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Läsanvisning
Sammanfattning: en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningens
(MKB) samlade bedömning av de viktigaste miljöaspekterna samt jämförelse
med nollalternativet, sidorna 5-11.
Miljöbedömningens syfte, avgränsning och metodik: beskriver dokumentets syfte,
avgränsning, metodik och bedömningsgrunder och osäkerhet i bedömningarna,
sidorna 11 -12.
Planförslag och alternativ: beskriver planens övergripande riktlinjer och
bedömda alternativ, planförslagets nollalternativ och förslagets förenlighet med
översiktsplanen, sidorna 12-14.
Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser: beskriver planen och
nollalternativets sammantagana bedömda konsekvenser på en hållbar utveckling
utifrån relevanta nationella och regionala miljökvalitets- och folkhälsomål. I
folkhälsomålen ingår aspekter som social och ekonomisk hållbarhet. I avsnittet
beskrivs även hur planen har beaktat hushållning med naturresurser, sidorna
15-23.
Undvikande och uppföljning av betydande miljöpåverkan: beskriver hur planens
riktlinjer ska ligga till grund för områdets fortsatta utveckling för att undvika
betydande miljöpåverkan, samt förslag på hur uppföljning kan ske på de störst
förväntade negativa konsekvenserna, sida 22.
Samlad bedömning: planens och nollalternativets samlade konsekvenser, samt
en teknisk sammanfattning baserad på bedömningsskalan, se nedan. Skalan
anges från 1 till 4, där + anger positiva konsekvenser och – anger negativa
4

konsekvenser. Nollvärde, 0, har bedömts ge inga eller obetydliga konsekvenser,
sidorna .23-24.
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Sammanfattning
Enligt tidigare ställningstagande i översiktsplan (ÖP) från 2002, Borgholms
kommun, har kommunen utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan
för Borgholm och Köpingsvik. Borgholm och Köpingsvik är två tätorter som
omges av odlingslandskap, kust och hav, Natura 2000-områden samt ett större
vattenskyddsområde.
Borgholm och Köpingsvik har i det närmaste vuxit samman och bebyggelsen
består av en blandning av permanent- och fritidshus. Jordbruket och turismen
är de dominerande näringarna i området. Eftersom bebyggelsetrycket är högt
finns det behov av att ta ett samlat grepp över områdets utveckling där de
samhälleliga värdena tryggas. Eftersom det finns många äldre detaljplaner
i området föreslår fördjupningen i flera fall en förtätning genom ändring/
upphävande av planer. Syftet är att anpassa bestämmelserna till dagens normer.
I granskningsskedet har nio tidigare utredningsområden utvidgats samt att 11
nya områden har lagts till efter politiska beslut. Den fördjupade översiktsplanen
ska vara vägledande för bebyggelsens utveckling och markanvändning ca 20 – 30
år framåt i tiden.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) framställer och bedömer planens
betydande påverkan på miljö, natur, hälsa, säkerhet, ekonomiska och sociala
aspekter och jämför påverkan mot ett så kallat ”nollalternativ”. Nollalternativet
är den förväntade utvecklingen i området om planens förslag inte kommer till
stånd. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas, och att ge beslutsfattare underlag till ökad
miljöhänsyn vid beslut. Under arbetets gång har flera utredningsförslag för
bostäder och verksamheter studerats men avfärdats vid en närmare analys.
Sammanfattande konsekvenser samt nollalternativ presenteras nedan.

Kulturmiljö och Landskapsbild

Planförslaget bedöms innebära små till måttliga negativa konsekvenser för
kulturmiljön och landskapsbilden. Planen föreslår att områdesvisa identifierade
värden för kulturmiljö och landskapsbild ska prioriteras enligt riktlinjer och
att framtida förändringar ska underordna sig dessa. Exploatering som riskerar
att påverka kulturmiljöer och landskapsbild negativt är område 6 (Östra
Köpingsvik), 9 (Kolstad Furuhäll och Klinten) och 25 (Borgehage) Område 6
ligger i direkt anslutning till Köpingsviks tätort, ett öppet jordbrukslandskap
med stenmurar och trädridåer som är rikt på fornlämningar. Ny bebyggelse på
Klinten områdena kan komma att bli framträdande i det öppna landskapet. I
Borgehage, område 25, kan ny bebyggelse bli framträdande från landborgen.
Planens riktlinjer minskar dock risk för betydande negativ påverkan vid
eventuella framtida exploateringar.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön
och landskapsbilden. Alternativet kan på sikt innebära förändringar i kulturmiljön
och landskapsbilden. Eftersom efterfrågan på bostäder är stor i området kan
mark detaljplaneras efter exploatörers önskemål istället för platsens lämplighet,
vilket innebär risk för negativa effekter på både kulturmiljö och landskapsbild.

