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Undersökning
I enlighet med bestämmelser i plan- och bygglagen, miljöbalken och miljöbedöm-
ningsförordningen ska planer och program bedömas om de kan antas leda till en 
betydande miljöpåverkan.1 I sådant fall ska en strategisk miljöbedömning göras. Det 
innebär bland annat en samrådsprocess och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. 

Vid upprättande av planer och program ska behovet av en strategisk miljöbedömning 
utredas i det enskilda fallet, en så kallad undersökning. En undersökning ska identifie-
ra omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Kommunen 
ska i ett särskilt och allmänt tillgängligt beslut ta ställning i frågan. Om kommunen 
bedömer att genomförande av planen inte leder till betydande miljöpåverkan eller om 
man är osäker ska ett undersökningssamråd ske med länsstyrelsen och andra berörda. I 
annat fall kan den strategiska miljöbedömningen påbörjas utan sådant samråd.

Planprogrammet Grebo Norrby ska ligga till grund för en eller flera kommande de-
taljplaner inom området varför denna undersökning görs i ett tidigt skede. Det bedöms 
vara av värde med en helhetssyn på området och den miljöpåverkan som skulle kunna 
ske vid planerad utbyggnad inom hela planområdets avgränsning. 

Planprogrammet
Planprogrammet visar en inriktning för ny bostadsbebyggelse med olika byggnadsty-
per inom programmets geografiska avgränsning. Det kan bli aktuellt med byggnader 
för allmänt ändamål samt handel och service vid ett centrumområde, men det finns 
ingen tanke på etablering av andra typer av verksamheter inom planområdet. Planpro-
grammet omfattar även hur man kan bevara och ta till vara på höga natur-, kultur- och 
rekreationsvärden.  

Platsen
Det aktuella området vid Norrby Storgård ligger väster om nuvarande Grebo tätort 
utefter sjön Ärlångens norra strand. Områden både norr och söder om nuvarande Norr-
byvägen berörs. Centralt finns öppen åkermark som svagt sluttar ner mot sjön. Mot 
öster fortsätter jordbruksmarken fram till den nuvarande tätorten. Förutom en öppning 
ut mot vattnet med ett mindre vassområde vid stranden är området närmast sjön starkt 
kuperat och bevuxet med gammal talldominerad barrskog på höjderna. Stor del av 
barrskogsmiljöerna utefter sjön är skyddade som biotopskyddsområden. Även mot 
väster och norr växer barrskog i ett kuperat landskap. I brynen närmast runt åkermar-
ken och på större eller mindre åkerholmar finns lövträdsmiljöer. Här finns främst ek av 
olika ålder och storlek

Ny bebyggelse planeras i första hand på befintlig jordbruksmark men även ett mindre 
skogsparti mot norr föreslås bli aktuellt för sådan exploatering. I kommunens över-
siktsplan tas frågan om bebyggelse på jordbruksmark upp, se nedan under rubriken 
Markanvändning och hushållning. 

Alternativ utveckling av Grebo tätort finns genom ytterligare några utpekade områden 
i kommunens översiktsplan. Dessa föreslagna områden för vidare utredning är betyd-
ligt mindre än Norrbyområdet och endast ett mindre skogsområde utefter Mårsängs-
vägen och en yta vid Ängsvägen-Garpbergsvägen ägs i nuläget av kommunen. En 
1 PBL (2010:900) 5 kap 11 §; MB (1998:806) 6 kap 6 §; Miljöbedömningsförordningen (2017: 
966) 3 §.
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begränsning i första hand är dock att det finns höga naturvärden och rikt med fornläm-
ningar i och kring Grebo. Kommunen har genom ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) 
tittat på naturvärdena i förhållande till den framtida bebyggelseutvecklingen. I rapporten 
”Landskapligt ramverk för Grebo” anges att det bör vara möjligt att varsamt utveckla 
delar av området öster om Ärlången kring Norrby Storgård. Ett viktigt mål med den ut-
redningen har varit att kunna kombinera bebyggelseutveckling och utveckling av det rik-
sintressanta eklandskapets kvaliteter. Att gå vidare med Norrby bedöms mer gynnsamt 
än utbyggnad åt andra håll. 

Planprogrammet och miljöpåverkan
Följande aspekter på miljöpåverkan har identifierats:

Markanvändning och hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden finns i 3 kap. 
miljöbalken. 

-Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Före-
träde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

-Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar en-
dast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. 

-Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

-Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän syn-
punkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kultur-
miljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beak-
tas. 

-Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Planens syfte är att bidra till den lokala, kommunala och regional bostadsförsörjning ge-
nom utbyggnad av Grebo, som ligger strategiskt med närhet till bland annat Linköping. 
Utbyggnaden bedöms här som ett väsentligt samhällsintresse då det finns stort behov 
av fler nya bostäder. I planprogrammet tas jordbruksmark och i mindre grad produktiv 
skogsmark i anspråk för bostadsutveckling, men annan mark i anslutning till nuvarande 
Grebo inklusive Norrbyområdet har mycket höga natur- och kulturvärde och undantas 
från bebyggelse istället. Behovet av grönområden i tätortens närhet beaktas och utveck-
las. Särskilt uppmärksammas Eklandskapet som är av riksintresse för naturvården och 
Ärlången inom riksintresset för friluftslivet (Stångåns sjösystem med Kinda kanal). 
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Området vid Norrby är utpekat för ny bebyggelse i kommunens översiktsplan (2018). 
Där anges att hänsyn ska tas till natur-, rekreations- och kulturvärden. Frågan om att ta 
jordbruksmark i anspråk före områden med höga värden för naturvård och friluftsliv 
behandlas i översiktsplanen (del 2, sidan 19). Där nämns bland annat:  

”Landsbygdsutveckling och tätortsutbyggnad på jordbruksmark blir alltid motsä-
gelsefullt utifrån olika anspråk. Föreslagna utbyggnadsområden ligger företrädes-
vis på jordbruksmark. Klassad natur, eklandskap och närrekreationsområden har 
sparats vid valet av markanspråk. Annan mark att bebygga än jordbruksmark är 
skogsområden som innebär exempelvis konflikt med friluftslivet och naturvärden 
som t.ex. Eklandskapet. Det kan vara ett sämre alternativ. Då flera orter är beläg-
na i eller i anslutning till jordbruksbygd är det samtidigt ofrånkomligt att orter ska 
kunna växa utan att jordbruksmark ianspråktas.”

 
Naturmiljön och landskapsbild
Inom planområdets avgränsning finns mycket höga naturvärden kopplade främst till 
ekmiljöer, gamla talldominerade barrskogar och betesmarker med hävdberoende flora. 
Det förekommer ett antal rödlistade arter kopplade till dessa miljöer. Kärlväxten ängs-
skära finns på flera platser i brynen mot åkermarken. Hjälmbrosklav, skuggorangelav 
och ekticka på ek, tallticka på gammal tall samt vedtrappmossa, ostticka, granticka 
och ullticka på granlågor är andra rödlistade arter inom planområdet.

Utgångsläget är att bevara, ta till vara och förstärka dessa värden. En översiktlig 
skötselplan har tagits fram och grön infrastruktur avseende bland annat ädellövträd, 
tallmiljöer och blomrika gräsmarker lyfts fram. Infartsvägen och påverkan på kring-
liggande ekmiljöer måste särskilt uppmärksammas men i övrigt planeras inga objekt i 
kommunens naturvårdsprogram bebyggas, men de kan påverkas indirekt. 

Även om naturobjekten i sig bevaras och förstärks kan negativa effekter uppstå. Bryn 
och ekar kan missgynnas om dessa beskuggas av byggnader. Eken är ett ljuskrävande 
trädslag. Dessutom gynnas 90 % av de arter som lever i eller på ekar av solexponering 
(Länsstyrelsen Östergötland, Rapport 2010:16). Både eken och dess invånare påver-
kas sålunda negativt om den står i skugga från bebyggelsen. Annat som skulle kunna 
påverka träden är grävskador i rotsystemet samt förändrad vatten- och näringstillgång 
om rotsystemet byggs över eller påverkas på annat sätt. Man måste också beakta att 
ökat slitage på grund av närrekreation och otillåten användning av mark (till exempel 
upplag, komposter, studsmattor, lekstugor) utanför tomtgränserna kan bli negativt för 
värdefulla naturmiljöer. Betydligt fler människor än i nuläget kan förväntas besöka 
de värdefulla miljöerna efter utbyggnad av området. Påverkan på ekmiljöer och bio-
topskyddade barrskogsområden i detta avseende bör diskuteras i samråd med länssty-
relsen och Skogsstyrelsen. 

Landskapsbilden påverkas då den öppna marken bebyggs. Man kompenserar dock 
detta till viss del genom planerade gröna korridorer med träd och buskar samt delvis 
öppen avledning av dagvatten. Detta gynnar även den biologiska mångfalden. Men 
man måste beakta barriäreffekter som bebyggelsen och vägar/gator kan innebära för 
förflyttning och spridning av växter och djur.

