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PLANBESKRIVNING 

 

Handlingar 
Planprocessen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. 

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, då ny PBL började gälla. 

Planhandlingarna består av: 

 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:2000 samt illustration 

 Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor 

 Samrådsredogörelse  

 Fastighetsförteckning  

 Granskningsutlåtande 

Bilaga:  

- Behovsbedömning.  

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
En detaljplan skall ge en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön 
avses att förändras eller bevaras. Detaljplanen skall utreda huruvida förändring och 
eventuell byggnation är möjlig genom att analysera och överväga de konsekvenser en 
exploatering kan medföra. 

Syftet med planen är att utreda möjligheten att bebygga fastigheten Sväm 1:1, ca 2 km 
sydväst om Ödeshögs samhälle, med ca 47 nya bostadstomter. Strax intill 
planområdet finns 5 befintliga bostadstomter samt en föreningslokal.  

Planläggningen avser att ansluta både befintlig och planerad bebyggelse till det 
allmänna vatten- och avloppsnätet (VA-nätet).  

Exempel på disposition av området och dess huvuddrag redovisas på plankartan. 

Planområdet ligger inom område av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken "Vättern 
med öar och strandområden". Riksintressant naturvårdsmiljö (”Vätternstranden”) 
berörs till stora delar, ett område som även ingår i kommunens naturvårdsprogram 
(klass 1). Föreslagna bostadstomter finns inom strandskyddsområdet i mycket liten 
del.  

En naturinventering har upprättats i samband med planarbetet och som grund för 
planeringen. 

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, 
då föreslagen detaljplan ej innebära betydande miljöpåverkan. En mer ingående 
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konsekvensbeskrivning redovisas i stället i planbeskrivningen under rubriken 
Inverkan på miljön. 

 

Perspektiv/montage på området med förslagen bebyggelse (vy från söder). 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken (MB). Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. 
Landområdet närmast Vättern (”Vätternstranden”) utgör riksintressant naturmiljö 
enligt 3 kap MB. Av totalt ca 47 planerade bostadstomter inom planområdet ligger ca 
30 tomter inom detta riksintresse.  

Närliggande Vättern är av Natura 2000 samt ingår i riksintresse för naturvården. 

Vidare omfattas planområdet av riksintresse enligt 4 kap 2§ MB "Vättern med öar och 
strandområden". Riksintresset pekar ut särskilt värdefulla områden, som bör skyddas, 
med hänsyn till sina natur- och kulturvärden. Planförslaget får anses inte innebära 
påtaglig skada för riksintressen/Natura 2000-område.  

Se under rubriken Inverkan på miljön och underrubriken Riksintressen för 
ställningstagande, konsekvenser, åtgärdsförslag mm för riksintressena mm. 

Kapitel 5 i Miljöbalken innehåller bland annat krav på att miljökvalitetsnormen för 
luft inte skall överskridas. Motivet är att planläggning inte skall vålla skada eller 
olägenhet på miljön eller på människors hälsa. Planen överskrider inte några 
miljökvalitetsmål.  

Plandata 
Lägesbestämning 
Planområdets föreslagna bebyggelse är beläget i Sväm, nära Vättern, ca 2 km sydväst 
om Ödeshögs tätort. Se bild nästa sida.  
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Karta över planområdet. Se översiktsbild på framsidan. 

Areal 
Planområdet är ca 9,2 ha stort.  

 

Markägarförhållande 
Fastigheten som i huvudsak berörs är Sväm 1:1. Även Sväm 5:10 (1 och 2),  Sväm 
5:2 (1 och 4) samt samfälligheten Sväm S:1>2, tillfartsväg från Grännavägen, berörs. 
Fastigheterna är i privat ägo.  

Se även i avsnittet Genomförandefrågor om fastigheter som indirekt kan komma att 
beröras av planförslaget.  

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan för Ödeshögs kommun antogs 2010-10-25 av 
kommunfullmäktige. Planområdet ligger inom område ”Utvecklingsområde, 
bebyggelse”, se bild nedan. 

Lantmäteriet

 

Planområde 

Grännavägen/lv 918 
Vättern 

Sväm 1:6, 1:7 

Sväm 1:5 

Orrnäsån 

918 

 

Sväm 1:1  

Bosgården 

10:1  
Sväm 5:2  

Sväm 3:10  

Sväm 3:10  

10:2  

Sväm 5:2  Sväm 
5:10 Tillfartsväg 

Sväm 1:1  

Orrnäs 
2:1  
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Utdrag ur gällande översiktsplan, Del 2 Plankarta, från 2010-10-25. Under bilden utsnitt av 
teckenförklaring från samma plankarta. Planerad bostadstomt ligger inom område 
”Utvecklingsområde, bebyggelse”, inom streckad ring.  

Aktuellt planområde ligger delvis inom grönmarkerat område som är markerat i 
översiktsplanen här ovan och delvis strax söder om markeringen. Justeringen i läge 
för detaljplanen i jämförelse med översiktsplanen är gjord med hänsyn till bl a 
naturvärden enligt naturinventering mm. 

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser 
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

Program  

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ange planens 
utgångspunkter och mål i ett särskilt program, enligt plan- och bygglagen. 
Då detaljplanen inom planområdet är i linje med kommunens översiktsplan 
bedöms program ej vara nödvändigt.  
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Förordnanden mm 

 

Bild på förordnanden. Rosastreckad linje är planområdesgränsen. 

 

Planområdet ligger delvis inom område av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken 
"Vättern med öar och strandområden".  
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Landområdet närmast Vättern utgör riksintressant naturmiljö. Planområdet ligger till 
viss del inom detta intresse. 

Samma område som riksintresset för naturvård utgörs av klass 1 i 
Naturvårdsprogrammet.  

Närliggande Vättern är av Natura 2000 samt ingår i riksintresse för naturvården. 

Strandskydd gäller 150 meter från Vättern samt 100 m från Orrnäsån. Planområdet 
berör strandskyddsområde något.  

Biotopskyddade objekt enligt Miljöbalken 7 kap 11 §, såsom åkerholme, odlingsröse, 
stenmur, dike finns ej inom planområdet. 
 
Ingen registrerad fornlämning finns inom planområdet. 

Mark som är redovisad i ”ängs- och betesinventeringen” enligt Länsstyrelsen finns i 
direkt anslutning till Sväm 1:1 i söder.  

I västra delen av Sväm 1:1 finns ett ca 1,4 ha stort utpekat biotopskyddat område av 
Skogsstyrelsen – en nyckelbiotop med "Grova ädellövträd”. Biotopen ligger ca 100 m 
från planområdet. 

Ett eklandskap enligt Länsstyrelsens gisdatabas finns i nordvästra delen av Sväm 1:1, 
mer än 300 m från planområdet. 

Orrnäs bäckravin – sumpskog samt nyckelbiotop - ligger ca 200 m norr om 
planområdet.  

 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning skall, enligt 6 kap Miljöbalken upprättas om en 
detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
naturresurser. En behovsbedömning har utförts och en checklista har använts för att 
kontrollera om en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för 
planområdet. Slutsatsen är att en särskild MKB inte behöver upprättas, då föreslagen 
detaljplan får anses ej innebära betydande miljöpåverkan. Se bilaga. 
Behovsbedömning.  

En mer ingående konsekvensbeskrivning redovisas istället i planbeskrivningen under 
rubriken Inverkan på miljön. 
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Förutsättningar och förändringar 
Natur 

Mark, vegetation och naturmiljö 

Befintliga förhållanden 

Planområdet utgörs främst av barrskog där tall dominerar varav vissa partier 
innehåller äldre exemplar enligt ”Naturinventering för Sväm 1:1 - Ödeshögs 
kommun”, Hamrakonsult natur bild & ljud HB juni 2011, som utförts under 
planarbetet. Vid planområdets norra gräns finns större naturvärde med lövskogar.  

Inom vissa delar i skogsmarken finns hällmarker/berg i dagen. Marken är kuperad och 
sluttar vid föreslagna bostäder från ca 138 m ö h i sydost till ca 120 m i väster. Väster 
om föreslagen bebyggelse sänker sig marknivån till ca 90 m ö h vid Vättern. Strax 
sydost om planerad bebyggelse finns en höjd på ca 148 m ö h. Vid anslutningen med 
Grännavägen är marknivån på ca 135 m ö h. 

Klassad naturmiljö mm berörs. Som nämndes ovan har naturinventering utförts under 
planarbetet. Även 1987 utfördes naturinventering (Naturvårdsinventering av 
Vätternstranden inom Ödeshögs kommun, Länsstyrelsen) i området. Se vidare under 
Inverkan på miljön för mer ingående beskrivning av naturvärden samt konsekvenser 
av förslaget.  

Planområdet berör i liten grad ”Ek - framtidsområden” enligt Länsstyrelsens 
”Östgötakartan” (länsstyrelsens hemsida) som utgörs av ”områden med 
ersättningsträd till grova ekar”. 

Förändringar enligt planförslaget 

Planförslaget berör bl a riksintressant naturmiljö. Förslagets kvartersmark har i stora 
delar tagit hänsyn till de mest värdefulla miljöerna som redovisats i utförda 
naturinventeringar mm. Se bild under rubriken Inverkan på miljön för föreslagna 
tomter i förhållande till värdefull naturmiljö. 

Se vidare under rubriken Inverkan på miljön för mer ingående beskrivning av 
konsekvenser avseende natur mm. 

Se även under rubriken Bebyggelse, Bostäder för förändringar av marken i området.  

Älgjakt kommer att upphöra inom detaljplanelagt område. 

Rekreation 

Befintliga förhållanden  
Östgötaleden leder genom fastigheten Sväm 1:1, men ej genom planområdet. 

Förändringar enligt planförslaget 

Ingen påverkan bedöms ske för Östgötaleden då inga sträckningar avses förändras, 
stängas e dyl. Leden passerar i anslutning till planerad bostadsbebyggelse enligt 
Länsstyrelsens ”Östgötakartan” (länsstyrelsens hemsida). 

Se vidare under rubriken Inverkan på miljön för mer ingående beskrivning av 
konsekvenser av förslaget avseende rekreation mm. 
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Inne i kvarteret sparas ett flertal naturområden, vilka kan användas för lek och 
rekreation samt värdefullt inslag av natur intill bostäder.   

Geotekniska förhållanden 

Befintliga förhållanden 

En geoteknisk undersökning har utförts av Grontmij under planprocessen.  

Enligt SGU:s jordartskarta består kvartersmarken för bostäder främst av berg/urberg. 
Även mindre inslag av moränlera/lerig morän, glacial silt samt organisk jordart/torv 
förekommer inne i kvarteret enligt samma karta.  

Förändringar enligt planförslaget 

Den geotekniska undersökningen anger bl a följande;  

Marken utgörs av synligt berg i dagen eller ytnära berg med tunt jord-
/vegetationstäcke. Ytliga block förekommer tämligen frekvent.  

Okulärbesiktning och manuell sticksondering visar att mindre vattensamlingar eller 
sanka områden förekommer, vilka sannolikt bildas genom att vatten från nederbörd 
blir instängt i svackor i berget. 

Förekommande torvlager har begränsad mäktighet och vid sticksondering i området 
markerat som mosse på jordartskartan är djup till fast botten 0,5 á 1 m. 

Grundläggningsförhållandena är goda. Grundläggning sker ytligt på packad fyllning 
på avsprängt eller naturligt berg och i förekommande fall på naturlig fast jord. 
Förekommande lös jord och torv schaktas bort innan grundläggning sker. 

Förekomsten av berg i dagen och ytnära berg innebär att bergschakt kommer att 
krävas vid exploateringen vilket bör beaktas vid höjdsättning och planering av 
ledningsstråk. 

Berg i dagen och ytnära berg innebär generellt risk för radonförekomst. Normal 
mätning av radon i jord är inte direkt tillämpligt på berg utan i samband med 
projektering bör radiumhalt i berg kontrolleras för att avgöra hur området ska 
klassas i radonhänseende. 

I översiktsplanen redovisas beträffande grundvatten att ”påverkan studeras längs 
Vätternstranden i fortsatt arbete” samt att ”grundvattnet har särskild betydelse för 
ekosystemet vid Vättern”. Grundvattennivån bör studeras vid byggande.  