1 2

2

Natur- och vattenmiljön
Naturmiljön och biologisk mångfald

1 2

Planförslaget bedöms innebära små till måttliga negativa konsekvenser för
naturmiljön och grönstrukturen på land. Planen beskriver 23 grön och
blåområden med fokus på grönstruktur, bostadsnära natur, sociala värden samt
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på jordbruksmark med närhet till kustädellövskog. Här finns flera hotade
arter noterade och skogsområdet utgör en värdefull spridningskorridor för
trädlevande arter både mot norr och söder där befintliga kustnära Natura 2000områden finns. För strandskyddsområdet gäller att det finns ett särskilt skäl för
att upphäva skyddet i kommande detaljplan. Sammantaget kräver området mer
uppmärksamhet i kommande planarbete.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för
naturmiljön på land. Troligen innebär alternativet en större fragmentering av
naturområden och i förlängningen även påverkan på den biologiska mångfalden.
Brist på ställningstaganden kan innebära risk för mindre miljöhänsyn i det
enskilda fallet. Vikten av att bevara gröna stråk i tätorter och i kustområden
kan förbises.
upplevelsevärden. Planen har en övergripande strategi för områdets naturmiljö
och grönstruktur och pekar ut viktiga områden som ska bevaras eller som föreslås
för utveckling. Förslaget innebär att de båda orterna i första hand ska förtätas
inom redan ianspråktagna ytor. På så sätt kan intrång i naturmark minimeras.
Inom flera föreslagna utredningsområden finns det dock strukturer som kan
vara värdefulla som livsmiljö eller spridningsstråk, t.ex. inom områdena 7
Solbergamarken, 9 Furuhäll m.fl. och 25 Borgehage. Grönområden i tätorterna
som kan fungera som spridningsstråk har identifierats i fördjupningsarbetet
och bevaras till stor del vilket gynnar den biologiska mångfalden. I en
tätortsutveckling kan det oftast vara en enkel väg att gå att ta mindre gröna
områden i anspråk för bebyggelse. Det obebyggda kustområdet som är ett av
de värdefullaste stråken föreslås undantas för exploatering.
I stort påverkas inte värdefull naturmiljö eller skyddade områden av förslaget.
En osäkerhet i bedömningen är utredningsområden för bostadsbebyggelse
i Borgehage. Bebyggelse föreslås delvis inom strandskyddat område samt
6
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Vattenmiljön
Planförslaget bedöms innebära små till måttliga positiva konsekvenser på områdets
vattenmiljö. Avrinningen av ytvatten till Kalmarsund är tidvis stor inom
området. Planen pekar ut mark som kan användas för lokalt omhändertagande
av dagvatten och föreslår öppna dagvattenlösningar. När äldre planer görs om
eller ändras finns även möjlighet att begränsa hårdgjord yta i planen. Sådana
åtgärder innebär att mängden orenat yt- och dagvatten kan minska till ytoch havsvatten. Anläggande/återskapande av våtmarker inom och uppströms
tätorterna bidrar även till att gynna den biologiska mångfalden, både på land
och i vatten. Framtida klimatförändringar innebär att extremväder förväntas öka
och att havsnivåer förväntas stiga. Borgholms tätort ligger lågt och planen pekar
ut våtmarker och naturligt låglänta områden som kan tillåtas översvämmas.
Dessa områden kommer att bli betydelsefulla som uppsamlingsmagasin i ett
förändrat klimat. Ett problem är det befintliga dagvattennätet i Borgholms
tätort som vid hög belastning inte kan ta emot allt dagvatten från hårdgjord
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ytor. Ytterligare bebyggelse som kopplas till det allmänna nätet kommer därför
att innebära en ökad beslastning på vattenmiljön.

Hälsa och säkerhet

Nollalternativet bedöms innebära små till måttliga negativa konsekvenser för
områdets vattenmiljöer. För grundvattnet kan konsekvenser hamna i den övre
bedömningsskalan eftersom alternativet medför avsaknad av ställningstaganden
gällande exploatering inom vattenskyddsområde för dricksvattenresursen. Det
saknas även ett större grepp på planområdets dagvattenhantering. Behov av
att avsätta mark i tätorterna för lokalt omhändertagande av yt- och dagvatten
saknas i alternativet.

Miljöfarliga verksamheter

Friluftsliv och rekreation
2 3

Planförslaget bedöms innebära måttliga till stora positiva konsekvenser för
friluftsliv och rekreation. Planen föreslår bevarande och utveckling av de mest
betydande natur- och rekreationsområdena. Sådana områden är den obebyggda
kuststräckan mellan Borgholm och Lundegård, stenbrott vid Kolstad med flera.
Vid förtätningar bedöms de oexploaterade kustområdena bli extra viktiga för
friluftsliv och rekreation.

2 3

Nollalternativet bedöms innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för
friluftsliv och rekreation. Eftersom Borgholm och Köpingsvik är två kustnära
samhällen kan det i nollalternativet ses som naturligt att utveckla de attraktiva
stränderna och de värdefulla grönstrukturerna för bebyggelse. Det finns
en risk, att vikten av tillgängliga ständer och rekreativa stråk som stigar och
grönområden utgör, förbises i alternativet.
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Avseende störningar från miljöfarliga verksamheter bedöms planen
sammanfattningsvis innebära måttliga negativa konsekvenser på människor och
miljö om rekommenderade riktlinjer följs eller om åtgärder som behövs för
hälso- och säkerhetsskäl regleras i kommande detaljplaner (4 kap PBL).

2

Det finns en risk att störningar från befintliga verksamheter kan påverka planerade
bostäder. Om det uppstår störningar så faller det på verksamhetsutövaren att
åtgärda dessa, vilket kan innebära begränsningar för utveckling av verksamheten.
Centralt belägna miljöfarliga verksamheter som reningsverk och fjärrvärmeverk
kan innebära störningar som buller vid framförallt lossning och lastning.
Det finns också risk för störningar som buller och lukt på bostäder nära
jordbrukscentrum. I vissa fall kan ny teknik minska störningar samtidigt som en
detaljplan kan reglera tekniska skydd mot problem om en befintlig verksamhet
behöver utvidgas. I vissa fall kan ny teknik minska störningar samtidigt som en
detaljplan kan reglera tekniska skydd mot problem om en befintlig verksamhet
behöver utvidgas.

Lantbruk och djurhållning
Avseende
lantbrukens
utvecklingsmöjligheter
bedöms
planförslaget
sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa konsekvenser. I planarbetet
har jordbrukets behov lyfts fram. Planens övergripande ställningstagande är att
brukbar jordbruksmark ska minska så lite som möjligt. Trots detta föreslår planen
ett ianspråktagande av jordbruksmark för bostäder och verksamhetsområden
på ca 76 ha, vilket innebär förlust av jordbruksmark för t.ex. odling av vall
och spridningsarealer. Den största delen av jordbruksmarken ligger i direkt
7
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anslutning till tätorterna Borgholm-Köpingsvik. I Borgehage föreslås ca 14 ha
odlingsmark för bebyggelse och ca 4 ha av dem ligger inom strandskyddat
område.

mark uppmärksammas sent i plan- eller byggprocessen vilket kan innebära
spridning av föroreningar samt fördröjningar i planarbetet med stora kostnader
som följd.

Nollalternativet bedöms innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för
lantbruket, eftersom alternativet sannolikt innebär ett större ianspråktagande
av jordbruksmark omkring tätorterna. En utvidgning av bostäder i Borgehage
finns även med i detta alternativ då frågan har kommit upp tidigare samt
ianspråktagande av mark vid Kungsgården.

Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser avseende föroreningars spridningsrisk. Det finns risk att förorenad
mark uppmärksammas sent i plan- eller byggprocessen vilket kan innebära
spridning av föroreningar samt fördröjningar i planarbetet med stora kostnader
som följd.

Förorenade områden
2
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Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva
konsekvenser på människor och på den befintliga miljön avseende risk för
spridning av föroreningar i mark och vattenområden. Industrimark föreslås till
bostadsmark och plats för lättare handel. Flera av dessa områden har bedömts
vara potentiellt förorenade. Det är mycket positivt för både människa och för
miljön om förorenad mark blir föremål för sanering vid ändrat användningssätt.
Planförslaget bidrar till att ansvarsfrågan vid en sanering kan lyftas tidigt vid
en ändrad markanvändning, samt att den fastställer riktlinjer för sanering eller
skyddsåtgärder. En sanering av miljöfarliga ämnen påverkar både människa och
miljö positivt. Föroreningar som är viktiga att åtgärda där det inte föreslås ny
bebyggelse, är de som identifierats inom vattenskyddsområdet samt en äldre
kustnära deponi i Mejeriviken med okänt innehåll. Deponin ligger öster om
fjärrvärmeverket på låglänt mark. Vid höga vattenstånd och översvämningar
kan okända föroreningar läcka ut i viken. Genom deponin leds dagvatten ut i
viken. I viken finns även en välbesökt badplats.
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser avseende föroreningars spridningsrisk. Det finns risk att förorenad
8

2 3

Trafiksäkerhet
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva konsekvenser
på trafiksäkerheten. Trafiksituationen i planområdet är komplicerad och
mängden trafik varierar kraftigt över året. Planen förespråkar inga stora åtgärder
då det kan påverka områdets verksamheter och kulturmiljö negativt och att det
kan vara svårt att dimensionera efter extrema situationer.
Köpingsvik ligger fokus på att tydliggöra gatans funktioner (länsväg 136). Planen
påpekar behov av förändringar som ex.vis. nya infarter till campingar, ändrad
utformning av gaturummet, hastighetssänkning, avsmalnande och upphöjda
körbanor och bredare trottoarer. Andra förslag är förbättringar som att länka
ihop gång- och cykelnät med tunnlar, överkörningsbara rondeller i början och
slutet på Köpingsvik samt förbud mot vänstersväng. Vid infarten till Borgholm
och slottet föreslås en ny trafiklösning .
Parallellt med fördjupningen pågår flera regionala projekt för att öka
trafiksäkerheten inom fördjupningsområdet. Trafikverkets utredning (2013) av
sträckan mellan Rälla och Borgholm föreslår en ändring av korsningen mot
Räpplingevägen (väg 971) med ytterligare ett avsvängningskörfält på väg 136. I
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samklang med cykelprojektet Ölandsleden- Fyr till Fyr pekar planen ut en ny
sträckning för en cykelled som ska förbinda Borgholm-Köpingsvik och Rälla.
Det är viktigt att notera att det inte har gjorts några studier för åtgärdsval i den
fördjupade översiktsplanen så vilka förslag som kan bli aktuella är inte fastlagt.
1

Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära små positiva konsekvenser
på trafiksäkerheten. Alternativet medger inga större förändringar för
trafiksituationen i Borgholm och Köpingsvik. Mindre trafiksäkerhetshöjande
åtgärder kan tillkomma i alternativet, som exempelvis vilohinder vilka
har uppförts i Köpingsvik längs väg 136 under senare år. De regionala
trafiksäkerhetshöjande projekten pågår även i detta alternativ.
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Klimatpåverkan och klimatanpassning

Planförslaget och nollalternativet bedöms båda sammanfattningsvis innebära
inga eller obetydliga konsekvenser gällande ökning av växthusgaser till atmosfären.
I Borgholm är fjärrvärmenätet väl utbyggt och en bebyggelseutveckling bedöms
inte eller endast marginellt öka utsläppen, med ingen eller obetydlig påverkan
på klimatet.

0

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva konsekvenser
för samhället att anpassa sig till kommande klimatförändringar. Fördjupningens
tidsperspektiv bedöms ligga inom 20-30 år, och inom den tidsramen förväntas
inga eller obetydliga förändringar gällande stigande havsnivåer. Trots detta
krävs det att ny bebyggelse anpassas genom riktlinjer för höjdsättning för att
undvika påverkan från översvämningar. Planen föreslår nya bostäder ska följa
de regionala riktlinjerna med grundläggning på 2,8 möh. I ett förändrat klimat
förväntas även häftiga och extrema regn öka. Samhället behöver anpassas för
dessa företeelser. För att förverkliga förtätning av staden och tätorten föreslår
planen åtgärdsförslag som invallning, erosionsskydd, anpassad höjdsättning
vid bebyggelse, avskärande diken, öppna dagvattenlösningar och bevarande av
grönytor(2014, DHI).

2

I förslaget lyfts även betydelsen av framtida dricksvattenbehov. Ett torrare
och mer nederbördsfattigt sommarhalvår ställer stora krav på kommunen att
ta tillvara ytvatten för infiltration till grundvattnet. De två stora näringarna,
jordbruket och turismen, kan i framtiden komma att konkurrera om
färskvattnet. Planen är tydlig med att det ska ske en försiktig exploatering inom
dricksvattenresursen på Lindby – Solbergafälten.

Köpingsvik

Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära stora till mycket stora
negativa konsekvenser på samhället i stort. Stora delar av Borgholms stad ligger
9
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låglänt under dagens rekommenderade lägsta nivå för bostäder och viktiga
samhällsfunktioner, 2,8 – 4 meter. Nollalternativet saknar en helhetsbild och en
handlingsplan inför förväntade klimatförändringar som stigande havsnivåer,
häftig nederbörd och torka.