Generellt biotopskydd
Förutom de beslutade skogliga biotopskyddsområdena som nämns ovan finns det 
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åkerholmar, öppna diken och en ekallé inom planområdet som omfattas av generellt 
biotopskydd. Om dessa kommer att påverkas krävs dispens för åtgärderna.

Strandskyddsområde
Området inom 150 meter från sjön Ärlången omfattas av ett utökat strandskydd. Det 
är samma avgränsning som denna del av riksintresset för friluftslivet Stångåns sjösys-
tem. 

Ingen bostadsbebyggelse planeras inom strandskyddsområdet. Det som kan bli aktu-
ellt är anordningar för dagvattenhantering eller friluftsliv/närrekreation. Detta måste 
dock först prövas i enlighet med reglerna för strandskydd antingen som strandskydds-
dispens eller i en detaljplan.

Vattenskyddsområde
Hela planområdet ligger inom vattenskyddsområde för Stångån (Råberga vattenverk 
i Linköpings kommun). Inom delen i Åtvidabergs kommun gäller att Ärlången och 
en 50 meter bred strandzon tillhör den sekundära skyddszonen och resterande del av 
planområdet ingår i den tertiära skyddszonen. Föreskrifter är kopplade till de olika 
zonerna och måste beaktas. Tillstånd eller anmälan behövs i vissa fall. Frågor kring 
vattenskyddet är en mellankommunal fråga och samråd bör förutom med tillsynsmyn-
digheten ske med Linköpings kommun och/eller Tekniska Verken i Linköping AB (hu-
vudman för vattentäkten).

Vattenmiljön
Sjön Ärlången (SE646891- 149744) är en vattenförekomst enligt vattendirektivet. Be-
slutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås och ett projekt, verksamhet eller åtgärd får 
inte innebära att vattenkvalitén försämras. Ärlången klassificeras idag ha otillfredsstäl-
lande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Recipienten har miljöproblem 
så som övergödning, syrefattiga förhållanden, otillfredsställande växtplanktonstatus, 
miljögifter samt påverkan vad gäller flödesförändringar, morfologiska förändringar 
och kontinuitet. Kvalitetskravet är att Ärlången ska uppnå god ekologisk status år 
2027. Målet är även att Ärlången ska uppnå god kemisk ytvattenstatus med undantag 
för bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar, där kraven är min-
dre stränga. Detta beror på att det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna av 
dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Det finns dock 
ingen tidsfrist definierat för detta mål.

Sjön har en artrik fiskfauna och hyser bland annat den rödlistade fiskarten asp (ka-
tegori Nära hotad). Populationen av asp i Ärlången är sannolikt den största i länet 
(Länsstyrelsen Östergötland, Rapport 2012:14). Aspen är förtecknad i artskyddsför-
ordningen (2007:845) och EU´s art- och habitatsdirektiv, bilaga 2 (Arten har enligt 
fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) 
behöver utses) och bilaga 5 (Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant uni-
onsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda för-
valtningsåtgärder).  
Fiske regleras i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Vid en exploatering av området kommer hårdgjorda ytor som tak, gator och garage-
uppfarter att anläggas vilket innebär snabbare avrinning av dagvatten som dessutom 
kan vara förorenat. Andelen av sådant dagvatten med avrinning mot Ärlången kommer 
att öka jämfört med nuläget (nollalternativet). Men även belastningen av spillvatten 
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till avloppsreningsverket kommer att öka i hög grad med betydligt fler människor an-
slutna. Det är dock beroende av hur stor utbyggnaden blir till slut och antalet personer 
i bostäder med anslutning till avloppsreningsverket. Det finns en dagvattenutredning 
för planområdet men en utredning behövs för att se om ny belastning av dag- och 
spillvatten innebär en försämring av sjöns status eller inte. Hänsyn tas därvid även till 
valda/alternativa åtgärder på grund av föreskrift om dagvatten för det aktuella vatten-
skyddsområdet. 

Friluftsliv och närrekreation
En utgångspunkt för planläggningen är att ta till vara på den naturmiljö som finns, in-
klusive riksintresset Stångåns sjösystem med Kinda kanal, och utveckla möjligheten 
till friluftsliv och närrekreation både för de som bor i tätorten nu och de som bosätter 
sig i det nya området.