För att minska risken för grundvattensänkning har bestämmelse införts om att endast 
källarlösa hus tillåts i planen.  

Enligt karta på SGU:s hemsida http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/risker/skred_s.htm, 
ligger området på gränsen mellan ”Måttlig” och ”Låg” risk för förekomst av skredärr 
och raviner. Kvartersmarken liksom strandzonen, enligt SGU:s jordartskarta, består 
främst av berg. Bedömningen är att skredrisken är liten med hänsyn till bl a nämnda 
bergformationer. Slutlig bedömning sker i samband med geoteknisk utredning som 
måste göras i samband med byggprojekt. 
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Vid eventuella sprängningsarbeten i samband med uppförandet av nya bostäder är 
exploatören av området skyldig att upprätta en riskanalys innan eventuella 
sprängningsarbeten tar vid. Riskanalysen skall utreda eventuella risker, 
komplikationer och utföra begränsande åtgärder. Det fortsätta planarbetets intention är 
att utreda om det föreligger någon risk för skador på annans egendom. Noterbart att 
närliggande hus står på betongrör. 

Förorenad mark 

Befintliga förhållanden 

Inom planområdet finns ingen uppgift om förorenad mark. Närmaste uppgift om 
förorenad mark, ”sågverk utan doppning/impregnering” (Id nr: 141287), finns enligt 
länsstyrelsens gisdatabas vid Orrnäsån ca 300 m norr om planerade tomter.  

Förändringar enligt planförslaget 

Då marken ej varit bebyggd av någon verksamhet torde inga föroreningar 
föreligga. Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten skall arbetet 
avbrytas och marken undersökas. 

Radon 

Befintliga förhållanden 

Ödeshögs tätort är till stora delar högriskområde för radon enligt SGI:s undersökning 
från 1988. Undersökningen täcker ej aktuellt område vid Sväm. 

Förändringar enligt planförslaget 

Planbestämmelse om att radonsäkert byggande ska utföras har införts som 
bestämmelse i planen. Detta med anledning av att större ytor av närliggande Ödeshögs 
tätort redovisas som högriskområde enligt utförd undersökning av SGI. Radonsäkert 
byggande gäller, om inte nya radonundersökningar utförs som ger en annan 
utgångspunkt. Radonundersökning bör utföras. Undersökningen ska visa om området 
utgör låg-, normal- eller högriskområde. Se även ovan under rubriken Geotekniska 
förhållanden. 

 

Kultur 

Kulturmiljöer och fornlämningar  

Befintliga förhållanden  
Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. Ej heller finns någon särskilt 
utpekad värdefull kulturmiljö.  

Holavedens odlingslandskap, som täcker stora delar av kommunen, innefattar 
planområdet. 

Förändringar enligt planförslaget 

Se vidare under rubriken Inverkan på miljön för mer ingående beskrivning av 
konsekvenser avseende kulturvärden mm. 
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Bebyggelseområden 

Bostäder mm 

Befintliga förhållanden  
Strax norr om planområdet är marken ianspråktagen av två privata bostadsfastigheter 
samt föreningsgården Sommarhem. Nära planområdet i öster/sydost finns Bosgården 
(2 st bostadshus), Västergården (Sväm 10:2), Erlandsgården (Sväm 5:2). 

Förändringar enligt planförslaget 

Nu upprättad plan medger ca 47 nya bostadstomter. En viktig del i planen är att kunna 
erbjuda närhet till Vättern och Ödeshög tätort, samtidigt som man skall känna att man 
bor på landet och har närhet till naturen. I princip samtliga tomter angränsar 
exempelvis till naturmark. Dessutom är området nära centralorten Ödeshög med den 
service mm som erbjuds.   

Bebyggelsen avser friliggande enbostadshus i en våning jämte vindsvåning, alternativt 
två våningar utan vindsvåning. Med anledning av terrängförhållandena medges att 
suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar. En huvudbyggnad 
med en bostad per fastighet tillåts.  

 

Perspektiv/montage på området med förslagen bebyggelse, naturmark mm (vy från 
sydväst mot planområdet). 

Planen anger en minsta tomtstorlek om 900 m2. Tomtstorleken är vald utifrån att  
tomterna är planerade intill naturmark vilket innebär en känsla av större rymd i 
kombination med föreslagen tomtstorlek. 

Byggnadsrätten föreslås vara högst 250 m² bruttoarea per fastighetsarea och 
byggnadsarean för huvudbyggnad högst 25 % av fastighetsarean.  

Med bruttoarea avses area av våningsplan (ett eller flera) begränsat av ytterväggs 
utsida i golvnivå.  
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Perspektiv/montage på bebyggelse närmast Vättern i sydväst (vy från sydväst). 

För att få en estetisk enhetlighet i området har planbestämmelse om att tak på 
byggnader ska vara belagda med matta röda tegel- eller betongpannor vilket införts på 
plankartan. Annat material med motsvarande färgkulör bör eventuellt vara möjlig men 
först efter särskild lämplighetsprövning i bygglovskedet och bör kunna ses som 
mindre avvikelse från planbestämmelse.  

Färgsättningen på byggnader bör ha dova och matta kulörer. En samordning av 
färgsättningen är önskvärd. Möjlighet finns bl.a till detta om respektive bostadsenklav 
utmed respektive gator får en samordnad exploatering. Ett genomtänkt, helst 
samordnat, genomförande är till fördel för områdets estetiska sammanhang och 
harmoni i en naturmiljö utöver det vanliga.  

 

Perspektiv/montage över bebyggelse i områdets västra del, strax söder om 
naturmarken med utsiktstorn (vy från väster). 

Komplementbyggnader (uthus, garage etc) tillåts sammanlagt upp till 50 m² 
byggnadsarea. Komplementbyggnad får ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 m. 

Huvudbyggnad skall placeras minst 4 m och komplementbyggnad minst 1 m från 
tomtgräns. Mot gata skall avståndet mellan byggnader och gata vara minst 6 meter. 
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Perspektiv/montage över bebyggelse i områdets östra del, längs längre genomgående 
gata (vy från söder). 

 

Offentlig, kommersiell service, arbetsplatser  

Befintliga förhållanden  
Planområdet ligger ett par km utanför Ödeshögs samhälle, där ett större utbud av 
service och arbetsplatser finns. 

Förändringar enligt planförslaget 

Detaljplanens genomförande ger underlag till utökad service mm i Ödeshög.  

Vattenområden 

Vattenområden och strandskydd 

Befintliga förhållanden  

Strandskydd gäller 150 meter från strandlinjen, både ut mot Vättern och in över 
strandområdena. Vid Orrnäsån gäller 100 m strandskydd.  

Förändringar enligt planförslaget 

Planområdets kvartersmark för bostadstomter berör i mindre avsnitt 
strandskyddsområde mot Vättern samt vid Orrnäsån.  

Ett upphävande av strandskyddet avses behövas i samband med nu upprättad plan och 
då för en mindre del av planområdet. Se vidare under rubriken Inverkan på miljön och 
underrubriken Strandskydd/Allmänhetens tillgänglighet/Rekreation för mer ingående 
beskrivning av konsekvenser av förslaget avseende strandskydd.  

Se nedan för bild på strandskyddsgräns tillsammans med utsnitt av plankartan. 
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Rödstreckad linje är strandskyddslinje för Vättern samt Orrnäsån. Orrnäsån i blå linje i norr 
tillsammans med plankartan. 

 

Gator och trafik 

Gatunät 

Befintliga förhållanden  
Planerad bebyggelse nås österifrån med tillfartsväg, ca 750 m lång, från Grännavägen. 
Se framsidan på denna planbeskrivning. Tillfartsvägen utgör idag till viss del 
samfällighet. För Grännavägen är staten väghållare. 

Bosgården inom Sväm 1:1, Sväm 10:2 (Västergården), Sväm 5:2 (Erlandsgården), 
Sväm 1:5 (Sommarhem), Sväm 1:6, Sväm 1:7 samt Sväm 5:10 angörs via nämnda 
tillfartsväg. 

Orrnäsån 

Vättern 
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Grännavägen har en skyltad hastighet på 80 km/h förbi planområdet. Längs vägen 
passerade år 2004 (enligt Trafikverkets hemsida) 1050 fordon, varav ca 90 fordon var 
tung trafik. 

Förändringar enligt planförslaget 

Tillfart till planområdet avses även fortsättningsvis ske österifrån. Entrén till 
bostadskvarteret sker via vägen genom Sväm 1:1.  

Lokalgata föreslås till området från Grännavägen.  Lokalgatan rätas ut i delar  av 
sträckningen fram till bebyggelseområdet. Vägarna inom planområdet har försetts 
med bestämmelsen LOKALGATA och kommer att ingå i kommunens förvaltnings- 
och underhållsansvar. Befintlig vägsamfällighet förändras därmed. 

Gator bör upprätthålla en standard så att underhållningsfordon, sopbilar och 
räddningsfordon samt jordbruksmaskiner utan svårigheter kan komma fram. Detta 
innebär att en viss standardhöjning anordnas av befintlig väg. Mötesplatser bör 
anordnas.  

I vissa delar av vägsträckningen fram till området korsar/leds under vissa perioder 
djur tillhörande närbelägen lantgård. Detta måste beaktas och säkerställas med 
lämpligt belägna släpp över vägen för passage av djuren. Detta skall samordnas med 
djurhållaren. Skyltning bör anordnas på dessa platser.     

Se vidare under rubriken Trafiksäkerhet nedan. 

Parkeringsplatser, in- och utfart 

Befintliga förhållanden  
Ingen yta inom planområdet används som parkeringsplats.  

In- och utfarter från befintliga hus i området sker idag till en gemensam 
grusväg/tillfart som är ansluten till Grännavägen. 

Förändringar enligt planförslaget 

Parkering anordnas inom kvartersmark på respektive tomt. Tanken är att ett fåtal 
parkeringsplatser för besökare till utsiktstorn mm kan anordnas i närheten av 
dammen, se plankartans illustration. 

Planerade bostadstomter får in- och utfart mot lokalgata inom nytt bostadskvarter. Två 
gemensamma tillfarter till bostadsområdet är anslutna med vägen som leder till 
Grännavägen.  

Kollektivtrafik 

Befintliga förhållanden  
Busslinje 671 trafikerar Gränna-Ödeshög via Grännavägen. Närmsta hållplats på 
Grännavägen ligger ca 1 km från planerade bostadstomter.  
 
Förändringar enligt planförslaget 

Tillgängligheten till kollektivtrafik bör vara acceptabel då det här gäller exploatering 
på landsbygden. Inga förändringar avses ske för kollektivtrafikens sträckning. 
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Däremot kan övervägas en flyttning av hållplats beroende på val av gång- och 
cykelväg från planområdet.   

Se även vidare under rubriken Gång- och cykeltrafik angående diskussion om 
eventuell genare gångväg genom intilliggande fastigheter för att nå befintlig 
busshållplats. 

Gång- och cykeltrafik 

Befintliga förhållanden  

Ingen separat gång- eller cykelväg (gc-väg) leder idag till Ödeshögs tätort. Dock kan 
man via Östgötaleden, en sträcka på ca 2 km, ta sig till tätorten till fots. Östgötaleden 
är delvis en  separat vandringsled och delvis i anslutning till fordonstrafik. 

Förändringar enligt planförslaget 

Kommunen har parallellt med planarbetet ansökt om statlig medfinansiering till 
förbättrande åtgärder för busshållplats vid Grännavägen liksom utbyggnad av gång- 
och cykelväg längs Grännavägen/Vätterstranden till Ödeshögs tätort. Utbyggnaden 
kan bli en del av ett övergripande gång- och cykelnät för utveckling av Vätterstranden 
längre söderut samt även för turistutvecklingen. 

En gång- och cykelväg utmed Grännavägen till Ödeshög vore fördelaktigt ur flera 
synpunkter, t ex för trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter till planområdet, och 
även till busshållplatsen ca 250 m söder om korsningen med Grännavägen.  Eventuellt 
kan flytt av befintlig busshållplats på Grännavägen närmare korsningen till 
planområdet vara lämplig. Frågan kommer i genomförandet att diskuteras med 
Trafikverket. Se nästa sida för översiktlig bild med angående eventuella gång- och 
cykelvägar. 

