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Sammanfattning 
Detaljplanen omfattar en del av bostadsområdet väster om Rimforsa Strand. Det innebär att ett 

markområde som tidigare har planlagts för naturmark och fyra större villatomter istället planläggs för 

tätare bostadsbebyggelse.  

För närvarande planeras åtta hus med tre radhuslägenheter i varje. Husen samlas i två grupper så att 

utsikten ned mot Åsunden tas till vara. Två olika radhustyper planeras, varav den ena typen erhåller två 

våningar och den andra en indragen tredje våning. Som komplement till radhusen planeras 

komplementbyggnader som carportar och gemensamma utrymmen.  

Området nås från den planerade lokalgatan öster om planområdet och trafik leds in för angöring och 

parkering inom bostadsgrupperna. Utmed lokalgatan föreslås kantstensparkering vara möjlig för att 

undvika trafik in i bostadsgrupperna.  

Ett mindre brukningscentrum är beläget cirka 140 – 165 meter väster om planområdet. Eventuella 

störningar från jordbrukets djurhållning är svåra att bedöma. Det finns en risk för att djurhållningen 

innebär störningar i form av luktspridning och tillfälligt höga ljudnivåer. Planförslaget innebär en 

minskning i förhållande till det rekommenderade skyddsavståndet 200 meter. Förhållandena på platsen 

bedöms dock vara sådana att det inte innebär någon påtaglig begränsning av gårdens nuvarande 

verksamhet.  

Detaljplanen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och inte innebära att 

några miljökvalitetsnormer överskrids. 

Detaljplanen bedöms inte vara förenlig med kommunens gällande översiktsplan från 2004, dock är 

förslaget förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa, antagandehandling 2019-03-06.  

Planhandlingar 

Detaljplanens fullständiga handlingar består av  

 plankarta med bestämmelser i skala 1:1000,  

 planbeskrivning 

 genomförandebeskrivning,  

 behovsbedömning,  

 grundkarta,  

 fastighetsförteckning,  

 samrådsredogörelse  

 samt granskningsutlåtande  

Utredningar som gjorts i gällande detaljplan i form av en översiktlig geoteknisk utredning, en arkeologisk 

utredning samt en naturinventering, har också legat till grund för denna detaljplan.  

Planens upprättande 
Rimforsa Mark AB har genom Michael Casselbrant gett Börje Mathiasson, FORMILOGE, i uppdrag att 

upprätta detaljplanen.  

Kommunens handläggare är planarkitekt Susanna Dahlman Wallström, telefon 0494-190 81, e-post 

susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se . 

mailto:susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se


Vad är en detaljplan? 
Regleringen av en detaljplan sker med hjälp av plan- och bygglagen (PBL) och omfattar de på tillhörande 

plankarta angivna bestämmelserna. 

Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som ska iakttas vid byggande. 

I detaljplanen får kommunen reglera markanvändning och bebyggelse. En detaljplan kan omfatta alltifrån 

någon enstaka fastighet till hela stadsdelar. Den visar hur allmänna platser samt enskild mark ska 

användas och utformas. Med hjälp av detaljplanerna kan kommunen förverkliga översiktsplanen och den 

lokala bebyggelse- politiken. 

Detaljplanen tjänar som underlag vid bygglovsprövning, är juridiskt bindande och medför en rätt för 

markägare att under planens genomförandetid genomföra de åtgärder som planen anger.  

Processen att ta fram en detaljplan 

Utredning 

I utredningsskedet samlas den information in som behövs för att avgränsa planområdet och för att kunna 

avgöra om förslagets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Samråd 

Ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till de myndigheter och sakägare som är 

berörda av planen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt att ge 

berörda möjlighet till insyn och möjlighet till påverkan. Under en angiven tid, samrådstiden, får man 

lämna sina synpunkter på planen. Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga 

synpunkter i en samrådsredogörelse.  

Granskning 

Granskningsskedet innebär att kommunen annonserar och presenterar det slutliga planförslaget och ger 

myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen 

sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande.  

Antagande 

Då detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen antar kommunfullmäktige planen. Beslutet att 

anta planen vinner laga kraft inom tre veckor om inte länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens 

beslut eller om planen överklagas.  

Planprocessen 
 

 

 

 

 

 

Här är vi nu 

 

Uppdrag Laga kraft Samråd Underrättelse/ 

Granskning 
Antagande 



Planens syfte och huvuddrag 
Syfte 
Detaljplanens syfte är att förbereda för en exploatering av en småskalig bostadsbebyggelse i form av 

grupphus i radhusform. Skäl till detta är att få ett bättre utnyttjande av området än vad som är möjligt 

enligt gällande detaljplan. Därmed kan fler boende rymmas inom området.  

Huvuddrag 

Planens huvuddrag är att tillåta sammanbyggda bostäder i två våningar inom mark som i gällande 

detaljplan är avsedd för fyra friliggande bostäder samt allmän platsmark.  

Planen reglerar byggnadsarea för huvudbyggnader och komplementbyggnader, nockhöjd för 

huvudbyggnad, byggnadshöjd för komplementbyggnad, placering, parkering och dagvattenhantering.  

I övrigt är ambitionen att tillåta en relativt stor variation i bebyggelsens placering och utformning.  

Planförfarande 

Planen handläggs med utökat förfarande.  

Tidplan 

Nedan redovisas kortfattat en preliminär tidplan för hur planprocessen kan genomföras.  

Samrådshandling: Mars 2019  

Samrådsbeslut: April 2019 

Samrådsperiod Maj – juni 2019  

Granskningstid Oktober 2019 

Antagande KF December 2019  

Laga kraft   Januari 2020 

 



Riksintressen och planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap i 
miljöbalken 
Riksintresse råder för det rörliga friluftslivet inom sjön Åsunden, cirka 250 meter öster om planområdet. 

Bedömningen görs att den exploatering som detaljplanen innebär inte påtagligt skadar riksintresset.  