Sociala och samhällsekonomiska
konsekvenser
2

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva
konsekvenser på sociala värden. Genom att i huvudsak föreslå förtätning av redan
ianspråktagen mark kan kommunen öka sitt invånarantal med nya centrala
bostäder och närhet till goda kommunikationer. Planens förslag innebär också
att attraktiv naturmark sparas och/eller utvecklas vilket bidrar till att stärka
orternas attraktivitet. En god tillgänglighet till natur- och kulturområden kan
på sikt stärka folkhälsan och bidra till att områdets attraktion för turismen ökar.
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora
negativa konsekvenser på samhällsekonomiska värden som utgörs av jordbruket.
Ianspråktagande av jordbruksmark kan försämra jordbrukets förutsättningar
inom fördjupningsområdet. Effekten blir fragmentering och förlust av
jordbruksmark med ekonomiskt negativa konsekvenser som följd.

2

Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga negativa
konsekvenser på både sociala värden och på samhällsekonomin. I Borgholm
finns en kapacitet att utveckla staden på ett sätt som riskerar att förbises i ett
nollalternativ. Alternativet innebär risk för en mer spridd bebyggelse vilket
medför en längre väg till busshållplatser, skolor och affärer. En spridd bebyggelse
innebär även en större utbyggnad av infrastrukturen och ett sämre nyttjande
av mark.
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Hushållning med naturresurser
1

2

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära små negativa konsekvenser
på hushållning med naturresurser. Planens områdesvisa prioriteringar för
dricksvattenförsörjning samt odlings- och betesmark innebär en god
framförhållning med områdets naturresurser. I första hand förespråkar planen
också en förtätning av redan ianspråktagna ytor. Den negativa bedömningen
grundar sig dock på att planen föreslår att ta större ytor åkermark utanför
tätorterna i anspråk för bebyggelse vilket kan innebära en negativ påverkan och
effekt på jordbruket, då brukningsvärd odlingsmark är en ändlig resurs.
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga negativa
konsekvenser för hushållning med naturresurser. Utvecklingen sker utan en
övergripande strategi med risk för att mer jordbruksmark tas i anspråk för ny
bebyggelse och att ställningstagande till resurshushållning försummas.
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Metodik och bedömningsgrunder för
konsekvenser

Konsekvensbedömningen grundar sig på olika dokument och utredningar
gällande planområdets historik, identifierade värden, identifierade risker,
dokumenterat faktaunderlag, flera fältbesök, workshops och möten med
ortsbefolkning och föreningar samt studier av flygbilder och historiska kartor
(Lantmäteriet).

Bedömning av miljökonsekvenser
Planens betydande miljöpåverkan har identifierats och bedömts utifrån
påverkan och effekter samt utifån den summerade förväntade påverkan. Såväl
positiva som negativa konsekvenser redovisas. MKB:n beskriver en fördjupad
översiktsplan där den kommande bebyggelsens utformning inte är fastställd.
Bedömningen görs därför i risker för eller möjliga konsekvenser.
Inga till obetydliga positiva/negativa konsekvenser, effekter eller konsekvenser
med betydelse för kända värden är ringa eller kan inte påvisas.
Små positiva/negativa konsekvenser, liten påverkan eller små konsekvenser
på lokala och regionala värden.
Måttliga positiva/negativa konsekvenser, mindre påverkan på ett regionaltoch/eller riksintresse. Måttlig påverkan på kommunalt intresse eller omfattande
påverkan på kända lokala värden.
Stora positiva/negativa konsekvenser, betydande påverkan på ett kommunalt
intresse eller måttlig påverkan på ett regionalt- och/ eller riksintresse.
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Mycket stora positiva/negativa konsekvenser, betydande påverkan på ett
regionalt intresse eller på ett riksintresse.
I bedömningen används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och åtgärd.
Påverkan avser det fysiska intrång som planens riktlinjer medför.
Effekt är förändring i miljön efter påverkan, t.ex .buller, förlust av jordbruksmark,
skogsområde eller strandnära områden.
Konsekvensen värderas/bedöms efter uppkomna effekter, följder, betydelser för
allmänna och enskilda intressen, biologisk mångfald eller människors hälsa.
Åtgärder rekommenderas i vissa fall för att minimera eller undvika negativa
Konsekvenser. Även i plandelen återfinns åtgärder i form av riktlinjer.
Klintabodar

4

Mycket stora negativa konsekvenser

1

Små positiva konsekvenser

3

Stora negativa konsekvenser

2

Måttliga positiva konsekvenser

2

Måttligt stora negativa konsekvenser

3

Stora postitiva konsekvenser

1

Små negativa konsekvenser

4

Mycket stora positiva konsekvenser

0

Inga/obetydliga konsekvenser
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Planförslag och alternativ
Bedömda alternativ

Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling
om planen inte genomförs. Detta dokument behandlar ett planförslag och ett
nollalternativ då flera områden som ansetts som olämpliga för tillkommande
bebyggelse har identifierats och förkastats i processen. Efter samråd har
dock flera områden för bebyggelse utökats eller tillkommit. Nedan redovisas
alternativ som har förkastats med motivering samt tillkomst av nya och
utvidgade områden.
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intresse än ökad trafik på flygfältet.
Utredningsområden
Utvecklingstyp

Åkerhagen, förslag till nya bostäder nedanför Drottning Victorias vilohem.
Jordbruksmark med problematik för uppträngande vatten från Landborgen i
söder, skuggbildning från branten, minskad åkermark samt risk för påverkan på
kultur- och naturmiljön, intilliggande Natura 2000-område.

