
Yxningen med omgivning inklusive sydvästra delen av Yxnerum omfattas av riksintressant 
naturmiljö ("Yxningen-Borkhult"). 

 
Del av riksintresset som hamnar inom det schematiskt avgränsade utvecklingsområdet för 
bebyggelse gällande Yxnerum, innefattar mindre del av klassade objekt i form av eklandskap 
(värdekärnor) tillika ängs- och betesmark (samma omfattning). 

 
Inom riksintresset berörs något mindre klassat objekt i form av eklandskap (värdekärnor) tillika 
ängs- och betesmark. Strandskyddsområde för Yxningen ingår även i riksintressets utbredning. 

 
En ekskog (klass 2, naturvårdsprogrammet) återfinns vid kursgården. 

 
Vid kyrkan finns några grova ekar (klass 2, naturvårdsprogrammet). Bäcken som passerar kyrkan är 
av klass 4 enligt naturvårdsprogrammet 

 
Ett objekt av klass 4 enligt naturvårdsprogrammet (nordväst om kyrkan/länsvägen) har inslag av 
ekbestånd (utgör även naturvårdsavtal enligt Skogsstyrelsen). 

 
Det är möjligt att spara dessa klassade objekt vid en utveckling av bostäder med en hänsynsfull 
planering. Försiktig förtätning och komplettering med bostäder mm inom orten bedöms kunna ske. 
Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden inom riksintresset i Yxnerum så att ingen 
betydande påverkan sker på objekten eller riksintresset. 

 
Bebyggelse bör lokaliseras utanför strandskyddsområde för Yxningen. Dock bör en mindre 
utveckling av befintliga båtplatser i begränsad omfattning vara möjlig utan att betydande påverkan 
sker på riksintresset för naturvården. 

 
BEDÖMNING: Negativ påverkan av riksintresset kan undvikas genom att försiktighetsåtgärder 
vidtas. 

 
 
Fallsjön 
Området omfattas av det större sammanhängande riksintresset för naturvården i västra/norra delen av 
kommunen ("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"). 

 
Inom LIS-området finns ett område som utgör eklandskap (värdekärnor) tillika äng- och betesmark. 
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Det torde vara möjligt att spara ekområdet/ängs- och betesmarken, liksom nyckelbiotopen i norr, vid 
en utveckling i området med en hänsynsfull planering. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta naturvärden i Fallsjön-området så att ingen betydande 
påverkan sker på objekten eller riksintresset för naturvården. 

 
 
Vin 
Området omfattas av det större sammanhängande riksintresset för naturvården i västra/norra delen av 
kommunen ("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"). 

 
Inget område utgör eklandskap (värdekärnor) inom eller i närheten av LIS-området. Inom eller i 
direkta närheten av LIS-området finns ej heller någon klassad natur (enligt t ex Länsstyrelsens eller 
Skogsstyrelsens redovisning) i övrigt. 

 
I Vins LIS-område föreslås därmed ingen ny bebyggelse på klassat objekt "eklandskap 
(värdekärnor)" e dyl inom riksintresset för naturvård. 

 
BEDÖMNING: Ingen nämnvärd påverkan på riksintresset för naturvård kommer att ske. 

 
 
Risten - Missmyra 
LIS-området vid Missmyra ligger strax öster om det större sammanhängande riksintresset för 
naturvården i västra/norra delen av kommunen ("Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg"), men 
omfattas ej av riksintresset. 

 
Dock uppmärksammas eventuella åtgärder på tillfart till området som sker genom riksintresset förbi 
eklandskap (värdekärnor) i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Då riksintresset för naturvård inte berörs sker ingen påverkan på detta intresse. 

 
 
Övriga orter mm 
Hannäs, Kvarnvik, Önn, Fåfallasjön, Antvarden samt Risten - Lakvik omfattas ej av riksintresse för 
naturvård. 

 
Då riksintresse för naturvård inte berörs i nämnda områden sker ingen påverkan på detta intresse. 

BEDÖMNING: Sammantaget påverkas inte riksintresset för naturvård. 

 
Riksintresse, Natura 2000-områden 

 
18 stycken Natura 2000-områden finns inom kommunen. Nedan följer en genomgång av Natura 
2000-områden och konsekvenser till följd av översiktsplanen samt förslag till åtgärder och riktlinjer. 

 
Åtvidaberg 
Natura 2000-områden (enligt Habitatdirektivet) finns inom tätorten. Objekten är "Åtvidabergs tätort" 
(SE0230301) samt "Adelsnäs" (SE0230129). Dessa objekt är uppdelade i flera 
delområden/grönområden. 

 
Inga utbyggnadsområden eller förtätningsområden föreslås inom Natura 2000-områden inom 
Åtvidabergs tätort. Vid förtätningar i tätorten behöver Natura 2000-områden ändå uppmärksammas 
så att inte betydande påverkan sker indirekt på riksintresset. Vid planering av eventuell ny 
bebyggelse i anslutning till Natura 2000-område kan tillstånd komma att krävas enligt miljöbalken 7 



41 
 

kap. 28 a § om påverkan på miljön riskerar att ske på ett betydande sätt. Samråd skall ske med 
Länsstyrelsen. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att inte göra intrång på Natura 2000-områden vid en förtätning i 
tätorten. 

 
 
Falerum 
Storån som rinner genom Falerum är av Natura 2000-dignitet. Endast ett föreslaget 
utbyggnadsområde (vid Mariedal) ligger i direkt anslutning till ån. Några utbyggnadsområden ligger 
relativt nära ån. 

 
För att skydda vattendraget av Natura 2000 behöver åtgärder föreslås i efterföljande 
detaljplanearbeten. Åtgärder kan t ex vara särskilda områden för dagvattenhantering 
(infiltrationsytor, dagvattendamm e dyl), avskärande dagvattenstråk mellan bebyggelsen och ån etc. 
Vidare kan bestämmelser i detaljplanen införas om att takvatten ska ledas ovan mark samt att 
dagvatten ska renas så att infiltration kan ske innan dagvattnet når vattendraget. Likaså kan villkoras 
i detaljplanen att genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen upprättas innan bygglov ges 
för byggnation av bostäder mm i berört område. Inga åtgärder/byggande (fundament e dyl), grävning 
mm avses ske i vattnet genom föreslagen utbyggnad. Dagvattenhanteringen studeras särskilt vid 
planering i anslutning till ån. 

 
Vidare är viktigt att bevara träd och vegetation intill ån, bl a eftersom skuggning är viktigt för öring. 
Även död ved är betydelsefullt att bevara i vattnet för öringens skull. 

 
Vid planering av eventuell ny bebyggelse i anslutning till Natura 2000-område kan tillstånd komma 
att krävas enligt miljöbalken 7 kap. 28 a § om påverkan på miljön riskerar att ske på ett betydande 
sätt. Samråd skall ske med Länsstyrelsen. Riktlinjerna är att beakta Natura 2000-objektet så att ingen 
betydande påverkan sker på detta. Ovan åtgärder är exempel på parametrar att uppmärksamma. 

 
Mot bakgrund av ovan är bedömningen att negativ påverkan av vattendraget kan undvikas genom att 
försiktighetsåtgärder vidtas. 

 
BEDÖMNING: Med dessa försiktighetsåtgärder bör inte vattendraget och dess naturvärden i stort 
påverkas negativt av föreslagen utbyggnad. 

 

Yxnerum 
Hästenäs kyrkskogs naturreservat vid Yxnerum/Yxningen är även Natura 2000-område - såväl enligt 
habitatdirektivet som fågeldirektivet. Naturreservatet är uppdelat i delområden båda sidor länsvägen. 
Försiktig förtätning och komplettering med bostäder kring befintlig bebyggelse och längs 
länsvägarna i anslutning till naturreservatet/Natura 2000-området bedöms kunna ske. Dock bör ingen 
ny bebyggelse tillåtas inom naturreservatet/Natura 2000-område. 

 
Med hänsyn till naturreservatet bör t ex byggnadshöjd och avstånd mellan byggrätt och större eller 
känsliga träd studeras i fortsatt detaljplanearbete så ej påverkan sker, t ex skuggning. Även 
avgränsning via staket längs tomtgränser e dyl kan eventuellt vara fördelaktigt för att minska 
påverkan på naturreservatet. 

 
Vid planering av eventuell ny bebyggelse i anslutning till Natura 2000-område kan tillstånd komma 
att krävas enligt miljöbalken 7 kap. 28 a § om påverkan på miljön riskerar att ske på ett betydande 
sätt. Samråd skall ske med Länsstyrelsen. Riktlinjerna är att beakta Natura 2000-objektet så att ingen 
betydande påverkan sker på detta. Ovan åtgärder är exempel på parametrar att uppmärksamma. 

 
BEDÖMNING: Ingen negativ påverkan bedöms ske genom att försiktighetsåtgärder vidtas. 
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Övriga orter mm 
I Berg, Grebo, Björsäter, Hannäs, Kvarnvik, Önn, Fåfallasjön, Antvarden, Fallsjön, Vin, Risten - 
Missmyra samt Risten - Lakvik finns inga Natura 2000-områden i omgivningarna. 

 
BEDÖMNING: Ingen påverkan på Natura 2000-område sker därmed vid en utveckling i dessa 
områden. 

 

 
 
Övrigt 

 

 
Natura 2000-områden i övrigt i kommunen påverkas eller förändras ej med anledning av 
översiktsplanen. 

 
 
 
 
Riksintresse för kulturmiljövården 

 
Åtvidaberg 
Större delen av tätorten omfattas av riksintressant kulturmiljö, Åtvidaberg - Adelsnäs (Åtvids 
socken). Enligt riksintressebeskrivningen är "Åtvidabergs bruksmiljö av stort social- och 
industrihistoriskt intresse, framvuxen ur en medeltida gruvhantering på platsen. Baroniet Adelsnäs, 
det enda av sitt slag i landet. (Herrgårdsmiljö)". 

 
Några förtätningsområden föreslås inom riksintresset för kulturmiljövården inom Åtvidabergs tätort. 
Riksintresset för kulturmiljövården inom Åtvidaberg uppmärksammas och studeras i fortsatt 
planering vid förtätningar inom riksintresset. Vid förtätning i tätorten behöver djupare analys göras. 

 
Generellt är det viktigt att komplettering av bebyggelse eller annat sker med stor varsamhet och att  
ny bebyggelse anpassas till kulturmiljöns karaktärsdrag. Det gäller såväl placering som exteriört och 
utformning (t ex fasadmaterial, färgval, volym, taklutning mm). Komplettering av bostadshus i direkt 
anslutning till känsliga kulturmiljöer studeras särskilt i samverkan med antikvarisk expertis. 
Skyddsbestämmelser i detaljplan kan bli aktuellt. 

 
Den gröna staden "Trädgårdsstaden" är planeringsförebilden. 1905 års stadsplan är grunden för 
Åtvidabergs tätort, med trädgårdsstaden som ideal. I den fanns en tanke om en viss karaktär för 
staden, med träd, 1800 m2 stora tomter, grönytor mm. Denna princip gällde under lång tid. Detta 
tankesätt kan vara en värdegrund att ha som utgångspunkt i fortsatta planeringen. Platsens själ och 
historik är viktig att förhålla sig till. 

 
BEDÖMNING: Komplettering av bebyggelse bedöms kunna ske så att riksintresset inte påtagligt 
påverkas. Vid förtätning i tätorten behöver dock en djupare analys göras så att bebyggelse kan 
anpassas till kulturmiljön på lämpligt sätt. 

 
 
Falerum 
Hela Falerum omfattas av riksintresse för kulturmiljövården ("Uknadalen"). Enligt 
riksintressebeskrivningen är det en "komplex dalgångsbygd med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet med järnbruks- och bymiljöer som speglar samspelet mellan tidig industri och 
bondesamhälle". 

 
På fastigheten Falerum 1:2 finns byggnadsminnen (11 objekt). Ett mindre utbyggnadsområde 
föreslås i direkt anslutning till dessa byggnadsminnen. Bebyggelse i anslutning till dessa 
byggnadsminnen studeras vid efterföljande detaljplanearbeten. I detaljplanen studeras utformning, 
volym färg mm med hänsyn till nämnda byggnadsminnen så att ingen betydande påverkan sker på 
dessa. 
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Generellt är det viktigt att komplettering av bebyggelse i Falerum sker med stor varsamhet och att ny 
bebyggelse anpassas till kulturmiljöns karaktärsdrag. Det gäller såväl placering som exteriör och 
utformning. 

 
BEDÖMNING: En komplettering av bebyggelse enligt översiktsplanens förslag bedöms vara rimlig 
utifrån riksintressets övergripande perspektiv. 

 
 
Övriga orter mm 
Berg, Grebo, Björsäter, Hannäs, Kvarnvik, Yxnerum, Önn, Fåfallasjön, Antvarden, Fallsjön, Vin, 
Risten - Missmyra samt Risten - Lakvik omfattas ej av riksintresse för kulturmiljövård. 

 
BEDÖMNING: Då riksintresse för kulturmiljövård inte berörs sker ingen påverkan på detta intresse. 

 
 
 
 
Riksintresse för friluftslivet 

 
Grebo 
Ärlången och strandskyddat område på land är av riksintresse för friluftslivet. 

 
I Ärlångens sydligaste del finns befintlig båthamn och badplats. Camping föreslås i direkt anslutning 
till dessa. Med en förbättrad hamn och en eventuell gästhamn i koppling till Ärlången, som har 
nationella förbindelser, kan Grebo utvecklas som besöksort både från land och vatten. 

 
Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen bedöms vara god i dagsläget och kan bibehållas genom 
förslaget, särskilt genom tillägg av en gästhamn och en promenadstig. Vid en planläggning bör 
säkerställas att passage finns närmast vattnet för allmänheten, att campingen inte får inhägnas samt 
att allmänheten ska kunna ta sig genom campingen till vattnet. 

 
De åtgärder som berör våtmarken/strandängen får endast ske restriktivt med hänsyn till våtmarkens 
bibehållande och värden, vilket bedöms vara möjligt. Strandens växt- och djurliv i övrigt bör inte 
påverkas då förslaget främst innebär mindre ingrepp eller berör redan ianspråktagen mark. 

 
BEDÖMNING: Sammantaget görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan kommer att ske 
som helhet för riksintresset för friluftslivet om allmänhetens tillgänglighet till vattnet säkerställs. 
Närmast vattnet kan en utveckling av camping mm ske om naturvärden beaktas. 

 
 
Övriga orter mm 
Åtvidaberg, Berg, Björsäter, Falerum, Hannäs, Kvarnvik, Yxnerum, Önn, Fåfallasjön, Antvarden, 
Fallsjön, Vin, Risten - Missmyra samt Risten - Lakvik omfattas ej av riksintresse för friluftslivet. 

 
Det bör noteras att det förekommer ett riksintresseområde för friluftslivet – Riseboområdet – vid sjön 
Antvarden beläget direkt utanför kommungränsen i Kalmar län. Föreslaget LIS-område vid 
Antvarden är ca 1 km från riksintresset. Ingen påverkan bedäms därmed ske. 

 
BEDÖMNING: Då riksintresse för friluftslivet inte berörs sker ingen påverkan på detta intresse. 
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Riksintresse kommunikationer 
 

 
BEDÖMNING: Riksintresset påverkas inte negativt. Se nedan. Kommunen kommer att verka för att 
bibehålla järnvägstrafiken genom kommunen. 

 
Åtvidaberg 
Riksväg 35 och järnvägen genom området är av riksintresse för kommunikationer. 
Bebyggelseutvecklingen planeras och utformas så att inte riksvägen samt järnvägen som är av 
riksintresse för kommunikationer påverkas negativt. 

 

 
 
Grebo 
Riksväg 35 är av riksintresse. Diskussioner har under en längre tid förts med Trafikverket om att 
hitta en bättre lösning för riksvägen genom Grebo. Kring riksvägen genom orten redovisas marken 
därför som ett utredningsområde i ÖP. 

 
Eventuella framtida kompletteringar av bebyggelse, och tillfarter till dessa, planeras och utformas så 
att inte riksvägen som är av riksintresse för kommunikationer påverkas negativt. Eventuella 
bullerskyddsåtgärder och eventuellt inlösen av enstaka hus kan bli aktuellt. Detta studeras i fortsatt 
arbete. 

 

 
 

Falerum 
Järnvägen genom Falerum är av riksintresse. 

 
Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås i direkt anslutning till järnvägen. Verksamheter föreslås i direkt 
anslutning till järnvägen, jämte järnvägsstationen. Likaså föreslås verksamheter i anslutning till 
järnvägen i södra delen av orten. 

 
Bebyggelseutvecklingen planeras och utformas så att inte järnvägen som är av riksintresse för 
kommunikationer påverkas negativt. 

 

 
 

Antvarden 
Riksväg 35 är av riksintresse. 

 
Kompletteringar av bostäder och verksamheter, tillfarter till dessa mm, planeras och utformas så att 
inte riksvägen som är av riksintresse för kommunikationer påverkas negativt. 

 

 
 

Övriga orter mm 
Berg, Björsäter, Hannäs, Kvarnvik, Yxnerum, Önn, Fåfallasjön, Fallsjön, Vin, Risten - Missmyra 
samt Risten - Lakvik omfattas ej av riksintresse för kommunikationer. 

 
Då riksintresse för kommunikationer inte berörs i ovan områden sker ingen påverkan på intresset. 

 
 
 
 
Riksintresse hinderfritt flyg, försvarsmakten 

 
För flygplatserna finns behov av hinderfria områden. Riksintresset innebär ett definierat avgränsat 
område där försvarsmakten ej tillstyrker uppförande av höga objekt. 

 
Ungefär halva kommunen, den nordvästra delen, omfattas av riksintresset. De tätorter, föreslagna 
utbyggnads-/utvecklingsområden samt LIS-områden som berörs av intresset är; Åtvidaberg, Berg, 
Grebo, Björsäter, Fallsjön, Vin, Risten-Lakvik och Risten Missmyra. 
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Alla plan-, lovärenden och vindkraftsprövningar som rör höga objekt, dvs. högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse (tätort) och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska 
samrådas med Försvarsmakten. 