Gällande detaljplan innebär bostadsändamål för fyra tomter med en generös byggrätt per tomt. Att istället 

tillåta en tätare bostadsbebyggelse bedöms vara en effektiv markanvändning då infrastrukturen redan är 

utbyggd i området och lätt kan kompletteras för den föreslagna bebyggelsen. Den allmänna platsmark 

som tas i anspråk används idag för enstaka slåtter utan något större ekonomiskt utbyte.  

Närheten till ett brukningscentrum med djurhållning och gödselstad utgör en risk, men bedöms inte 

påtagligt påverka jordbrukets möjligheter att fortsatt finnas i närområdet.  

Sammantaget påverkas inte miljökvalitetsnormerna negativt på grund av planförslaget. Detaljplanen 

bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden 

samt om miljökvalitetsnormer.  

 



Plandata 
Lägesbestämning och avgränsning 

Planområdet är beläget cirka en kilometer söder om Rimforsa centrum. Området avgränsas i väster av 

naturmark öster om den allmänna vägen nr 603, i norr av infartsgatan till området Rimforsa Strand, i 

öster av en lokalgata inom området Rimforsa Strand samt i söder av jordbruksmark. 

Areal 

Planområdets areal utgör cirka 1,2 ha. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdena ägs av Rimforsa Mark AB. Marken som gränsar till planområdena ägs av 

Rimforsa Mark AB, jordbruksföretag samt enskilda personer inom nyligen avstyckade/bebyggda 

villafastigheter.   

 

 

Planområdet inlagt på illustrationskartan till gällande detaljplan. 

 



Tidigare ställningstaganden  

Översiktsplaner 

Översiktsplan för Kinda kommun 

Översiktsplanen för Kinda kommun har antagits 2004 och aktualitetsförklaras under perioden 2014 till 

2018. Den nu aktuella detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen (området var inte planerat 

då översiktsplanen upprättades), varför planen handläggs med ett utökat förfarande.  

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa 
Gällande fördjupad översiktsplan för Rimforsa har upprättats 28 februari 2011. Detaljplaneområdet finns 

redovisat i planen som bostadsområde. Beträffande avstånd mellan djurstallar och bostäder finns angivet 

ett avstånd om 200 meter mellan bostäder och större stall (mer än 50 djurenheter) eller 

gödselanläggningar.  

Arbete med en ny fördjupad översiktsplan för Rimforsa pågår, förslag till antagandehandling 2019-03-06.  

”Med sitt gynnsamma geografiska läge har Rimforsa stor potential att agera tillväxtmotor för Kinda 
kommun. Målet är att förbereda för att Rimforsa ska kunna växa till 3000 invånare, utveckla näringslivet 
och förstärka ortens kvaliteter.” 

Den fördjupade översiktsplanen innehåller ett mål att området närmast Åsunden markeras och stärks för 

rekreation och att området söder om detaljplaneområdet föreslås för en framtida bostadsutbyggnad, 

område B 11, Krågedal.  

Förslagen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa påverkar detaljplanområdet genom att 

trafikmängden på allmänna vägen väster om detaljplanen kan öka och att rekreationsmiljön utmed 

Åsunden stärks. 

Den nu aktuella detaljplanen överensstämmer med förslaget till den fördjupade översiktsplanen för 

Rimforsa, antagandehandling 2019-03-06.  

Gällande detaljplaner 

Planområdet är i den berörda delen planlagt för bostadsändamål och allmän platsmark, natur. Detaljplan 

för Håkantorp 1:21 och 117 m. fl. i Rimforsa i Kinda kommun (0513-P06/30) vann laga kraft 2006-04-

27. Genomförandetiden har gått ut.  

Gällande detaljplan innehåller i den berörda delen kvartersmark med byggrätter för enbostadshus på 

relativt stora tomter. Tillåtet antal våningar är två. Högsta utnyttjandegrad utgör 300 kvm byggnadsarea 

per tomt. Högst fyra fastigheter kan bildas inom den berörda delen. Mot naturmarken medger 

detaljplanen endast uthus och garage.  

Detaljplanen innehåller i en begränsad del mot väster allmän platsmark, natur, med 

utformningsbestämmelsen äng, vilket innebär att marken ska ha ängskaraktär.  



 
Gällande detaljplan för den del inom vilken det nu aktuella planförslaget föreslås  

 

Illustration till gällande detaljplan som visar en tänkt bebyggelse med fyra tomter 



Förutsättningar och förändringar 

Områdets markanvändning och disposition 

Nuvarande markanvändning inom planområdet 

Planlagd markanvändning inom planområdet är allmän platsmark, natur, och kvartersmark för 

bostadsändamål. Marken används idag i begränsad omfattning genom slåtter. 

Planområdet nås från den allmänna vägen 603 via en lokalgata i östvästlig riktning norr om planområdet 

samt via en lokalgata öster om planområdet. 

Markanvändning utanför planområdet 

Norr och öster om planområdet har området byggts ut med friliggande enbostadshus. Denna utbyggnad 

pågår kontinuerligt.  

Väster om planområdet och den allmänna vägen 603 finns ett jordbruk med djurhållning. Det är 

väsentligt för jordbruksföretaget att den föreslagna bostadsbebyggelsen kan prövas lämpligt utan att 

påtagligt hindra jordbrukets fortsatta verksamhet och utveckling.  

Söder om planområdet planeras långsiktigt bostäder, område B 11 enligt förslag till en fördjupad 

översiktsplan för Rimforsa, antagandehandling 2019-03-06.  

Framtida markanvändning inom planområdet 

Den föreslagna förändringen av markanvändningen inom planområdet är att nyttja en del av den allmänna 

platsmarken för bostäder samt att inom kvartersmarken tillåta en tätare bostadsbebyggelse med annan 

upplåtelseform än den förhärskande i området.  

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Planområdet saknar bebyggelse. Närmaste bostadsbebyggelse finns norr och öster om planområdet inom 

avståndet cirka 25 respektive 80 meter. Exploatering av angränsande bostadsområde pågår kontinuerligt 

genom uppförande av enbostadshus.  