Förändring i befintlig miljö
Förändring i obebyggd miljö
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Nedra Vannborga, förslag i ÖP från 2002 att nytt område kan prövas, området
har viktats mot kulturvärden och dess perifiera läge och bedömts som olämpligt
för ny bebyggelse.
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Karta 3. Föreslagna utvecklingsområden

Förkastade alternativ
Förbifart Borgholm, en ny dragning av länsväg 136 skulle innebära att en stor
mängd trafik leds in genom Lindby-Solberga vattenskyddsområde med risker
för förorenat grundvattnet som följd.
Borglanda flygfält, en utökning av flygfältet söderut skulle innebära att
korsningen vid länsväg 136 och Räpplingevägen behöver flyttas. Flygfältet ligger
inom Solbergafältet som är sekundär skyddszon för vattenskydd samt att det
i området förekommer konstgjord infiltration till grundvattnet. Vattentäkten
är för sin kapacitet beroende av ytvattentäktent och bedöms utgöra ett större

Grönområde väster om Slottskolan, förslag på bostäder, området består av
röjd skog med stora träd och utgör en viktig länk mellan naturområdet Borga
hage och in mot tätorten. Även viktigt för skolans aktiviteter och rekreation.
Skogsområdet bedöms ha en stor betydelse för skolans elever som plats för
utomhuspedagogik. Flera studier tyder på att en naturlik miljö ger bättre
förutsättningar för utomhuspedagogik än en formell skolmiljö. Lindholm,
Gunilla (1995) Skolgården: vuxnas bilder, barnets miljö.
Kolstad, jordbruksmark mellan Kolstadgatan och Kolstad Kyrkgata strax öster
om Kolstad by, området väljs bort med tanke på jordbrukets utveckling och
närhet till jordbrukscentrum samt den omgivande kulturmiljön.
Furuhäll och Nydala, jordbruksmark mellan Furuhäll och Kolstadgatan,
motivering att begränsa intrång på jordbruksmark, större ianspråktagande kan
påverka jordbruksnäringen och upplevelsen av kulturlandskapet negativt.

Utvidgning av områden och tillkomst av nya
Områden som har utökats eller tillkommit inför granskningsskedet är följande:
13
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Utvidgning av områden och tillkomst av nya
Områden som har utökats eller tillkommit inför granskningsskedet är följande:
1 Hjorholmen, utvidgats i väster på jordbruksmark, utredning för bostäder.
2A söder om Lundegård, tillagt område för rekreation och event.
2C öster om Klintabodar, tillagt, utredning av fler byggrätter.
3A Klinta, utvidgats för utveckling av rekreation och camping.
6 östra Köpingsvik, utvidgning på jordbruksmark, utredning för bostäder och
naturmark med fördröjningsmagasin för dagvatten.
Hela område 7 kustområde vid Solberga och Tings Ene, utredning för fler
och utökade byggrätter för bostäder.
9A Furuhäll- östra Kolstad, utvidgats, utredning för fler och utökade
byggrätter för bostäder.
9B område norr om Kolstad, tillagt, ny detaljplan för bostäder som vunnit
laga kraft 20170324.
10 Hamnområdet, utvidgning för bostäder och verksamheter med blandade
funktioner.
14 Övre Storgatan, tillagt, förtätning av bebyggelse.
16 Furuhäll, utvidgats, utredningsområde för bostäder på jordbruksmark.
17 Bilprovningen/Backen, utvidgats, utredningsområde för verksamheter och
bostäder.
18 Guntorp/vattentornet, utvidgats, utredning för måttfull utökning av
verksamheter.
19A Höken, tillagt, utredningsområde för bostäder.
20 Slottskolan, tillagt, utveckling för skolan.
21 Skogsbrynets förskola, tillagt, utveckling för verksamheten
22 kvarteret Rödhaken, tillagt, utveckling för befintliga och nya verksamheter.
23B Rosenfors, utvidgats, utredning för verksamheter och handel.
23C Rosenfors, tillagt, utredning för verksamheter och handel.
24 Vasahuset, tillagt, utredningsområde för kulturcentrum.
14
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25A östra Borgehage, utvidgats, utredningsområde för bostäder på
jordbruksmark och för byutveckling.
25B västra Borgehage, tillagt, utredningsområde för bostäder på jordbruksmark.
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Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser
Miljömål och direktiv

llustration: Tobias Flygar

Enlig portalparagrafen i miljöbalken,
ska marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt användas så att från en
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt ska en långsiktigt
god hushållning tryggas. En hållbar utveckling innebär att vi idag kan
tillgodose våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet
att tillgodose sina behov.
Hållbar utveckling delas in i tre delar som sinsemellan är beroende av varandra:
Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara jordens,
vattnens, och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga
påverkan på naturen.
Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle
där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt hushålla med
mänskliga och materiella resurser.

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 24 etappmål
och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet ska vara vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället och visar vad som måste göra inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen ska underlätta
och ge vägledning mot nödvändiga samhällsförändringar som krävs för att nå
generations- och miljökvalitetsmål. Etappmålen ingår i flera miljökvalitetsmål
och behandlar begränsad klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, farliga
ämnen och luftföroreningar. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som vi ska ha år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet).
Miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden där samhället ska sträva
efter ekologiskt hållbar utveckling genom att: främja människors hälsa, värna
den biologiska mångfalden, ta till vara de kulturhistoriska värdena, bevara
Generationsmålet enligt Riksdagens definintion

”Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till nästa
generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”
ekosystements långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning
med naturresurserna. Kalmar län har sedan 2008 egna regionala miljömål
som bygger på de nationella. Endast två av de regionala målen för Kalmar län
kommer att nås till 2020, frisk luft och skyddande ozonskikt. Endast ett av de
regionala målen för Kalmar län kommer att nås till 2020, frisk luft. I november
15
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att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.
Uppfyllelse av målet: varken nollalternativet eller planförslaget bedöms ha
någon betydande påverkan på möjligheten att uppnå miljömålet. Förslaget
innebär en större utbyggnad av bostäder och verksamheter. Förtätning framför
utglesning, att nya hus byggs med energisnål teknik och att fjärrvärme är väl
utbyggt i Borgholm kan bidra något till att begränsa klimatpåverkan.

Giftfri miljö
2010 togs ett inriktningsbeslut om att de regionala miljömålen ska kvarstå trots
att målåret 2010 har passerats.
Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmål 2015-2020, Hållbar utveckling och en god livsmiljö i Kalmar
län 2014, som beskriver utmaningar som länet står inför och vad som måste
göras för att nå miljömålen.
Olika miljöaspekter och parametrar har kopplingar till flera miljömål som
exempelvis vatten samt natur- och kulturmiljöer. Nedan redovisas planens
och nollalternativets miljöpåverkan på relevanta miljömål som: Begränsad
klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, Hav
i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Myllrande
våtmarker, God bebyggd miljö, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Begränsad klimatpåverkan
Målet säger: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
16

Målet säger: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna
av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna. Senast 2010 ska samtliga kommuner ha beaktat kända
förorenade områden i översiktsplaneringen. Under perioden år 2000-2020 ska
Kalmar läns 30 högst prioriterade förorenade områden vara åtgärdade. Allra senast
år 2050 ska det inte återstå några förorenade områden som enligt dagens kriterier
motsvarar riskklass 1.