 
 
 
 
Riksintresse väderradar, försvarsmakten 

 
Riksintresset innebär ett definierat avgränsat område kring väderradarstationer där vindkraftverk, och 
i viss mån master och höga objekt efter analys, inte tillstyrks. 

 
Alla plan-, lovärenden och vindkraftsprövningar som rör höga objekt, dvs. högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse (tätort) och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska 
samrådas med Försvarsmakten. 

 
 
 
Naturmiljö 

 
 

Åtvidaberg 
Klassad värdefull natur såsom eklandskap (värdkärnor) områden med naturvärden enligt 
Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper, ängs- och betesmark, våtmark, skogligt biotopskydd, naturvårdsavtal 
bevaras i huvudsak i Åtvidaberg. Föreslagna utbyggnadsområden, väglänkar mm ianspråktar ej 
nämnda naturvärden - utöver de få områden som redovisats ovan under rubriken Riksintresse 
naturvården - utan har medvetet placerats intill naturvärdena. 

 
Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden vid så att ingen betydande påverkan sker på 
objekten eller riksintresset för naturvård. 

 
Stor hänsyn som helhet har tagits till klassad natur i området. Se under rubriken "Riksintresse 
naturvård" för några berörda områden med eklandskap mm, några områden i naturvårdsprogrammet 
2016 samt i eklandskapsinventeringen från 2006. 

 
De objekt som beskrivs under rubriken Riksintresse naturvård studeras vid fortsatt planering och bör 
i möjligaste mån bevaras vid utbyggnad. 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 (t ex ekområden) och skogsområden mm, upprätthålla 
spridningskorridorer och hantera skötselfrågor i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNINGEN: Sammantaget för Åtvidabergs-området görs bedömningen att ingen betydande 
miljöpåverkan sker som helhet för naturvärden 

 
 
Berg 
Skyddsvärd natur, såsom naturvärdesobjekt, ängs- och betesmark samt eklandskap i sydvästra delen 
tas inte i anspråk av föreslagen utbyggnad. Ängs- och betesmark gränsar till utbyggnadsområde i 
nordost. Endast enstaka objekt av klass 1 (ekdunge/ekar) enligt naturvårdsprogrammet berörs. Dessa 
bör i möjligaste mån beaktas. 

 
BEDÖMNING: Naturmiljön påverkas ej nämnvärt. De fåtal objekt som finns bör bevaras och 
konnektivitet mm (se under Åtvidaberg) bör skapas mellan berörda objekt. 
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Grebo 
Ett flertal värdefulla naturvärden finns i Grebo, såsom ett flertal områden som utgör eklandskap 
(värdekärnor), områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper, ängs- och 
betesmark, våtmark, skogligt biotopskydd, naturvårdsavtal samt sjön Ärlången. Flera av områdena är 
även utpekade i kommunens naturvårdsprogram, där ett flertal av områdena utgör klass 1 i 
programmet. Även flera objekt är utpekade i eklandskapsinventeringen från 2014. 

 
Några eklandskap och naturobjekt hamnar inom utredningsområde för riksväg 35. Se vidare ovan 
under rubriken Riksintresse naturvården. 

 
Klassad värdefull natur som nämns ovan bevaras i huvudsak i Grebo. Föreslagna 
utbyggnadsområden, väglänkar mm ianspråktar ej nämnda naturvärden - utöver de få områden som 
redovisats ovan under rubriken Riksintresse naturvården - utan har medvetet placerats intill 
naturvärdena. Se under rubriken "Riksintresse naturvård" för bl a ett fåtal ekområden av klass 1 och 
en strandäng/våtmark angående riktlinjer för dessa. 

 
De objekt som beskrivs under rubriken Riksintresse naturvård studeras vid fortsatt planering och bör 
i möjligaste mån bevaras vid utbyggnad. 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 (t ex ekområden) och skogsområden mm, upprätthålla 
spridningskorridorer och hantera skötselfrågor i fortsatt arbete. 

 
Sammantaget för Grebo-området görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan sker som 
helhet för naturvärden då stor hänsyn som helhet tagits till klassad natur i området. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden så att ingen betydande påverkan 
sker på objekten eller riksintresset för naturvård. Naturvärden uppmärksammas även inom 
utredningsområde för Rv 35 i samband med utredning inom ramen för riksvägens studier. 

 
 
Björsäter 
Endast eklandskap (värdekärnor) berörs av föreslagen utveckling (ett par objekt berörs och ett par 
objekt tangeras). Se vidare under rubriken "Riksintresse naturvård". 

 
Det är möjligt att spara dessa ekområden vid en utveckling av bostäder. 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 (t ex ekområden) och skogsområden mm, 
upprätthålla spridningskorridorer och hantera skötselfrågor i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta dessa naturvärden i Björsäter så att ingen betydande 
påverkan sker på objekten. 

 
 
Falerum 
Uknadalens riksintresseområde utgör även klass 1 i naturvårdsprogrammet. 

 
Hänsyn har tagits till klassad natur, såsom eklandskap (värdekärnor), nyckelbiotoper, 
naturvärdesobjekt, ängs- och betesmark, områden med naturvårdsavtal, sumpskogar etc. Inga sådana 
områden har ianspråktagits i Falerum av föreslagen utbyggnad. Se vidare under rubriken 
"Riksintresse naturvård". 

 
BEDÖMNING: Föreslagen utbyggnad i Falerum innebär inte betydande miljöpåverkan på natur. 
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Hannäs 
Vindommen strax söder om Hannäs är av klass 2 enligt naturvårdsprogrammet. Norra delen av sjön 
utgör även våtmark. Söder om Grävsätter/Vindåsen sträcker sig ett större område av klass 3 enligt 
naturvårdsprogrammet (Hannäs isälvsavlagring) samt Kvarnån (likaså klass 3). I södra delen av 
Hannäs finns inslag av eklandskap samt nyckelbiotop. Vid skolan finns ett område som är av klass 3 
enligt naturvårdsprogrammet. En bit öster om kyrkan finns ett naturvärdesobjekt enligt 
Skogsstyrelsens inventering. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden i Hannäs så att ingen betydande 
påverkan sker på naturmiljön. 

 
 
Kvarnvik 
I väster mellan Önn och Hällingsfall, längs länsväg 726, finns ett större sammanhängande område av 
klass 3 i naturvårdsprogrammet som berörs något. Ett sammanhängande öst-västligt stråk av klass 4 
enligt naturvårdsprogrammet (2 st objekt – bäck sam odlingslandskap) gäller utmed vattendraget 
mellan Önn-Fåfallasjön (södra sidan länsväg 739). Detta stråk tangerar det schematiskt avgränsade 
området för "Utvecklingsområde för bebyggelse" gällande Kvarnvik. 

 
Strömsholms bäck vid Holmbo är av klass 4 enligt naturvårdsprogrammet. Ett område strax norr om 
befintlig bebyggelse i Holmbo i öster är av klass 4 i naturvårdsprogrammet. Detta berörs något 
mindre av det schematiskt avgränsade området. 

 
Endast mindre delar av klassad natur kan komma att beröras. Områden som pekats ut i 
naturvårdsprogrammet uppmärksammas och studeras i fortsatt planering. Dessa naturområden bör så 
långt som möjligt bibehållas. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden i Kvarnvik så att ingen 
betydande påverkan sker på objekten. 

 
 
Yxnerum 
Naturvärden såsom eklandskap, ängs- och betesmark ingår i riksintresset för naturvården liksom 
inom naturreservatet/Natura 2000-området. Se vidare kring redovisning och ställningstaganden kring 
dessa under rubrikerna "Riksintresse naturvården" respektive "Riksintresse, Natura 2000-område". 
Strax nordväst om kyrkan, vid länsvägen, finns ett mindre område som utgör eklandskap samt även 
några grova ekar. Nordväst om kyrkan finns även ett område med naturvårdsavtal enligt 
Skogsstyrelsens redovisning. Kyrkogården är av klass 4, naturvårdsprogrammet. Likaså bäcken som 
passerar kyrkan. Se vidare kring dessa under rubriken "Riksintresse naturvården". 

 
Noterbart att naturvårdsprogram klass 1 gäller för Yxningen (samma omfattning som 
riksintresseområdet för naturvård) samt större delen av Hästenäs kyrkskogs naturreservat, såväl 
södra som norra sidan länsvägen. 

 
Endast mindre delar av klassad natur kan komma att beröras, om inget intrång sker i 
naturreservatet/Natura 2000-området. Områden som är klassad natur såsom eklandskap, ängs- och 
betesmark, objekt med naturvårdsavtal samt är utpekade i naturvårdsprogrammet uppmärksammas 
och studeras i fortsatt planering. Dessa naturområden bör så långt som möjligt bibehållas. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden i Yxnerum så att ingen 
betydande påverkan sker på naturmiljön. 
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Önn 
Några områden utpekade i naturvårdsprogrammet finns i nordvästra delen (klass 3) och i östra delen 
2 st objekt (klass 4) längs vattendraget som leder från Fåfallasjön. Inga klassade naturmiljöer i övrigt 
finns inom avgränsat LIS-område. 

 
Endast mindre delar av klassad natur kan komma att beröras. Områden som pekats ut i 
naturvårdsprogrammet uppmärksammas och studeras i fortsatt planering. Dessa naturområden bör så 
långt som möjligt bibehållas. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta ovan nämnda naturvärden vid Önn/Kvarnvik så att ingen 
betydande påverkan sker på naturmiljön. 

 
 
Fallsjön 
Område som utgör ängs- och betesmark och eklandskap (värdekärnor) är även utpekat som 
naturvärdesområde enligt Skogsstyrelsen. Detta ingår även i kommunens naturvårdsprogram (klass 
1). Vid Näset (vid LIS-områdets norra gräns) finns en mindre nyckelbiotop. I södra delen är mark av 
klass 3 enligt naturvårdsprogrammet. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att beakta ekområde/ängs- och betesmarken, liksom nyckelbiotopen i 
norr, så att ingen betydande påverkan sker på objekten. Området i söder som pekats ut i 
naturvårdsprogrammet (klass 3) uppmärksammas och studeras i fortsatt planering. Detta  
naturområde bör så långt som möjligt bibehållas. 

 
 
Övriga orter mm 
Inom LIS-områdena vid Fåfallasjön, Antvarden, Vin, Risten - Missmyra samt Risten - Lakvik finns 
ingen klassad natur (enligt t ex Länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens redovisning). 

 
BEDÖMNING: Då ingen klassad natur berörs bedöms att ingen nämnvärd påverkan kommer att ske 
på natur. 

 
 
 

Grundvatten 
 
 
Åtvidaberg 
Känslig grundvattenförekomst återfinns söder om Ören. Utmed riksvägen, från norra delen till södra 
delen av orten, är ytterligare grundvattenförekomst. Föreslaget utbyggnadsområde för 
verksamheter, hamnar något på grundvattenförekomsten söder om Ören. 

 
I de utbyggnadsområden som föreslås på, eller i direkt anslutning till, grundvattenförekomsten är det 
av stor vikt att få en fungerande dagvattenhantering. I synnerhet är det orent vägdagvatten, vatten 
från parkeringsplatser o dyl som behöver hanteras innan dagvattnet når grundvattnet. 

 
BEDÖMNING: Dagvattenhanteringen måste särskilt studeras vid efterföljande planläggning i 
området med hänsyn till eventuell grundvattenpåverkan. 

 
 
Grebo 
Större grundvattenförekomst återfinns från Ärlången och vidare år sydost i riktning mot Ören. 
Förekomsten sträcker sig utmed södra delen av Grebo. Förekomsten är även ett skyddat område för 
dricksvatten enligt vattenförvaltningsförordningen. 
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Likaså finns en grundvattenförekomst i nordöstra delen, vid Björksätter, vid fotbollsplanerna samt 
utmed riksväg 35 mm. 

 
Föreslaget utbyggnadsområde, liksom föreslagen ny väglänk (länsväg 700) vid Strömshult/Melskog 
mm i tätortens södra del, hamnar på känslig grundvattenförekomst. Utredningsområde för Rv 35 
hamnar på grundvattenförekomsten i norr. Den södra förekomsten är extra känslig. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
grundvattenförekomst. 

 
 
Falerum 
Falerum med omgivning ligger på en större känslig grundvattenförekomst. 

 
De flesta föreslagna utbyggnadsområdena är utanför grundvattenförekomsten, men ca 5 föreslagna 
utbyggnadsområden är lokaliserade på grundvattenförekomsten. Se kartbilagor till MKB. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
grundvattenförekomst. 

 
 
Hannäs 
En grundvattenförekomst sträcker sig från väster om kyrkan (väster om länsvägen) och vidare 
söderut mot Vindommen i Hannäs-området. 

 
Större delen av föreslaget utvecklingsområde för Hannäs (orten Hannäs med dess närmaste 
omgivning) är utanför grundvattenförekomsten, men sydvästra delen är lokaliserad på 
grundvattenförekomsten. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
grundvattenförekomst. 

 
 
Övriga orter mm 
Berg, Björsäter, Kvarnvik, Yxnerum, Önn, Fåfallasjön, Antvarden, Fallsjön, Vin, Risten - Missmyra 
samt Risten - Lakvik ligger ej på känslig grundvattenförekomst. 

 
BEDÖMNING: Då ingen känslig grundvattenförekomst berörs sker ingen påverkan på detta intresse. 

 
 
 

Strandskydd 
 

 
Åtvidaberg 
Strandskydd om 100 m gäller längs Bysjön. Några vattendrag inom olika delar av tätorten berörs av 
strandskydd (100 m strandskydd). 

 
Inga utbyggnadsområden berör strandskyddsområde vid Bysjön, däremot vid några vattendrag. T ex 
vid föreslagen väglänk nära Rv 35/Björsätersvägen samt vid Humpa.  Eventuellt upphävande av 
strandskyddet ska hanteras inom planerna. 
 
BEDÖMNING: Strandskyddsområden uppmärksammas och eventuell påverkan studeras i fortsatt 
planering av området. Fria passager utmed vattnet upprätthålls i möjligaste mån. Särskilda skäl måste 
anges i fortsatt planering vid utveckling inom strandskyddszon. Dagvattenhanteringen studeras vid 
planering i anslutning till sjöar och vattendrag. 
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Berg 
Enstaka mindre vattendrag finns i Berg. Utbyggnadsområde i sydväst (Hinrikstorp) hamnar något 
närmare vattendrag än 100 m. Eventuellt upphävande av strandskyddet ska hanteras inom planerna. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. Vattendrag nära Hinrikstorp uppmärksammas i fortsatt planering. 

 
 
Grebo 
Utökat strandskydd om 150 m gäller längs Ärlången. Även ett vattendrag i södra/sydvästra delen, 
liksom vattendrag i nordvästra delen vid Norrby Storgård samt vattendrag i nordöstra delen vid 
fotbollsplanerna berörs av strandskydd (100 m strandskydd). 

 
I Grebo finns några föreslagna utbyggnadsområden för såväl bostäder som camping som hamnar 
inom strandskydd.  Eventuellt upphävande av strandskyddet ska hanteras inom planerna. 

 
Utredningsområde för Rv 35 liksom ny föreslagen väglänk i söder är båda intill vattendrag som 
omfattas av 100 m strandskydd.  Eventuellt upphävande av strandskyddet ska hanteras inom planerna. 

 
I Ärlångens sydligaste del finns befintlig båthamn och badplats. Camping föreslås i direkt anslutning 
till dessa. Med en förbättrad hamn och en eventuell gästhamn i koppling till Ärlången, som har 
nationella förbindelser, kan Grebo utvecklas som besöksort både från land och vatten. 

 
Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen bedöms vara god i dagsläget och kan bibehållas genom 
förslaget, särskilt genom tillägg av en gästhamn och en promenadstig. Vid en planläggning bör 
säkerställas att passage finns närmast vattnet för allmänheten, att campingen inte får inhägnas samt 
att allmänheten ska kunna ta sig genom campingen till vattnet. 

 
De åtgärder som berör våtmarken/strandängen får endast ske restriktivt med hänsyn till våtmarkens 
bibehållande och värden, vilket bedöms vara möjligt. Strandens växt- och djurliv i övrigt bör inte 
påverkas då förslaget främst innebär mindre ingrepp eller berör redan ianspråktagen mark. 

 
Strandskyddsområden uppmärksammas och eventuell påverkan studeras i fortsatt utveckling av 
samhället. Dagvattenhanteringen studeras vid planering i anslutning till sjön/vattendrag. 

 
BEDÖMNING: Sammantaget görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan kommer att ske 
som helhet för strandskyddsområden om allmänhetens tillgänglighet till vattnet och i området 
närmast vattnet bibehålls vid en utveckling av camping mm samt om naturvärden beaktas. Fria 
passager utmed vattnet upprätthålls i möjligaste mån. Särskilda skäl måste anges i fortsatt planering 
vid utveckling inom strandskyddszon. 

 
 
Björsäter 
Strandskydd vid sjön berörs kring Kärringtrötteberget och i centrala delen av orten. Detta gäller 
likaså vid mindre vattendrag längst upp i nordost. Några utbyggnadsområden som föreslås i 
Björsäter hamnar inom strandskyddsområde.  Eventuellt upphävande av strandskyddet ska hanteras 
inom planern. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 
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Falerum 
Strandskydd om 100 m gäller längs Storån. Även ett vattendrag i nordost som rinner förbi Stora 
Bergbo och som ansluter med Storån berörs av strandskydd. Även för ett vattendrag längst i väster 
som ansluter med Storån gäller strandskydd. 

 
Några utbyggnadsområden som föreslås i Falerum hamnar inom strandskyddsområden. Det kommer 
behövas göras fördjupningar av de aktuella områden för att eventuellt överväga lämplighet som 
framtida LIS-områden. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Hannäs 
Strandskydd 100 m gäller bl a längs Vindommen, längs Kvarnån söder om länsväg 744 samt 
vattendrag som rinner bl a förbi kyrkogården. Likaså finns en mindre göl nordost om skolan som 
omfattas av strandskydd. 