Cirka 140 – 165 meter väster om planområdet finns en ekonomibyggnad med djurhållning.  

Bostadsbebyggelse enligt planförslaget 

Planen innehåller en högsta sammanlagda byggrätt med 30 % byggnadsarea i förhållande till 

fastighetsarean. Andelen uthus, garage och skärmtak får utgöra högst 10 % av fastighetsarean och ska 

rymmas inom den sammanlagda byggrätten 30% av fastighetsarean.  

Exempel: Om fastighetsarean är 1000 kvm får högst sammanlagt 300 kvm byggnadsarea uppföras inom 
området/tomten. Av denna byggnadsarea får högst 100 kvm utgöra uthus, garage eller skärmtak. 

Plankartan har utformats med så få begränsningar som möjligt. Byggrätten för huvudbyggnaderna har 

dock avslutats mot väster på avståndet cirka 164 – 184 meter från ett brukningscentrum väster om 

planområdet. Mellan bostadshusen och plangränsen mot väster är det möjligt att uppföra uthus, garage 

och skärmtak.  

I det förslag till utveckling av planområdet som upprättats som underlag till planförslaget kommer åtta 

grupphus om vardera tre radhus att byggas. Grupphusen placeras i två grupper kring gemensamma 

tillfarter. Förslaget innebär två olika grupphus beträffande planlösning och utformning.  

Bebyggelsen planeras som bostadsrätter med gemensamma lösningar för gata, parkeringar, utevistelse 

mm.  

 



 

 

Skiss till områdets disposition av arkitekt Åke Nygren, ej skala.  

Skissen avgränsas i norr och öster av lokalgator samt i väster av ängen och allmänna vägen 603.  

Byggnaderna vänds så att utsikten ner mot Åsunden tas till vara. Markens lutning inom planområdet 

förstärker möjligheten till utblickar. Bebyggelsen delas i två distinkta grupper med mellanliggande 

friytor.  

Parkeringar med carportar placeras längst i väster kring en vändplan. Vid entrén till respektive grupp från 

lokalgatan i öster kan andra gemensamma byggnader uppföras.  

Besöksparkering kan införas som kantstensparkering på kvartersmark utmed lokalgatan i öster.  

I det följande visas några av de skisser som tagits fram som underlag till planen. Materialval och exakt 

utformning är ännu inte studerat. Reservation för att planlösning och utformning kan komma att ändras.  



 
Skiss på en av radhustyperna, arkitekt Åke Nygren, ej skala.  

 

 
Skiss på en av radhustyperna som visar en indragen takvåning, arkitekt Åke Nygren, ej skala.  

 

 

 



 
Skiss som visar utformning av tvåvåningshus med och utan indragen takvåning, arkitekt Åke Nygren, ej 

skala.  

Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts som underlag till den nu gällande detaljplanen. Denna 

bedöms kunna utgöra underlag för den nu aktuella detaljplanen. Ytterligare mer detaljerade 

undersökningar kan behöva göras som underlag för detaljprojektering av bebyggelse och för att fastställa 

markegenskaperna under nivån för borrstopp. 

Enligt den geotekniska undersökningen består marken inom det nu aktuella området av en meter 

torrskorpelera och därunder finns 2 - 4 meter siltig lera med inslag av grus. Närmast under nivån för 

sondstopp vid 2,5 – 5 meter djup, utgörs jorden av lerigt sandigt grus, sannolikt morän.  

Marken är inte lämplig för infiltration av dagvatten.  

Grundvattennivån har undersökts i de lägre delarna öster om planområdet samt har observationer gjorts i 

samband med gräv- och schaktarbeten. Några problem med höga grundvattennivåer har inte noterats.  

Radon  

Mätning av radongashalten från marken har visat låg- och normalhalt, 8-12kBq/m³. Ytterligare 

provtagningar bedöms inte erfordras. 

Byggnationen ska utföras radonskyddad och i samband med bygglovhantering kommer uppföljande 

inomhusmätning att krävas.  

 

Natur 
Landskapsbild och topografi 
Landskapsbilden innebär ett öppet landskapsparti med dominerande lutning mot sjön Åsunden i öster. 

Den genomsnittliga lutningen inom planområdet är cirka 4 - 6 %. 

Detta innebär att krav på tillgänglighet bör kunna tillgodoses i den yttre miljön. 



Den skiss som utgör underlag till detaljplanen innebär att utsikten från planområdet kan tas till vara 

genom byggnadernas placering, orientering och inbördes höjdsättning. 

Exploateringen medför samtidigt att stor omsorg bör läggas vid detaljutformning av lutningar och slänter 

i anslutning till bebyggelsen. 

Vegetation 

Marken består av tidigare ängsmark som hävdas genom viss slåtter. Nordväst om planområdet, vid 

korsningen mellan den allmänna vägen och infartsgatan, finns några bevarade vegetationsområden inom 

naturmark, se bild nedan.  

De mest betydelsefulla partierna med vegetation i anslutning till planområdet. 

I den naturvårdsinventering som utfördes i området 2005 som underlag till gällande detaljplan, har 

vegetationen nordväst om det nu aktuella planområdet bedömts som klass C, vilket enligt klassningen 

motsvarar ordinär natur där det inte förekommer några särskilt utmärkande naturvärden känsliga eller 

ovanliga organismer. Vegetationen utgörs av solitära träd som en ask, några äldre ekar, några äldre 

klibbalar gamla tallar, och björkar. Vegetationen bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen.  

 

Vegetationen sett från allmänna vägen. Planområdet bortom träden.  



Dock gränsar ett träd till planområdet och ett skydd av trädets rötter och krona kan vara befogat. En 

beteckning n1 har införas med innebörden att trädet ska bevaras. Ingrepp får inte ske i marken intill trädet 

eller i dess krona på så sätt att trädet och dess rötter skadas.  

Utmed lokalgatan planteras äppelträd, en planbestämmelse om plantering har införts. 