En separat gång- och cykelväg från planerad bebyggelse utmed tillfartsvägen 
(planlagd Lokalgata) till Grännavägen torde ej behövas, med motiveringen att det är 
en mindre lokaltrafik (ca 250 fordonsrörelser/dygn) som kommer att ledas på 
tillfartsvägen vid en utbyggnad i området.  

I stället bör möjlighet till gång- och cykelväg från planområdet vidare norrut genom 
Orrnäs 2:1, och via befintlig väg genom Orrnäs 2:8, i kombination med Östgötaledens 
sträckning till Orrnäs, studeras utöver detta planarbete. Denna sträckning kräver dock 
överenskommelse med inblandade fastighetsägare mm. Avtal bör vid detta alternativ 
skrivas om att gång- och cykelväg anordnas i samband med genomförandet av planen.  
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Eventuella alternativa sträckningar för framtida gång- och cykeltrafik mellan Kråkeryd och 
Ödeshög i blå och svarta färger. Röd sträckning eventuell gång- och cykelväg från 
planområdet till Ödeshög, till större delen längs Östgötaleden. Streckade linjer är sträckor 
som idag utgör grusvägar eller stigar. Heldragna linjer innebär behov av anläggande av helt 
ny gång- och cykelväg. Viktigare naturvärden redovisas på kartan. Se även karta nästa sida 
för natur- och kulturvärden. Underlagskartan är hämtad från Länsstyrelsens Östgötakartan 
på http://gise.lst.se/gise/htm/viewer.asp. 

 

Länsstyrelsen Östergötland  

Ödeshög  

Kråkeryd  

PLANOMRÅDE  

918

E4

Stockseryd  
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Kända fornlämningar beaktas vid bebyggelsen strax söder om Orrnäs allé vid 
byggande av eventuell gång- och cykelväg.  

Över Orrnäsån finns mindre väg över äldre stenbro som kan användas för gång- och 
cykeltrafik, vilket innebär att ingen påverkan sker ur natursynpunkt. 

 

Eventuell sträckning för framtida gång- och cykeltrafik mellan Sväm och Ödeshög, i svart 
färg. Alternativ sträckning ungefär längs Östgötaleden, i röd färg. Streckade linjer är 
sträckor som idag utgör grusvägar eller stigar. Heldragna linjer innebär behov av 
anläggande helt ny gång- och cykelväg.  

Blå, lila och gröna linjer (heldragna respektive streckade) är eventuella sträckningar för 
gångtrafikanter till busshållplats (3 alternativ). Flera privata fastigheter berörs. 
Fornlämningar att beakta redovisas på kartan (inom rosa ringar). Underlagskartan är 
hämtad från Riksantikvarieämbetets hemsida på http://www.fmis.raa.se 

 

Risker och störningar 

Trafiksäkerhet  

Befintliga förhållanden samt förändringar enligt planförslaget 

Aktuell planering (ca 47 bostäder) genererar ytterligare ca 235 fordonsrörelser/dygn.  

Kommunen anser att hastighetsbegränsningen på Grännavägen bör sänkas till 60 km/h 
från anslutningen av planområdet vid Grännavägen (från 80 km/h) när planen med 
nya bostäder genomförs. En sänkning av hastigheten ger även ökad trafiksäkerhet vid 
busshållplats.  

Riksantikvarieämbetet  

918
Sväm 1:1  

PLANOMRÅDE  

Ödeshög  

Busshållplats  
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Enligt VGU är "minsta önskvärda längd" för sikt vid korsning och 60 km/h ca 140 m. 
"Minsta godtagbara längd" enligt VGU är drygt 100 m vid 60 km/h. Eventuellt kan ett 
fåtal  mindre träd (äppelträd e dyl) på grannfastigheten norr om korsningen (Sväm 
5:2>4) behöva tas ned för att få helt fri sikt norrut, en åtgärd som då behöver avtalas 
med fastighetsägaren. 

En förprojektering är utförd i korsningen som tillgodoser trafikverkets krav. Dialog 
med trafikverket kommer ske fortlöpande.   

En gångväg från planområdet till befintlig hållplats bör anordnas då vägren saknas 
längs Grännavägen, t ex via gång- och cykelväg längs Grännavägen. Eventuella 
sträckningar kan vara möjliga genom Sväm 10:1, 5:2, 10:2 och/eller Sväm 3:10. Se 
ovan under rubriken Gång- och cykeltrafik angående bild på förslag/diskussioner om 
gång- och cykelvägar. Alternativt kan hållplatsen flyttas till ett lämpligare läge.  

Buller 

Befintliga förhållanden samt förändringar enligt planförslaget 

Inga nämnvärda störningar bör uppstå från biltrafiken. Till Grännavägen är avståndet 
på betryggande avstånd ur bullerhänseende.  

Nära planområdet är Bosgården den bostad som är närmast tillfartsvägen. Avståndet 
är ca 50 meter.  Riktlinjer för såväl ekvivalent som och maximal nivå klaras med god 
marginal enligt översiktlig beräkning i bullerprogram (Trivector 8.6).  

Längs Grännavägen, utanför planområdet på väg mot Ödeshög, finns ett par hus som 
ligger 30-35 m från vägen. För dessa hus klaras riktvärden för ekvivalent bullernivå 
(55 dBA) såväl idag som med tillkommande trafik från planområdet. Riktvärden för 
maximal nivå (70 dBA) klaras ej, men dessa riktvärden klaras ej heller idag. Trafiken 
bedöms öka med ca 235 fordon/dygn till ca 1300 fordon/dygn på Grännavägen med 
aktuell planering. En ökning till ca 2000 fordon/dygn på Grännavägen kan ske för att 
riktvärden ekvivalent nivå ska klaras vid hus drygt 30 m från vägmitt.   

Befintliga vindkraftverk, eller verk med beviljade bygglov, finns ej inom påverkande 
avstånd.  

Övrigt 

Befintliga förhållanden samt förändringar enligt planförslaget 

Närmast Vättern är marken brant. Branta partier finns även i området i övrigt, t ex vid 
föreslagen bebyggelses tomtgräns i väster. På plankartan under rubriken 
"Upplysningar" har informationstext införts angående områdets terrängförhållanden 
med branta partier mm.  

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Befintliga förhållanden  
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp är inte utbyggt till området. 
Reningsverket i Ödeshög är på ca 1,5 km avstånd (fågelvägen). Spillvattenledningar 
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finns närmast vid Pilgården, Ödeshög. Lågvattenreservoar (dricksvatten) finns i 
Orrnäs, ca 1,5 km från planområdet. Vidare finns dricksvattenledning vid Orrnäs allé.  

Förändringar enligt planförslaget 

Befintliga fastigheter i omgivningen är inte anslutna till det allmänna VA-nätet, utan 
enskilda lösningar används. En anslutning till det allmänna nätet med utbyggnad till 
Ödeshögs tätort, skulle ge bättre förutsättningar för Vätterns vattenkvalitet.  
Förutsättningar skapas vid en utbyggnad till planområdet att ansluta även befintliga 
tomter mellan Ödeshög och Sväm.  

Om det blir kommunalt vatten och avlopp (VA) i området behöver beslut tas om att 
området ska ingå i s k "verksamhetsområde för VA". Se vidare i delen 
Genomförandefrågor. 

Det finns olika tänkbara sträckningsalternativ för VA till planområdet. Ett alternativ 
för spillvatten är att leda detta från planområdet norrut, genaste vägen till 
reningsverket. Likaså kan dricksvatten ledas parallellt med spillvattenledning mellan 
planområdet och befintlig lågvattenreservoar i Orrnäs, strax söder om reningsverket.  

Annat alternativ kan eventuellt vara sträckning från planområdet åt nordost på södra 
sidan Orrnäsån, förbi befintlig bebyggelse, till anslutningspunkt vid Pilgården 
(spillvatten) respektive Orrnäs allé (dricksvatten).  

Ytterligare alternativ kan eventuellt vara sträckning från planområdet mot Bosgården 
m fl gårdar, förbi befintlig bebyggelse vid Skräddaregården mm till anslutningspunkt 
vid Pilgården (spillvatten) respektive Orrnäs allé (dricksvatten). 

En översiktlig VA-utredning har utförts angående alternativa lösningar hur området 
kan anslutas till det allmänna ledningsnätet för VA mm. Likaså har förprojektering 
inom planområdet utförts. Material från utredningar finns tillgängligt på kommunen. 

Planområdets kvartersmark ligger på ca 120–138 m ö h enligt terrängkartan.  

En pumpstation torde lämpligast förläggas strax väster om föreslagen bebyggelse, där 
marken är något lägre än 120 m ö h. På plankartans illustration har ett exempel på 
läge (115-116 m ö h) för pumpstation införts. I samband med projektering och 
genomförande av planen får lämplig plats för detta ändamål utredas. 

Störningarna bedöms som ringa med dagens tekniska lösningar avseende lukt och 
buller.  

Tillkommande pumpstation och avloppsledningar till/från pumpstationen kan komma 
att hamna närmare än 150 m från Vättern, inom strandskyddszon. Om VA förläggs 
längs Orrnäsån kan ledningar och pumpstationer komma att hamna inom strandskydd 
även längs denna å (100 m strandskydd). För tillkommande anläggningar, såsom för 
VA, upphävs inte strandskyddet utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken. 

Dagvatten 

Befintliga förhållanden  
Dagvatten är det vatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Känslig 
naturmark bör skyddas mot förorenat dagvatten. I Miljöbalken betraktas dagvatten 
som avloppsvatten.  
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Inga anlagda hårdgjorda ytor finns idag i området. Däremot utgörs området i stort av 
berg. Dagvattenledningar saknas i området. 
 
Förändringar enligt planförslaget 

Inom planområdet är inriktningen att dagvattnet fördröjs lokalt med naturliga 
metoder, som infiltration. En hög andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då 
skapas goda förutsättningar för rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. 
Sparade naturområden ger goda förutsättningar för dagvattenhanteringen. 
Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten avledas ovan mark" har 
införts i planen. Dagvattenhanteringen utreds i samband med VA.  

Se vidare under Inverkan på miljön för mer ingående beskrivning av 
dagvattenhantering samt konsekvenser av förslaget.  

Se angående grundvatten under rubriken Geotekniska förhållanden ovan.  

El, tele, opto  

Befintliga förhållanden   
Enligt karta från ledningsägare för el finns en 0,4 kV luftledning som ansluter med 
Sväm 1:6 och 1:7. Vidare framgår av kartan från att det finns markledningar längs 
tillfartsvägen från Lv 918 och till Bosgården, Erlandsgården och Västergården.  

Ledningsägare för tele har meddelat under planprocessen att deras anläggningar inte 
berörs av planförslaget. 

En datakabel/bredband (VÖKBY) leder längs Grännavägens västra sida.  

Förändringar enligt planförslaget 

Se ovan angående el- och teleledningar. Plats för transformatorstation i området har 
införts på plankarta (E1-område).  

Kraftledningen i luft (0,4 kV, lågspänning) enligt ovan beskrivna hamnar ej inom 
planområdet. Någon risk angående magnetfält mm finns därmed ej.  

Markledningar för el längs tillfartsvägen beaktas vid åtgärder på denna (Lokalgata 
mot Lv 918 på planen). 

Datakabeln beaktas vid eventuella åtgärder på väganslutningen med Grännavägen vid 
ett genomförande. 

Värme 

Befintliga förhållanden 

Fjärrvärme finns inte utbyggt i området. Närmsta fjärrvärmeledningar finns i Ödeshög 
ca 2,5 km från planerad bebyggelse inom planområdet. 

Förändringar enligt planförslaget 

Uppvärmning avses ske genom individuella lösningar.  
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Avfall 

Befintliga förhållanden  

Kommunen ansvarar för sophanteringen i området. 

Förändringar enligt planförslaget 

Sophanteringen kan lämpligen hanteras med en samlad anläggning vid lokalgatan och 
entrén till området.  Särskild planbestämmelse har införts för detta.  