 
I Hannäs kan kompletteringar eventuellt komma att ske inom strandskyddsområden. Det kommer 
behövas göras fördjupningar av de aktuella områden för att eventuellt överväga lämplighet som 
framtida LIS-områden. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Kvarnvik 
Strandskydd 100 m gäller bl a i väster längs Storsjön, utmed Önn samt utmed vattendrag och ett par 
gölar mellan Önn och Fåfallasjön öster om Kvarnvik. 

 
I Kvarnvik kan kompletteringar eventuellt komma att ske inom strandskyddsområden. Det kommer 
behövas göras fördjupningar av de aktuella områden för att eventuellt överväga lämplighet som 
framtida LIS-områden. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Yxnerum 
Strandskydd 100 m gäller bl a längs Yxningen, Borkhultsån samt vattendrag genom orten, bl a nära 
kyrkogården, mellan Stora Frödingen och Yxnerum. 

 
I Yxnerum kan kompletteringar eventuellt komma att ske inom strandskyddsområden. Det kommer 
behövas göras fördjupningar av de aktuella områden för att eventuellt överväga lämplighet som 
framtida LIS-områden. 

 
Strandskyddsområden uppmärksammas och eventuell påverkan studeras i fortsatt utveckling av 
samhället. Dagvattenhanteringen studeras vid planering i anslutning till sjön samt i vattendrag. 

 
BEDÖMNING: Bebyggelse bör lokaliseras utanför strandskyddsområde för Yxningen. Dock bör en 
mindre utveckling av befintliga båtplatser i begränsad omfattning vara möjlig utan att betydande 
påverkan sker på strandskyddets syften. 

 
 
Önn 
Strandskydd 100 m gäller längs sjön samt vattendrag som leder från Storsjön respektive från 
Fåfallasjön till Önn. 
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Vid Önn föreslås kompletteringar av bostäder samt möjlighet till vidareutveckling av 
centrumverksamheter och badplats inom strandskyddsområden. 

 
Växt- och djurlivet bedöms inte utsättas för någon betydande påverkan till följd av förslaget. 
Tillgängligheten till vattnet som idag är begränsad i öst och väst bedöms kunna förbättras genom 
exploatering av områdena. Tillgängligheten kan säkerställas genom beaktande av fri passage samt 
prövningar av bland annat enskilda byggnaders placering inom området. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Fåfallasjön 
Strandskydd 100 m gäller längs sjön samt vattendrag i västra respektive östra ändarna av sjön 
Vid Fåfallasjön föreslås kompletteringar av bostäder samt möjlighet till verksamheter och 
vidareutveckling av befintlig badplats inom strandskyddsområden. Tillgängligheten till natur-, 
kultur- och friluftsvärden kan också stärkas och sammankopplas med befintliga verksamheter i 
Holmbo och Kvarnvik så att de kan dra nytta av varandra i ett gemensamt verksamhetsstråk. 

 
Den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområden påverkas enligt bedömning positivt genom 
LIS-området för bostäder och verksamheter i Fåfalla då tillgängligheten kan säkerställas genom 
beaktande av fri passage samt prövningar av bland annat enskilda byggnaders placering inom 
området. Tillgängligheten kan också förbättras genom en upprustning och utveckling av den 
befintliga badstranden. 

 
Den begränsade andelen natur som påverkas av förslaget bedöms inte få någon betydande negativ 
inverkan på växt- och djurlivet. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Antvarden 
Strandskydd 100 m gäller längs Antvarden. Mellan Sjöände och Hattorp, längs Antvardens östra 
strand, föreslås ett LIS-område för bostäder och verksamheter som komplettering till befintlig 
bebyggelse. 

 
Allmänhetens tillgänglighet bedöms kunna förbättras genom beaktande av fri passage samt 
prövningar av bland annat enskilda byggnaders placering inom området. Växt- och djurlivet bedöms 
inte påverkas negativt. 

 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Fallsjön 
Strandskydd 100 m gäller längs Fallsjön. I området kring Kvicktorp och Näset föreslås LIS-område 
för bostäder och verksamheter. Genom exploateringen bedöms allmänhetens tillgänglighet kunna 
förbättras då den kan säkerställas genom beaktande av fri passage samt prövningar av bland annat 
enskilda byggnaders placering inom området. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas negativt då 
befintliga intressen behandlas med hänsyn. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 
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Risten - Missmyra 
Strandskydd 100 m gäller längs sjön. Även ett vattendrag som leder från Missmyra fågelsjö till 
Risten i södra delen av LIS-området berörs av strandskydd. 

 
I Missmyra, vid Ristens östra strand, föreslås ett LIS-område för verksamhet för att möjliggöra en 
vidare utveckling av den befintliga verksamheten. 

 
LIS-området skulle öka allmänhetens tillgång till stränderna. Inga kända naturvärden står i konflikt 
med något av de föreslagna LIS-områdena. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
Risten - Lakvik 
Strandskydd 100 m gäller längs sjön. 

 
I Lakvik föreslås LIS-område för både bostäder och verksamheter som serviceunderlag för 
kollektivtrafiken, för att stödja utvecklingen av befintliga verksamheter och uppmuntra 
nyetableringar. 

 
LIS-området skulle öka allmänhetens tillgång till stränderna. Inga kända naturvärden står i konflikt 
med något av de föreslagna LIS-områdena. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" för åtgärder och riktlinjer avseende 
strandskyddsområde. 

 
 
 
 

Jordbruk 
 
 
Åtvidaberg 
Nord-nordväst om Åtvidaberg finns större sammanhängande jordbruksområde. Större områden med 
jordbruksmark föreslås för bostäder. 

 
Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras, men då inriktningen för Åtvidaberg 
främst är en utbyggnadsriktning mot storstadsregionen i norr (Linköping-Norrköping) är det 
ofrånkomligt att tätorten ska kunna växa utan att jordbruksmark ianspråktas. 

 
Vidare finns ett flertal klassade naturvärden i Åtvidaberg, riksintresse för kulturmiljövården, 
verksamhetsområden mm som ger andra begränsningar för utbyggnadsområden för bostäder. 

 
BEDÖMNING: I valet av markanspråk görs bedömningen i delen "Planbeskrivning" att 
jordbruksmark bör i ianspråktas framför klassade naturvärden mm. Ianspråktagande av 
jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

 
Eventuella biotopskyddade objekt såsom åkerholmar, stenmurar, diken etc bevaras i möjligaste mån. 
Detta uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
 
Berg 
Där ny bebyggelse föreslås finns områden som utgör jordbruksmark (enligt fastighetskartan) och 
som kan komma att tas i anspråk av ny bebyggelse. 
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Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras. Men för att koppla Berg närmare 
Åtvidaberg, är det ofrånkomligt att tätorten ska kunna växa i den riktningen utan att jordbruksmark 
ianspråktas. 

 
BEDÖMNING: I valet av markanspråk görs bedömningen i delen "Planbeskrivning" att 
jordbruksmark bör i ianspråktas framför klassade naturvärden mm. Ianspråktagande av 
jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Se ovan under "Åtvidaberg" 
angående biotopskydd. 

 
 
Grebo 
Större områden med jordbruksmark föreslås för bostäder. 

 
Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras, men då Grebo är beläget i jordbruksbygd 
är det ofrånkomligt att tätorten ska kunna växa utan att jordbruksmark ianspråktas. Vidare finns ett 
flertal klassade naturvärden i Grebo, utökat strandskydd, större skog med bl a motionsspår som ger 
andra begränsningar för utbyggnadsområden för bostäder. 

 
BEDÖMNING: I valet av markanspråk görs bedömningen i delen "Planbeskrivning" att 
jordbruksmark bör i ianspråktas framför klassade naturvärden, skog med motionsspår mm. 
Ianspråktagande av jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Se ovan 
under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Björsäter 
Några områden med jordbruksmark ianspråktas för bostäder. Där ny bebyggelse föreslås finns 6 
områden som utgör jordbruksmark (enligt fastighetskartan) och som kan komma att tas i anspråk av 
ny bebyggelse. 

 
Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras, men då Björsäter är beläget i 
jordbruksbygd är det ofrånkomligt att tätorten ska kunna växa utan att jordbruksmark ianspråktas. 

 
BEDÖMNING: Den yta av jordbruksmark som ianspråktas av förslaget är rimlig och tillgodoser ett 
väsentligt samhällsintresse. Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Falerum 
Ett antal områden med jordbruksmark ianspråktas för bostäder. Där ny bebyggelse föreslås finns i 
flertalet fall områden som utgör jordbruksmark (enligt fastighetskartan) och som kan komma att tas i 
anspråk av ny bebyggelse. 

 
Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras, men då Falerum är beläget i 
jordbruksbygd är det ofrånkomligt att tätorten ska kunna växa utan att jordbruksmark ianspråktas. 

 
BEDÖMNING: Den yta av jordbruksmark som ianspråktas av förslaget är rimlig och tillgodoser ett 
väsentligt samhällsintresse. Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Hannäs 
Jordbruksmark kan komma att tas i anspråk för bostäder. Noterbart att avgränsningen för 
utvecklingsområde för bebyggelse för Hannäs endast är schematiskt redovisat. Det är inte sannolikt 
att varken all, eller stora delar av, jordbruksmark kommer att exploateras inom den schematiska 
avgränsningen. Idag är det ett ca 30-tal tomter i Hannäs och rekommendationerna i denna 
översiktsplan är att det kan ske en försiktig förtätning och komplettering med bostäder i Hannäs. 



55 
 

Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras, men då Hannäs är beläget i 
jordbruksbygd är det ofrånkomligt att komplettering av orten ska kunna ske utan att jordbruksmark 
ianspråktas. 

 
BEDÖMNING: En mindre komplettering på mindre yta av jordbruksmark är rimlig och tillgodoser 
ett väsentligt samhällsintresse. Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Kvarnvik 
Jordbruksmark kan komma att tas i anspråk för bostäder. Noterbart att avgränsningen för 
utvecklingsområde för bebyggelse för Kvarnvik endast är schematiskt redovisat. Det är inte sannolikt 
att varken all, eller stora delar av, jordbruksmark kommer att exploateras inom den schematiska 
avgränsningen. Stora delar utmed länsvägen utgör skogsmark mm, lägen där bl a komplettering av 
bebyggelse torde ske. 

 
Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras. Det är relativt liten andel jordbruksmark 
kring länsvägen och befintlig bebyggelse i Kvarnvik. 

 
BEDÖMNING: En mindre komplettering på mindre yta av jordbruksmark är rimlig och tillgodoser 
ett väsentligt samhällsintresse. Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Yxnerum 
Jordbruksmark kan komma att tas i anspråk för bostäder mm. Noterbart att avgränsningen för 
utvecklingsområde för bebyggelse för Hannäs endast är schematiskt redovisat. Det är inte sannolikt 
att varken all, eller stora delar av, jordbruksmark kommer att exploateras inom den schematiska 
avgränsningen. Idag är det knappt 20 tomter i Yxnerum och rekommendationerna i denna 
översiktsplan är att det kan ske en försiktig förtätning och komplettering med bostäder mm i 
Yxnerum. 

 
Värdefull jordbruksmark bör så långt som möjligt bevaras. 

 
BEDÖMNING: En mindre komplettering på mindre yta av jordbruksmark är rimlig och tillgodoser 
ett väsentligt samhällsintresse. Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Önn 
Viss åkermark kan komma att tas i anspråk, men den begränsade andelen bedöms fylla en motiverad 
funktion för syftet att vidareutveckla tätorten, och bedöms vara av så liten omfattning att det inte får 
någon större negativ inverkan på åkerlandskapet. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
Fåfallasjön 
Endast mindre del åkermark kan komma att tas i anspråk, men den begränsade andelen bedöms fylla 
en motiverad funktion för syftet att vidareutveckla Kvarnviksområdet, och bedöms vara av så liten 
omfattning att det inte får någon större negativ inverkan på åkerlandskapet. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 
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Antvarden 
Endast en mindre del åkermark kan komma att tas i anspråk, men den begränsade andelen bedöms 
fylla en motiverad funktion för syftet att vidareutveckla Antvarden-området, och bedöms vara av så 
liten omfattning att det inte får någon större negativ inverkan på åkerlandskapet. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 

Fallsjön 
Endast en mindre del åkermark kan komma att tas i anspråk, men den begränsade andelen bedöms 
fylla en motiverad funktion för syftet att vidareutveckla Fallsjön-området, och bedöms vara av så 
liten omfattning att det inte får någon större negativ inverkan på åkerlandskapet. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 

Risten - Missmyra 
I princip ingen åkermark berörs. Ingen nämnvärd påverkan på åkermark sker vid en utveckling i 
området. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 

Risten - Lakvik 
Viss åkermark kan komma att tas i anspråk, men den begränsade andelen bedöms fylla en motiverad 
funktion för syftet att vidareutveckla området, och bedöms vara av så liten omfattning att det inte får 
någon större negativ inverkan på åkerlandskapet. 

 
BEDÖMNING: Se ovan under "Åtvidaberg" angående biotopskydd. 

 
 
 

   Markavvattningsföretag   
 
 

Åtvidaberg 
Markavvattnings-/dikesföretag finns nordväst om tätorten samt strax norr om Bysjön där befintlig 
bebyggelse förekommer. 

 
Befintlig bebyggelse förekommer på dikesföretag strax norr om Bysjön. Vid eventuella förtätningar i 
området kan dikesföretag påverkas. 

 
Förrättning kan komma att behöva ske om påverkan görs på markavvattnings-/dikesföretag. Frågan 
uppmärksammas i efterföljande planläggning. 

 
BEDÖMNING: Föreslaget utbyggnadsområde i nordväst tangerar markavvattningsföretaget. 
Riktlinjerna är att inte beröra avgränsat område. 

 
 

Grebo 
Markavvattnings-/dikesföretag finns i nordöstra delen samt i södra delen. 

Utredningsområde för Rv 35 respektive föreslagen väglänk i söder berör markavvattningsföretagen. 

BEDÖMNING: Förrättning torde behöva ske om påverkan görs på markavvattnings-/dikesföretag. 
Frågan uppmärksammas i efterföljande planläggning. 



57 
 

Björsäter 
Ett markavvattnings-/dikesföretag finns i norra delen vid Hagen/Talliden. Föreslaget 
utbyggnadsområde tangerar markavvattningsföretaget. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att inte beröra avgränsat område. Förrättning kan komma att behöva 
ske om påverkan görs på markavvattnings-/dikesföretag. 

 
 
Hannäs 
Ett markavvattningsföretag finns strax nordväst om kyrkan. Ytterligare markavvattningsföretag finns 
ett par hundra meter nordväst om skolan. 

 
BEDÖMNING: Intrång bör ej göras på markavvattningsföretagen. Förrättning kan komma att 
behöva ske om påverkan görs på markavvattnings-/dikesföretag. 

 
 
Risten - Missmyra 
För åkermark kring vattendraget som leder från Missmyra fågelsjö till Risten finns markavvattnings- 
/invallningsföretag. Föreslaget LIS-område tangerar markavvattningsföretaget. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att inte beröra avgränsat område. Förrättning kan komma att behöva 
ske om påverkan görs på markavvattnings-/dikesföretag. 

 
 
Övriga orter mm 
Berg, Falerum, Kvarnvik, Yxnerum, Önn, Fåfallasjön, Antvarden, Fallsjön, Vin samt Risten - Lakvik 
berör ej markavvattningsföretag. 

 
BEDÖMNING: Då inget markavvattningsföretag berörs sker ingen påverkan på detta intresse. 

 

 
 
 

Kulturmiljö 
 

Åtvidaberg 
Tätorten utgör, utöver riksintresse för kulturmiljövården, även regionalt intresse för kulturmiljön 
(Åtvidabergs tätort, ej avgränsat område). Sydvästra delen av tätorten utgör vidare regionalt intresse 
för kulturmiljön (Adelsnäs). 

 
Ett större antal kulturhistoriska värden skyddade med hjälp av PBL (i synnerhet i området Utsikten 
och i centrum) samt enstaka byggnadsminne finns inom tätorten. Ett flertal registrerade 
fornlämningar finns i Åtvidaberg. 

Inga utbyggnadsområden föreslås inom det regionala intresset för kulturmiljövården inom Adelsnäs. 

Kulturmiljövärden inom Åtvidabergs tätort uppmärksammas och studeras i fortsatt planering vid 
förtätningar inom tätorten. Registrerade fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
Se vidare under rubriken Riksintresse kulturmiljövård angående hantering och synsätt vid 
komplettering av bebyggelse, trädgårdsstaden som planeringsförebild mm. 

 
BEDÖMNING: Komplettering av bebyggelse bedöms kunna ske så att kulturmiljöintresset inte 
påtagligt påverkas. Vid förtätning i tätorten behöver dock en djupare analys göras så att bebyggelse 
kan anpassas till kulturmiljön på lämpligt sätt. 
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Berg 
Några registrerade fornlämningar finns i sydvästra samt nordöstra delen av Berg. 

 
BEDÖMNING: Fornlämningar uppmärksammas i detaljplanearbete. Samråd sker med 
Länsstyrelsen. 

 
 
Grebo 
Ett större område i västra delen av Grebo, och även ortens omgivningar, utgör regionalt intresse för 
kulturmiljövården, benämnt "Grebo kyrkby". 

 
Ett flertal registrerade fornlämningar finns i Grebo, i synnerhet i sydvästra delen samt nordvästra 
delen (i huvudsak inom ovan regionala intresse). Likaså finns några fornlämningar inom 
utredningsområde för Rv 35. 

 
Riktlinjerna är att respektavstånd bör hållas till kulturhistorisk bebyggelse vid utbyggnad. Inga 
utbyggnadsområden (utöver fotbollsplaner som i huvudsak innebär öppen mark) föreslås i anslutning 
till kyrkan. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. Respektavstånd hålls till kulturhistorisk 
bebyggelse. 