Det i gällande detaljplan utlagda naturområdet väster om planområdet ska generellt skötas så att de 

erhåller ängskaraktär.  

Lek 

Det är fullt möjligt att utforma delar av planområdet för lek och rekreation. En planbestämmelse har 

utformats med innebörden att minst sammanlagt 300 kvm yta för lek ska ingå i planområdet. I första hand 

kan en yta mellan de två bostadsgrupperna bli aktuell, men ytan kan också spridas på flera lekplatser. 

Ytan ska innehålla lekredskap för närlek, såsom sandlåda och gungställning. Inom lekplatsen kan också 

andra aktiviteter och sammankomster av olika slag förekomma.  

Arkeologi 

I samband med framtagandet av den nu gällande detaljplanen utfördes en arkeologisk utredning för hela 

området. Utöver de registrerade fornlämningar som förekom och som grävdes ut utanför det nu aktuella 

planområdet, har inget av arkeologiskt intresse hittats. 

Om något av arkeologiskt intresse skulle påträffas under schakt- och markarbeten, ska arbetena 

omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen i frågan. 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Planområdet är anslutet till den allmänna vägen nr 603. Väg 603 leder mot norr till Rimforsa centrum 

med kollektivtrafik, samt har därifrån förbindelse med väg 34 mellan Linköping och Kisa. Vägen har 

trafikmängden 251-500 fordon, varav 25 tunga fordon. Motsvarande trafikmängd i Rimforsa centrum 

inklusive tillfarten till järnvägsstationen var 1995 1100 fordon, varav 20 tunga fordon. Hastigheten är 

maximerad till 70 km/tim vid planområdet.  

 
Infartsgatan med planområdet till vänster och allmänna vägen bakom träden. 

Anslutningen från området till den allmänna vägen har nyligen byggts om i samråd med Trafikverket i 

samband med exploateringen av området i syfte att erhålla tillräcklig sikt mot norr.  

Lokalgator 

En asfalterad lokalgata med gräsbevuxna vägrenar, leder från väg 603 norr om planområdet till befintlig 

bostadsbebyggelse, Rimforsa Strand samt till strandområdet i områdets nordöstra del. Vägen omges i 

delar av sin öst-västliga sträckning av en allé med äppleträd. Öster om planområdet finns en delvis 

utbyggd lokalgata. Denna ska anslutas till infartsgatan i samband med att planområdet exploateras. 

Utrymmet för lokalgatan öster om planområdet har i den gällande detaljplanen erhållit bredden sex meter. 

Utmed lokalgatan planteras äppelträd enligt en planbestämmelse.  

Lokalgatan erhåller samma standard som övriga lokalgator i området.  



Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken, dvs ansvarar för drift och skötsel av lokalgator, 

gc-vägar och naturmark.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägnätet från Rimforsa centrum finns utbyggt fram till en punkt norr om gällande 

detaljplan (cirka 230 meter nordost om det aktuella planområdet). Gång- och cykelvägen passerar genom 

i sydlig riktning cirka 170 meter öster om planområdet. Gång- och cykeltrafik från planområdet får nyttja 

det utbyggda gatunätet för att nå gång- och cykelvägen i nordsydlig riktning in mot Rimforsa centrum.   

Öster om den allmänna vägen 603 finns en möjlighet att i framtiden bygga en allmän gång- och cykelväg.  

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik saknas utmed väg 603. Närmaste busshållplats är f n i Rimforsa centrum, cirka 1,2 km 

norr om planområdet. Planen ökar underlaget för en busshållplats närmare området. 

Angöring 

Angöring till planområdet sker via två bostadsgator på kvartersmark från lokalgatan öster om 

planområdet.  

Parkering 

Parkering för bostäderna löses inom kvartersmarken, dels genom samlade parkeringar väster om 

bostadshusen, dels som kantstensparkeringar utmed lokalgatan i öster. De samlade parkeringarna i väster 

erhåller tak.  

Miljö- och riskfaktorer  

Trafikbuller 

Den allmänna vägen 603 har så liten trafikmängd och är belägen så långt från planområdet att den 

föreslagna bostadsbebyggelsen inte bedöms bli påverkad av trafikbuller.  

Lokalgatorna norr och öster om planområdet har än mindre bullerpåverkan på området.  

Luftföroreningar 

De låga trafikmängderna kring planområdet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Störningar från brukningscentrum med djurhållning 

Cirka 140 – 165 meter väster om planområdet finns ett brukningscentrum (en ladugård) med djurhållning. 

Avståndet till föreslagna bostadshus är cirka 164 – 184 meter. Antalet djur är enligt uppgift under 50 

enheter. Gödselplattan är belägen väster om ladugården, alltså längre bort från planområdet. Gårdens ägor 

sträcker sig fram till den allmänna vägen väster om planområdet. Avståndet därifrån till planområdet är 

cirka 50 – 70 meter.  

I gällande detaljplan är avståndet från brukningscentrum till kvartersmarken cirka 165 till 180 meter. 

Avståndet från brukningscentrum till byggrätter för enbostadshus är i samma plan cirka 190 meter. Sedan 

den gällande detaljplanen upprättades har det rekommenderade avståndet 200 meter mellan djurhållning 

och bostadsbebyggelse alltmer kommit att prövas i andra detaljplanesammanhang, genom att avståndet 

minskar. Tidigare allmänna råd och rekommendationer tillämpade relativt stora skyddsavstånd mellan 

djurhållning och bostäder, främst för att förebygga allergiproblem orsakade av hästar. Forskning 

avseende spridning av allergener från hästar visar att halterna av allergener är mycket låga eller svåra att 

mäta inom avståndet 50-100 meter från källan.   

Förmodligen är lukt från djurhållningen och ökad förekomst av flugor den största anledningen till att 

störningar skulle uppstå inom den framtida bostadsbebyggelsen.  

Dock finns flera faktorer som försvårar spridning av lukt och flugor till just den här bostadsbebyggelsen.  