 

Jämställdhet och trygghet 
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar 
Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som vacker och 
trivsam. Trygg miljö genom medveten placering av entréer och god belysning med 
mera bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. Ett större antal tomter som medges i 
planen ger trygghet i boendet.  

Till centrala Ödeshög är det ca 3 km, där ett större utbud av diverse service finns. 
Avståndet till dagligvaruhandel, arbetsplatser, förskola är på godtagbart avstånd. 
Dock är befintliga gång- och cykelmöjligheter bristfälliga till Ödeshög. En gång- och 
cykelled med belysning till Ödeshög bör anordnas. 

Kollektivtrafik med hållplats finns ca 1 km från planerade bostadstomter inom 
planområdet vilket ger acceptabel förutsättning ur tillgänglighetsperspektivet. Dock 
bör gångväg anordnas till hållplats på ett sätt så att gångtrafikanter inte ska behöva ta 
sig ut på Grännavägen, där t ex vägren saknas. 

Planerade bostadstomter inom planområdet är i vissa delar kuperade, vilket ger 
varierade förutsättningar ur tillgänglighetsperspektivet för rörelsehindrade.  

 

Administrativa frågor 
Genomförandetiden är satt till 5 år Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets 
storlek. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Behovsbedömning för att bedöma behovet av miljöbedömning enligt bestämmelserna 
i miljöbalken och plan- och bygglagen finns som bilaga. 

Utöver behovsbedömningen följer en mer ingående beskrivning av området, 
konsekvenser, ställningstagande mm för förslaget nedan under rubriken Inverkan på 
miljön. 
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Inverkan på miljön 
Inledning 
De punkter som bedömts extra viktiga att behandla är Sväm som LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge), naturvärden, kulturvärden, 
strandskydd/allmänhetens tillgänglighet/rekreation, landskapsbilden, vatten och 
avlopp/dagvattenhantering samt riksintressen. 
 

Sväm - LIS-område 
Den nya strandskyddslagstiftningen ger från och med den 1 februari 2010 ökade 
möjligheter för kommunerna att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så 
kallade LIS-områden. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses 
ett område som:   

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden.   

2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt.  

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i 
närheten av tätorter och vid Vättern.  

Utpekande av LIS-områden ska i första hand ske för att stärka mindre orter som har 
en negativ befolkningsutveckling.  

Vid utpekande av LIS-områden ska allmänna intressen som är beroende av 
tillgängligheten till orörda stränder vägas mot de allmänna intressena bostadsändamål 
och service.  

Glesbygdsverkets (numera Tillväxtverket) definition av landsbygd som gäller vid 
utpekande av LIS-områden är områden på ett avstånd om mer än 5 minuters bilresa 
från närmaste tätort om mer än 3000 invånare. I Ödeshögs kommun finns ingen tätort 
med 3000 invånare. Största tätorten Ödeshög hade 2572 invånare 2010-12-31 (källa 
Statistiska centralbyrån). Därmed utgör hela kommunen landsbygd enligt 
Glesbygdsverkets definition. Planområdet ligger i övrigt i närheten av Ödeshögs 
tätort, på ca 2 km avstånd.  

Kommunen har i översiktsplanen redovisat ett antal möjliga områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område).  Generellt har kommunens 
uppfattning i översiktsplanen varit att endast vissa mindre delar kan bebyggas medan 
resten av de strandnära områdena skall lämnas oexploaterade. Kommunen har 
framhållit att de i översiktsplanen föreslagna områdena är små och de får en 
underordnad betydelse för hela upplevelsen av området. Flera områden är placerade 
så att de inte exponeras mot de färdvägar där turister rör sig. 

Kommunens bedömning är att aktuellt planområde i Sväm kan vara motiverat att vara 
utpekat som LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). I 
översiktsplanen för kommunen, antagen i oktober 2010, anges utvecklingsområden 
för bebyggelse vid Vättern som LIS-område. Detaljplanen hänvisar här till 
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Översiktsplan för kommunen under bl.a  rubriken SJÖAR angående LIS-områden och 
dess motiv mm.  

Utvecklingen ses som ett angeläget allmänt intresse som tillgodoser kommunens 
behov av landsbygdsutveckling. Kommunen har en negativ befolkningsutveckling och 
försöker vända den trenden genom att skaffa planberedskap för bostadstomter eller för 
turism i attraktiva lägen. Utpekandet av LIS-områden ska i första hand just ske för att 
stärka mindre orter som har en negativ befolkningsutveckling. Man ser vidare vikten i 
att bidra till utvecklingen av landsbygden då kommunen i stort utgör landsbygd. 
Planeringen kan ge positiva sysselsättningseffekter och kan bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget i Ödeshögs landsbygdskommun. 

Utpekat område för bebyggelseutveckling vid Sväm är valt bl a för att det redan finns 
mindre bebyggelseansamling i Sväm samt nära mindre tätort (Ödeshög). I anslutning 
till planområdet finns 5 befintliga bostadstomter. Bebyggelsen i nu upprättad plan 
sammankopplar i princip ihop bostadsgrupper i Sväm. Föreslagen detaljplan innebär 
en utveckling av Sväm-området med ca 47 bostadstomter.  

Planområdet ligger nära en större väg, Grännavägen. Likaså finns en mindre väg fram 
till planområdet idag. Befintlig infrastruktur – genom såväl Grännavägen som 
tillfartsväg i området – kan nyttjas. Gång- och cykelväg till Ödeshög bör dock 
anordnas. I vissa delar finns grusvägar och stigar som torde kunna användas. Likaså 
ser kommunen en gång- och cykelväg som betydelsefull åtgärd längs Vätterstranden 
för såväl flertalet boende längs Vätterstranden som för turister. Vid en utbyggnad 
längs Vätterstranden aktualiseras frågan och behovet kring gång- och cykelväg 
ytterligare. 

Allmänt vatten och avlopp saknas i Sväm. För aktuell planering är det en förutsättning 
att området ansluts till det allmänna nätet. Detta skulle ge möjligheter till att även 
annan bebyggelse kan anslutas till det allmänna nätet och på så sätt ge förbättrade 
förutsättningar för Vätterns vattenkvalitet. 

Planområdets kvartersmark för bostadstomter berör strandskyddsområdet vid Vättern 
endast i begränsad omfattning (2 st bostadstomter).  

Ingen betydande påverkan bedöms ske på riksintresset för naturvård genom aktuell 
planläggning. Inga särskilt dokumenterade naturvärden enligt länsstyrelsens 
gisdatabas bedöms finnas inom berört område. Förslagets kvartersmark har i stora 
delar tagit hänsyn till de mest värdefulla miljöerna som redovisats i utförda 
naturinventeringar mm.  

Inga åtgärder sker genom aktuell planering som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i Natura 2000-området. 

Se även vidare under nästkommande rubriker för mer ingående kring naturvärden, 
kulturvärden, riksintressen, strandskydd etc. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett långsiktigt hållbart samhälle bedöms kunna 
upprätthållas med aktuell planering då aktuellt planområde; 

- har ett sammanhang till befintliga bostadshus/bebyggelseansamling 
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- kan stärka Ödeshög med sin negativa befolkningsutveckling och är därmed även ett 
allmänt intresse avseende bostadsändamål 

- kan ge positiva sysselsättningseffekter och kan bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget i Ödeshög 

- är av begränsad omfattning 

- endast berör strandskyddsområde i en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.  

- inte bedöms innebära påtaglig skada på riksintresse för naturvård.  

- inte bedöms påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. 

- tar rimlig hänsyn till natur- och kulturvärden samt rekreation   

- kan till stora delar nyttja befintlig infrastruktur avseende vägar 

- ger förbättrade förutsättningar för Vätterns vattenkvalitet med de åtgärdsförslag som 
ges avseende vatten- och avloppsförsörjning, då såväl planerade som befintlig 
bebyggelse kan anslutas till allmänt VA-nät. 

 

Naturvärden 
Nulägesbeskrivning 
Planområdet är obebyggt. Ca 5 befintliga bostadstomter finns intill planområdet. 
Vissa delar av planområdet omfattas av riksintresse för naturvården där bostadstomter 
föreslås. Marken utgör främst barrskogsmark och hällmark. Samma område som 
riksintresse för naturvård är även utpekat i naturvårdsprogrammet.  

De värden som bedöms finnas är beskrivna i Naturinventering för Sväm 1:1 - 
Ödeshögs kommun”, Hamrakonsult natur bild & ljud HB juni 2011. Inventeringen 
finns tillgänglig på kommunen.  

I upprättad naturinventering från 2011 finns ett område med "ädellövskog med gamla 
ekar, delvis betesmark" strax nordost om planområdet. Detta område innehar högre 
värde, "naturvärdesklass A" (motsvarande klass 1-3, nationellt-kommunalt värde 
enligt NVP-kriterier, där klass 1 är högst naturvärdesklass).  

Vid strandlinjen, en bit från planområdet, finns ”äldre strandskog; bitvis brant 
område”, som likaså är av naturvärdesklass A. Se bild nedan. 

Vidare finns enligt inventeringen ett antal områden med "äldre eller gamla tallar av 
högt värde" som berörs av planförslaget. En lägre naturvärdesklass, ”Naturvärdesklass 
B” (motsvarande klass 4, lokalt värde enligt ovan NVP-kriterier) gäller för dessa 
områden. Ett fuktstråk med äldre träd och inslag av källflöden och bäckstråk, enligt 
naturinventeringen finns i nordost. Likaså finns en "våtmark med intressant flora" i 
söder samt "småvatten; kräftdamm, viktig biotopvariation" i öster. Dessa sistnämnda 
objekt har "naturvärdesklass B". 
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Naturinventering gjordes även på 1980-talet. Planområdet betecknas som klass 1 c, 
förutom två-tre tomter i nordost som är av klass 1 b, vad gäller naturvärde (klass 1 a 
är högsta naturvärde) i Naturvårdsinventering av Vätternstranden inom Ödeshögs 
kommun, Länsstyrelsen 1987.  

Effekter och konsekvenser 

 
 

Plankarta med intolkade naturvärden mm från naturinventeringen. 

Ingen betydande påverkan bedöms ske på riksintresset för naturvård genom aktuell 
planläggning. Inga särskilt dokumenterade naturvärden enligt länsstyrelsens 
gisdatabas finns inom berört område. Förslagets kvartersmark har tagit hänsyn till de 
mest värdefulla miljöerna som redovisats i utförda naturinventeringar mm. Se vidare 
nedan för berörda naturvärden mm.  

 



  

 

   

   

27 (51)

Omgivande mark som innehåller naturvärden av högre värde, naturvärdesklass A, 
bevaras helt. T ex berörs inte ädellövskogen av naturvärdesklass A i nordost (enligt 
naturinventeringen).  

6 st områden med äldre eller gamla tallar av Naturvärdesklass B (klass 4) ligger i eller 
omkring planerad kvartersmark. Ett par av dessa tas i anspråk, medan övriga sparas 
helt eller delvis. Enstaka tallar med talltickan kan försvinna. Sparade grönytor mellan 
bostäder kan fungera som ersättningsplats för död ved mm.  

Nämnda äldre lövbestånd med äldre ek och värdefull flora (naturvärdesklass B) - ett 
lövrikt sammanhängande stråk - i nordvästra delen bevaras. 

Ett fuktstråk med äldre träd och inslag av källflöden och bäckstråk i norra delen, 
enligt naturinventeringen från 2011, påverkas endast i liten omfattning. Den lägre 
naturvärdesklassen B gäller även för detta område. Denna del av planområdet 
innehåller även signalarter såsom svart trolldruva och gullpudra enligt 
naturinventeringen. Dessa arter berörs endast i ringa grad. 

Den anlagda dammen bevaras och ligger på samma nivå eller något högre än närmast 
föreslagen bebyggelse (på ca 135 m ö h). Därmed bedöms inte vatten till dammen 
påverkas. Enligt utförd naturinventering finns i den östra delen ett markstråk med 
vattenrörelser från dammen och norrut. En bergformation som finns strax norr om 
dammen torde tvinga vatten att ledas vid sidan om denna formation ut mot grusvägen. 
I projekteringsarbete bör detta beaktas och styrning av eventuella vattenrörelser bör 
ske till befintliga grusvägen för vidare sträckning norrut mot hydrologiskt viktigt 
område. Det hydrologiskt viktiga området i norr enligt naturinventeringen berörs 
därmed endast i mycket ringa grad. 