I det lokala naturvårdsprojektet ”Landskapligt ramverk för Grebo” föreslås en natur-
stig längs Ärlången, upp på Käringberget och via ekmiljöerna vid nuvarande Norrby-
vägen tillbaka till den nuvarande tätorten. Fem olika skyltar med naturinformation har 
redan tagits fram i detta projekt med olika tema – ”Strandäng och vassvik”, ”Sjön Är-
lången och fisken asp”, ”Tallskogen”, ”Fornborgen på Käringberget” samt ”Gamla och 
stora ekar”. På Käringberget finns platser med fin utblick över sjön. I svackan norr om 
detta fornborgsberg finns en vik där man ser Sturefors slott. Den äldre barrskogen norr 
om planerad bebyggelse i norra delen bedöms kunna vara intressant som ”lekskog”. 

Befintlig kommunal badplats och Grebo småbåtshamn ligger strax utanför planområ-
det inom gångavstånd. Ytterligare mot sydost mellan sjön och Stureforsvägen finns 
strandängar med ett rikt fågelliv, men det behövs någon form av hävd för att bevara 
naturvärdet på längre sikt. Det finns ett förslag att där bygga en plattform eller torn för 
fågelskådning. Det bedöms även finnas möjligheter att anordna längre slingor för pro-
menader i Grebos omgivningar. 

Kulturmiljön
Det finns en ny arkeologisk utredning som underlag till planläggningen. Utredningen 
har noterat ytterligare lämningar jämfört med vad som tidigare varit känt. Området är 
fornlämningsintensivt. Berörs fornlämningar krävs normalt samråd/tillstånd. Avsikten 
är dock att fornlämningar inte direkt ska påverkas av bebyggelsen. Men slitage och 
liknande på lämningarna kan bli negativt vid nyttjande av naturområdena intill bebyg-
gelsen. Detta måste beaktas vid planering av bostadsområdena och aktuella grönområ-
den. 

Risker, hälsa och säkerhet
I nuläget går en luftburen kraftledning (132 kV) genom planområdet. Avsikten är att 
denna ska grävas ner och att ett skyddsavstånd ska hållas till bostadsbebyggelsen. 
Ledningsägaren har påbörjat en tillståndsprocess för flytt och nedgrävning av ledning-
en. 

I de nedre delarna närmast sjön finns risk för översvämning vid mycket höga neder-
bördsmängder och vattennivåer i sjön. 100-årsflöde och 200-årsflöde bedöms inte att 
påverka planerad bebyggelse inom planområdet.

Det finns eventuellt viss risk för sättningar i delar av området vilket efter ytterligare 
undersökningar i sådant fall kräver åtgärder vid planering av hustyp och vid byggna-
tion.  

I samband med geoteknisk undersökning har även markprover tagits. Analys har skett 
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av metaller och pesticider. I de analyserade proverna från några undersökningspunkter 
är halterna av kobolt något förhöjda. De uppmätta halterna ligger på 15,3 – 21,1 mg/
kg TS (torrsubstans), med en mätosäkerhet om 3,8 – 5,1 mg/kg TS, vilket överstiger 
det generella riktvärdet för KM (känslig markanvändning) avseende kobolt som är 
15 mg/kg TS, men ligger under riktvärdet för grundvattenskydd och hälsorisk som är 
22mg/kg/TS. Noterbart är även att halten av barium ligger strax under det generella 
riktvärdet för KM i fyra av de analyserade proverna. I övrigt överstiger inga ämnes-
halter riktvärdet för KM, alternativt detektionsgränsen, i något av de analyserade pro-
verna. Förutom jordbruksverksamhet så har inga potentiella föroreningskällor iden-
tifierats inom eller invid det aktuella området. Med beaktande av att punkterna med 
något förhöjda halter ligger långt från varandra, så blir den rimligaste bedömningen 
därför att det rör sig om naturligt förhöjda kobolthalter i jorden. Att så sannolikt är 
fallet har också bekräftats i kontakt med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 
ÅF Infrastructure AB har därefter beräknat platsspecifika riktvärden och bedömt att de 
förhöjda barium- och kobolthalterna inte utgör någon miljö- och hälsorisk och att de 
därför kan lämnas kvar utan åtgärd.

Närheten till befintlig djurhållning och beten kan innebära risk för personer som har 
allergier. Samtidigt finns det naturvärden kopplade till beteshävden. Betesmarken bi-
drar också till en ”lantlig” boendemiljö.

Området är avsett enbart för bostäder med tillfartstrafik, gräsklippning m.m. i normal 
omfattning. Lokalt kommer dock störningar på grund av sådana aktiviteter att öka för 
boende i befintliga bostäder vid Norrby Storgården.