 Föreslagen bebyggelse är belägen rakt öster om brukningscentrum, dvs inte helt i den 

förhärskande vindriktningen. Gödselstaden är belägen väster om ekonomibyggnaden och under 

nivån för den allmänna vägen, vilket medför att lukt vid förhärskande vindriktning från sydväst 

transporteras norrut utmed byggnaden och utmed åsen. Vid förhärskande vindriktning kommer 

lukt från brukningscentrum inte att nå planområdet.  



 Den allmänna vägen 603 är belägen på en ås mellan brukningscentrum och föreslagen bebyggelse, 

vilket medför att lukt och flugor förväntas stanna kvar i större utsträckning inom den västra sidan 

av vägen.  

Utbredningen av planområdet och kvartersmarken mot väster har begränsats i sådan omfattning att den 

beteshållning som eventuellt kommer att finnas omedelbart väster om väg 603 inte bedöms orsaka 

störningar för bostäderna.   

Sammantaget bedöms avståndet från planområdet till brukningscentrum och beteshagar inte innebära 

sådana olägenheter att bostäder inte kan uppföras inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Allmänt 

System för vatten och avlopp, uppvärmning, elförsörjning och IT-kommunikationer bör utformas så 

robust och uthålligt som möjligt med hänsyn till svåra påfrestningar på samhället i fred och i höjd 

beredskap. 

Vatten och avlopp 
Området innehåller kommunala ledningar för vatten och avlopp fram till planområdet. Bebyggelsen i 

planområdet kommer att ansluta till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Ledningsnätet har 

bedömts tillräckligt för exploateringen. F. n. utreds om avloppspumparna i pumpstationen har kapacitet 

för den tillkommande mängden avlopp.  

Dagvatten 

Förutsättningarna för naturlig infiltration saknas inom planområdet genom markens höga lerhalt.  

Dagvatten från hela bostadsområdet transporteras till ett dagvattenmagasin beläget cirka 200 meter öster 

om planområdet.  

Dagvatten inom planområdet föreslås först omhändertas lokalt inom kvartersmark genom fördröjning och 

senare avledning till uppsamlingsledningar i anslutning till lokalgatan öster om planområdet. Fördröjning 

inom planområdet kan ske genom att regnvatten från stuprör via utkastare silas ut på planteringar och 

gräsmattor.  

En avstämning har gjorts av Tyréns huruvida det befintliga dagvattenmagasinet öster om planområdet har 

kapacitet för att ta hand om det dagvatten som alstras inom planområdet. Det visar sig att 

dagvattenmagasinet behöver byggas ut från nuvarande magasinsvolym 30 kbm till cirka 39 kbm för att 

omhänderta dagvatten från planområdet. För närvarande utreds utbyggnad av befintligt 

dagvattenmagasin.  

El 
En transformatorstation finns norr om planområdet. Denna bedöms ha kapacitet för den föreslagna 

utbyggnaden.  

 

Tele och optokablar 
Befintlig bebyggelse utanför planområdet är ansluten till bredband. Den nya bebyggelsen kommer att 

anslutas till bredband. Förläggning av samtliga kablar bör lokaliseras till den allmänna platsmarken.   

Avfall 

Avfall från området kommer att samlas upp i gemensamma utrymmen för avhämtning av kommunens 

renhållningsentreprenör. Dessa utrymmen ska vara belägna högst fem meter från lokalgatan (om tömning 

sker från sopbil på lokalgata). Av detta skäl har förgårdsområdet närmast lokalgatan minskats till fyra 

meter vid de områden där avfallsbyggnader planeras. Byggnaden för avfall bör planeras så att framtida 

fraktioner från en utökad lokal källsortering får plats.  



Avvägningar och hänsyn till motstående intressen 

Störningar, miljö- och riskfaktorer, miljökonsekvenser 

Lantbruk med djurhållning 

Planförslaget med cirka 24 nya bostäder och ett lantbruk med brukningscentrum med mindre än eller upp 

till 50 djurenheter väster om allmänna vägen 603 kan uppfattas som två motstående intressen om 

avståndet mellan dem blir för litet. Avståndet mellan brukningscentrum till planområdet är cirka 140 – 

165 meter och till planerade bostäder cirka 164 – 184 meter. Gödselstaden är belägen i skydd av 

ekonomibyggnaden, längre bort från planområdet.  

De boende kan eventuellt uppfatta förekomsten av bl. a. lukt och flugor som störningar. Lantbruket kan 

uppfatta bostäder i sin absoluta närhet som ett hot mot verksamheten, då de boende i sådana fall utgör en 

källa till klagomål vid eventuella störningar. Huruvida de boendes eventuella klagomål på djurhållningen 

påverkar lantbrukets möjligheter att verka och utvecklas är dock svårt att bedöma.  

Planförslaget har utformats så att de eventuella motstående intressena ska innebära en rimlig 

påverkansnivå på bostadsmiljön respektive jordbrukets möjlighet att verka och utvecklas. Avstånd mellan 

boende och brukningscentrum samt topografi ger anledning att göra bedömningen att lantbruket med 

djurhållning inte påtagligt påverkar miljön för bostäderna negativt.  

 

Bild som visar avstånd mellan brukningscentrum och planområde respektive byggrätt för 

huvudbyggnader (infogat i illustration till gällande detaljplan), ej skala.  Gödselstaden till lantbruket är 

belägen ytterligare väster om brukningscentrumet.  

Närboendes påverkan av de nya bostäderna  

Norr och öster om planområdet finns ett antal nyuppförda enbostadshus inom avståndet cirka 25 

respektive 80 meter från planområdet. Påverkan från de nya bostäderna bedöms som låg. Påverkan kan 

utgöra ökad trafikmängd inom de angränsande lokalgatorna. Denna påverkan bedöms som liten och 

acceptabel.  

Den nya bebyggelsen avses genomföras i annan upplåtelseform än den förhärskande ägandeformen i 

området. Detta är positivt och ökar mångfalden i området.  