Uppfyllelse av målet: planens förslag bidrar till att uppfylla miljömålet.
Flera potentiellt förorenade områden uppmärksammas i planen, vid ändrad
markanvändning kommer fler förorenade områden inom planområdet att vara
föremål för utredning och eventuell sanering.
Nollalternativet bedöms vara något negativt för målet då det saknar helhetsbild
och framförhållning.
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Grundvatten av god kvalitet
Målet och kvalitetsmålet enligt vattendirektivet säger: Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag. År 2015 uppvisar Kalmar läns sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten god status enligt vattenförvaltningsförordningen och
EG:s ramdirektiv för vatten.
Målet omfattar utbredning och sammansättning av djur, växter och livsmiljöer
liksom halter av närsalter och miljögifter. Detta regionala mål jämställs med god
status enligt vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten.
Uppfyllelse av målet: planen bidrar på längre sikt till att uppnå miljömålet.
Förslaget tar ställning till vattenskyddsområdets bevarandevärde och Solbergafältets betydelse som grundvattenförande geologisk formation. Planens förslag
till sparsam bebyggelse i skyddsområdena bidrar till att mark sparas för eventuella åtgärder som kan säkra framtida vattenbehov. Genom kommunens och
länsstyrelsens behovsbedömningar gällande fortsatta inventeringar och åtgärder
för att sanera potentiellt förorenad mark kan risken för förorening av grundvattnet minska. Detta arbete förväntas bli densamma både vid nollalternativet
och planförslaget. Våtmarker bidrar till ett renare vatten och vid rätt placering
kan grundvattenbildningen öka.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Målet säger: Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktig hållbar
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård
ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.
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Uppfyllelse av målet: planen främjar målet då det kustnära området
föreslås som naturmark. Stränderna utgör en artrik miljö och är även ett
viktigt spridningsstråk för arter. Övergången mellan land och vatten skapar
förutsättningar för flera olika miljöer där många strandnära växt- och djurarter
lever. Planen beaktar även plats för våtmarker som skapar mångfald och
gynnar havets ekologiska status samt främjar rekreation och friluftsliv genom
ställningstaganden om ett öppet kustområde och gång- och cykelvägar.
Nollalternativet bedöms påverka målet negativt genom att mer kustnära
oexploaterad mark tas i anspråk för bebyggelse.

Ett rikt odlingslandskap
Målet säger: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Uppfyllelse av målet: planen och nollalternativet bedöms båda ha en negativ
effekt på möjligheterna att uppnå målet trots planens strategi att minska intrång
i jordbruksmark. I tätorternas utkanter kan om behov uppstår mindre områden
med jordbruksmark tas i anspråk. I Borgehage föreslår planen större områden för
bebyggelse på jordbruksmark. Dessa scenarion är även möjliga i ett nollalternativ.

Ingen övergödning
Målet säger: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
I målet ingår även kvalitetsmålet enligt vattendirektivet, se under målet
Grundvatten av god kvalitet.
17
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Uppfyllelse av målet: planens förslag främjar målet eftersom det uppmärksammar
betydelsen av våtmarker i samhället. Genom att peka ut utredningsområden dit
dagvatten kan ledas och bevarande/utveckling av våtmarker kan belastningen
på näringsämnen från areella näringar till kustvattnet minskas. Ny bebyggelse
ansluts till befintligt reningsverk.

som har beaktats i satta riktlinjer för varje avgränsat område. Planen stärker
värdefull naturmark och kulturmiljöer samt ger förslag på utveckling och/eller
bevarande. Genom att i första hand förtäta tar planen ansvar för en långsiktigt
god hushållning med naturresurser. Genom förslaget kan också trafiksäkerheten
förbättras.

Nollalternativet bedöms påverka målet negativt då extrema regn ökar och det
sker en större avrinning till kust och hav med urlakning av näringsämnen som
följd. Förslag till områden för omhändertagande av dagvatten finns inte med i
alternativet.

Nollalternativet bedöms ha en större negativ påverkan på miljömålet då
framtida exploateringar sker utan en övergripande planering med risk för sämre
hushållning med mark.

Myllrande våtmarker
Målet säger: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Uppfyllelse av målet: planens förslag bedöms främja målet. Bedömningen är
densamma som för miljömålet Ingen övergödning.
Nollalternativet bedöms inte ha någon betydelse för möjligheterna att uppnå
målet.

God bebyggd miljö
Målet säger: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur
och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.
Uppfyllelse av målet: planen har analyserat stadens och orternas värden
18

Levande skogar
Målet säger: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt att kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
Uppfyllelse av målet: planförslaget bedöms ha en positiv påverkan på målet.
Betydelsen av stadens och tätortens gröna områden för människor och växt- och
djurlivet har lyfts i planeringen. Förslaget innebär en mindre risk för negativ
påverkan genom att ett flertal identifierade skogsområden pekas ut som viktiga
att bevara.
Nollalternativet kan innebära en viss störning på skogsmiljön genom
byggnation av enskilda eller grupper av hus i eller i anslutning till värdefull
skogsmark.

Ett rikt växt- och djurliv
Målet säger: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
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livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd. Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald
och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden.
Uppfyllelse av målet: planen föreslår bevarande och/eller utveckling av
flera tätortsnära naturområden som kan främja målet. Ett övergripande
ställningstagande är att kommunens attraktiva upplevelsevärden som kulturoch naturområden utgör ska värnas och stärkas och därmed även den biologiska
mångfalden. I identifierade områden med mycket höga naturvärden får ingen
exploatering komma till stånd.
Nollalternativet bedöms innebära en större risk för negativ påverkan på målet.
Ny bebyggelse planeras utan tillräcklig hänsyn till naturvärden vilket kan orsaka
fragmentering och förlust av viktiga spridningsstråk.