 
 
Björsäter 
Björsäters kyrkomiljö utgör regionalt intresse för kulturmiljövården och innehåller bl a kyrka samt 
några objekt med kulturhistoriska värden inom kyrkomiljön. 

 
Några registrerade fornlämningar berörs i norra delen. 

 
Ingen ny bebyggelse föreslås i kyrkans direkta närhet. Avståndet till kyrkan från föreslaget 
utbyggnadsområde väster om är ca 100 m och till kyrkogården är det ca 40 m. Objekt med 
kulturhistoriska värden som finns i kyrkomiljön beaktas i fortsatt arbete så att ingen betydande 
påverkan sker på dessa. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar uppmärksammas i efterföljande detaljplanearbeten. 
Samråd sker med Länsstyrelsen. Respektavstånd hålls till kulturhistorisk bebyggelse. 

 
 
Falerum 
Tätorten ingår i riksintresse för kulturmiljövården. I övrigt avseende kulturmiljön, bl a redovisning 
kring byggnadsminnen, se under rubriken "Riksintresse kulturmiljövården". 

 
Några registrerade fornlämningar finns i samhället. Registrerade fornlämningar uppmärksammas i 
efterföljande detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar uppmärksammas i efterföljande detaljplanearbeten. 
Samråd sker med Länsstyrelsen. Värna om byggnadsminnen som finns i samhället. 

 
 
Hannäs 
Hannäs kyrka och dess omgivning är av regionalt intresse för kulturmiljövården. Någon enstaka 
registrerad fornlämningar finns i orten. 



59 
 

 

BEDÖMNING: Riktlinjerna är att respektavstånd bör hållas till kulturhistorisk bebyggelse vid 
utbyggnad. Registrerade fornlämningar uppmärksammas i efterföljande detaljplanearbeten. Samråd 
sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Kvarnvik 
3 st fornlämningar är registrerade något väster om lanthandeln. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar uppmärksammas i efterföljande detaljplanearbeten. 
Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Yxnerum 
Yxnerums kyrka är av regionalt intresse för kulturmiljövården. Ett mindre antal fornlämningar i 
orten. Dessa är väster om kursgården, söder om kyrkan vid reservatsgränsen, ett par hundra meter 
nodost om kyrkan samt ett par fornlämningar i samhällets östra del vid reservatsgränsen. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna är att respektavstånd bör hållas till kulturhistorisk bebyggelse vid 
utbyggnad. Registrerade fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande detaljplanearbeten. 
Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Önn 
Ett par registrerade fornlämningar angränsar detta LIS-område i väster respektive i nordväst. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Fåfallasjön 
Vid åkermarken i norr finns ett fornminne i form av ett gravfält. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Antvarden 
Ett par fornlämningar (telegrafstolplinje i en längre sträcka samt vägmärke) angränsar området i 
nordost. 

 
BEDÖMNING: Registrerade fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Fallsjön 
Ingen registrerad fornlämning finns i området. 

 
BEDÖMNING: Eventuell förekomst av fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 
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Risten - Missmyra 
En registrerad fornlämning (fyndplats för liten yxa av gråsten) finns vid hotell- och 
konferensanläggningen. 

 
BEDÖMNING: Registrerad fornlämning behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 
 
Risten - Lakvik 
Ingen registrerad fornlämning finns i eller i närheten av området. 

 
BEDÖMNING: Eventuell förekomst av fornlämningar behöver uppmärksammas i efterföljande 
detaljplanearbeten. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 

 
 
 

Rekreation 
 

Åtvidaberg 
 
En camping finns vid Bysjön. Östgötaleden leder bl a genom Humpaområdet. 

Närrekreationsområde med motionsspår finns i Nygårdsområdet och Hallaholm. 

Motionsspåret vid Hallaholm föreslås att behållas. Hallaholm, Humpa-Talltorpet, Edberga-Templet-
Adelsnäs-Bysjön är viktiga områden för närrekreation som i huvudsak bevaras vid utbyggnad av 
orten. 

 
Motionsspåret vid Nygård påverkas av föreslagen planering. Motionsspåret kan behöva ledas om. 
Eventuell ny dragning behöver särskilt studeras utöver detta översiktsplanearbete i samband med 
eventuell bostadsplanering i det området. 

 
BEDÖMNING: Campingens framtida lokalisering avses vidare utredas i det fortsatta 
översiktsplanearbetet. Östgötaledens funktion i Humpaområdet säkerställs i fortsatt planering. 
Påverkan på motionsspår i Nygård behöver studeras i fortsatt arbete. 

 
 
Grebo 
Ärlången och strandskyddat område på land är av riksintresse för friluftslivet. Se vidare under 
rubriken "Riksintresse för friluftslivet". 

 
Samhället har olika fritids-/idrottsanläggningar såsom större gymnastikhall på Grebo skola, 
fotbollsplaner vid riksväg 35, tennisbana, isbana (ej konstfrusen), motionsspår/elljusspår samt 
skidbacke. I sjöns sydligaste del finns båthamn och badplats och längs den västra stranden finns även 
en utkiksplats. 

 
Fotbollsplaner vid Rv 35 föreslås flyttas, i övrigt föreslås inga förändringar för befintliga fritids- 
/idrottsanläggningar. 

Skogsområde för närrekreation vid Mårsängvägen påverkas i liten grad vid utbyggnad i området. 

Camping föreslås vid Ärlången. Anslutning till camping förordas ske från länsväg 700 
(Stureforsvägen) och inte förbi förskolan ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
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BEDÖMNING: En utveckling av Grebo med såväl bostäder, verksamheter och camping bedöms 
kunna ge positiv effekt för turistisk verksamhet i orten och dess omgivning. 

 
 
Björsäter 
Motionsspåret påverkas av föreslagen planering. Motionsspåret kan behöva ledas om. Eventuell ny 
dragning behöver särskilt studeras utöver detta översiktsplanearbete i samband med eventuell 
bostadsplanering i det området. 

 
Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv i övrigt finns i Björsäter. 

Utsikt vid Kärringtrötteberget kan påverkas vid utbyggnad i området. 

BEDÖMNING: En utveckling av Björsäter bedöms kunna ge positiv effekt för turistisk verksamhet i 
orten och dess omgivning. Påverkan på motionsspår behöver studeras i fortsatt arbete. 

 
 
Falerum 
Östgötaleden leder genom orten och i anslutning till vissa förslagna utbyggnadsområden. Ingen 
påverkan bedöms ske för Östgötaleden då inga sträckningar avses förändras, stängas e dyl. 

 
I efterföljande detaljplanearbeten kan allmänhetens tillgänglighet till Östgötaleden behöva 
säkerställas i detaljplan, t ex naturmark, så att ingen försämring sker angående tillgängligheten till 
leden. 

 
Detta studeras i samband med efterföljande detaljplanearbeten. 

 
BEDÖMNING: En utveckling av Falerum kan ge positiv effekt för turistisk verksamhet i orten och 
dess omgivning. Östgötaleden uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
 
Hannäs 
Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv finns i Hannäs. Ett par km söder om Hannäs 
ligger Hägerstads slott. Vid Näset strax intill finns en hamn där båtturer utgår ifrån. Det går även att 
fiska och paddla kanot i Vindommen. I Hannäs finns t ex ett vandrarhem. 

 
BEDÖMNING: En mindre utveckling av Hannäs bedöms kunna ge positiv effekt för turistisk 
verksamhet i orten och dess omgivning. 

 
 
Kvarnvik 
Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv finns i Kvarnvik. Badplats finns vid sjön Önn 
(insjöbad). Storsjön direkt väster om Kvarnvik är en sjö med goda fiskemöjligheter. 

 
BEDÖMNING: En mindre utveckling av Kvarnvik bedöms kunna ge positiv effekt för turistisk 
verksamhet i orten och dess omgivning. Det finns också möjligheter att vidareutveckla badstranden 
och dess användning. 

 
 
Yxnerum 
Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv finns i Yxnerum, men bryggplats finns i 
Yxningen där man kan lägga i båtar. Arrangerade båtturer förekommer på Yxningen. Yxningen ger 
goda fiskemöjligheter. Kursgård/konferensanläggning/restaurang/hotell finns i Yxnerum. Hästenäs 
kyrkskog med vandringsleder och vindskydd ger möjligheter till friluftsliv. 
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BEDÖMNING: En mindre utveckling av Yxnerum bedöms kunna ge positiv effekt för turistisk 
verksamhet i orten och dess omgivning. 

 
 
Önn 
Badplats finns vid sjön. Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv i övrigt finns vid Önn. 

 
BEDÖMNING: En mindre utveckling vid Önn bedöms kunna ge positiv effekt för turistisk 
verksamhet i orten och dess omgivning. Det finns också möjligheter att vidareutveckla badstranden 
och dess användning. 

 
 
Fåfallasjön 
Badplats finns vid sjön. Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv i övrigt finns vid sjön. 

 
BEDÖMNING: Det finns möjligheter att vidareutveckla badstranden och dess användning. 

 
 
Antvarden 
Inget särskilt utpekat område för rekreation/friluftsliv finns vid Antvarden. 

 

 
BEDÖMNING: Ingen påverkan på rekreationsvärden bedöms ske vid en utveckling i området. 

 
 
Fallsjön 
Vid Fallsjön finns en badplats och ett friluftsområde där Östgötaleden går förbi (norra sidan sjön). 
Fallsjön och Storån som leder vidare österut från sjön används som kanotled. 

 
BEDÖMNING: Ingen påverkan på rekreationsvärden bedöms ske vid en utveckling i området. 

 
 
Vin 
Vin saknar kända värden för friluftsliv och rekreation. Det finns dock en badplats tillhörande 
stugområdet väster om Röbäck. 

 
BEDÖMNING: Ingen påverkan på rekreationsvärden bedöms ske vid en utveckling i området. Det 
finns möjligheter att vidareutveckla badstranden och dess användning. 

 
 
Risten - Missmyra 
I området finns en badplats samt Missmyras hotell- och konferensverksamhet. Det finns även 
möjlighet att hyra stugor i närheten, paddla kanot och fiska. Sevärdhet som Lakviks museijärnväg 
finns några km norr om Missmyra. Stigar finns till fornborgen på Valberget. Missmyra fågelsjö med 
fågeltorn ligger i omgivningen. 

 
BEDÖMNING: Ingen påverkan på rekreationsvärden bedöms ske vid en utveckling i området. En 
utveckling av verksamheten i Missmyra kan ge positiv effekt för turistisk verksamhet i området. 

 
 
Risten - Lakvik 
Byrumsbadets badplats är på ca 4 km avstånd via mindre grusvägar (gång- eller cykeltrafik).  Det 
finns även möjlighet att hyra stugor i närheten, paddla kanot och fiska. Sevärdhet som Lakviks 
museijärnväg finns i direkt anslutning till området. 
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BEDÖMNING: Ingen påverkan på rekreationsvärden bedöms ske vid en utveckling i området. En 
utveckling av i området kan ge positiv effekt för turistisk verksamhet i området. 

 
 
 
 Kommunikationer 

 

Åtvidaberg 
För att förbättra trafiknätet på tvären inom den norra delen av Åtvidaberg föreslås en ny 
vägsträckning mellan länsväg 691 (Slevringevägen) och riksväg 35/Björsätersvägen nordväst om 
Nygård. Syftet är att man då kan få en kombination av att nyttja området för bostäder. Samtidigt så 
kan tung trafik få en bättre sträckning än via Åtvidabergs centrala delar. Konsekvensen blir även 
miljömässigt bättre för Åtvidabergs centrala delar ur trafiksynpunkt sammantaget. 

 
Ny väglänk mellan länsväg 732 (vid Långbrott/Berg) till länsväg 741 (Björsätersvägen) föreslås 
likaså. Vägen kan fungera som räddningsväg, alternativ väg vid olycka på riksväg 35 samt möjlig 
sträcka för kollektivtrafik. 

 
I förslaget för väglänkarna i översiktsplanen har intentionen varit att ta hänsyn till klassade 
naturvärden. Detta bör även vara intentionen i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Utformning, sträckningar mm behöver studeras i särskild ordning utöver detta 
översiktsplanearbete. Samråd och dialog krävs med Trafikverket som är väghållare för riks- 
/länsvägar. 

 
 

Grebo 
Behov av snabba förbindelser finns till Linköping från Åtvidabergs kommun samt även från 
Västerviks kommun. 

 
Diskussioner har under en längre tid förts med Trafikverket om att hitta en bättre lösning för 
riksvägen genom Grebo. Kring riksvägen genom orten redovisas marken därför som ett 
utredningsområde i ÖP. Förutsättningar för de oskyddade trafikanterna samt att god 
kollektivtrafikanpassning kan åstadkommas vid väg 35 behöver uppmärksammas i studie kring 
riksvägen. 

 
Eventuella bullerskyddsåtgärder och eventuellt inlösen av enstaka hus kan bli aktuellt. Detta studeras 
i fortsatt arbete. 

 
I södra delen av orten föreslås en ny väg (från Stureforsvägen via Melskog till länsväg 700). Vägen 
ger en trafikförbättrande fördel framför allt då den kan nyttjas av tung trafik som därmed inte 
behöver åka genom centrala delar av orten. Om inte den föreslagna länken tillkommer krävs åtgärder 
av Trafikverket på befintlig länsväg. Om väglänken byggs bör det enligt ÖP:n på sikt studeras om 
ytterligare bostäder kan kompletteras i anslutning till nämnda väglänk (bl a ur infrastruktur- 
/ekonomisk synpunkt). I förslaget i översiktsplanen har intentionen varit att ta hänsyn till klassade 
naturvärden. Detta bör även vara intentionen i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Utformning, sträckning mm för ny väglänk söder om Grebo behöver studeras i 
särskild ordning utöver detta översiktsplanearbete. Det gäller även riksvägens framtida lösning. 
Samråd och dialog krävs med Trafikverket som är väghållare för länsvägen. 

 
 

Björsäter 
Ingen ny övergripande väglänk e dyl föreslås i översiktsplanen vid Björsäter. ÖP visar dock förslag 
på att förlänga Smedstorpsvägen, inklusive gc-väg, så att anslutning sker med 
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länsvägen/Åtvidabergsvägen. Motionsspåret berörs och behöver uppmärksammas i fortsatt arbete så 
att en funktionell sträckning av spåret kan anordnas. 

 
Vidare sker pendlingstrafik mm mellan Björsäter och Norrköping via Gistad och kommunen avser 
verka för att förbättra vägstandarden mot Gistad för Björsäters koppling mot Norrköping. 

 
BEDÖMNING: Förbättring av vägstandard på väg mellan Björsäter och Gistad behöver studeras i 
särskild ordning utöver detta översiktsplanearbete. Samråd och dialog krävs med Trafikverket som är 
väghållare för länsväg. Påverkan på motionsspår behöver studeras i fortsatt arbete angående 
anslutningsväg till Smedstorpsvägen. 

 
 
Övriga orter mm 
För övriga orter föreslås inga övergripande nya vägsystem eller väglänkar. 

 
 
 
Vatten och avlopp 

 

Åtvidaberg 
Vatten- och avloppsfrågan behöver uppmärksammas i samband med fortsatt arbete. 
Enligt kommunens Miljöprogram, antaget av kommunfullmäktige 2011-01-26, skall man som åtgärd 
för att uppnå uppsatt mål undersöka alternativ framtida reservvattentäkt för Åtvidaberg. Frågan 
uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Alternativ vattentäkt utreds. 

 
 
Grebo 
Vatten- och avloppsfrågan behöver uppmärksammas i samband med fortsatt arbete. En VA-plan 
"VA-plan för Åtvidabergs kommun" har arbetats fram Denna plan anger att det vid större 
exploatering i Grebo krävs ytterligare överföringsledning för dricksvatten från Åtvidaberg eller 
Linköping. 

 
Vattenskyddsområde för Råberga vattentäkt (Linköpings kommun) sträcker sig in över 
Greboområdet. Ärlången vid Grebo, liksom 50 m strandzon, är inom sekundär skyddszon. Övriga 
delar av orten är inom tertiär skyddszon för täkten. 

 
BEDÖMNING: I fortsatt arbete uppmärksammas särskilt frågan kring behov av eventuellt ny 
överföringsledning, åtgärder mm. Likaså beaktas eventuell påverkan på Råberga vattentäkt. 

 
 
Björsäter 
Vatten- och avloppsfrågan behöver uppmärksammas i samband med fortsatt arbete. I synnerhet 
behöver fungerande VA-lösning studeras i norra delen där med tanken på att marken sänker sig 
norrut och inte söderut. Detta ur ekonomisk aspekt. 

 
BEDÖMNING: VA-frågor utreds främst i norra delen. 

 
 
Falerum 
Falerum har kommunalt vatten- och avloppssystem. En anslutning till kommunalt vatten- och 
avloppssystem bör göras för ny bebyggelse. 

 
BEDÖMNING: Fortsatt utbyggnad med kommunalt VA. 
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Hannäs 
Två gemensamhetsanläggningar finns i Hannäs-området (Avloppsföreningen Mantorp 1:10 samt 
Grävsätters samfällighetsförening (dimensionerade för 30 respektive 65 pe belastning). 
Enligt ÅVAB är en anslutning till kommunalt VA ej realistiskt i området. 

 
BEDÖMNING: De gemensamhetsanläggningar som finns för VA torde komma att utgöra framtida 
lösning för vatten och avlopp även vid en utveckling av Hannäs. 

 
 
Kvarnvik, Önn samt Fåfallasjön 
I Kvarnvik finns idag fyra gemensamhetsanläggningar för avloppsvatten. Dessa behöver om några år 
förnyas. Kvarnvik är ett område där utbyggnad av kommunalt VA är aktuellt. Nytt 
verksamhetsområde för VA planeras inom kort. Anslutning till kommunalt VA torde bli mycket 
kostsamt till Fåfallasjöns LIS-område. Särskild utredning krävs. 