 

Påverkan på utsikten mot kursgården Rimforsa Strand  

Den dominerande utsikten från den allmänna vägen ner mot Åsunden påverkas inte av den nya 

bebyggelsen jämfört med gällande detaljplan, se nedanstående fotomontage. 

Den nya bebyggelsen uppförs i två våningar eller med en indragen tredje takvåning. Detta har stöd i 

landskapsbilden genom den sluttning som råder mellan allmänna vägen och övriga bostäder.  



Grupperingen av husen är viktig för landskapsbilden. Bebyggelsen avses uppföras i två grupper med 

mellanliggande ytor för lek och utevistelse. Det är synnerligen viktigt att bebyggelsen inte läggs ut jämnt 

fördelad inom området, utan att det skapas öppna ytor mellan husen för genomsyn av området.  

Nedan redovisas i form av fotomontage av arkitekt Åke Nygren hur landskapsbilden och utblicken ner 

mot Rimforsa kursgård påverkas av den nya bebyggelsen, allt sett från den allmänna vägen.  

 
Nuvarande utsikt från allmänna vägen 

 
Genomförd bebyggelse med fyra större villor enligt gällande detaljplan 

 
Genomförd bebyggelse med grupphus enligt detta förslag till detaljplan 



Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år med hänsyn till att planens genomförande är nära förestående. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t. ex. 

förlorad byggrätt.  

Tidplan 

Nedan redovisas kortfattat en preliminär tidplan för hur planprocessen kan genomföras.  

Samrådshandling: Mars 2019  

Samrådsbeslut: April 2019 

Samrådsperiod Maj – juni 2019  

Granskningstid Oktober 2019 

Antagande KF December 2019  

Laga kraft   Januari 2020 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmän platsmark 

Planförslaget innehåller ingen allmän platsmark.  

Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken (utanför planområdet). Planområdet gränsar till 

en lokalgata och allmän platsmark/natur samt tar i anspråk allmän platsmark/natur som utgör 

kvartersmark i planförslaget.  

Kvartersmark 

Detaljplaneförslaget innehåller enbart kvartersmark för bostäder.  

Fastighetsägaren är ansvarig för utbyggnad och skötsel av kvartersmarken.  

Den geotekniska utredning som genomförts inför planarbetet motsvarar behoven för detaljplanearbetet. 

Mer detaljerade utredningar kan behövas i samband med projektering av byggnader. Byggherren ansvarar 

för dessa.  

Ledningar 

Kommunen är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet utanför detaljplanen. 

Kommunen ansvarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.  

Exploatören bygger och ansvarar för de sekundära ledningarna inom planområdet inom sin fastighet från 

anslutningspunkter och servisanslutningar fram till anslutningar till respektive byggnad inom 

planområdet.  

Avtal 
Följande avtal ska ha träffats innan detaljplanen antas. 

Exploateringsavtal ska träffas mellan Rimforsa Mark AB och kommunen som reglerar  

 eventuella kostnader inom allmän platsmark som en följd av exploateringen,  

 eventuella kostnader som kapacitetsökning för avloppspumpning och omhändertagande av 

dagvatten  

Avtal har träffats mellan Rimforsa Mark AB och kommunen om planarbete. 

 

 

 

 

 



Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 

Detaljplanen berör delar av fastigheterna Håkantorp 3:2, 5:1 och 1:21. Dessa ägs av Rimforsa mark AB.  

Fastighetsbildning 

I samband med planens genomförande kan en eller två nya fastigheter avstyckas i enlighet med syftet att 

bilda en eller två bostadsrättsföreningar inom planområdet.   

Exploatören Rimforsa Mark AB ansöker om lantmäteriförrättning i samband med exploateringen i 

enlighet med upprättade avtal, samt bekostar fastighetsbildningen.  

Servitut och ledningsrätter 

Fastigheterna inom planområdet ingår i samfälligheten Äfsinge S:1. Två avtalsservitut berör Håkantorp 

1:21.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnaderna för detaljplanen är reglerad i avtal mellan kommunen och Rimforsa Mark AB.  

Inlösen och ersättning 

Planen medför inget behov av att lösa in mark för genomförandet.  

Tekniska frågor 

Inom ramen för planarbetet bedöms följande behöva utredas: 

 Kapacitet hos avloppspumpar i avloppspumpstationen 

 Utbyggnad av kommunens dagvattenmagasin öster om planområdet eller etablering av lokala 

dagvattenmagasin inom planområdet.  

Planförslaget grundas i övrigt på de tidigare utredningar som gjordes som underlag för gällande 

detaljplan. 

 



Konsekvenser på miljön och sociala förhållanden  
m. m. av planens genomförande 

Konsekvenser på miljön och hushållningen med mark och vatten 

Planen möjliggör en småskalig bebyggelse på vad som är kvartersmark för bostäder och allmän platsmark 

natur.  

Avståndet till ett brukningscentrum med djurhållning kan medföra negativa konsekvenser för lantbruket 

och för de boende. Dessa är dock svåra att bedöma men bedöms inte som påtagliga.  

Närheten till den allmänna vägen 603 bedöms inte medföra bullerpåverkan över uppsatta riktvärden eller 

överskridande av miljökvalitetsnormer för luft och vatten.  

Inga höga natur- eller kulturvärden berörs av planen.  

Rådande landskapsbild eller bebyggelsekaraktär berörs påtagligt av planen.   

Sammantaget innebär planförslaget att planlagd mark för bostäder utnyttjas på ett mer positivt sätt och att 

utbyggd infrastruktur nyttjas effektivt.  

Sociala aspekter 

Upplåtelseform och utformning 

Planförslaget innebär att bostäder i bostadsrättsform uppförs i området. Detaljplanen råder i sig inte över 

upplåtelseformen, men ambitionen i projektet är att skapa en varierad bebyggelse i området med flera 

olika hustyper med olika utformning och våningsantal.  

Jämställdhet, mångfald och trygghet 

Genom projektet kompletteras området med nya hustyper och en ny upplåtelseform, vilket innebär en 

ökad mångfald inom området, något som kan öka jämställdheten i området.  