Folkhälsomål

För Sverige finns övergripande nationella folkhälsomål. Syftet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för att uppnå en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. I målet ingår elva delmål. Relevanta mål för planen är:
•

Delaktighet och inflytande i samhället

•

Ekonomisk och social trygghet

•

Sunda och säkra miljöer och produkter

•

Ökad fysisk aktivitet.

Borgholms kommun antog den 18 juni 2012 en Folkhälso- och trygghetsplan
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som utgår från delmålen och från Brottsförebyggande rådets nationella arbete.
Satta mål och strukturer för uppföljning i planen möjliggör för ett aktivt
folkhälsoarbete.

Delaktighet och inflytande i samhället
Målet säger: Delaktighet och inflytande i samhället är de mest grundläggande
förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka
den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.
Uppfyllelse av målet: planen bedöms ha en positiv påverkan på målet. I
planprocessen har kommunen hållit flera möten och workshops med boende och
berörda. Planen tar upp viktiga frågeställningar och synpunkter som kommit
upp vid mötena. Synpunkter kan bl. a vara trafiksäkerhet samt betydelsen av
nya bostäder och gröna områden. Dialogen i fördjupningen innebär att målet
främjas i och med att människor getts möjlighet till delaktighet och inflytande
i planprocessen.
Nollalternativet bedöms ha en mindre negativ påverkan på målet eftersom
det i alternativet saknas en plan för hur samhället ska utvecklas i en förankrad
demokratisk process.
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Nollalternativet bedöms inte påverka målet.

Sunda och säkra miljöer
Målet säger: Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande
betydelse för folkhälsan. Insatserna ska utgå från miljökvalitetsnormerna och de
konsumentpolitiska målen. De framtida insatserna inom området ska utgå ifrån de
av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som inkluderar
en miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsumentpolitiska
målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på samma vis utgå från de
av riksdagen beslutade målen för transportpolitiken.
Uppfyllelse av målet: målet främjas genom att planens förslag och riktlinjer
belyser problematiken med förorenade områden och att brister i trafiksäkerheten
uppmärksammas. Hänsynsmålet syftar till att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
i trafiken. Det ska också generellt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa. Planen tar också ställning till framtida klimatförändringar
avseende risker för stigande havsnivåer, erosion och dagvattenhantering.
Nollalternativet bedöms inte påverka målet.

Ekonomisk och social trygghet

Ökad fysisk aktivitet

Målet säger: Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande
samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett särskilt
målområde.

Målet säger: Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.

Uppfyllelse av målet: planen bedöms främja målet genom att fokusera på att
stärka Borgholms stad med ett ökat antal bostäder samt plats för näringsliv och
serviceutbud. Förslaget kan förväntas leda till både ökad ekonomisk och social
trygghet.
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Uppfyllelse av målet: planen lyfter behovet av att bevara och utveckla värdefulla
samhällsnära gröna strukturer för människor, växter och djur. En väl fungerande
grönstruktur med hänsyn till tillgänglighet och områdets attraktionsförmåga
främjar målet. Planen ger förutsättningar för att skapa attraktiva områden i
närmiljön som kan locka till ökad fysisk aktivitet, lek och möten.
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Nollalternativet bedöms innebära en viss negativ inverkan på målet då det
utan riktlinjer är lättare att exploatera attraktiva grönområden och naturmiljöer.

Hushållning med naturresurser

Planförslagets konsekvenser bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga
negativa konsekvenser för hushållning med naturresurser. Planförslagets riktlinjer
främjar en god resurshushållning genom att i första hand förespråka förtätning
av bebyggelsen och bevarande eller utvecklande av värdefulla grönstråk samt
natur- och kulturområden. Däremot föreslår planen utredningsområden för
bostäder på ca 58 ha jordbruksmark vilket innebär en lokal negativ påverkan
på resursen.
Nollalternativets konsekvenser bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga
negativa konsekvenser för hushållning med naturresurser. Utvecklingen sker
utan en övergripande strategi med risk för att mer jordbruksmark tas i anspråk
för ny bebyggelse och att ställningstagande till resurshushållning försummas.

Köpings Klint Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Undvikande av och uppföljning av betydande
miljöpåverkan
De fördjupade översiktsplanens övergripande riktlinjer lägger grunden för
hur framtida exploatering kan ske. Med områdesvisa riktlinjer säkerställer
planen befintliga värden. Stor vikt har lagts på hänsyn till den befintliga
bebyggelsens struktur, dricksvattentäkten, områdets natur- och kulturmiljöer,
trafiksituationen, påverkan på samhället av ett förändrat klimat.
Uppföljning av planförslagets miljökonsekvenser till följd av genomförande
bör planeras så att även oförutsedda konsekvenser ska kunna upptäckas. Fokus
i undersökningarna bör i första hand ligga på de största förväntade negativa
konsekvenserna som redovisas i denna MKB. Arbetet med uppföljning bör
initieras av samhällsbyggnadsförvaltningen och så långt som möjligt samordnas
med kommunens övriga miljöövervakning och tillsynsverksamhet.

värdekärnor värnats, etc.) dels i mindre skala (byggnaders placering i
förhållande till väg, känsliga kulturmiljöer etc.).
•

I vilken mån värdefulla landskapselement bevarats där nybyggnation
skett.

•

I vilken mån ny bebyggelse i anslutning till känsliga kulturmiljöer
anpassas till dessa.

•

Hur lantbrukets förutsättningar påverkats (arealförändringar av brukbar
respektive faktiskt odlad mark samt mark som uppbär miljöersättning
för bete i området, etc.)

•

Populationer av signalarter i planområdets värdekärnor för att löpande
följa dessas utveckling och i tid upptäcka eventuell utarmning av
biologisk mångfald.

•

Grundvattnets kvantitet och kvalitet (med hänsyn till de befintliga
potentiella hoten om förorening).

•

Stranderosion.

Viktiga övergripande frågeställningar vid uppföljningen är:
•

I vilken mån har planförslagets övergripande mål uppnåtts?

•

Hur har riktlinjerna om hänsyn i planförslaget, denna MKB samt
underlagshandlingarna rörande naturmiljön beaktats i den fortsatta
planeringen och hanteringen av bygglovsärenden?