Miljökvalitetsmål och ekosystemtjänster
De miljökvalitetsmål som skulle kunna påverkas negativt om det skulle bli en ökad 
belastning på Ärlången är Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag. Ge-
nom att åkermarken tas ur drift och exploateras kan miljökvalitetsmålet Ett rikt od-
lingslandskap påverkas negativt. Risken för övergödning kan dock minska utan fort-
satt odling. Planerad dagvattenhantering bli positiv för miljökvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker och Ingen övergödning. Genom att undanta värdefulla ek- och barrskogs-
miljöer från bebyggelsen och anpassa skötseln enligt ett skötselprogram upprätthålls 
och gynnas miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt 
även Ett rikt odlingslandskap (brynmiljöer, åkerholmar, blomrika gräsmarker). Läget i 
en liten ort med landsbygdskaraktär och att höga natur-, kultur och rekreationsvärden 
här tas till vara och utvecklas bedöms vara positivt för miljökvalitetsmålet God be-
byggd miljö.

Exempel på påverkan på ekosystemtjänster är att produktion av grödor på odlingsmar-
ken för livsmedel upphör. Möjligheten till rekreation kommer att finnas och utvecklas. 
Man måste beakta att solexponerade brynmiljöer och åkerholmar med blommade örter 
och buskar är viktiga för pollinerare.

Mellankommunala frågor och myndighetssamråd
Samråd krävs i olika frågor med Linköpings kommun, Tekniska Verken i Linköping 
AB och bygg- och miljönämnden (Ärlångens vattenkvalitet, vattenskyddsområdet), 
Skogsstyrelsen (skogliga biotopskyddsområden) och länsstyrelsen (Eklandskapet, ge-
nerella biotopskyddsområden, kulturlämningar). 
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Betydande miljöpåverkan
Vid genomförandet av kommande detaljplaner inom planprogramområdets avgräns-
ning bedöms det i nuläget finnas en risk för betydande miljöpåverkan. Nedan anges 
faktorer som leder fram till denna bedömning och som bör belysas i en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) som en del av planprocessen.

Ärlången är en vattenförekomst som har en otillfredsställande ekologisk status och 
ej god kemisk status. I sjön finns fiskarten asp som är förtecknad i art- och habitatdi-
rektivet. Området ligger inom vattenskyddsområde för vattentäkt vilket är en mellan-
kommunal fråga. Utsläpp av renat avloppsvatten efter utbyggnaden måste beaktas. 
Det är inte tillåtet att försämra sjöns status. Ökad belastning på sjön kan motverka 
miljökvalitetsnormen god status 2027. Det krävs ytterligare avväganden utifrån sjöns 
status i förhållande till planerad bebyggelse och antalet personer som ryms inom om-
rådet vilket lämpligen sker i en MKB.

Riksintresse för naturvården (Eklandskapet) och såväl generella som skogliga bio-
topskyddsområden berörs. Det finns värdekärnor/värdenätverk av betydelse för grön 
infrastruktur avseende ekmiljöer och områden med gammal tall. Det finns ett antal 
rödlistade arter inom planprogramsområdet. Genom planeringen av området kan dessa 
naturvärden stärkas på ett positivt sätt, vilket även gäller värden för närrekreation 
och friluftsliv. Men det finns samtidigt risk för beskuggning och ökat slitage av dessa 
marker vilket kan påverka naturvärdena negativt. Även kulturlämningar kan påverkas 
negativt vid nyttjande av markerna intill bostäderna. Detta är viktigt att belysa vilka 
hänsyn som krävs i dessa avseenden då bebyggelsen planeras.

Slutsatser, ställningstagande och avgränsning
Miljöfrågorna har beaktats i planprogrammet som går ut på samråd under våren 2019. 
En utvärdering bör dock göras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för hela plan-
området eftersom det finns flera frågor som är gemensamma för samtliga eventuella 
delområden. Detta sker då som en del i processen att ta fram detaljplaner. Resultatet 
av MKB´n kommer att bli vägledande i det fortsatta detaljplaneskedet. 

Kommunen bedömer att det finns risk för betydande miljöpåverkan i vissa avseenden 
och att en strategisk miljöbedömning behöver göras.

En MKB bör i huvudsak vara inriktad  på statusen i Ärlången samt påverkan på Ek-
landskapet, värdefulla barrskogsmiljöer och kulturlämningar. I en MKB kan planens 
innehåll även belysas mer utförligt utifrån de nationella miljökvalitetsmålen samt po-
sitiv och negativ påverkan på ekosystemtjänster.
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