 
BEDÖMNING: En utveckling av Kvarnviksområdet, inklusive ett par LIS-områden i omgivningen, 
kan ge ökade förutsättningar för kommunalt VA. Anslutning till kommunalt vatten- och 
avloppssystem avses göras. Nytt verksamhetsområde för VA planeras. 

 
 
Yxnerum 
Delar av Yxnerum (främst längs länsvägen kring kursgården, kyrkan mm i sydvästra/centrala delen) 
ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA. 

 
Yxningen utgör ytvattentäkt. Sjön är regionalt viktig dricksvattenresurs enligt Länsstyrelsens 
redovisning. Sjön saknar i nuläget vattenskyddsområde för vattentäkten. Vattenskyddsområde 
planeras att skapas av Åtvidabergs som Valdemarsviks kommuner. 

 
BEDÖMNING: Påverkan på Yxningen som regionalt viktig ytvattentäkt studeras i fortsatt arbete. 
Vattenskyddsområde bör skapas för sjön. Dagvattenhanteringen måste studeras vid planering i 
Yxnerum-området, i synnerhet den södra delen vid Yxningen, men även invid Borkhultsån samt 
mindre vattendrag vid kyrkogården. 

 
 
Antvarden 
Enskilt vatten- och avloppssystem råder i området. Upprättad VA-plan redovisar att det i framtiden 
bör bli gemensamhetsanläggning i Sjöände, vilket skulle ge förutsättningar för en utbyggnad även till 
Antvardens LIS-område, och även omvänt för Sjöände. Enligt ÅVAB är en anslutning till 
kommunalt VA ej realistiskt i området. En utveckling av LIS-område ger förutsättningar för 
förbättrat VA-system i området. 

 
BEDÖMNING: En utredning om förbättrat vatten- och avloppssystem för Antvarden-området bör 
göras, där eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning kan bli aktuellt. 

 
 
Fallsjön 
Fallsjön-området ligger invid sträckningar för kommunalt vatten- och avloppssystem. Utredning om 
anslutning till Kvickstorps verksamhetsområde för VA är möjlig behöver göras, t ex behöver 
klarläggas vad gäller kapacitet och genomförande. 

 
BEDÖMNING: Förutsättningar för eventuell anslutning till kommunalt vatten- och avloppssystem 
behöver särskilt studeras. 
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Vin 
Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet, utan försörjs genom gemensam VA- 
anläggning. 

 
BEDÖMNING: Det bedöms som lämpligt att nyttja befintliga gemensamhetsanläggningar för VA 
för framtida utveckling i området. 

 
 
Risten - Missmyra 
Det finns gemensam VA-anläggning (avlopp) och Missmyra är anslutet till Åtvidabergs vattenverk 
(överföringsledning mellan Åtvidaberg och Björsäter passerar Missmyra). 

 
BEDÖMNING: Vid en utveckling i området behöver det klarläggas angående lämplig lokal lösning 
för avloppsvattnet. 

 
 
Risten - Lakvik 
Enskilt vatten- och avloppssystem råder i området. Gemensam avloppsanläggning finns för 
närliggande Mulstad/Pyttstan-området (ca 1 km norrut). En överföringsledning för dricksvatten 
mellan Åtvidabergs vattenverk och Björsäter passerar några hundra meter öster om LIS-område 
Lakvik. Det behöver särskilt studeras om anslutning till kommunalt dricksvatten kan bli aktuellt (t ex 
om kapacitetsbedömning). ÅVAB anser att anslutning till kommunalt avlopp ej är realistiskt. 

 
BEDÖMNING: Eventuell anslutning till kommunalt dricksvatten bör klargöras. Vidare bör 
klarläggas lämplig lokal lösning för avlopp. 

 

 
 
 

Förorenad mark 
 

Åtvidaberg 
Ett flertal potentiellt förorenade platser finns inom tätorten, liksom några nedlagda deponier (t ex 
vid förslaget utbyggnadsområde i östra Basthagen). 

 
Sanering av skjutbanor på sikt behövs vid eventuell planering av bostäder i de områden som berörs 
vid nordvästra Åtvidaberg (Nygård mm). 

 
BEDÖMNING: I anslutning till potentiellt förorenade platser bör provtagning göras i samband med 
efterföljande planarbete, t ex vid geoteknisk undersökning. Om föroreningar skulle påträffas vid 
geotekniska undersökningar eller vid anläggning av området ska detta snarast anmälas till Bygg- och 
miljönämnden som då tar ställning till lämpliga åtgärder för att sanera marken. 

 
 
Berg 
Enstaka plats i Berg redovisas som potentiellt förorenad enligt Länsstyrelsens inventering (MIFO). 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 
 
 

Grebo 
Ett mindre antal potentiellt förorenade platser finns i Grebo. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 
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Björsäter 
Ett antal potentiellt förorenade platser finns inom Björsäter. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 

 
 
Falerum 
Några potentiellt förorenade platser finns inom Falerum. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 

 
 
Hannäs 
3-4 potentiellt förorenade platser finns inom orten. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 
 
 

Kvarnvik 
Reningsverket, bensinstationen, träindustrin, såget i Holmbo och ytterligare några platser är 
potentiellt förorenade platser. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 
 
 
Yxnerum 
Reningsverket redovisas som potentiellt förorenad plats enligt Länsstyrelsens inventering (MIFO). 

 
Risker för föroreningar från tidigare verksamhet i närliggande Borkhult beaktas i fortsatt planering i 
Yxnerum. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 

 
 
Önn 
En punkt i nordvästra delen anges som potentiellt förorenad mark i kommunens arbete med LIS- 
plan. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 
 
 
Vin 
En punkt i nordvästra delen anges som potentiellt förorenad mark (avloppsanläggning). Denna 
punkt med eventuell förorening finns dock inte med i Länsstyrelsens MIFO-inventering. 

Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 
Risten - Missmyra 
Vid konferensanläggningen finns en plats som anges som potentiellt förorenad mark 
(avloppsanläggning) enligt Länsstyrelsens redovisning (MIFO). 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 
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Risten - Lakvik 
I västra delen fanns tidigare ett sågverk med doppning, en plats som anges som stor risk för 
föroreningar i mark enligt Länsstyrelsens redovisning (MIFO). Potentiella föroreningar inom 
området är klorfenoler och dioxin. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller förorenad mark. 

 

 
 
Övriga orter mm 
Vid Fåfallasjön, Antvarden samt Fallsjön finns ingen uppgift om förorenad mark. 

 
BEDÖMNING: Om föroreningar skulle påträffas vid geotekniska undersökningar eller vid 
exploatering av området ska detta snarast anmälas till Bygg- och miljönämnden som då tar ställning 
till lämpliga åtgärder för att sanera marken. 

 

 
 
 

Risker verksamheter 
 
 
Åtvidaberg 
Risker finns i samband med bensinstationer (ca 5 st) inom tätorten. Inget utbyggnadsområde för 
bostäder förslås i närheten av bensinstationer. Dock kan bensinstationer komma nära bostäder om det 
blir förtätningar inom tätorten vid bensinstationers närhet. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjerna i Räddningsverkets handbok Hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor på bensinstationer, t ex minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar till 
bostäder, bör tillämpas vid fortsatt planering. 

 
 
Grebo 
Risker finns i samband med befintlig bensinstation vid riksvägen. Närmaste utbyggnadsområde för 
bostäder som föreslås är på ca 35 m avstånd från påfyllningsplats. Detta bedöms som rimligt avstånd 
till bostäder. Frågan behöver dock uppmärksammas i samband med detaljplanearbete. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till bensinstation. 

 

 
 
Kvarnvik 
Risker finns i samband med bensinstationen i Kvarnvik. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till bensinstation. 

 

 
 

Önn 
Risker finns i samband med bensinstationen i Kvarnvik ca 50 m norr om aktuellt område. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till bensinstation. 

 

 
 
Övriga orter mm 
För övriga orter bedöms inga särskilda riskverksamheter finnas. 
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Farligt gods 
 
Åtvidaberg 
Riksväg 35 är primärled för farligt godstransporter. 
 
BEDÖMNING: Risker med farligt godstransporter uppmärksammas i fortsatt arbete. Se under 
rubriken Riktvärden och rekommendationer angående resonemang mm kring avstånd till farligt 
godsleder mm (utifrån bl a Räddningstjänstens (RTÖG) rekommendationer). 

 
 
Grebo 
Riksväg 35 är primärled för farligt godstransporter.  

 
Om ombyggnad kommer att ske av Rv 35 kan det kan bli aktuellt med skyddsåtgärder, såväl 
angående farligt gods som buller, för några hus nära vägen. Eventuellt kan inlösen av enstaka hus bli 
aktuellt. Detta studeras i fortsatt arbete. Riskbedömning behöver göras i fortsatt arbete. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till farligt godsled. 

 
 
 
Antvarden 
Riksväg 35 är primärled för farligt godstransporter. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till farligt godsled. 

 
 
Övriga orter mm 
I anslutning till övriga orter mm finns ingen rekommenderad farligt godsled. 

 
 
 

Störningar, verksamheter 
 

Åtvidaberg 
Två skjutbanor är förlagda i nordvästra delen av tätorten. Skjutbanorna medför vissa störningar. 
Skjutbanorna behöver flyttas vid bostadsbyggande. Ny lokalisering utreds. En alternativ lokalisering 
kan möjligen vara vid Korshults avfallsanläggning. 

 
Åtvidabergs fjärrvärmecentral är tillståndspliktig verksamhet. Inga utbyggnadsområden för bostäder 
föreslås i närheten av dessa. Dock föreslås förtätning i Åtvidabergs centrum ”CB-område” på 
plankartan. Detta studeras i fortsatt arbete. 

 
Verksamheter, ridanläggning mm i Vrånghult samt Fågelsången bedöms vara på betryggande 
avstånd från föreslagna utbyggnadsområden för bostäder. Eventuella störningar på bostadsmiljöer 
från verksamheter uppmärksammas dock i efterföljande planläggningar. Riktvärden för buller från 
verksamheter uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Vid förtätning i centrum uppmärksammas eventuella risker och störningar med 
fjärrvärmecentral. Se under rubriken ”Riskbedömning” angående resonemang mm kring riktvärden 
för buller från verksamheter mm. Eventuella störningar på bostadsmiljöer från jordbruk och 
djurhållning uppmärksammas i efterföljande planläggningar. 
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Berg 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm bedöms ej finnas i Berg. I Bergs östra delar 
finns vissa lantliga miljöer/verksamheter relativt nära övrig bebyggelse. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående jordbruk och djurhållning. 

 

 
 
Grebo 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm bedöms ej finnas i Grebo. Reningsverket i 
väster samt en träindustri i norra Grebo uppmärksammas dock vid efterföljande detaljplanearbeten 
vad gäller eventuella luktstörningar respektive bullerstörningar. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från verksamheter samt jordbruk och 
djurhållning. 

 
 
 
Björsäter 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm bedöms ej finnas i Björsäter. Reningsverket i 
nordväst uppmärksammas dock vid efterföljande detaljplanearbete vid område väster om kyrkan vad 
gäller eventuella luktstörningar. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående jordbruk och djurhållning. 

 

 
 
Falerum 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm bedöms ej finnas i Falerum. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående jordbruk och djurhållning. 

 

 
 
Hannäs 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm bedöms ej finnas i Hannäs. Eventuella bostäder 
i närheten av Hannäs Smide & Montage bör dock uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från verksamheter samt jordbruk och 
djurhållning. 

 

 
 
Kvarnvik 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm bedöms ej finnas i Kvarnvik. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från verksamheter samt jordbruk och 
djurhållning. 

 

 
 
Yxnerum 
Några särskilt störande verksamheter, industrier mm i övrigt bedöms ej finnas i Yxnerum. 
Motorbanan i Fröshult (på ca 1200 m avstånd från Yxnerum) samt reningsverket (vad gäller 
eventuella luktstörningar) uppmärksammas dock i fortsatt planering. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från verksamheter samt jordbruk och 
djurhållning. 

 
 
Övriga orter mm 
I anslutning till övriga orter bedöms ingen särskilt störande verksamhet finnas. 
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Buller, väg 

 
 
För att skydda flertalet människor från att bli allvarligt störda av buller har generella 
rekommendationer tagits fram. Tillämpning av bullerreglerna i 2 kap 6a§ plan- och bygglagen samt 
trafikbullerförordningen (2015:216) bör tillämpas. Se under rubriken Riktvärden och 
rekommendationer angående resonemang mm kring riktvärden för buller från trafik mm. 

Eventuella störningar vid fasad samt uteplats behöver uppmärksammas vid detaljplanearbeten. 

Minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör vara vända mot en sida där riktvärden ekvivalent 
ljudnivå, samt riktvärden maximal nivå, inte överskrids vid fasaden. 

 
Varje bostad bör likaså ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god 
ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. 

 
För att säkerställa att bullernivåerna inte blir för höga kan det vid vissa vägar och gator innebära att 
bullerskydd i form av komplementbyggnader, förråd, garage, plank o dyl kan behöva anordnas 
mellan väg och ny bostadsbebyggelse. 

 
Byggande bör ske med ovan som förutsättning. 

 
Åtvidaberg 
Bostäder föreslås i Humpa-området nära riksvägen. Även förtätningar i bl a centrum innebär att 
bostäder mm kan komma att hamna i närheten av riksvägen. 

 
BEDÖMNING: I detaljplanearbetet behöver bullerpåverkan studeras och eventuella åtgärder 
föreslås. Riktlinjer vad gäller avstånd till väg, avseende buller, bör följas. Se under rubriken 
Riktvärden och rekommendationer angående resonemang mm kring riktvärden för buller från trafik 
mm. 

 
 
Berg 
Hastighetsbegränsningen på länsvägen genom samhället är 50 km/h, dock gäller 70 km/h förbi 
föreslaget utbyggnadsområde i Hinrikstorp. Ny bebyggelse föreslås i anslutning till vägen. 

 
Noterbart att utbyggnadsområde för bostäder i Hinrikstorp planeras mellan Åtvidaberg och Berg så 
att ny trafik i huvudsak inte passerar befintlig bebyggelse i Berg. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från trafik mm, liksom inledande text 
under denna rubrik ”Buller, väg”. 

 

 
 
Grebo 
Om ombyggnad kommer att ske av Rv 35 kan det kan bli aktuellt med skyddsåtgärder för några hus 
nära vägen och eventuellt kan inlösen av enstaka hus bli aktuellt. Detta studeras i fortsatt arbete. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från trafik mm. 

 

 
 
Antvarden 
Hastighetsbegränsningen på riksvägen förbi området är 80 km/h. Ny bebyggelse föreslås i anslutning 
till vägen. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från trafik mm, liksom inledande text 
under denna rubrik ”Buller, väg”.Övriga orter mm- 
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I anslutning till övriga orter bedöms ingen särskilt störande trafik förekomma. Riktlinjer vad gäller 
avstånd till väg, avseende buller, bör dock följas. 

 
 
 
Buller, järnväg 

 
 
Se inledande text under föregående rubrik ”Buller, väg”. 

 

 
 
Åtvidaberg 
Ny bostadsbebyggelse föreslås ca 100 m från järnvägen i nordvästra delen (nordväst om Nygård), 
liksom vid östra Basthagen, samt vid eventuella förtätningar i centrum. 

 
BEDÖMNING: Eventuella störningar behöver uppmärksammas i detaljplanearbeten. Riktlinjer vad 
gäller avstånd till järnväg, avseende buller, bör följas. Se under rubriken Riktvärden och 
rekommendationer angående resonemang mm kring riktvärden för buller från trafik mm. 

 
 
Berg 
Ny bebyggelse föreslås ca 300 m från järnväg. Ej närmare än befintlig bebyggelse i Berg. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från trafik mm, liksom inledande text 
under föregående rubrik ”Buller, väg”. 

 
 
 
Falerum 
Ny bostadsbebyggelse föreslås i Tingetorp i västra Falerum. Utbyggnadsområdet är mindre än 100 m 
från järnvägen. I övrigt föreslås bostäder på minst ca 220 m avstånd från järnvägen centralt i orten. 
Lägre hastigheter och mindre störningar uppstår från järnvägstrafiken omkring järnvägsstationen. 
Järnvägen trafikeras av relativt få tåg per dygn. Ingen betydande störning torde uppstå från 
järnvägstrafiken för föreslagna utbyggnadsområden. Dock bör frågan uppmärksammas i 
detaljplanearbete för eventuella bostäder, i synnerhet vid Tingetorp. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktvärden för buller från trafik mm, liksom inledande text 
under föregående rubrik ”Buller, väg”. 

 
 
 
Övriga orter mm 
I anslutning till övriga orter finns ingen järnvägstrafik. 

 
 
 
Översvämningsrisk 

 

Åtvidaberg 
Översvämningsrisk föreligger mellan Bysjön och centrala Åtvidaberg, vid s k Kraftverkskanalen. 
Risken med källaröversvämningar i Åtvidabergs tätort har minskat genom att åtgärder genomförts. 
Succesiva förstärkningsåtgärder pågår av ÅVAB. Kommunen har pågående dialog med ÅVAB, bl a 
kring handlingsplan. 

 
BEDÖMNING: Eventuella översvämningsrisker öster om Bysjön behöver uppmärksammas i fortsatt 
arbete. 
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Berg 
Det finns en VA-anläggning (pumpstation) vid Lillgårdsvägen i Berg (Bäckfallegöl recipient) med 
stor risk för översvämning vid stora ytvattenflöden. Denna bebyggelse ligger öster om Bäckfallegöl. 

 
BEDÖMNING: Inget utbyggnadsområde föreslås i närheten av Bäckfallegöl. 

 
 
Grebo 
Risk för översvämning finns vid Ärlångens södra ände, och även något längs sjöns östra sida, enligt 
utförd översvämningskartering av SMHI (Översiktlig översvämningskartering längs Stångån, 
sträckan från Brokind till utloppet i Roxen, SMHI/Räddningsverket, 2001). 