Gruppen av byggnader med en organisation i bostadsrättsform kan skapa en ökad trygghet i närmiljön.  

Barnperspektiv 

Utformningen av närmiljön inom planområdet med möjligheter till lek och samvaro är positivt även ur ett 

barnperspektiv och skapar trygghet.  

Förbindelser till förskola, skola och fritidsaktiviteter sker i närområdet via det lokala gatunätet och 

därefter (utmed Åsunden) på en separat gång- och cykeväg. Alternativt sker dessa transporter via bil från 

och till området.  



Bilaga  1 FÖRBEREDANDE CHECKLISTA FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBE- 

SKRIVNING 

Avser detaljplan ÄDP Håkantorp, Kinda kommun 

På området gäller detaljplan för Håkantorp 1:21 och 1:17 m.fl. som antogs år 2006. Den nya detaljplanen 

för området innebär att fyra villatomter (med högst 300 kvm byggnadsarea och högsta byggnadshöjd två 

våningar per tomt) görs om till ett radhusområde med 24 lgh. Bostäderna kommer att vara fördelade på 

åtta grupphus med 3 lägenheter i varje hus.  I denna plan är det berörda området ett område för bostäder 

och en del av området är korsmark, mark som endast får bebyggas med uthus och garage. Denna 

korsmark infördes för att hålla ett skyddsavstånd på 200 meter från den intilliggande gården Håkantorp 

1:77 som har djurhållning. Det nya planområdet kommer att ligga 142-164 m från brukningscentrum med  

upp till 50 nötkreatur. Avståndet till den tänkta bostadsbebyggelsen från brukningscentrum blir 164-184 

m. I mellanliggande område kommer anvisas plats för förråd och garage/carportar. Minskningen av 

skyddsavståndet kan innebära en begränsning av gårdens verksamhet.  

En del av de betesmarker som tillhör gården finns utpekat som värdefull och skyddsvärd naturmiljö av 

Länsstyrelsen i Östergötland ”Naturvärdena kommer att bestå om hagmarken även i framtiden betas och 

om området undantas från ingrepp som tex bebyggelse,..”.1 

Östgötakartan pekar ut framtidsområden och värdekärnor för ek samt särskilt prioriterade 

landskapsavsnitt inom gårdens betesmarker.  

En checklista för bedömning av miljökonsekvensbeskrivning är upprättad (Bilaga 1). Listan bedömer om 

projektet kommer att berör områden med höga naturvärden, ekologiskt känsliga områden, riksintresse för 

natur, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv mm.  

Ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen för att bedöma planens miljöpåverkan hölls i september 2018. 

Den samlade bedömningen är att planen inte kommer att ge upphov till betydande miljöpåverkan varför 

en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sida 277 Natur Kultur, Miljöer i Östergötland, Naturvårdsplan och kulturminnesprogram. Länsstyrelsen i Östergötlands län 
1983. 



Gällande regleringar och skyddsvärden 

 

Ja 
 

Nej Kommentar 
 

A) Lagenligt skyddad natur    

 

Kommer projektet att beröra område med lagenligt 

skyddad natur enligt miljöbalken som exempelvis 

naturreservat, landskapsbild, strandskydd, biotop- 

skydd, skyddsområde för vattentäkt) 

X  Betesmark utanför planområdet kan 
komma att påverkas av planen. 

 

B) Riksintresse för natur-, kulturmiljövård och 

rörligt friluftsliv 

  
 

 

 

Kommer området att beröra    

 

1. område av riksintresse för naturvården  X Ek område på blockcirkel mark ligger syd 
öst om planområde. Området är utpekat 
som värdefull och skyddsvärd naturmiljö 
av Länsstyrelsen i Östergötland (vita 
boken). ”Naturvärdena kommer att bestå 
om hagmarken även i framtiden betas och 
om området undantas från ingrepp som 
tex bebyggelse,..” 

 

2. område av riksintresse för kulturmiljövården  x  

 

3. område av riksintresse för det rörliga friluftslivet  x  

 

4. område som ingår i EU:s nätverk Natura 2000  
 

x  

 

C) Högt naturvärde    

 

1. Kommer området att beröra regionalt naturvär- 

desintressanta områden eller område av kommu- 

nalt naturvärde 

x  Betesmarker som är utpekade i 
Naturvårdsplan Kinda 2009 kommer att 
beröras av planförslaget då möjligheterna 
att bedriva ett varaktigt jordbruk kan 
komma att påverkas i och med en 
minskning av skyddsavståndet.  

 

2. Kommer projektet att beröra område som utpe- 

kats i Skogsstyrelsens nyckelbiotops- eller sump- 

skogsinventering 

 x  

 

D) Ekologiskt känsliga områden    

 

Kommer området beröra område som bedömts 

vara av särskilt känslig ekologisk karaktär 

X  Betesmark utanför planområdet kan 
komma att påverkas av planen. 



 

Miljöpåverkan (forts) 

 

Ja 
 

Kanske Nej Kommentar 
 

E) Mark     

 

Kommer projektet att orsaka:     

 

1. instabilitet i markförhållanden eller 

risk för skred, ras etc 

X   Markförhållanden Lera-silt med rätt 
grundläggning är bebyggelse möjlig. 
   

2. skada eller förändring av någon värde- 

full geologisk formation 

  x  

 

3. risk för erosion eller påverkan på bot- 

tensediment 

  X  

 

4. Har det aktuella området tidigare an- 

vänts på något sätt så att risk finns att 

miljö- och hälsofarliga finns lagrade i 

mark eller bottensediment. 

  x  

 

F) Luft och klimat     

 

Kommer projektet att orsaka:     

 

1. väsentliga luftutsläpp eller försämring 

av luftkvalitén 

  x  

 

2. obehaglig lukt   x  

 

3. förändringar i luftrörelser, luftfuktig- 

het temperatur eller klimat 

x   Tillfällig lokal påverkan vid byggnationen. 