En våtmark med intressant flora i södra delen (enligt naturinventeringen) bevaras 
enligt planens uppbyggnad. Inventeringen beskriver; Källpåverkad mark med bitvis 
intressant flora. Viktigt är att ta hänsyn till att området kan innehålla hydrologiskt 
viktiga partier som kan påverka andra delområden om vattenflöden ändras. Se bild 
nästa sida för hydrologiskt viktiga partier mm. 

Bedömningen är utifrån ovan förhållanden och åtgärder att anmälan om 
vattenverksamhet inte behövs.  

Ett barrdominerade stråk vid vattnet bevaras helt. Välutvecklade brynzoner vid 
ängar/öppna marker bedöms ej nämnvärt påverkas.  

Några biotopskyddade objekt (levnadsmiljö) enligt Miljöbalken 7 kap 11 § har ej 
observerats inom planområdet (t ex åkerholme, odlingsröse, stenmur, dike). 
Naturinventeringen redovisar ej heller några biotopskyddade objekt. Andra biotoper 
som ej omfattas av biotopskyddet enligt ovan såsom damm finns inom planområdet. 
Denna damm bevaras. 

Länsstyrelsen skriver i ”Sammanställning av natur-, kultur- och friluftsvärden längs 
med Vätterstranden i Ödeshögs kommun”, att naturvärdena kommer att bestå om 
bortstädning av död ved, slutavverkning av ädla lövträd ej sker. Främst berörs 
barrskog i området och lövträd bevaras i stor utsträckning. Eventuell förekomst av 
död ved kan i stor utsträckning bevaras och eller flyttas till naturmark genom planens 
uppbyggnad. 
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Plankarta med intolkade hydrologiskt intressanta värden från naturinventeringen. 

För att långsiktigt säkerställa allmänna platsmarkens natur- och rekreationsvärden har 
en skötselplan upprättats. Skötselplan har upprättats för naturområden inom 
planområdet, med kommunen som huvudman, samt för närliggande natur som ej 
planläggs. Nämnda skötselplan; "Skötselplan Sväm; Ödeshögs kommun 2014-02-21", 
Hamrakonsult - natur, bild & ljud HB), finns i sin helhet tillgänglig på kommunens 
miljö- och byggkontor. 

Skötselplanens huvudsakliga syfte är att föreslå skötselråd och anvisningar för 
åtgärder som ska syfta till att gynna och förstärka naturvärdena i respektive område. 
Ett utdrag/sammanfattning från rapporten följer nedan; 
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Avgränsning av de olika delområdena enligt skötselplanen 

Delområde I 
Ett område som ligger i nordöstra kanten och som hyser ett antal gamla tallar samt 
också en höjd med en uppdämd vattensamling. Denna del är både viktig som 
avgränsning mot intilliggande öppen betesmark och även som lite mer vildare natur 
som kan öka områdets mångfald. 
 
SKÖTSELSKÖTSEL/ÅTGÄRDER: Undervegetation i form av lövuppslag tas bort. De 
småtallar som kan hittas bör lämnas så att de på sikt kan ta över. Tillse att 
vattentillförseln till dammen inte påverkas negativt. Även de träd som förekommer 
kan påverkas negativt i det fall där markvattenflöden ändras eller påverkas.  

De gamla tallarna ska gynnas genom att inga konkurrerande träd får stå för nära 
eller växa in i tallarnas kronor. Dessa träd ska så långt som möjligt inte påverkas 
genom avverkning, grenkapning eller dylikt. Avsteg mot detta kan ske då det 
föreligger risk för person eller egendom. Träden är tack vare läget sannolikt mycket 
stormtåliga. 

Delområde II 
En smal mellanzon mellan delområde I och III. Denna del bör göras så bred som 
möjligt eller använda möjligheten att träd på tomterna också sparas så att området 
kan fungera som spridningsyta främst för trädlevande fåglar och däggdjur. Se gärna 
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till att det står träd på båda sidor nära lokalgatan för att exempelvis ekorre, som är 
vanlig i området, inte ska behöva ta sig ner på gatan och riskera att bli överkörd. 
Även många andra organismer kan uppleva en mindre gata som ett kraftigt hinder. 
 
SKÖTSEL/ÅTGÄRDER: Låt gärna främst gamla tallar och buskar vara kvar. 

Delområde III 
Som ett sammanhängande grönområde mellan bebyggelsen i västra kanten av 
planområdet förekommer hällmarker med stort inslag av äldre och gamla tallar. 
Området är markerat med yta betecknat med ”utsikt”. Här är viktigast att bevara de 
gamla tallar som förekommer både som solitärträd och mer som gruppställda. Några 
mindre fuktsvackor mellan hällmarkerna bör lämnas utan åtgärd. 

SKÖTSEL/ÅTGÄRDER: Låt alla äldre träd stå kvar. För säkerheten är det viktigt att 
hålla efter döda grenar som riskerar att falla på person eller egendom. Det är 
väsentligt att låta enstaka yngre tallar få växa upp för att få området mer varierat 
men även för att det ska finnas efterträdare till de gamla träden. 

Delområde IV a-d 
Smala stråk mellan vägområden och bebyggelse och till viss del ut mot omgivande 
mark. 

SKÖTSEL/ÅTGÄRDER: Beakta dessa områden under exploateringstiden. Låt 
samtliga äldre träd stå kvar och gynna gärna äldre träd i gränsen till tomtmark så att 
den sammanhängande grönytan blir bredare för att gynna de organismer som rör sig 
i området även efter exploatering. 

Delområde V 
Södra kanten av området utgörs av delvis avverkad skog med även ett stråk med 
våtmark där det förekommer en del senvuxna träd. Enstaka äldre träd förekommer i 
området och även en del död ved. 

SKÖTSEL/ÅTGÄRDER: De fuktiga och blöta delarna lämnas och beaktas under hela 
exploateringsfasen. Denna del bör främst lämnas tämligen orörd. Alla ingrepp som 
görs i angränsande partier måste beakta att det förekommer markområden med ytligt 
markvatten. 

Övrigt 
Sammanfattande bedömning av skötselförslag inom i hänsyn till exploateringsplaner 
inom området: 

Området kommer att ha en hög grad av exploatering på ytor som idag är skogsmark. 
De delar som i planförslaget utpekas som ”natur” bör därför beaktas såväl efter 
exploatering men även under hela processen så att inte vägar eller uppläggningsytor 
påverkar de värden och enskilda träd som efter färdig exploatering är tänkta att 
finnas kvar och inte påverkade på något sätt. 

Det område som planen innefattar kommer att bryta av ett sammanhängande 
skogsområde. Det är dock sannolikt att de organismer som förflyttar sig i området 
kan hitta andra ytor där det är möjligt att förflytta sig såväl i östvästlig riktning som 
nord-sydlig riktning. 
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Det skogsområde som ligger direkt väster om planområdet som delvis utgörs av 
hygge kommer på sikt att bli ett väsentligt spridningsområde. Även den närmaste 
strandzonen med brantområde med stor andel gamla träd är viktig som 
förflyttningsstråk. 

Det ska inte förringas att kvarlämnade träd inne på tomter kan ha en mycket gynnsam 
effekt för bland annat många fåglar som tack vare detta kan förflytta sig och även 
finna föda och boplatser. 

I stora delar av området förekommer gamla träd med håligheter och även mer vilda 
och täta bestånd där det finns gott om boplatser för såväl fåglar som däggdjur. 

Man bör också verka för att de omgivande markerna i direkt anslutning till 
planområdet på östra södra och norra kanten, bevaras och gärna utvecklas så att de 
gamla träden får stå kvar. Norrut är det mer lövrikt och högre markfuktighet. Östra 
kanten hyser främst tallhällmarker och söderut är det barrskogsdominerat, delvis på 
fuktigare mark. 

 

Spridningszoner enligt skötselplanen 
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Utöver från ovan skötselplan kan nämnas att ingen dokumenterat värdefull natur 
enligt Skogsstyrelsens inventering berörs av föreslagen kvartersmark för bostäder. 
Nyckelbiotop i väster ligger utanför planområdet. 

Tillfart till området avses ske längs befintlig väg, en mindre väg som är förbunden 
med Grännavägen, för att minimera åverkan på mark. Kantzon med värdefull flora 
längs tillfartsvägen kan komma att förloras i vissa delar. Från naturinventeringen 2011 
sägs; 

Längs med grusvägen som sträcker sig genom området hyser ett antal intressanta 
växter i vägkanten. I och med att det både finns lummiga partier och kantzoner mot 
mer öppna marker är kantzonsfloran längs med vägen mycket varierande. Ingrepp 
längs med vägen i området ska göras med stor försiktighet. 

Nya bostadstomter bör ej innebära någon betydande påverkan på områdets 
naturmiljöer. Då endast liten del värdefull natur tas i anspråk finns förutsättningar för 
att naturvärdena i området kan bestå. Planförslaget har tagit hänsyn till värdefull natur 
i stor utsträckning, utifrån gjorda inventeringar mm. Bedömningen är att ca 47 
bostäder med ca 150 boenden samt tillhörande besökanden ej på ett oacceptabelt sätt 
ökar slitage eller störningar i och omkring planområdet. Vättern är svårtillgänglig p g 
a terrängförhållanden och höjdskillnader. Inga bryggor e dyl planeras enligt 
detaljplanen. Detta bör vara fördelaktigt vad gäller eventuell risk för störningar och 
slitage på såväl Vättern som närmsta strandområdet. Någon nämnvärd ökad 
påfrestning inom strandskyddsområdet bör därför ej ske.  

Kommunen anser att planerade bostäder kan uppföras utan betydande miljöpåverkan 
på de naturmiljöer eller arter som avses skyddas i Natura 2000-området Vättern. 

Vidare anser kommunen att känsliga djur och växter i området inte utsätts för en 
betydande störning som kan försvåra deras bevarande, under förutsättning att: 

- särskilda försiktighetsåtgärder tas vid planering av avloppsanläggningen till ny 
bebyggelse 

- naturmiljöerna i omgivningen av föreslaget tomtområde inte utsätts för markskador i 
anläggningsarbetena. 
 

Kulturvärden 
Nulägesbeskrivning 
Ingen registrerad fornlämning eller särskilt utpekad värdefull kulturmiljö finns inom 
eller i direkt anslutning till planområdet. 

Sväm Västergården är registrerat objekt av kulturmiljövårdintresse (parstuga). Gården 
ligger ca 250 m sydost om planerad kvartersmark för bostäder. På Västergården finns 
även en väghållningssten, registrerad fornlämning nummer Ödeshög 81:1. 
 
På Riksarkivets hemsida redovisas 2012-08-07 att en kyrka funnits i Sväm. Det är 
dock inte känt var den låg. På nämnda sida sägs att medeltida kyrkan kan ha legat vid 
vägen eller vid Bosgårdens tomt eller kanske vid bytomten (anm: med bytomten avses 
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sannolikt Västergården/Erlandsgården). Den finns inte registrerad i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Kyrkan försvann redan på 1340-talet.  

Länsstyrelsen meddelade under samrådsskedet att ett torp som finns på Häradskartan 
från 1870-talet kan beröras av planen. 

Planområdet omfattas av Holavedens odlingslandskap.  

Effekter och konsekvenser 
Nämnda kulturmiljö ligger ca 250 m från planerad kvartersmark och bör ej påverkas 
av föreslagen planläggning. 

Planområdet ingår schematiskt i Holavedens odlingslandskap men utgör i praktiken 
barrskog på hällmark mm.  

Inga kulturobjekt såsom åkerholmar, odlingsröse, stenmurar etc i övrigt påverkas 
genom förslaget. 
 
Miljön för närliggande Sväms gamla kyrka bör beaktas. Det förutsätts att i den 
arkeologiska utredningen ges ett mer exakt läge var den gamla kyrkan är belägen.   