•

I vilken mån har utförda exploateringar inneburit en god hushållning
med naturresurser och främjat en hållbar samhällsutveckling?

Uppföljning av frågeställningarna kan till exempel ske genom studier av:
•
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Läget för tillkommande bebyggelse, dels på övergripande nivå (vilka
markslag har bebyggts, har byggnation skett genom förtätning, har
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Samlad bedömning
Planförslag

I flera avseenden är nollalternativets och planförslagets miljökonsekvenser
relativt likvärdiga, men skiljer sig avsevärt beträffande vissa miljöfaktorer (se
tabell på sidan 24). Skillnaderna ligger främst i att planförslaget, jämfört
med nollalternativet, innebär större positiva konsekvenser på områdets naturoch vattenmiljö, friluftsliv och rekreation, trafiksäkerheten, klimatanpassning
samt på sociala och samhällsekonomiska aspekter.
Planförslaget förväntas leda till en större sammanhållen och genomarbetad
exploatering av bebyggelsen än nollalternativet. Planen hushåller med markoch vattenområden genom att i första hand föreslå förtätning av staden och en
översyn av äldre tätortsnära detaljplaner. Planen innebär fler stadsnära bostäder
och ett ökat invånarantal. Industrimark som omvandlas till bostäder leder till
sanering av förorenad mark. I kommande detaljplaner ska alltid skyddsavstånd
redovisas till befintliga och pågående verksamheter. När behov uppstår finns
mark för verksamheter att etablera sig på vilket på sikt kan leda till fler
arbetstillfällen.
Jordbrukets behov ska prioriteras, ny bostadsbebyggelse ska i första hand
lokaliseras inom redan bebyggda områden genom förtätning av stad och tätort.
Eftersom det är svårt att styra var exploateringar ska ske och att det oftast
är markägaren och/eller exploatören som ansöker om planbesked kan även
jordbruksmark komma att tas i anspråk i första hand. Planförslaget innebär
även
att verksamhetsområden kan förläggas på jordbruksmark i anslutning till ny
bebyggelse. Områdena är dock begränsade. Trots planens intentioner att
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prioritera jordbruket, föreslås en mer omfattande exploatering av bostäder i
Borgehage utanför tätortsområdet. Exploateringen medför lokala negativa
konsekvenser som förlust av mark och fragmentering samt kan också innebära
ekonomiska förluster för den enskilde lantbrukaren. Även nollalternativet kan
innebära negativa konsekvenser på sikt för jordbruket då områdets åker- och
betesmarker gradvis tas i anspråk genom avstyckningar för fritidsbebyggelse,
tillkommande vägar med mera.
Även om planen innebär vissa negativa konsekvenser, jämfört med
nollalternativet, grundar sig förslaget på områdets förutsättningar för fortsatt
utveckling. Riktlinjer för nytillkommande bebyggelse och tillbyggnader lägger
grunden för en bättre avvägd planering och kan minska risken för exploatering
av områden som hyser de allra högsta naturvärdena. Detsamma gäller invånarnas
möjligheter till närrekreation i varierande grönstrukturer. Tillika kan även
riktlinjer hindra förvanskning av betydelsefulla kultur- och bostadsmiljöer.
Planen föreslår att låglänta gröna ytor i stad och tätort ska sparas för
dagvattenhantering samtidigt som naturliga våtmarker ska bevaras och
utvecklas. Sådana strategier gynnar områdets ytvattenmiljöer och kan minska
näringsläckage till kustvattnet.
Planens förslag bidrar till en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
genom framförallt Köpingsvik. Åtgärderna är inte fastställda utan det krävs
en fördjupad studie för val av åtgärder. Planen ger ändå förslag på flera
säkerhetshöjande insatser längs väg 136, som nya gång- och cykelvägar med
tunnlar, överkörningsbara rondeller, bredare trottoarer mm.
Klimatförändringar som stigande havsnivåer och extrema regn har analyserats
vilket har lett till rekommendationer och åtgärder som kan sättas in i rätt tid
och bidra till ett robustare samhälle.
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Nollalternativ

I alternativet föreligger eller finns risk för att utvecklingens omfattning kan
bli lika stor som för planförslaget. I alternativet kan både fritidshus- och
åretruntboende tillkomma då efterfrågan redan finns. Istället för att detaljplanera
den mest lämpliga marken kan istället exploatörers önskemål komma att styra
planeringen. Nollalternativet bedöms innebära en så kallad frimärksplanering
och utglesning, som i förlängningen kan ge negativa effekter på natur- kultur-,
frilufts och landskapets värden.
Alternativet innebär att gröna områden i tätorten med nytta för biologisk
mångfald och för dagvattenhantering byggs igen eftersom det är enklare att ta
sådana ytor i anspråk vid nya exploateringar.
Klimatpåverkan på ny och äldre bebyggelse kan förbises, och åtgärder för att
minska negativ påverkan från framtida stigande havsnivåer och från ökad
nederbörd kan försummas.

Tabell - Samlad bedömning
Sammanställning över miljökonsekvenser för nollalternativ respektive planförslag.
Bedömningarna av påverkan har översatts från bedömningsskalan på sidan 12 till siffror.
Skalan anges från 1 till 4, där + anger positiva konsekvenser och – anger negativa konsekvenser.
Nollvärde, 0, har bedömts ge inga eller obetydliga konsekvenser.
Miljöfaktor

Nollalternativ

Planförslag

Kulturmiljö och landskapsbild

-1 till -2

-2

Naturmiljön

-2 till -3

+1 till +2

Vattenmiljön

-1 till -2

+1

Friluftsliv och rekreation

-2 till -3

+2 till +3

Miljöfarliga verksamheter

-1

-2

Förorenade områden
Trafiksäkerhet
Lantbruk och djurhållning
Klimatpåverkan

-2 till -3

+2

+1

+2

-2 till -3

-2 till -3

0

0 till -1

Klimatanpassning

-3 till -4

+1 till +2

Sociala och samhällsekonomiska aspekter

-2 till -3

+2

-2

-2

Hushållning med naturresurser
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