 

4. skador på stenfasader eller hällrist- 

ningsmiljöer 

  x  

 

G) Vatten     

 

Kommer projektet att orsaka     

 

1. förändring av grundvattenkvalitén   X  

 

2. förändring av flödesriktningen för 

grundvattnet 

  X  

 

3. minskning av vattentillgången i någon 

yt- eller grundvattentäkt 

  X  

 

4. förändrade infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller dräneringsmönster med 

risk för överssvämning eller uttorkning 

  X  

 

5. förändringar i ytvattenkvalitén   X  

 

6. på något sätt förändrat vattenflöde   X  

 

 
 
 

Utvärdering avseende punkt A - G: 



 

Miljöpåverkan (forts) 

 

Ja 
 

Kanske Nej Kommentar 
 

H) Vegetation     

 

Kommer projektet att orsaka:     

 

1. betydande förändringar i antalet eller sam- 

mansättningen av växtarter eller växtsamhäl- 

len 

  x  

 

2. minskning i antal av någon unik, sällsynt 

eller hotad växtart eller växtsamhälle 

  x  

 

3. införande av någon ny växtart   x  

 

I) Djurliv     

 

Kommer projektet att orsaka:     

 

1. betydande förändringar i antalet eller sam- 

mansättningen av djurarter i området 

  x  

 

2. minskning i antalet av någon unik, sällsynt 

eller hotad djurart 

  x  

 

3. införande av nya djurarter i området , eller 

verka som gräns för djurens förflyttningar 

eller rörelser 

  x  

 

4. försämring av fiskevatten eller jaktmarker   x  

 

J) Buller     

 

Kommer det aktuella projektet att orsaka:     

 

1. ökning av nuvarande ljudnivå x   Bebyggelse av området leder till fler 
människor och trafik I området 

 

2. att människor exponeras för ljudnivåer över 

rekommenderade gränsvärden 

 x  Tillfälliga störningar från jordbruket 
kan uppstå. 

 

K) Ljus och skarpt sken     

 

Kommer det aktuella projektet att orsaka nya 

ljussken som kommer att vara bländande 

  x  

 

L) Mark och vattenanvändning     

 

Kommer det aktuella projektet att orsaka av- 

sevärd förändring av mark eller vattenanvänd- 

ning i området 

    

 

- markanvändning   x  

 

- vattenanvändning   x  

 

 
 
 

Utvärdering avseende punkt H - L: 



 

Miljöpåverkan (forts) 

 

Ja 
 

Kanske Nej Kommentar 
 

M) Miljöpåverkan från omgivningen     

 

1. kan befintlig miljöstörande verksamhet i 

omgivningen ha negativ inverkan på projektet 

  x  

 

2. Ligger befintlig miljöstörande verksamhet i 

omgivningen på för kort avstånd enligt “Bätt- 

re plats för arbete” 

x   Närhet till gård med djurhållning. 

 

N) Naturresurser     

 

Kommer projektet att orsaka avsevärt uttöm- 

mande av någon ej förnyelsebar naturresurs 

  x  

 

Motverkas mål och riktlinjer i grushushåll- 

ningsplanen 

  x  

 

O) Hälsa och säkerhet     

 

Kommer projektet att orsaka:     

 

1. explosionsrisk   x  

 

2. risk för utsläpp av särskilt miljö- eller hälso- 

farliga ämnen vid händelse av olycka 

  x  

 

3. att människor utsätts för hälsofara inklusive 

mental hälsa 

  x  

 

4. risk att människor utsätts för joniserande 

strålning (radon) 

  x  

 

P) Transporter och kommunikationer     

 

Kommer projektet att ge upphov till betydan- 

de ökning av fordonstrafik 

  x  

 

Q) Landskapsbild     

 

Kommer projektet att försämra någon vacker 

utsikt eller landskapsmässig skönhet eller ska- 

pas någon för allmänheten obehaglig land- 

skapsbild 

 x  Utsikt mot Rimforsastrand påverkas. 

 

R) Rekreation och rörligt friluftsliv     

 

Kommer projektet att försämra kvalitén eller 

kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet 

  x  

 
 
 
 
 

 
Utvärdering avseende punkt M - R: 



 

Miljöpåverkan (forts) 

 

Ja 
 

Kanske Nej Kommentar 
 

S) Kulturvärden     

 

Kommer projektet att beröra område med:     

 

1. fasta fornlämningar   x  

 

2. kulturhistoriskt värdefull miljö som utpe- 

kats i kulturmiljöprogram eller motsvarande 

x   Utsikt mot Rimforsa strand påverkas. 

 

T) Miljöbalken     

 

Kommer den planerade verksamheten att 

kräva anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken 

  x  

 

U) Långsiktiga miljömål     

 

Finns det någon risk att projektet åstadkom- 

mer effekter som strider mot de fyra krets- 

loppsvillkoren eller långsiktiga miljömål: 

  x  

 

1. Ökar användandet av ändliga lagerresurser 

(metaller, olja, kol etc) 

  x  

 

2. Ökar användandet av stabila naturfräm- 

mande ämnen (PCB, DDT, CFC etc) 

  x  

 

3. Minskar eller skadas naturens biologiska 

mångfald 

  x  

 

4. Är resursomsättningen ineffektiv/ökar re- 

sursslöseriet 

  x  

 

Strider projektet mot centrala miljömål   x  

 

Strider projektet mot regionala miljömål   x  

 

Strider projektet mot lokala miljömål   x  

 

Har projektet effekter som var för sig är be- 

gränsade men tillsammans kan vara betydande 

  x  

 

Har projektet miljöeffekter som kan orsaka 

skada på människors hälsa, direkt eller indirekt 

  x  

 

Utvärdering avseende punkt S - U: 
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Utvärdering 
 

 

I) Alternativa lokalieringsalternativ  

 

II) Kommer projektet innebära negativa miljöeffekter som 

kräver miljökonsekvensbeskrivning 

Nej 

 

III) Kommer projektet innebära negativa miljöeffekter på 

vatten eller vattenverksamhet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checklistan är 

framtagen av: 

Anders Tingvall 

 

 