 
Översvämningsrisk uppmärksammas östra sidan av sjön vid föreslaget utbyggnadsområde vid 
Norrby storgård samt vid föreslagen camping. 

 
BEDÖMNING: Eventuella översvämningsrisker behöver uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 
 
Antvarden 
Området ligger relativt lågt över sjöns nivå. 

 
BEDÖMNING: Eventuella översvämningsrisker behöver uppmärksammas i fortsatt arbete. 

 

 
 
Övriga orter mm 
I anslutning till övriga orter bedöms ingen särskild översvämningsrisk föreligga. 

 
 
 
Risk för skred/ras 

 

Åtvidaberg 
Skredrisk råder i Vrånghult, väster om Håcklasjön, vid Hembygdsgården, vid Eksätter samt i 
närheten av Facetten (vid föreslaget ”CB-område” i ÖP) enligt SGI:s inventering. Se Temakartor. 

 
Trafikverket har åtgärdat stabilitetsproblem för riksväg 35 där den passerar Håcklasjön vid 
Åtvidabergs tärort. 

 
BEDÖMNING: I anslutning till platser med risk för skred/ras bör studier göras i samband med 
efterföljande planarbete, t ex vid geoteknisk undersökning. 

 
 
Björsäter 
Risk för skred/ras finns i centrala delen enligt SGI:s inventering. Se Temakartor. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående åtgärder mm vad gäller risk för skred/ras. 
Falerum 
Risk för skred/ras finns inom olika delar av Falerum enligt SGI:s inventering. Se Temakartor. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående åtgärder mm vad gäller risk för skred/ras. 

 

 
 

Övriga orter mm 
I anslutning till övriga orter bedöms ingen särskild risk för skred/ras föreligga. 
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Magnetfält 
 

Åtvidaberg 
I östra delen, i nord-sydlig riktning genom tätorten, finns två kraftledningar med styrkor på 145 kV 
(regionnät). Vid Hallaholm är en kraftledning nyligen borttagen. Frågan bör uppmärksammas i 
fortsatt arbete. 

 
BEDÖMNING: Riktlinjer vad gäller avstånd från kraftledning till bostad efterföljs vid en utbyggnad. 
För 145 kV bör avstånd mellan ledning och bostad vara ca 55-60 m (Socialstyrelsen m fl 
myndigheter anger att 0,2 µT uppnås vid knappt 60 m avstånd från 130 kV ledning). 

 
 
Berg 
Kraftledning på 145 kV leder i nord-sydlig riktning i västra delen. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till kraftledning. 

 

 
 
Grebo 
En kraftledning på 130 kV leder genom västra Grebo. Särskilt uppmärksammas ledningen och 
magnetfält i föreslaget utbyggnadsområde i nordväst (vid Norrby mm), liksom föreslaget 
utbyggnadsområde i sydväst (Strömshult mm) i fortsatt arbete. Åtgärder kan vara nedgrävning 
(kostsam och tidskrävande process) eller att säkerhetsavstånd till ledning hålls. 

 
Se ovan under "Åtvidaberg" angående riktlinjer vad gäller avstånd till kraftledning. 

 

 
 
Björsäter 
Kraftledning på 400 kV leder i nord-sydlig riktning relativt nära föreslaget utbyggnadsområde i 
nordöstra delen (ca 110 m från utbyggnadsområdet). 

 
BEDÖMNING: Riktlinjer vad gäller avstånd från kraftledning till bostad efterföljs. För 400 kV bör 
avstånd mellan ledning och bostad vara ca 150 m (Socialstyrelsen m fl myndigheter anger att 0,2 µT 
uppnås vid knappt 150 m avstånd från 400 kV ledning). 

 
 
Falerum 
Kraftledning på 400 kV leder i nord-sydlig riktning i västra delen nära föreslaget utbyggnadsområde 
vid Tingetorp. Ca 150 m avstånd hålls mellan ledning och föreslaget område. 

 
Se ovan under "Björsäter" angående riktlinjer vad gäller avstånd till kraftledning. 

 
Risten - Lakvik 
En 400 kV kraftledning leder genom den östra delen av LIS-området. 

 
Se ovan under "Björsäter" angående riktlinjer vad gäller avstånd till kraftledning. 

 
 
 
Övriga orter mm 
I anslutning till övriga orter finns ingen kraftledning med så stora styrkor som 400 eller 130 kV. 
Riktlinjer vad gäller avstånd från ledning med lägre styrkor till bostäder uppmärksammas dock. 
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Sociala aspekter 
 
Åtvidaberg 
I tätorten Åtvidaberg finns den service som behövs för det dagliga livet. I Åtvidabergs centrum finns 
normalt utbud av handel. Flera förskolor, grundskolor samt gymnasieskola finns i Åtvidaberg. 
Offentlig service med vårdcentral, servicehus, sjukhem samt 161 platser i särskilt boende (vård- och 
omsorgsboende) finns i tätorten. Inom Åtvidabergs tätort är nätet av separata gång- och cykelvägar 
relativt väl utbyggt. Kollektivtrafikförbindelserna är goda då både tåg- och bussförbindelser stannar 
på orten. Utbyggnadsområden/förtätningar föreslås nära såväl Resecentrum som Basthagen station. 

 
Åtvidabergs tätort kan i första hand att växa inom befintliga bebyggelseområden. Inom tätorten finns 
möjlighet att ytterligare förtäta bebyggelsen. 

 
Nya utbyggnadsområden i tätortens utkanter kan innebära behov av nya/ändrade kollektivtrafiklinjer 
samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ny väglänk som föreslås mellan Berg och 
Björsätersvägen, i nordvästra Åtvidaberg, kan ge möjlighet till ny kollektivtrafiklinje. 

 
En allt äldre befolkning kommer att ställa mer individuella krav på service, vård och omsorg. Mindre 
och olika upplåtelseformer av bostäder kommer att efterfrågas av denna grupp kommuninvånare. 
I Åtvidaberg bör det kompletteras med bl a flerbostadshus, radhus samt marklägenheter för 
seniorboende, såväl inom befintlig tätortsområde som i föreslagna utbyggnadsområden. 

 
Kommersiell och kommunal service bör i första hand vara tillgänglig för alla och lokaliseras i 
centrum där de bidrar till att ge samhället liv och aktivitet. Integrering av viss service behöver även 
uppmärksammas vid utbyggnadsområden en bit från centrala delarna, såsom t ex förskola. 

 

 
 
Berg 
I Berg saknas såväl offentlig som kommersiell service, men orten är nära Åtvidaberg. En utbyggd 
gång- och cykelväg finns till Åtvidaberg. En utveckling av orten kan ge förutsättningar för service i 
mindre skala. 

 
Planera för några lägenheter i seniorboende i Berg, för att möjliggöra för omflyttning inom orten i 
efterföljande detaljplanearbeten. 

 
Kollektivtrafik saknas till orten. Genom föreslagen väglänk mellan länsväg 732 vid Berg till länsväg 
741 (mot Björsäter) möjliggörs för kollektivtrafiklinje till Berg. Likaså kan vägen fungera som 
alternativ räddningsväg/ersättningsväg mm vid eventuell olycka mm på riksväg 35. 

 
 
 

Grebo 
I Grebo finns viss service, t ex dagligvaruhandel, skola/förskola (F-6-skola) och kollektivtrafik. I 
översiktsplanen finns område där ytterligare service föreslås. En utveckling av bostäder som föreslås 
i olika delar av Grebo kan ge ökat serviceunderlag. Likaså föreslås ett område för camping vid 
Ärlången, ett område som även får definieras som, och jämställas med, LIS-område i 
översiktsplanen. Detta kan ge ytterligare förutsättningar för servicen i Grebo, stöd för 
kollektivtrafiken mm. 

 
Det bör planeras för några lägenheter i seniorboende i Grebo, för att möjliggöra för omflyttning inom 
orten i efterföljande detaljplanearbeten. 

 
Grebo har relativt väl utbyggt gång- och cykelnät. Ett par busslinjer trafikerar Grebo. Det behöver 
studeras kring en säker och gång- och cykelväg, t ex genom planskildhet e dyl åtgärd, för de 
oskyddade trafikanterna samt med god kollektivtrafikanpassning vid väg 35. 
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Björsäter 
I Björsäter finns viss service, t ex dagligvaruhandel, skola/förskola (F-6-skola) och kollektivtrafik. I 
översiktsplanen finns ett område centralt där ytterligare service/verksamheter föreslås. 

 
Befolkningsunderlaget i Björsäter ligger nära gränsen för att skola och affär ska kunna fortleva och 
det är därför av största vikt att skapa goda förutsättningar för inflyttning. En utveckling av såväl 
bostäder som verksamheter som föreslås i olika delar av Björsäter kan ge ökat serviceunderlag. 
Likaså föreslås några LIS-områden i trakter mellan Åtvidaberg och Björsäter, några km söder om 
Björsäter, vilket kan ge förutsättningar för servicen i Björsäter, stöd för kollektivtrafiken mm. 

 
Det bör planeras för några lägenheter i seniorboende i Björsäter, för att möjliggöra för omflyttning 
inom orten i efterföljande detaljplanearbeten. 

 

 
 

Falerum 
I Falerum finns viss service, t ex dagligvarubutik och förskola. Kollektivtrafikförbindelserna är goda 
då både tåg- och bussförbindelser stannar på orten. Kommunen avser verka för att bibehålla 
tågtrafiken. Om inte järnvägen kommer att finnas kvar uppstår t ex ett stort behov av att länsvägen 
mot Åtvidaberg rustas upp. 

 
I översiktsplanen finns ett område centralt där ytterligare service/verksamheter föreslås. Då 
invånarantalet är lågt och dessutom successivt minskat de senaste åren är det av vikt att skapa goda 
förutsättningar för inflyttning och vända trenden för orten så att förskola, dagligvarubutik mm kan 
fortleva. En utveckling av såväl bostäder som verksamheter som föreslås i olika delar av Falerum 
kan ge ökat serviceunderlag. 

 
Medelåldern på orten är hög och barnfamiljerna är få till antalet. Det bör därför i efterföljande 
detaljplanearbeten planeras för några lägenheter i seniorboende i Falerum, för att möjliggöra för 
omflyttning inom orten. 

 

 
 
Hannäs 
I Hannäs saknas kommersiell service. Dagligvarubutik finns dock i Kvarnvik ca 5 km från Hannäs. 
På Hannäs Friskola finns förskola, fritidshem, samt öppen förskola. Kollektivtrafikförbindelser finns 
via en busslinje som stannar på orten. Utbyggnad av bredband har gjorts till Hannäs. 

 
Då invånarantalet är lågt är det av vikt att skapa förutsättningar för inflyttning och för orten så att 
förskola kan fortleva. En utveckling av bostäder mm kan ge ökat serviceunderlag i såväl Hannäs som 
Kvarnvik. 

 
Hannäs socken har alltid haft ett stort föreningsliv. I Hannäs är det fördelaktigt att dra nytta av det 
lokala engagemanget med byalag, föreningsliv, företag etc i samband med utvecklings- och 
genomförandeprocessen. 

 
 
 
Kvarnvik 
I Kvarnvik finns dagligvarubutik. Offentlig service som t ex skola och förskola saknas. Förskola 
finns dock i Hannäs ca 5 km från Kvarnvik.  Kollektivtrafikförbindelser finns via en busslinje som 
stannar på orten. Bredband saknas i Kvarnvik. 

 
Då invånarantalet är relativt lågt är det av vikt att skapa förutsättningar för inflyttning och för orten 
så att t ex dagligvarubutiken kan fortleva, för att ge stöd för kollektivtrafiken mm. En utveckling av 
bostäder mm kan ge ökat serviceunderlag i såväl Kvarnvik som Hannäs. Möjligheterna till vidare 
och ny verksamhet inom orten Kvarnvik kan innebära framtida sysselsättningsmöjligheter, ge stöd 
för kollektivtrafiken mm. 
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Det finns många föreningar i bygden. I Kvarnvik är det fördelaktigt att dra nytta av det lokala 
engagemanget med byalag, föreningsliv, företag etc i samband med utvecklings- och 
genomförandeprocessen. 

 
 
 
Yxnerum 
Service såsom dagligvarubutik, skola, förskola etc saknas i Yxnerum. Vidare finns endast 
kompletteringstrafik vad gäller kollektivtrafik. Bredband finns utbyggt till Yxnerum. 
Bedömningen är att ett 50-tal personer bor i Yxnerum samt i närliggande Borkhult. 

 
Yxnerums främsta potential torde vara att det finns tillgång till 
kursgård/konferensanläggning/restaurang/hotell, båtplatser i sjön, arrangerade båtturer, kanotled i 
Yxningen mm, goda fiskemöjligheter i sjön samt naturupplevelser i naturreservat och omgivande 
natur i övrigt. 

 
Då invånarantalet är lågt är det av vikt att skapa förutsättningar för ortens fortlevnad genom att t ex 
satsa på friluftsliv, verksamhet och bostäder. En utveckling av bostäder, tursim mm kan ge möjlighet 
till service på orten, ge förutsättningar för kollektivtrafik, förbättringar av infrastruktur mm. 

 
I Yxnerum bedöms att försiktig förtätning och komplettering med bostäder ske, t ex kring befintlig 
bebyggelse och längs länsvägarna. Ett planlagt område för 20-talet bostäder finns. 

 

 
 
Önn 
I Kvarnvik finns dagligvarubutik. Offentlig service som t ex skola och förskola saknas. Förskola 
finns dock i Hannäs ca 5 km från Kvarnvik.  Kollektivtrafikförbindelser finns via en busslinje som 
stannar på orten. Bredband saknas i Kvarnvik. 

 
Möjligheterna till vidare och ny verksamhet inom orten Kvarnvik kan innebära framtida 
sysselsättningsmöjligheter. Att öppna för möjligheter att utveckla verksamheterna kring Kvarnviks 
centrum kan också stärka verksamhetsstråket mellan Kvarnvik och Holmbo, och ur ett större 
perspektiv, verksamhetsstråket Falerum-Hannäs-Kvarnvik/Holmbo. Utbudet av varierade 
boendemöjligheter utvidgas och skulle kunna få en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. 

 
LIS-området bidrar till serviceunderlaget för Kvarnviks verksamheter samt kollektivtrafiken, men 
även en potentiell anslutning till kommunalt VA. 

 

 
 

Fåfallasjön 
I Kvarnvik finns dagligvarubutik. Offentlig service som t ex skola och förskola saknas. Förskola 
finns dock i Hannäs ca 5 km från Kvarnvik. Kollektivtrafikförbindelser finns via en busslinje som 
stannar på orten. Bredband saknas i Kvarnvik. 

 
Genom exploatering av de föreslagna LIS-området för bostäder och verksamheter ökar 
serviceunderlaget både för kollektivtrafiklinjen som passerar genom området, men även för 
Kvarnviks lanthandel och övriga service. Det ökar också underlaget för utbyggnad och anslutning till 
kommunalt VA i området Kvarnvik/Holmbo. 

 
Genom att LIS-området även innefattar den befintliga badstranden i öster tillåts en utveckling av 
badstranden och dess användning där befintliga verksamheter kan uppmuntra till nya och tvärtom. 

 

 
 
Fallsjön 
Fallsjöns omgivning saknar service men ligger nära Åtvidaberg och relativt nära Falerum. 
Uknavägen (länsväg 731), söder om Fallsjön, trafikeras med kollektivtrafik från Östgötatrafiken som 
går mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik. Det saknas gång- och cykelvägar längs sjön och även 
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framkomligheten med bil är begränsad i princip runt hela sjön. Området ligger invid sträckning av 
bredband. 

 
De föreslagna LIS-områdena utgör serviceunderlag för busslinjen som går förbi Kvicktorp, men även 
för den kommande anslutningen till kommunalt VA. 

 

 
 
Vin 
Det saknas kollektivtrafiksförbindelser och gång- och cykelvägar längs sjön och även 
framkomligheten med bil är begränsad. Till Röbäck leder endast en enskild väg (enskilt 
huvudmannaskap). Det går endast att i enstaka fall ta sig till vattnet på mindre grusvägar som går till 
enstaka bostadshus eller stugområden. Området saknar även tillgång till service och teknisk 
försörjning i stor utsträckning, men ligger relativt nära Grebos och Åtvidabergs service. Bredband 
saknas i området. 

 
Genom en utveckling av stugområdet vid Röbäck skapas förutsättningar för att upprusta den 
befintliga vägen till området som idag är i relativt dåligt skick. Dessutom kan det bidra till 
serviceunderlaget för servicen i Grebo som är den närmsta landsbygdsorten. 

 
Längs Vins nordöstra strand bör studeras kring vilka förutsättningar som finns för gång- och 
cykeltrafik mot Åtvidabergs tätort. Från Ed/länsväg 741 förbi Lövvik finns en mindre väg som leder 
nära sjön. Denna skulle kunna förlängas till Röbäck för gång- och cykelmöjligheter. En sådan väg 
skulle även kunna nyttjas för åtkomst till badplatsen. Sträckan där en ny gång- och cykelväg skulle 
behöva anläggas är ca 1 km. Diskussion med markägare krävs för ett genomförande. 

 

 
 
Risten - Missmyra 
Inom LIS-området finns endast Missmyras hotell- och konferensverksamhet. Länsväg 741, väster om 
Risten, trafikeras med kollektivtrafik från Östgötatrafiken som går mellan Åtvidaberg och Björsäter. 
Det saknas gång- och cykelvägar längs sjön och framkomligheten med bil är begränsad runt i princip 
hela sjön, bortsett från vissa vägpartier som går invid vattnet. Tillgång till bredband finns vid Lakvik, 
ett par km norr om Missmyra. Norra Ristens omgivning saknar service men ligger nära Björsäter 
som har service. 