Arkeologisk undersökning utredning etapp 1 behöver göras under planprocessen med 
anledning av fornlämningar, f d torp mm i närområdet.  

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

 

Strandskydd/Allmänhetens tillgänglighet/Rekreation 
Nulägesbeskrivning 
Strandskydd gäller 150 meter från strandlinjen, både ut mot Vättern och in över 
strandområdena. Vid Orrnäsån råder 100 m strandskydd. 

Syftet med strandskyddet är att trygga det allmänna friluftslivet samt att bevara goda 
livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet. För att det ska vara möjligt 
att uppföra nya byggnader m.m. inom strandskyddat område krävs att det finns 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB) och att strandskyddets syften inte 
påverkas negativt.  Dispens krävs för byggande inom strandskyddsområde. 

Särskilt skäl är bl a område som behöver tas i anspråk för att tillgodose att angeläget 
allmänt intresse, till exempel åtgärd som tillgodoser kommunens behov av 
landsbygdsutveckling.  

Inom områden för landsbygdsutveckling gäller som skäl avseende dispens för 
byggande inom strandskyddsområde även; 

- åtgärder eller verksamheter som främjar landsbygdsutvecklingen. 

- att bostadshus finns redan intill i ett område som är utpekat för 
landsbygdsutveckling. 
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Vidare  står i regeringens Prop. 2008/09:119: Strandskydd och utvecklingen av 
landsbygden:  

"Med åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen avses bl a sådana åtgärder som 
långsiktigt kan ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder." 

I övrigt leder Östgötaleden genom bl a strandskyddsområdet. Se även karta ovan 
under rubriken Vattenområden angående intrång på strandskydd.   

Effekter och konsekvenser 
Planen får anses omfattas av nämnda skäl ovan. Se även tidigare resonemang under 
rubriken Sväm – LIS-område angående bl a åtgärd för att försöka stärka kommunens 
negativa befolkningstrend med utveckling av landsbygden i detta LIS-område som 
kommunen pekat ut i översiktsplanen.  

Ett upphävande av strandskyddet avses göras för ett mindre område i samband med nu 
upprättad plan. Bebyggelsen som föreslås når fram till en naturlig avsats i landskapet 
och ett par tomter hamnar något närmare Vättern än 150 m. Endast mindre delar av 
kvartersmarken hamnar inom strandskyddsområde. Detta innebär bl a att ca 20 m av 
kvartersmarken för 2 st bostäder berörs.  

Ett upphävande av strandskyddet avses göras i samband med nu upprättad plan för 
de delar av kvartersmarken (B-område) som ligger närmare än 150 meter från 
Vätterns strandlinje.  

Upphävandet av strandskyddet annonseras om i samband med granskningsförfarandet 
(tidigare utställning) av detaljplanen.  

Tillkommande pumpstation och avloppsledningar till/från pumpstationen kan komma 
att hamna närmare än 150 m från Vättern, inom strandskyddszon. Om VA förläggs 
längs Orrnäsån kan ledningar och pumpstationer komma att hamna inom strandskydd 
även längs denna å (100 m strandskydd). För tillkommande anläggningar, såsom för 
VA, upphävs inte strandskyddet utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken. Detta 
upplyses om på plankartan under rubriken Upplysningar. 

Ingen särskilt utpekad värdefull natur påverkas inom strandskyddszonen av föreslagen 
tomtmark. Fri passage på som minst ca 130 meter hålls mellan föreslagen bebyggelse 
och strandlinjen vilket bedöms som tillräckligt. God tillgänglighet till stranden samt 
goda passagemöjligheter kvarstår då större bredd hålls allmänt tillgänglig mellan 
tomtmark och strandlinjen. Strandskyddszonen kommer i nästan samma utsträckning 
som idag fortsatt att vara naturmark för växter och djur samt allmänt tillgänglig enligt 
planens uppbyggnad.  

Ingen större påverkan sker på område tillgängligt för allmänheten då det inte är något 
område som används frekvent för allmänna friluftslivet.   

Någon nämnvärd ökad påfrestning inom strandskyddsområdet bedöms ej heller ske, 
då åtkomsten till vattnet är relativt svår genom den branta terrängen mot Vättern. 
Bryggor e dyl tillåts inte enligt detaljplanens utförande.  
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I planen har flera och större naturområden sparats vilka kan användas för lek mm. I 
planbeskrivningen redovisas att det inne i kvarteret sparas ett flertal naturområden, 
vilka kan användas för lek och rekreation samt värdefullt inslag av natur intill 
bostäder. Plats för utsiktstorn för allmänheten redovisas på plankartan. Tanken är att 
ett fåtal parkeringsplatser för besökare till utsiktstorn mm kan anordnas i närheten av 
dammen, se plankartans illustration. 

Därutöver är tanken att man  i området där dammen ligger skall kunna anlägga en 
”bostadspark” för de boende. Ett område med lekplats och promenadvägar som 
ansluter även till föreslagna utsiktstornet samt gångväg ned till Vätterstranden. Se 
plankartans illustration. 

 
 
Perspektiv/montage på plats för utsiktstorn på naturmark (till vänster i bild) 
centralt inom planområdet, samt omgivande tomter (vy från öster) 
 

Östgötaleden, som är av främsta vikt för friluftslivet, leder närmare 100 m från 
planerad bebyggelse närmast Vättern enligt ”Östgötakartans” redovisning 
(länsstyrelsens hemsida) men påverkas ej genom föreslagen planering. 

Inga övriga turistattraktioner tas i anspråk och föreslagen utveckling med bostäder 
kommer ej försämra möjligheterna för turismen eller friluftslivet i kommunen.  
 

Landskapsbilden 
Nulägesbeskrivning 
Området utgör idag huvudsak skogsmark och är ej synligt från exempelvis 
Grännavägen. 

Effekter och konsekvenser 
Det aktuella utbyggnadsområdet är relativt begränsat och framförallt undanskymt 
placerat från såväl Grännavägen som från större delen av närmaste omgivningen, 
vilket utifrån en helhetsbedömning innebär en begränsad påverkan på landskapets 
värde som turistlandskap. Viss påverkan på landskapsbilden i vyn österut mot 
planerad bebyggelse från Östgötaleden kan eventuellt uppstå. Dock bör påverkan vara 
av mycket liten grad och under sommarhalvåret då besöksfrekvensen är som mest, 
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syns föreslagen bebyggelse som minst p g a trädvegetation samt de branta 
terrängförhållanden.  

Vidare sparas trädvegetation/skogsmark inom och omkring planområdet.  

Landskapsbilden/vyn förändras något för ett par befintliga bostadstomter (Sväm 1:6 
och 1:7) genom ny planering. Dock sparas vegetation mellan föreslagen och befintlig 
bebyggelse. Övriga befintliga bostäder i närområdet påverkas inte med anledning av 
rådande terrängförhållanden och trädvegetation. Påverkan blir begränsad som helhet 
genom föreslagen planering, då större naturomgivningar bibehålls samt att 
utsiktsmöjligheter mot Vättern inte påverkas på ett betydande sätt för befintlig 
bebyggelse.  

Utifrån en helhetsbedömning innebär föreslagen bebyggelse en begränsad påverkan 
på landskapets värde. 
   

Vatten och avlopp, dagvattenhantering 
Nulägesbeskrivning 
Befintliga fastigheter i såväl Sväm som längs hela Vätterstranden söder om Ödeshög 
saknar anslutning till det allmänna VA-nätet.  Vatten tas från enskilda täkter och 
avloppsvatten går bl a via infiltration vidare ut i mark och vatten.  

Miljökvalitetsnormerna för vatten för Vättern har god ekologisk status men det finns 
enligt Viss (Vatteninformation Sverige) risk att statusen ej nås till 2015.  

Planområdet ligger i anslutning till Vättern som utgör ”Särskilt värdefulla vatten”. 
Området utgörs enligt SGU:s jordartskarta av berg vilket innebär bristfällig 
genomsläpplighet/infiltration innan vattnet når sjön. 

Se under rubriken Naturvärden ovan angående damm, vattenrörelser, våtmark mm. 

Effekter och konsekvenser 
Nuvarande VA-situationen utmed Vätterstranden medför troligen i delar problem ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om ingen exploatering av Sväm mm kommer att ske 
kan man förvänta att inget allmänt VA kommer att byggas ut längs Vätterstranden p g 
a kostnadsskäl. En planläggning med komplettering av ytterligare tomter ger bättre 
ekonomiska förutsättningarna för en VA-utbyggnad. För aktuell planering är det en 
förutsättning att området ansluts till det allmänna nätet. Detta skulle ge möjlighet till 
att även befintlig bebyggelse kan anslutas till det allmänna nätet och på så sätt ge 
förbättrade förutsättningar för Vätterns vattenkvalitet. En utredning angående VA-
frågor upprättas i samband med planarbetet. 

Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten avledas ovan mark" har 
införts i planen. Med nämnda bestämmelse tillsammans med större område naturmark 
för infiltration i direkt anslutning till tomter samt det långa avståndet till Vättern gör 
att infiltration kan ske innan dagvattnet når sjön. Sjön bör därför ej påverkas på ett 
betydande sätt. Vidare blir det med den förslagna bebyggelsen relativt liten yta som 
kommer att förses med anlagda hårdgjorda ytor. Det finns inte heller några synliga 
vattendrag inom eller i direkt anslutning till planområdet som leder dagvatten direkt 
ner till Vättern.  
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En minskad risk för påverkan på Vättern kan nås genom planeringen med kommunalt 
vatten- och avloppssystem samt beskrivna dagvattenhanteringen. 

I översiktsplanen redovisas beträffande grundvatten att ”påverkan studeras längs 
Vätternstranden i fortsatt arbete” samt att ”grundvattnet har särskild betydelse för 
ekosystemet vid Vättern”. Grundvattennivån bör studeras vid byggande.  

Endast källarlösa hus tillåts i planen med tanke på eventuell påverkan på grundvatten.  
 

Riksintressen 
Nulägesbeskrivning 
Kapitel 3 i Miljöbalken (MB). Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. 
Landområdet närmast Vättern utgör riksintressant naturmiljö enligt 3 kap MB.  

Kapitel 4 i Miljöbalken pekar ut särskilt värdefulla område som bör skyddas med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden. Planområdet ligger formellt inom område av 
riksintresse enligt 4 kap 2§ MB "Vättern med öar och strandområden". I områden som 
anges i 4 kap 2 § MB, såsom Vättern med öar och stränder, skall turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Beträffande tolkningen av riksintresset för turism och det rörliga friluftslivet innebär 
inte riksintresset ett totalstopp för byggande i området. En planerad, begränsad och 
underordnad komplettering av bebyggelsen kan ske inom riksintresset. 

Natura 2000-område: Närliggande Vättern utgör Natura 2000-område. 

Effekter och konsekvenser 
Av totalt ca 47 planerade bostadstomter inom planområdet ligger ca 30 tomter inom 
riksintresse för naturvården.  

Förslagets kvartersmark har i stora delar tagit hänsyn till de mest värdefulla miljöerna 
som redovisas i naturinventeringen mm. Några mindre områden med naturvärden av 
naturvärdesklass 4 (i en skala där 1 är högsta värdet) berörs av föreslagen 
kvartersmark.  

Ingen betydande påverkan bedöms ske på riksintresse för naturvården genom aktuell 
planläggning. Detaljplanen bör med beskrivna förutsättningar under rubriken 
Naturvärden ovan kunna vara möjlig att genomföra i förhållande till 3 kap MB 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Se 
vidare under rubriken Naturvärden ovan. 

Även om Planområdet formellt ligger inom område av riksintresse enligt 4 kap 2§ MB 
"Vättern med öar och strandområden" bör ingen större påverkan ske på nämnda 
riksintresse då ingen särskilt värdefullt klassad kultur eller natur ianspråktas samt att 
det inte är något område som används frekvent för allmänna friluftslivet. Planområdet 
hindrar inte påtagligt friluftslivet, turismen eller naturvärden enligt 4 kap MB.  