 
Genom uppmuntrandet av verksamheter i både Missmyra och Lakvik stärks besöksnäringsstråket 
mellan Bersbo och Björsäter. Bostäder i Lakvik (ett par km norr om, se LIS-område Risten - Lakvik) 
kan stödja serviceutbudet i Björsäter och i Lakvik kan det motivera till en förbättrad VA-lösning. 
Dessutom kan den potentiellt ökade verksamheten bidra till att fler sysselsättningsmöjligheter kan 
skapas. Även möjlighet för bredbandsutbyggnad skapas med detta samt ytterligare LIS-områden som 
föreslås längs länsväg 741. 

 

 
 

Risten - Lakvik 
Länsväg 741, väster om Risten, trafikeras med kollektivtrafik från Östgötatrafiken som går mellan 
Åtvidaberg och Björsäter. Det saknas gång- och cykelvägar längs sjön och framkomligheten med bil 
är begränsad runt i princip hela sjön, bortsett från vissa vägpartier som går invid vattnet. Genom LIS- 
området finns en enskild väg som leder till bostad i östra delen vid Nässjö. Tillgång till bredband 
finns vid Lakvik. Norra Ristens omgivning saknar service men ligger nära Björsäter som har service. 

 
Genom uppmuntrandet av verksamheter i både Missmyra och Lakvik stärks besöksnäringsstråket 
mellan Bersbo och Björsäter. Bostäder i Lakvik kan stödja serviceutbudet i Björsäter och i Lakvik 
kan det motivera till en förbättrad VA-lösning. 

 
Dessutom kan den potentiellt ökade verksamheten bidra till att fler sysselsättningsmöjligheter kan 
skapas. 
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Störningar, vindkraft 
 
Miljökonsekvensbeskrivning - vindkraftsplan 
Åtvidabergs kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsen tog 2009-08-12 
(Ks § 117) beslutet att arbeta fram en vindkraftsplan. Vindkraftsplanen har varit på samråd. 

 
Efter samrådet har vindkraftsplanen reviderats något och kommunens reviderade förslag redovisas 
med en sammanfattning i denna översiktsplan. Den redovisning som görs i denna översiktsplan är 
kommunens gällande förslag över vindkraften i kommunen. 

 
I vindkraftplanen föreslås 4 områden för vindbruk, liksom områden där det finns anledning att inta 
en mer restriktiv hållning till vindkraft. Planen anger också riktlinjer för placering och utformning. 
Noterbart: Område 3 och 4 för vindkraft utgår. Således är det endast område 1 och 2 i 
södra/sydvästra delen av kommunen som redovisas för vindbruk i översiktsplanen (se Plankarta, del 
1). 

 
En kort sammanfattning från vindkraftsplanen redovisas i delen Planförslag. 

 
Eftersom förslaget till vindkraftsplan är en översiktlig plan har miljökonsekvensbeskrivningen 
avgränsats till de övergripande frågorna. Fokus ligger på hur en förnyelsebar energiresurs kan 
utvecklas enligt vindkraftplanens intentioner, samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras. 
Förutom denna allmänna miljöbedömning behöver varje enskild vindkraftsetablering en separat 
beskrivning av sin miljöpåverkan. 

 
Vindkraft är effektiv och miljövänlig 
Vindkraften är en förnyelsebar kraftkälla. Omvandlingen av vindens rörelseenergi till elektrisk kraft 
medför inte några utsläpp av miljöskadliga ämnen. Studier har visat att den energi som går åt för att 
producera ett vindkraftverk motsvarar den elenergi som verket levererar under en period på ca 8 
månader i bra vindläge. 

 
Utbyggnad av vindkraft skall ses i jämförelse med traditionell elproduktion och dess effekter, inte 
bara i Sverige utan även globalt. Det är rimligt att förutsätta att inkoppling av nyproducerad 
vindkraft ersätter el på marginalen, dvs. huvudsakligen importerad kolkraft eller el från oljeeldade 
kraftverk. Utbyggnaden av vindkraft i Åtvidabergs kommun innebär alltså minskad användning av 
fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av kol-, svavel- och kvävedioxider, sett ur ett 
nordeuropeiskt perspektiv. 

 
Förändring av landskapsbilden 
Vindkraftsplanen skapar förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften i kommunen. Målsättningen 
är att denna utbyggnad kan ske utan stora konflikter. Det är svårt att objektivt värdera hur betraktare 
uppfattarvindkraftverkens påverkan på landskapsbilden. Några ser positivt på vindkraft som 
förnyelsebar energikälla medan andra uppfattar vindkraftverk som fula intrång i landskapet. 

 
I Åtvidabergs kommun är det sannolikt att vindkraftverken kommer att förläggas till skogslandskapet 
där landskapsbilden inte blir lika påtagligt förändrad. Uppe på de skogsklädda höjderna finns de  
bästa vindförhållandena. Det är positivt om utbyggnaden av vindkraft i första hand kan koncentreras 
till avgränsade vindkraftsparker inom dessa skogsbygder. 

 
Vindkraftsplanens analys av kommunens olika landskapstyper och deras lämplighet för 
vindkraftsetablering ger en grundval för prioritering. 

 
Övriga analyserade parametrar 
Vindkraftsplanen analyserar följande parametrar som har betydelse för miljöpåverkan: 
- Riksintressen 
- Natura 2000-områden 
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- Övriga viktiga natur och rekreationsområden 
- Stora opåverkade områden 
- Avstånd från bebyggelse 

 
Sammanvägningen har bland annat skett genom GIS-analyser. Detta ger tillsammans förutsättningar 
att gradera kommuns yta i 3 olika typer av områden: 

 
Föreslagna områden 
Få motstående intressen och generellt hög vindenergi. Då dessa markresurser tas i anspråk bör i 
första hand tillräckligt stora anläggningar uppföras. 

 
Restriktiva områden 
Här sammanvävs riksintressen, naturvård och kulturmiljö, övriga naturintressen, landskapsbilden, 
rekreationsområden. Resultatet ger anledning till en restriktiv hållning vid etablering av vindkraft. 

 
Övriga områden 
Inom övriga delar av kommunen tar planen inte något generellt ställningstagande. Dessa områden 
kan ändå vara intressanta ur vindkraftsynpunkt. 

 
Vindkraftsplanen ger med dessa planeringsverktyg en möjlighet att minska de negativa 
miljökonsekvenserna av en utbyggnad av vindkraft i Åtvidabergs kommun. Här är även kommunens 
naturvårdsprogram ett viktigt bedömnings- och planeringsunderlag. Även 
resurshushållningsperspektivet lyfts fram, dvs. de mest lämpliga områdena utnyttjas till de 
energimässigt bästa lösningarna. 

 
Alternativ och nollalternativ 
Metoden vid framtagande av planen har varit att lokaliseringspröva områden i kommunen utifrån 
olika intressen och bestämmelser. Således är planen ett resultat av alternativa prövningar, där vissa 
områden har befunnits olämpliga på grund av motstående intresse eller konflikt med allmänna 
intressen. 

 
Staten har klargjort att kommunerna aktivt ska arbeta för en utbyggnad av vindkraft. Ett 
nollalternativ skulle i detta fall innebära att kommunen inte fullföljer sitt uppdrag att planlägga för 
vindkraft. 

 
Ett nollalternativ skulle också innebära att kommunen behöver göra enskilda bedömningar för varje 
förfrågan om vindkraftsutbyggnad, istället för att ta ett helhetsgrepp. Detta kan leda till att verk blir 
olämpligt placerade i förhållande till allmänna intressen och att en olämplig placering kan blockera 
ett effektivare utnyttjande av marken. 

 
Noterbart: Föreslaget LIS-område Antvarden är ca 1 km från föreslaget område för vindbruk. Vid 
eventuell utbyggnad i Antvarden uppmärksammas frågan kring eventuell framtida vindkraft. Inga 
föreslagna utbyggnadsområden inom tätorter, mindre orter, eller LIS-områden som föreslås i 
översiktsplanen i övrigt är närmare än ca 2 km från föreslagna områden för vindbruk. Detta avstånd 
bedöms som fullt acceptabelt. 
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Miljökvalitetsnormer 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken. Normer kan 
meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de 
svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EU-direktiv. 

 
Det finns idag miljökvalitetsnormer för; 

• buller 
• luft 
• vattenkvalitet 

 
Naturvårdsverket ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör luftkvalitet och 
omgivningsbuller. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer 
som rör vattenkvalitet. 

 
 

Buller 
 
Enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller ska kommuner med mer än 100 000 invånare 
ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och tagit fram 
strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. 
Åtvidabergs kommun är en liten kommun sett till antalet invånare och omfattas därför inte av 
skyldigheten, enligt Förordning om omgivningsbuller, att upprätta åtgärdsprogram för buller.  
Ingen vägsträckning i kommunen har fler än ca 6500 fordon per dygn och hastighetsbegränsningen 
är som mest 90 km/h (på riksväg 35) enligt Trafikverkets websida. 

 
Tillämpning av bullerreglerna i 2 kap 6a§ plan- och bygglagen samt trafikbullerförordningen 
(2015:216) bör tillämpas. I detaljplanearbetet behöver bullerpåverkan studeras och eventuella 
åtgärder föreslås. Utifrån gällande anvisningar och i detaljplanearbetet kan kommunen jobba för en 
god miljö. 

 
Endast föreslaget utbyggnadsområde i Humpa samt förtätningsområde i Åtvidabergs centrum ligger 
nära riksvägen (80 km/h och ca 3500 fordon/dygn enligt Trafikverkets websida), liksom LIS-område 
vid Antvarden (80 km/h och ca 1350 fordon/dygn enligt Trafikverkets websida). Riktvärden vid 
nybyggnation för bostäder är 55 dBA utomhusnivå, ekvivalent nivå. Detta kan medföra att de båda 
nämnda områden som föreslås för bostadsbebyggelse i översiktsplanen måste placeras på behörigt 
avstånd från vägen alternativt förses med bullerskydd för att klara riktvärden för buller. 

 
Diskussioner har under en längre tid förts med Trafikverket om att hitta en bättre lösning för 
riksvägen genom Grebo. Kring riksvägen genom orten redovisas marken därför som ett 
utredningsområde i ÖP. Om ombyggnad kommer att ske av Rv 35 kan det kan bli aktuellt med 
skyddsåtgärder vad gäller buller för några hus nära vägen och eventuellt kan inlösen av enstaka hus 
bli aktuellt. Detta behöver uppmärksammas i samband med utredning inom ramen för riksvägens 
studier. 

 
Vad gäller järnvägstrafiken genom kommunen är det ca 10 turer med persontrafik i vardera 
riktningen som trafikerar kommunen i nuläget. Tågturrena går inte tidigare än ca kl 06.00 och inte 
senare än ca kl 22.15 i dagsläget. Det har inte körts någon godstrafik på Tjustbanan sedan hösten 
2013. I översiktsplanen föreslås ett utbyggnadsområde i Falerum (Tingetorp) som ligger närmare än 
100 m från järnvägen. I Åtvidaberg föreslås några få utbyggnadsområden ca 100 m från järnvägen 
(nordväst om Nygård, vid östra Basthagen, samt vid eventuella förtätningar i centrum). Detta kan 
medföra att de båda nämnda områden som föreslås för bostadsbebyggelse i översiktsplanen måste 
placeras på behörigt avstånd från vägen alternativt förses med bullerskydd för att klara riktvärden för 
buller. I detaljplanearbetet behöver bullerpåverkan studeras och eventuella åtgärder föreslås. 
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Luft 
 
I Åtvidabergs kommun genomförs varje år beräkningar av föroreningsnivåer för partiklar (PM 10) 
och kvävedioxid för en utvald gata (Bruksgatan). Enligt beräkningarna som görs finns ingen risk att 
miljökvalitetsnormen överskrids för något av dessa i Åtvidabergs kommun. Kommunen har via 
samverkan mätt halten kvävedioxid på Bruksgatan och i barkgrundsnivå på Tilasplan 2011-2015. 
Mätningen gjordes med passiva provtagare under februari månad. Resultaten visar att Åtvidaberg 
ligger långt under MKN på 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde. 

 
I Åtvidabergs kommun finns inga platser där miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Förslaget till 
översiktsplan innebär inte att miljökvalitetsnormer som gäller luftkvaliteten riskerar att överskridas. 

 
 

Vatten 
 
EU:s direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder inom 
vattenpolitiken kallas ofta för "Vattendirektivet". Syftet med direktivet är att skapa en helhetssyn på 
Europas och de enskilda ländernas vattenresurser. Samtidigt gör Vattendirektivet att vi närmar oss en 
enhetlig, sammanhållen och övergripande lagstiftning för vatten. Syftet med den 
Svenska vattenförvaltningen är att nå god status (ungefär god kvalitet) på ett antal utpekade vatten. 
Vattenförvaltningen skall styras genom att en förvaltningsplan tas fram för varje vattendistrikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytvattenförekomster, ekologisk status. Karta hämtad på VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) 
websida, http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx. Teckenförklaring till kartan; Blått: Hög 
ekologisk status, Grönt: God ekologisk status, Gult: Måttlig ekologisk status Orange: 
Otillfredsställande ekologisk status, Rött: Dålig ekologisk status 

 
Inom kommunen har 44 av 52 ytvattenförekomster (sjöar och vattendrag) god eller hög ekologisk 
status. Tre sjöar har dålig ekologisk status. Dessa är Norra Teden, Värnässjön och Ärlången. Det är 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx
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bara Båtsjön som har otillfredsställande status. Enligt VISS har inga vattendrag dålig ekologisk 
status men två vattendrag har otillfredsställande status. 

 
Tillrinningsområden till kommunens vattentäkter består till stor del av skogsmark. En ökad 
temperatur och nederbörd kommer att ge en högre tillväxt på skogen, vilket ger indirekta effekter på 
vattentäkt. Främst skapar det en ökad transport av humus till vattendragen med det kan också bidra 
till ett lägre pH i markvattnet. 

 
Ökad nederbörd innebär kraftigare avrinning vilket leder till en ökad risk för mikrobiell förorening 
från gödsel. Hantering av detta bör utrönas i en handlingsplan med behov av åtgärder. 

 
Kraftig nederbörd och översvämningar kan mobilisera fler och mer föroreningar i tillrinningsområdet 
för både yt- och grundvattentäkter. Högre vattentemperatur i ytvatten ökar riskerna för algblomning. 

 
Exempel på riskobjekt som kan sprida mikrobiologiska föroreningar i såväl grund- som 
ytvattentäkter är djurhållning, enskilda avlopp, bräddavlopp från kommunala spillvattensystem och 
badplatser. Risken är störst för ytvattentäkter om det innebär ett direktutsläpp till vattentäkt. 

 
Många åtgärder genomförs för att minska utsläpp av näringsämnen, och utsläpp från industri och 
reningsverk har minskat markant. Än så länge kan dock inte utifrån miljödata ses några tydliga 
förbättringar i miljötillståndet. Detta beror på att det efter decennier av utsläpp finns stora mängder 
näringsämnen upplagrade i mark och bottensediment. 

 
Nederbördsrika år läcker generellt mer näringsämnen från mark till vatten. Länsstyrelsen arbetar 
tillsammans med kommuner, vattenråd och andra berörda parter inom länet för att förbättra 
miljötillståndet. 

 
Problem med försurning är störst i skogsbygder. Utsläppen av svavel och kväve har minskat kraftigt 
under de senaste tio åren, men återhämtningen tar tid och flera vatten måste därför kalkas under en 
lång tid framöver. 

 
Området är delvis påverkat av försurning och kalkning pågår i ett flertal sjöar. Vattendragen i 
området är i hög utsträckning fysiskt påverkade av dammar och regleringar. 

 
Trots att nedfallet av försurande ämnen minskat är kalkning fortfarande nödvändigt i länet, och det 
kommer att behövas under en lång tid framöver. Viktigt är även att skogsnäringen fortsätter att 
arbeta med skogsbrukets bidrag till försurning. 

 
Miljöfrågorna beträffande kommunens vattenförekomster ligger i huvudsak utanför kommunens 
förvaltning och påverkansmöjlighet. Miljö- och byggnämnden kan få ärenden som påverkar 
vattenkvaliteten. Vissa åtgärder bör göras t ex: 

 
- Delta aktivt i vattenråd för de olika avrinningsområdena inom kommunen. 
- Genomföra inventering av enskilda avlopp och tillse att samtliga anläggningar i kommunen är 
acceptabla. 
- Läckage av näringsämnen från jordbruksmark minskas 
- Minimering av hårdgjorda ytor generellt vid planering och projektering 
- Handlingsplan bör upprättas som omfattar åkerlandskapet 
- Undersöka alternativ framtida reservvattentäkt för Åtvidaberg. 
- Vattenskyddsplan bör upprättas. 
- Arbeta med naturvårdsinriktade skogsbruksplaner för den kommunägda marken. 
- Utarbeta en handlingsplan för översvämningsfrågor. 
- Upprätta och fastställa vattenskyddsområde för kommunala vattentäkten Yxningen. 

 
Utförd åtgärd: Vattenskydd för Örens vattentäkt har anpassats och ett nytt större vattenskyddsområde 
finns efter beslut 2013. Även för Öjsjön finns fastställt vattenskyddsområde. 
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Översiktsplanens koppling till miljömålen – åtgärdsförslag i ÖP 
 
Kommuner spelar en viktig roll för att uppnå miljömålen i samband med fysisk planering. Exempel 
på översiktsplanens koppling till miljömålen redovisas nedan. 

 
Begränsad klimatpåverkan 
Översiktsplanens förslag, riktlinjer och rekommendationer strävar till att nå miljömål bl a genom 
prioriteringen av kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Vid ny bebyggelse prioriteras i första 
hand förtätning och randzonsbebyggelse. Den sammanhållna orten, där ny bebyggelse tillkommer 
som förtätning eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, ökar människors valfrihet av 
transportsätt. 

 
Fler invånare innebär samtidigt mer biltransporter och därmed också större miljöpåverkan. Ny teknik 
och arbete med attitydförändringar är därför två viktiga inslag i kommunens utvecklingsarbete. Då 
Åtvidabergs kommun är en mindre kommun torde samtidigt förmodad befolkningsökning inte kunna 
ge en påtaglig ökning av miljöpåverkan vad gäller transporter. 