Se vidare bl a under rubriken Naturvärden samt Strandskydd/Allmänhetens 
tillgänglighet/Rekreation ovan.  
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Planes uppbyggnad bör inte innebära negativ påverkan på Natura 2000-intresset 
Vättern.  Redovisade VA-/dagvattenhanteringen är fördelaktig för vattnet genom 
planeringen. 

Kommunen anser att aktuell planering av bostäder kan genomföras utan betydande 
miljöpåverkan på naturmiljöer eller arter som finns i Sväm eller Vättern. Något 
särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs därför inte enligt kommunens 
bedömning. Se vidare bl a under rubriken Naturvärden ovan.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planprocessen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att detaljplanen 
efter samråd och remissförfarande enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kungörs och 
tillgängliggörs för allmän granskning i tre veckor för att därefter genomgå politisk 
prövning och antagande. Tidplan: Samråd för planen ägde rum hösten 2012. Planen 
ställdes ut för allmän granskning under våren år 2014 och avses antas sommaren 
2014.  
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är satt till 5 år. Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets 
storlek. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet betecknade 
NATUR respektive LOKALGATA.  

Anslutning mellan kommunal Lokalgata och Grännavägen med staten som väghållare 
beaktas. Tillfartsvägen från Grännavägen till planområdet övergår till kommunalt 
huvudmannaskap vid ett genomförande. Vägen ingår i en samfällighet fram till 
gränsen mot Sväm 1:1 (betecknad Sväm S:1>2).  

Avtal mm  
Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda. Det kan 
gälla t ex för vatten- och avloppsnätets anläggande och nyttjande, vägbyggnad som 
föranleds av planen, överlåtelse av mark etc. 

Eventuell ny gång- och cykelväg mellan Ödeshög och planområdet längs 
Grännavägen kan komma att leda genom ett antal privata fastigheter. 
Överenskommelse bör då nås mellan berörda avseende gång- och cykelväg. Beslut 
om gång- och cykelväg enligt Anläggningslagen till Ödeshög bör tas i särskild 
ordning utöver denna planprocess. Samråd med Trafikverket bör ske vid 
genomförandet/anläggandet av gång- och cykelvägar.  

Vidare kan gång- och cykelväg från planområdet vidare norrut genom Orrnäs 2:1, och 
via befintlig väg genom Orrnäs 2:8, i kombination med Östgötaledens sträckning till 
Orrnäs, studeras utöver detta planarbete. Denna sträckning kräver dock 
överenskommelse med inblandade fastighetsägare mm. Avtal bör vid detta alternativ 
skrivas om att gång- och cykelväg anordnas i samband med genomförandet av planen. 
Se vidare avseende gång- och cykeltrafik under rubriken Gång- och cykeltrafik i 
planbeskrivningen. Under denna rubrik förs även diskussioner kring gångmöjligheter 
till hållplats, eventuell flyttning av hållplats mm.  
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Eventuell gångväg från planområdet till hållplatsen kan komma att anordnas. 
Sträckningar kan vara möjliga längs Grännavägen eller genom Sväm 10:1, 5:2, 10:2 
och/eller Sväm 3:10. Detta bör i så fall överenskommas mellan berörda.  

Åtkomst till Sväm 1:5 liksom 1:6 och 1:7 via befintlig tillfartsväg genom planområdet 
kan behöva avtalas mellan berörda. 

Eventuellt kan ett fåtal  mindre träd (äppelträd e dyl) på fastigheten Sväm 5:2 norr om 
korsningen med Grännavägen behöva tas ned för att få helt fri sikt norrut, en åtgärd 
som då behöver avtalas med fastighetsägaren. 

Om det blir kommunalt vatten och avlopp (VA) i området behöver beslut tas om att 
området ska ingå i s k "verksamhetsområde för VA". För att införliva detta område i 
det kommunala ansvarsområdet/verksamhetsområdet för vatten och avlopp behövs ett 
kommunfullmäktigebeslut. Se vidare under Tekniska frågor nedan. 

Genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen och VA upprättas innan 
bygglov ges för byggnation av bostäder mm i området.  

Åtkomst till E-område (transformator) kan behöva säkerställas via avtal.  

På plankartans illustration har ett exempel på läge (115-116 m ö h) för pumpstation 
införts. I samband med projektering och genomförande av planen får lämplig plats för 
detta ändamål utredas. Åtkomst till pumpstation (se illustration) kan komma att ske 
via servitutsvägen till Sväm 1:6/1:7. Detta bör säkerställas vid ett genomförande av 
planen.  

Möjlighet att flytta ledningar kan medges via överenskommelse med ledningsägare. 
Vid eventuell flytt/förändring av befintliga anläggningar betalas kostnaden av 
exploatören.  

Någon jakträtt kommer ej att gälla inom detaljplanelagt område. Frågan bör 
klarläggas mellan berörda i samband med genomförandet av planen.  

Tillstånd 
Se vidare bl a under rubriken Inverkan på miljön för mer ingående beskrivning, 
motivering och konsekvenser för nedanstående objekt och aspekter. 

Åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt (diken, odlingsrösen mm) kräver 
samråd och dispens från länsstyrelsen. Bedömningen är att biotopskyddade objekt 
enligt Miljöbalken 7 kap 11 § ej finns inom området. 

Kommunen anser att aktuell planering av bostäder kan genomföras uppföras utan 
betydande miljöpåverkan på natura 2000-området Vättern sker. Något särskilt 
tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs därför inte enligt kommunen.  

Ett upphävande av strandskyddet avses göras i samband med nu upprättad plan för de 
delar av kvartersmarken (B-område) som ligger närmare än 150 meter från Vätterns 
strandlinje.  

Tillkommande pumpstation och avloppsledningar till/från pumpstationen kan komma 
att hamna närmare än 150 m från Vättern, inom strandskyddszon. Om VA förläggs 
längs Orrnäsån kan ledningar och pumpstationer komma att hamna inom strandskydd 
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även längs denna å (100 m strandskydd). För tillkommande anläggningar, såsom för 
VA, upphävs inte strandskyddet utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken. Detta 
upplyses om på plankartan under rubriken Upplysningar. 

Bedömningen är att anmälan om vattenverksamhet inte behövs i samband med 
planeringen. Se vidare under rubriken Inverkan på miljön/Naturvärden. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av kvartersmark 
inom planområdet. Fastighetsbildningsåtgärder behöver ske för Sväm 1:1. Området 
kan styckas av i önskat antal tomter. Tomtindelning på illustrationen är endast ett 
förslag. Flera fastigheter får bildas inom B-område.  

Delar av fastigheten Sväm 1:1 planläggs som allmän platsmark, natur, respektive 
lokalgata. Särskild fastighet för detta kan komma att bildas i samband med 
genomförandet av planen. Naturmark samt lokalgata avses kommunen ansvara för.  

Mindre fastighetsbildningsåtgärder behöver även ske för Sväm 5:10 (1 och 2),  Sväm 
5:2 (1 och 4), vilka förändras något med anledning av föreslagen lokalgatas 
utrymmesbehov. Delar av nämnda fastigheter övergår till allmän 
platsmark/Lokalgata. 

Även samfälligheten Sväm S:1>2 förändras vid ett genomförande. Samfälligheten 
(som omfattar del av tillfartsvägen, men även delar av Grännavägen mm) slutar vid 
gränsen mot Sväm 1:1. Del av samfälligheten övergår till allmän platsmark/Lokalgata. 

Särskild fastighet kan komma att bildas för E-område (transformatorstation), 
alternativt upplåtas via ledningsrätt.   

Fastighetsbildning sker i samband med att planen vunnit laga kraft. Fastighetsbildning 
begärs hos lantmäterimyndighet genom kommunen.  

Andelstalen i vägsamfälligheten (som bl a omfattar tillfartsväg till planområdet från 
Grännavägen) behöver omprövas i samband med förrättning vid planens 
genomförande, då delar av samfälligheten övergår till kommunal lokalgata.  

Servitut, ledningsrätter mm 
Delar av samfälligheten Sväm S:1>2 utgör servitut för Sväm 5:10.  

Väg genom Sväm 1:1 utgör servitut för Sväm 1:5, 1:6 och 1:7, enligt Lantmäteriets 
besked i samrådsskedet. Justeringar av befintliga servitut kan komma att ske vid 
planens genomförande.  

Utmed planområdesgränsen och delvis inom planområdet (vid föreslagen Lokalgata 
närmast Grännavägen) finns ledningsrätt för starkström. 

För VA-ledningar kan servitut komma att bildas i samband med anslutning till 
kommunalt VA vid planens genomförande. 
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E-område (transformatorstation) kan komma att upplåtas via ledningsrätt. För 
tillkommande pumpstation (ej planlagd) kan ledningsrätt bli aktuellt. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Planarbetet bekostas av kommunen. Planläggningskostnader tas ut i samband med  
bygglov. Reglering av markköp görs genom avtal mellan kommunen och 
fastighetsägare till Sväm 1:1.   

Samtliga kostnader för genomförandet av detaljplanen står respektive exploatör för. 
Exploateringsavtal kan vid behov tecknas mellan byggherre och kommunen.  

Anslutningsavgift för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande taxa.  

Redovisade gång- och cykelvägar under rubriken Gång- och cykeltrafik i 
planbeskrivningen utgör diskussionsunderlag för framtida anläggande och 
kostnadsbärare. Bl a kring att kommunen sökt statlig medfinansiering för gång- och 
cykelväg mm. 

Tekniska frågor 
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp är inte utbyggt till planområdet. En 
översiktlig VA-utredning har utförts angående alternativa lösningar hur området kan 
anslutas till det allmänna ledningsnätet för VA mm. Likaså har förprojektering inom 
planområdet utförts. Material från utredningar finns tillgängligt på kommunen. 

Om området beslutas ingå i verksamhetsområde för VA blir kommunen skyldiga att 
anordna VA. Tomtägare blir samtidigt skyldiga att vara med och bekosta detta. 
Sannolikt avses befintliga tomter - sträckan från reningsverket mm i Ödeshög - till 
planområdet, i så lång utsträckning som möjligt anslutas till kommunalt VA. De som 
kommer att ingå i verksamhetsområdet för VA blir då skyldiga att anslutas till 
kommunalt VA. Anslutningsavgift för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt 
gällande taxa.  

Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten avledas ovan mark" har 
införts i planen. 

I projekteringsarbete beaktas att styrning av eventuella vattenrörelser bör ske till 
befintliga grusvägen för vidare sträckning norrut mot hydrologiskt viktigt område. 

Markledningar för el längs tillfartsvägen beaktas vid åtgärder på denna (Lokalgata 
mot Lv 918 på planen). 

Ledningsägare för tele har meddelat under planprocessen att deras anläggningar inte 
berörs av planförslaget. 

En datakabel/bredband (VÖKBY) leder längs Grännavägens västra sida, vilket 
beaktas vid eventuella åtgärder på väganslutningen med Grännavägen vid ett 
genomförande. 
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Standardhöjning bör ske av befintlig tillfartsväg. En förstudie angående gator och 
teknisk försörjning är upprättad och finns tillgänglig på kommunen.    

Dialog med trafikverket bör ske fortlöpande vad gäller hastighetsbegränsning på 
Grännavägen vid planområdets anslutning, krav vad gäller sikt, vilplan, 
vägskälsutformning mm vid korsningen. En förprojektering är utförd i korsningen 
som tillgodoser trafikverkets krav.   

En gång- och cykelled till Ödeshög bör anordnas ur trafiksäkerhetssynpunkt. En 
gångväg från planområdet till hållplatsen bör anordnas då vägren saknas längs 
Grännavägen. Se vidare  i planbeskrivningen under rubriken Gång- och cykeltrafik.  

I planbeskrivningens del Inverkan på miljön under rubriken 
Strandskydd/Allmänhetens tillgänglighet/Rekreation redovisas kring avsikten med 
naturmark i området, såsom bostadspark, lek, utsiktstorn, parkering för besökare mm. 
Redovisning görs även på plankartans illustration kring detta. 

Skötselplan har gjorts för naturområden inom planområdet.  

Vid bygglovansökan ska upplysas om att byggande sker i anslutning till brant terräng 
mellan planområdet och Vättern. 

En geoteknisk undersökning har utförts under planprocessen. Grundvattennivån bör 
studeras vid byggande. Endast källarlösa hus tillåts i planen med tanke på eventuell 
påverkan på grundvatten. 

Vid eventuella sprängningsarbeten i samband med uppförandet av nya bostäder är 
exploatören av området skyldig att upprätta en riskanalys innan eventuella 
sprängningsarbeten tar vid. För information står närliggande hus står på betongrör. 

Radonsäkert byggande ska utföras, om inte nya radonundersökningar utförs som ger 
en annan utgångspunkt.  

Arkeologisk undersökning utredning etapp 1 behöver göras under planprocessen. 
Arkeologin bör vara klarlagd innan antagande av planen. 

Övrigt 
Planområdet är ett område som kräver stor omsorg i markberedning med noggranna 
geotekniska undersökningar, medveten samordning i förhållandet mellan vägar, natur 
och tomters topografi, husplaceringar, dagvattenhantering, skötsel av natur etc. 
Bygglovhanteringen kommer här att ställa särskilda krav för att klara ett samlat grepp 
i genomförandet i området. 

Medverkande konsulter 
Planhandlingarna har utarbetats av Planteamet AB, Bengt Gustavsson och AG 
Arkitekter, Johannes Nilsson.   

Medverkande tjänstemän 
Planen har utarbetats i samverkan med tjänstemän i Ödeshögs kommun.  
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Ödeshög den 21 mars 2014 

 

Emil Wissman    

Byggchef
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BEHOVSBEDÖMNING  

Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som 
behöver beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs 
planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 

 Kan på-
verkas 

Påver-
kas ej 

Betydande 
miljöpåverkan 

Kommentarer 

Gällande regleringar och skyddsvärden 
Förordnanden/ 
skydd 

x  Nej Planområdet omfattas ej av 
detaljplaner/områdesbestämmelser. 

Strandskydd gäller 150 m vid 
Vättern och 100 m vid Orrnäsån. Ett 
upphävande av strandskyddet krävs 
för vissa delar.  

Särskilda skäl till upphävandet är bl 
a; Sväm är utpekat som LIS-område 
i översiktsplanen.  

Mindre del av planområdets 
kvartersmark (2 bostadstomter) 
berör strandskyddsområdet vid 
Vättern endast i begränsad 
omfattning.  

Några biotopskyddade objekt 
(levnadsmiljö) enligt Miljöbalken 7 
kap 11 § har ej observerats inom 
planområdet (t ex åkerholme, 
odlingsröse, stenmur, dike). 
Upprättad naturinventering 
redovisar ej heller några 
biotopskyddade objekt.   

Riksintressen x  Nej Planområdet ligger inom 
riksintressant naturmiljö enligt 3 kap 
miljöbalken samt inom område av 
riksintresse enligt 4 kap 2§ 
miljöbalken "Vättern med öar och 
strandområden". Närliggande 
Vättern utgör Natura 2000-område. 

Inga särskilt dokumenterade 
naturvärden enligt länsstyrelsens 
gisdatabas bedöms finnas inom 
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berört område. Förslagets 
kvartersmark har i stora delar tagit 
hänsyn till de mest värdefulla 
miljöerna som redovisats i utförda 
naturinventeringar mm.  

Omgivande mark som innehåller 
naturvärden av högre värde, 
naturvärdesklass A, bevaras helt.  

6 st områden med äldre eller gamla 
tallar av Naturvärdesklass B (klass 
4) ligger i eller omkring planerad 
kvartersmark. Ett par av dessa tas i 
anspråk, medan övriga sparas helt 
eller delvis. 

Ingen betydande påverkan bedöms 
ske på riksintresse för naturvården 
genom aktuell planläggning. 

Ingen negativ påverkan bedöms ske 
på Natura 2000-intresset. VA-
/dagvattenhanteringen är fördelaktig 
för vattnet genom planeringen. Inga 
åtgärder sker genom aktuell 
planering som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i Natura 2000-
området. 

Naturvårds-
plan 

x  Nej Samma område som riksintresset för 
naturmiljö utgörs även av klass 1 i 
Naturvårdsprogrammet. Ca 30 
tomter ligger inom naturvårds-
programmet. 

Se ställningstagande ovan för 
riksintresseområde som även gäller 
området i naturvårdsprogrammet.  

Ekologiskt 
känsliga 
områden 

x  Nej Ett fuktstråk med äldre träd och 
inslag av källflöden och bäckstråk i 
norra delen påverkas endast i liten 
omfattning. Den lägre 
naturvärdesklassen B gäller för detta 
område. Denna del av planområdet 
innehåller även signalarter såsom 
svart trolldruva och gullpudra enligt 
naturinventeringen. Dessa arter 
berörs endast i ringa grad. 
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Den anlagda dammen bevaras och 
ligger på samma nivå eller något 
högre än föreslagen bebyggelse (på 
ca 135 m ö h). 

I projekteringsarbete beaktas att 
styrning av eventuella vattenrörelser 
bör ske till befintliga grusvägen för 
vidare sträckning norrut mot 
hydrologiskt viktigt område. 

En våtmark med intressant flora i 
södra delen (enligt 
naturinventeringen) bevaras enligt 
planens uppbyggnad. 

Ett lövrikt sammanhängande stråk - 
i nordvästra delen bevaras. 

Ett barrdominerade stråk vid vattnet 
bevaras helt. Välutvecklade 
brynzoner vid ängar/öppna marker 
bedöms ej nämnvärt påverkas. 

Se även angående naturvärden under 
rubriken Riksintressen ovan. 

Fornlämningar x  Nej Ingen registrerad fornlämning finns 
inom planområdet. Arkeologisk 
undersökning utredning etapp 1 
behöver göras under planprocessen 
med anledning av fornlämningar, f 
d torp mm i närområdet.  

Skydds-
avstånd 

 x Nej Skyddsavstånd bedöms ej beröras.  

Effekter på miljön 
Mark x  Nej Planområdet utgörs främst av 

barrskog. Inom stora delar av 
skogsmarken finns hällmarker/berg i 
dagen. Marken är kuperad. 

En geoteknisk undersökning har 
utförts under planprocessen.  

Luft och klimat  x Nej Ingen nämnvärd förändring sker 
genom planerat projekt. 

Vatten x  Nej Befintliga fastigheter i omgivningen 
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är inte anslutna till allmänna VA-
nätet. En anslutning till Ödeshögs 
tätort, skulle ge bättre 
förutsättningar för Vättern. 
Förutsättningar skapas vid en 
utbyggnad till planområdet att 
ansluta även befintliga tomter 
mellan Ödeshög och Sväm. En VA-
utredning utförs i samband med 
planprocessen.  

Bestämmelse ”Dagvatten skall 
fördröjas lokalt och takvatten 
avledas ovan mark" har införts i 
planen.” 

Se även under rubriken Ekologiskt 
känsliga områden. 

Vegetation x  Nej Vegetation kommer delvis att tas 
bort på de föreslagna 
bostadstomterna. Större område med 
allmän naturmark säkerställs i 
planen. Se även under rubriker 
angående natur. 

Djurliv x  Nej Djurlivet påverkas något med ny 
bebyggelse. Större naturområden 
finns dock omkring bebyggelsen och 
natur sparas inom bostadsområdet.  
Möjligheter att ta sig till Vättern 
kvarstår genom dessa naturmarker.  
Längs Vättern sparas en bredare 
passage på ca 130 m.  

Landskapsbild/ 
Utsiktsmöjlig-
heter 

x  Nej Området är undanskymt placerat 
från såväl Grännavägen som från 
större delen av näromgivningen. 
Viss påverkan på landskapsbilden i 
vyn österut mot planerad bebyggelse 
från Östgötaleden kan eventuellt 
uppstå. Påverkan bedöms vara av 
mycket liten grad p g a 
trädvegetation samt de branta 
terrängförhållanden. 
Landskapsbilden/vyn förändras 
något för ett par befintliga tomter 
genom ny planering. Utsiktsmöj-
ligheter mot Vättern påverkas inte 
för befintlig bebyggelse.  
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Miljöpåverkan 
från omgiv-
ningen 

 x  Inom planområdet finns ingen 
kraftledning i luft. Någon risk 
angående magnetfält mm finns 
därmed ej.  

Befintliga vindkraftverk, eller verk 
med beviljade bygglov, finns ej 
inom flera km avstånd. 

Hälsoeffekter 
Utsläpp, buller, 
vibrationer 

 x Nej Inga nämnvärda störningar bedöms 
uppstå från biltrafiken. Till 
Grännavägen är avståndet på 
betryggande avstånd ur 
bullerhänseende.  

Ljus  x Nej Ingen påverkan sker. 

Säkerhet x  Nej Kvartersmarken liksom strandzonen, 
enligt SGU:s jordartskarta, består 
främst av berg. Bedömningen är att 
skredrisken är liten med hänsyn till 
bl a nämnda bergformationer. 

Bostadstomters byggrätt ligger 25-
30 m över Vätterns 
medelvattennivå. Planområdet är 
därmed på betryggande nivå över 
Vätterns vattennivå.   

Planbestämmelse om radonsäkert 
byggande ska utföras har införts 
som bestämmelse i planen, med 
anledning av att större ytor av 
närliggande tätorten redovisas som 
högriskområde enligt utförd 
undersökning av SGI. 

Marken är brant i vissa partier, 
särskilt närmast Vättern. Vid 
bygglovansökan ska upplysas om att 
byggande sker i anslutning till brant 
terräng mellan planområdet och 
Vättern. 

Allergier x  Nej Får och kor finns ibland relativt nära 
planområdet. Ingen påtaglig 
påverkan bedöms ske.  
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Hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Mark- och      
vattenanvänd- 
ning 

x  Nej Tidigare obebyggd skogsmark och 
berghällar berörs genom ny 
bebyggelse.  

Gällande översiktsplan för 
Ödeshögs kommun pekar ut området 
som ”Utvecklingsområde, 
bebyggelse”. 

Naturresurser x  Nej Se ovan. 

Transporter x  Nej Aktuell planering genererar 
ytterligare ca 235 
fordonsrörelser/dygn. Busshållplats 
ligger vid Grännavägen ca 1 km från 
planområdet. 

Rekreation  x Nej Fri passage på som minst ca 130 
meter hålls mellan föreslagen 
bebyggelse och strandlinjen vilket 
bedöms som tillräckligt. Ingen större 
påverkan bedöms ske på område 
tillgängligt för allmänheten då det 
inte är något område som används 
frekvent för allmänna friluftslivet, 
utan relativt svårtillgänglig 
skogsmark.  

Östgötaleden, som leder närmare 
100 m från planerad bebyggelse, 
påverkas ej genom föreslagen 
planering. 

Kulturmiljö x  Nej Miljön för närliggande Sväms 
gamla kyrka bör beaktas. Det 
förutsätts att i den arkeologiska 
utredningen ges ett mer exakt läge 
var den gamla kyrkan är belägen. 

Planområdet ingår schematiskt i 
Holavedens odlingslandskap men 
utgör i praktiken barrskog på 
hällmark mm. 

Miljöbalken 
3 & 4 kap. x  Nej Se ovan under Riksintressen. 
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Miljökvalitets-
normer 

 x Nej Planen bedöms inte överskrida några 
miljökvalitetsmål. 

Anmälan, 
tillstånd 

x  Nej Kommunen avser i och med denna 
planering att ansöka om upphävande 
av strandskyddet av kvartersmark 
inom 150 m från Vättern.   

Tillkommande pumpstation och 
avloppsledningar till/från 
pumpstationen kan inom 
strandskyddszon (mot Vättern och 
längs Orrnäsån). För tillkommande 
anläggningar, såsom för VA, 
upphävs inte strandskyddet utan 
dispensprövning sker enligt 
Miljöbalken 

Bedömningen är att anmälan om 
vattenverksamhet inte behövs i 
samband med planeringen.  

Övergripande miljömål 
Nationella 
miljömål 

 x Nej Planen bedöms inte stå i motsättning 
till de nationella miljömålen. 

Kommunala 
miljömål 

 x Nej Planen står inte i motsättning till de 
nationella eller regionala 
miljömålen.   

 

Slutsatser 

Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt denna 
behovsbedömning.  