 
ÖP föreslår utveckling av bebyggelse kring kollektivtrafikstråk, t ex LIS-områden mellan 
Åtvidaberg-Björsäter. Likaså föreslås förbättrade och genare kommunikationsstråk, t ex ny väglänk 
mellan Berg och Björsätersvägen som ger förutsättningar för Berg vad gäller kollektivtrafik. 

 
Kommunen avser verka för stärkt kollektivtrafik med att aktivt jobba tillsammans med 
Östgötatrafiken för att bl a utveckla/implementera den nya Närtrafiken i syfte att samordna med 
Särskild kollektivtrafik (skolskjuts och färdtjänst). 

 
ÖP tar även upp vikten av att arbeta för att kulturhistoriska värden och turistattraktioner ska kunna 
nås med kollektiva transporter och andra miljövänliga alternativ. 

 
Järnvägen är betydelsefull för kommunen och man kommer att verka för att bibehålla 
järnvägstrafiken och för förbättring av Tjustbanan. En utveckling föreslås i ÖP av Falerum 
(järnvägsort) med nya bostäder, nya verksamheter, utveckling av turismen, där man ser möjligheter 
med kommunens största besöksmål (Klädhuset, Falerum). I Falerum har järnvägsstationen upprustats 
mm. Även vid de båda stationerna i Åtvidaberg, Resecentrum och Basthagen, innebär förbättrad 
kollektivtrafik för föreslagna nya bostadsutbyggnader. 

 
Översiktsplanen påtalar vikten med utbyggnad av gång- och cykelnät, att befintliga cykelvägar inom 
tätorterna bör kompletteras till ett sammanhängande nät, att cykelparkering ska finnas i anslutning 
till strategiska målpunkter mm. Det poängteras i ÖP att gång- och cykeltrafikens behov särskilt 
behöver prioriteras i kommande planarbeten. 

 
I exempelvis Grebo avser kommunen verka för en säker och gång- och cykelväg, t ex genom 
planskildhet e dyl åtgärd, för de oskyddade trafikanterna samt med god kollektivtrafikanpassning vid 
väg 35. 

I ÖP lyfts även frågan om utveckla cykel-turism, att t ex lämpliga cykelleder bör anvisas. 

Kommunens mål är att byta ut all fossilberorende uppvärmning till förmån för förnyelsebara 
uppvärmningsmetoder. 

 
ÖP föreslår satsning på utbyggnad av fjärrvärmenät i Åtvidabergs tätort, såväl till befintliga som nya 
föreslagna områden. Planen anger även att förutsättningar för anläggande av närvärmeanläggningar i 
tätorter/mindre orter i detaljplanearbeten behöver studeras. 
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Vindkraftsplan har tagits fram som ger förutsättningar för etablering av vindkraft - en alternativ 
energikälla. Områden för vindkraft redovisas i ÖP. Kommunen avser marknadsföra möjligheter 
kring vindkraftsetablering. 

 
Frisk luft 
Frisk luft har nära samband med ”Begränsad klimatpåverkan”. Se bl a angående förtätning och 
utbyggnad i randzoner, prioritering av kollektivtrafik, satsning på vindkraft och fjärrvärme. 

 
Bara naturlig försurning 
Försurningsproblem är i stora delar beroende på internationella åtaganden. På kommunal nivå är det 
framförallt minskad biltrafik, minskning av förbränning av fossila bränslen som är relevant. Se bl a 
under ”Begränsad klimatpåverkan”. 

 
Ingen övergödning 
ÖP anger vikten av att ta fram en strategi för vatten- och avloppsnätets utbyggnadsbehov inom 
kommunen. ÖP förordar att handlingsplan för VA-utbyggnad i föreslagna områden att utarbetas. 
Vidare rekommenderas att en saneringsplan upprättas för dricks- och spillvatten där orsaker och 
åtgärder för in- och utläckage samt bräddning tas upp. 

 
ÖP anger även behovet av utredningar för vissa utpekade områden vad gäller enskilda VA-lösningar, 
gemensamhetsanläggningar möjliga anslutningar till kommunalt VA mm. 

 
Inventering av enskilda avlopp behöver genomföras och utredning om alternativ lösning behöver 
samtidigt göras. Kommunalt VA bör anordnas i största mån, nya eller förbättrade 
gemensamhetsanläggningar i andra hand. LIS-områden som föreslås nära redan bebyggda områden  
(t ex Antvarden/Sjöände samt Vin/Röbäck) ger förutsättningar för ny VA-lösning i berörda områden. 
En upprättad VA-plan, bör ligga till grund för fortsatt arbete som tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 

 
ÖP förordar att en handlingsplan bör upprättas som omfattar åkerlandskapet, där t ex minskning av 
läckage av näringsämnen från jordbruksmark särskilt uppmärksammas. 

 
Levande sjöar och vattendrag 
Kommunen har känsliga yt- och grundvattenförekomster. ÖP förespråkar bl a att vid känsliga 
ytvattenförekomster liksom vid grundvattenförekomster måste dagvattenhantering särskilt 
uppmärksammas. I ÖP:n framförs även exempel på viktiga parametrar att ta hänsyn till samt åtgärder 
som kan bli aktuella vid utbyggnader mm nära känsliga ytvattentäkter/-förekomster samt på/vid 
känsliga grundvattenförekomster. 

 
ÖP förordar vidare att dagvattenpolicy bör utarbetas. 

 
Grundvatten av god kvalitet 
För grundvatten anges i planen att man bör upprätta och fastställa vattenskyddsområden för 
kommunala vattentäkten Yxningen (för vattentäkterna Öjsjön och Ören har detta gjorts). Vidare tas 
upp behovet av att undersöka alternativ framtida reservvattentäkt för Åtvidaberg, samt att 
vattenskyddsplan bör upprättas. 

 
Giftfri miljö 
En viktig fråga för fortsatt planering är hanteringen av förorenad mark, t ex eventuell sanering kring 
skjutbanor i nordvästra Åtvidaberg. Byggande av större bostadsområde, större väglänk enligt ÖP kan 
ge vissa ekonomiska förutsättningar för sanering. Strategi/rutiner bör upprättas för förorenade 
områden. 

 
ÖP anger även: I anslutning till potentiellt förorenade platser bör provtagning göras i samband med 
efterföljande planarbete, t ex vid geoteknisk undersökning. Om föroreningar skulle påträffas vid 
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geotekniska undersökningar eller vid anläggning av området ska detta snarast anmälas till Bygg- och 
miljönämnden som då tar ställning till lämpliga åtgärder för att sanera marken. 

 
Saneringsarbete inom Centrala Industriområdet i Åtvidaberg har tidigare utförts. 

 
Säker strålmiljö 
I översiktsplanen redovisas rekommendationer vad gäller avstånd från kraftledning till bostad. 
Särskilt uppmärksammas ledning och magnetfält i föreslaget utbyggnadsområden i nordvästra 
respektive sydvästra Grebo i fortsatt arbete. Åtgärder kan vara nedgrävning (kostsam och 
tidskrävande process) eller att säkerhetsavstånd till ledning hålls. 

 
I Tingetorp, Falerum, har föreslaget utbyggnadsområde föreslagits på ett ca 150 m avstånd från 400 
kV ledning, med tanke på magnetfält. Vid Hallaholm är en 130 kV kraftledning nyligen borttagen 
och har ny sträckning runt tätorten. 

 
I radonområden måste noggranna undersökningar genomföras innan bebyggelse kan tillåtas. Detta 
påtalas vid respektive tätort/bebyggelseområde i ÖP. 

 
God bebyggd miljö 
I ÖP uppmärksammas risker med farligt gods, riskverksamheter, buller kring vägar mm. Riktvärden 
och rekommendationer redovisas tydligt i ÖP. Störande och transportberoende verksamheter 
lokaliseras till ett fåtal platser och på så sätt kan buller och utsläpp minimeras i närheten av 
bostadsområden. 

 
Kommunen är inte drabbad av översvämningar. Även ÅVAB anser att systemen fungerar bra under 
dimensionerande regn. Men utifrån VA-planens rekommendation bör ändock en handlingsplan för 
översvämningsfrågor utarbetas. Vid Ärlångens östra sida i Grebo anges i ÖP att 
översvämningsfrågan särskilt uppmärksammas vid utbyggnadsområden i ÖP. 

 
ÖP anger även bl a att plan för friluftsliv, närrekreation och grönstruktur bör upprättas. 

 
Levande skogar 
I ÖP rekommenderas att särskilt klassade naturvärden beaktas och förvaltas. Stor hänsyn har totalt 
sett tagits till klassad natur i samband med förslagna utbyggnadsområden i översiktsplanen (se bl a 
Temakartor mm). De eklandskapinventeringar som gjorts för Grebo och Åtvidaberg (förslag till nytt 
Naturvårdsprogram) skall vara vägledande vid detaljplanering, enligt ÖP. ÖP anger även att man 
avser arbeta med naturvårdsinriktade skogsbruksplaner för den kommunägda marken. 

 
Vidare har i ÖP närrekreationsområden - främst aktuellt för Åtvidaberg och Grebo - 
uppmärksammats och i många delar tagits hänsyn till. ÖP anger att en plan för friluftsliv, 
närrekreation och grönstruktur bör upprättas. 

 
Myllrande våtmarker 
Hänsyn har tagits till våtmarker och sumpskogar. Föreslagna utbyggnadsområden tangerar våtmarker 
på ett fåtal platser, t ex för camping vid Ärlången i Grebo och för utveckling av Hannäs. Några 
sumpskogar tangeras, t ex vid utbyggnadsområde i Norra Botorp Åtvidaberg och för LIS-område vid 
Fallsjön. ÖP uppmärksammar dessa och ger rekommendationer ur hänsynssynpunkt. För t ex 
campingen i Grebo sägs; ”De åtgärder som berör våtmarken/strandängen får endast ske restriktivt 
med hänsyn till våtmarkens bibehållande och värden, vilket bedöms vara möjligt.” 

 
Ett rikt odlingslandskap 
Kommunen avser att så långt som möjligt medverka till att skapa förutsättningar för ett hållbart jord- 
och skogsbruk samt ett rikt odlingslandskap. 

 
Samtidigt är utbyggnadsriktningen mot Linköping-Norrköping. För Åtvidabergs tätort innebär det att 
det i stora delar är jordbruksmark som finns i denna riktning. Grebo, Björsäter och Falerum är 
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tätorter belägna i jordbruksbygd. Med dessa förutsättningar är det ofrånkomligt att tätorter ska kunna 
växa utan att jordbruksmark ianspråktas. Noterbart att det påpekas i ÖP att samtliga föreslagna 
utbyggnadsområden som redovisas i översiktsplanen ska ses som potentiella, alternativa, områden 
för utbyggnadsmöjligheter i större eller mindre omfattning nu och i framtiden. Sannolikt kommer 
därmed inte alla utbyggnadsområden att exploateras inom nära framtid. 

 
Vidare finns ett flertal klassade naturvärden i Åtvidaberg, Grebo mm som ger andra begränsningar 
för utbyggnadsområden för bostäder. I valet av markanspråk görs bedömningen i ÖP att 
jordbruksmark bör i ianspråktas framför klassade naturvärden mm. Ianspråktagande av 
jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Det kan nämnas i 
sammanhanget att Åtvidaberg tillhör region 3 i en skala 1-5 vad gäller avkastningen marken ger per 
hektar. 

 
Vad gäller hanteringen av jord- och skogsbrukets hantering anger kommunen att ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen för hanteringen av jord- och skogsbruk i framtiden, kan vara en lämplig åtgärd. 
Tillägg kan endast ske efter att översiktsplanen är antagen. 

 
Ett rikt växt- och djurliv 
Ett rikt växt- och djurliv har nära samband med flera av föregående rubriker. Se bl a angående 
bevarande av klassad värdefull natur.  Vidare föreslår ÖP upprättande av plan för grönstruktur. 

 
Skyddande ozonskikt 
Internationell fråga som ej är direkt kopplad till översiktsplanen. 

 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Miljömålet är inte relevant för Åtvidabergs kommun. 

 
Storslagen fjällmiljö 
Miljömålet är inte relevant för Åtvidabergs kommun. 
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Nollalternativ 
 
En miljökonsekvensbeskrivning ska redovisa ett s k nollalternativ för att belysa skillnaden mellan 
exploatering och icke exploatering. Nollalternativet i det här fallet skulle innebära att gällande 
översiktsplan med fördjupningar fortsatt skulle vara styrande för utvecklingen i kommunen. 

 
Den nya översiktsplanen utgår till viss del från den gällande planen, där Åtvidaberg, Grebo 
Björsäter, Falerum, Hannäs, Kvarnvik och Yxnerum är orter där utveckling föreslås. 

 
I den nya översiktsplanen läggs dock till ett antal LIS-områden som inte fanns med i gällande 
översiktsplan. 

 
Ett större markanspråk har tagits i den nya planen, då utbyggnadsområdena är fler och större. Fler 
föreslagna utbyggnadsområden ligger inom riksintresset för natur i den nya planen. Framförallt 
ianspråktas en större yta av jordbruksmark i den nya planen. Samtidigt är beaktande av skyddad och 
klassad natur likvärdigt i de båda planerna, trots att den nya planen alltså tar större mark i anspråk 
och att flera områden ligger inom riksintresset för naturvård. 

 
Den nya planen är mer inriktad på landsbygdsutveckling genom bl a LIS-områdena. Dessa 
områdenas placeringar ger också bättre förutsättningar för kollektivtrafik och service i orter som 
Björsäter och Kvarnvik. Vidare redovisas att en komplettering i dessa LIS-områden ska göras med 
stor hänsyn till natur- och kulturmiljö. 

 
Ny väglänk föreslås i den nya ÖP:n vid Berg till länsväg 741 mot Björsäter för att kunna ge 
förutsättningar för kollektivtrafik via Berg till Björsäter. Tanken med väglänkarna tillsammans med 
LIS-områden som föreslås längs vägen mellan Åtvidaberg och Björsäter, är att tydligare stärka 
sambandet mellan dessa orter. 

 
Känsliga grundvatten- och ytvattenförekomster berörs i högre grad i den nya planen. 
Kommunen har känsliga yt- och grundvattenförekomster. Nya ÖP:n förespråkar samtidigt att 
dagvattenhantering särskilt uppmärksammas och framför även exempel på viktiga parametrar att ta 
hänsyn till samt åtgärder som kan bli aktuella vid utbyggnader mm. Den nya planen är tydligare 
angående vatten- och avloppsfrågan, där riktlinjerna i flertalet fall är att övergå från enskilda avlopp 
till kommunalt VA eller gemensamma lösningar. 

 
Den nya planen ger en mer konkret redovisning av utbyggnadsområden som föreslås och en större 
möjlighet att bedöma konsekvenser jämfört med den gamla planen som är mer allmänt hållen. 
Åtgärder föreslås likaså för att minska påverkan från eventuella konsekvenser i högre grad i den nya 
planen. I flera fall är den nya planen redovisad på ett sätt som innebär att detaljplaneläggning torde 
kunna ske utan att planeringen föregås av fördjupad översiktsplan eller program. Därmed har 
förutsättningarna för den fortsatta planeringen blivit betydligt tydligare för Åtvidaberg kommun i 
den nya planen. 

 

 
 
Lokaliseringsalternativ 
Alternativa lokaliseringar har inte behandlats i översiktsplanen. 



89 

BILAGA - Temakartor 

Som bilaga till denna MKB finns "temakartor" upprättade för de föreslagna utbyggnadsområdena 
som behandlas i "Tätorter", liksom "Mindre orter" samt LIS-områden". 

Temakartorna redovisar: 

- Naturvärden
- Kulturvärden
- Geotekniska förhållanden
- Övrigt (risker/diverse intressen)

Temakartorna är för följande områden: 

Åtvidaberg-Berg Temakarta 1 - 4 
Grebo Temakarta 5 - 8 
Björsäter Temakarta 9 - 12 
Falerum Temakarta 13 - 16 
Hannäs Temakarta 17 - 20 
Kvarnvik Temakarta 21 - 24 
Yxnerum Temakarta 25 - 28 
Önn (LIS-område) Temakarta 29 - 32 
Fåfallasjön (LIS-område) Temakarta 33 - 36 
Antvarden (LIS-område) Temakarta 37 - 40 
Fallsjön (LIS-område) Temakarta 41 - 44 
Vin (LIS-område) Temakarta 45 - 48 
Risten - Missmyra (LIS-område) Temakarta 49 - 52 
Risten - Lakvik (LIS-område) Temakarta 53 - 56 

Se kommande sidor för kartorna. 

På kartorna är föreslagna utbyggnadsområden inritade tillsammans med beteckningar. 

"B-beteckning" är nya bostadsområden.  
”CB” innebär område i Åtvidabergs centrum med en blandning av centrumfunktioner och bostäder. 
"V" avser främst verksamheter och handel.  
"N" avser främst camping/stugor.  
"R" avser idrott. 

Nya väglänkar som föreslås är redovisade som svartstreckade linjer. Utredningsområde för riksväg 
35 förbi Grebo redovisas som ett större rastrerat område. 



Åtvidaberg Berg 
Temakarta 1 
Natur 
--- Riksintresse för naturvård 

� Naturreservat 
'A 

� 
Natura 2000 - Habijatdirektivet (Set) , ·,

i I Ek - Vilrdekämor 

1111111111! Naturvä,c1e<1 

t==J Nyckelbiotoper 

W ,1?I Ängs-och betesmar1< 

l l Naturvårdsavtal

Naturvårdsprogram
- Naturvårdsl<Jass 1

! ! Naturvårdsktass 2

! ! Naturvårdsktass 3
- Naturvårdsl<Jass 4

Berörda naturintressen i Åtvidaberg. 
Områdena på kartan innefattar ofta 
flera intressen där "lager" ligger 
ovanpå varandra, t.ex. 
kan eklandskap, naturvårds
programsområde och ängs- och 
hagmark vara inom samma omfattning. 
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