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Läsanvisning
Sammanfattning: en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningens
(MKB) samlade bedömning av de viktigaste miljöaspekterna samt jämförelse
med nollalternativet, sidorna 4-10.
Miljöbedömningens syfte, avgränsning och metodik: beskriver dokumentets syfte,
avgränsning, metodik och bedömningsgrunder och osäkerhet i bedömningarna,
sidorna 11 -14.
Planförslag och alternativ: beskriver planens övergripande riktlinjer och
bedömda alternativ, planförslagets nollalternativ och förslagets förenlighet med
översiktsplanen, sidorna 15 – 19.
Miljökonsekvenser: innehåller en kort beskrivning av nuläge samt redovisar
miljökonsekvenser som planen kan ge upphov till. Miljökonsekvenserna
bedöms utifrån nuläge avseende påverkan och konsekvenser samt kumulativa
effekter. Planförslagets konsekvenser bedöms jämte ett nollalternativ utifrån
Kulturmiljö och landskapsbild, Natur och vattenmiljön, Friluftsliv och rekreation,
Hälsa och säkerhet, Klimataspekter samt Sociala och samhällsekonomiska aspekter,
sidorna 20 – 46.
Planens påverkan på riksintressen, lagskyddade områden och arter: planens
sammantagna bedömda påverkan på riksintressen, skyddade områden och
arter, sidorna 47 – 53.
Planens påverkan på miljökvalitetsnormer: planens sammantagna bedömda
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och buller, sidorna 54– 57.
4

Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser: beskriver planen och
nollalternativets sammantagna 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
57 – 63.
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 64.
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
konsekvenser. Nollvärde, 0, har bedömts ge inga eller obetydliga konsekvenser,
sidorna 65 – 68.

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

BORGHOLMS KOMMUN

SAMMANFATTNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BORGHOLM – KÖPINGSVIK 2017

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
Klintenområdena 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
Planförslaget bedöms innebära små till måttliga negativa konsekvenser för
naturmiljön och grönstrukturen på land. Planen beskriver 23 grön och
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i Borgehage. Bebyggelse föreslås delvis inom strandskyddat område samt på
jordbruksmark i 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 2000-områden 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.
blåområden med fokus på grönstruktur, bostadsnära natur, sociala värden samt
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 oftas 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
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 hårdgjorda
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ytor. Ytterligare bebyggelse som kopplas till det allmänna nätet kommer därför
att innebära en ökad belastning 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 stränder 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.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser på människor
och miljö gällande miljöfarliga verksamheter. Även i detta alternativ fortsätter
tätorterna att växa. I dagsläget finns en blanding av bostäder och verksamheter
speciellt längs Storgatan och inom Köpingsvik där skyddsavstånd kan vara
otillräckliga.

2

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
7
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brukbar jordbruksmark ska minska så lite som möjligt. Trots detta föreslår planen
ett ianspråktagande av jordbruksmark för bostäder och verksamhetsområden
på ca 72 ha, vilket innebär förlust av jordbruksmark för t. ex. odling av vall
och spridningsarealer. Den största delen av jordbruksmarken ligger i direkt
anslutning till tätorterna Borgholm-Köpingsvik. I Borgehage föreslås ca 14 ha
odlingsmark för bebyggelse och ca 4 ha av dem ligger inom strandskyddat
område.

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.

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.

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. I

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttlig 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 samt camping med bad.
8
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Trafiksäkerhet

Förorenade områden
2
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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 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.

Klimatpåverkan och klimatanpassning

0

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
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på klimatet.
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.
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära stora till mycket stora
negativa konsekvenser på samhället i stort. Stora delar av Borgholms stad ligger
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.
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Sociala och samhällsekonomiska
konsekvenser
2

2 3

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.
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

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.

1

2
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Miljöbedömningens syfte, avgränsning och metodik
Miljöbedömningens syfte

Borgholm och Köpingsvik utgör tillsammans kommunens största
sammanhängande bebyggelse. Tätorterna begränsas av naturliga förutsättningar
som kust och hav, vattenskyddsområde, Natura- 2000 område, jordbruksmark
samt värdefulla natur- och kulturmiljöer, vilket ställer stora krav på planens
utformning. Enligt 6 kap 11 § MB (MB) innebär upprättande av översiktsplaner
och fördjupade översiktsplaner alltid en betydande miljöpåverkan, och ska
därför miljöbedömas. Den fysiska planeringen har en avgörande betydelse
för hur miljö- och folkhälsomål samt hur miljökvalitetsnormer för vatten och
buller uppnås.
Miljöbedömningen utgör processen som leder fram till att miljöhänsynen
införlivas i planeringen. Miljöbedömningen ska även identifiera, beskriva, samt
bedöma konsekvenserna av planens genomförande. Ett annat syfte är att öka
genomskådligheten i beslutsprocessen genom att ge myndigheter, allmänhet,
organisationer samt övriga intressenter möjlighet att påverka planförslaget.
Miljöbedömningen mynnar i en MKB som utgör själva dokumentet där
planens betydande miljöpåverkan redovisas.

Geografisk avgränsning

Planområdet ligger i kommunens sydvästra del vid Kalmarsund, se bild till
höger och ingår i den äldre indelningen för Räpplinge och Köpinge socknar.
Kommunens två största tätorter Borgholm och Köpingsvik, ligger båda
i fördjupningsområdet. I planområdet ingår tolv påverkansområden för
ytvatten. Avrinningen sker mot både den västra och östra kusten (Kalmarsund
och Östersjön). Kustvattenförekomsterna ligger inom åtgärdsprogram för södra

Östersjön. Utanför det avgränsade planområdet sträcker sig isälvsavlagringarna
Lindby- Solbergafälten med vattenskyddsområde. MKB området har vidgats
att omfatta även vattenskyddsområdet, se karta med vattenskyddsområde, se
karta 2. Planområdets totala yta uppgår till 36 km², där landarealen är cirka 34
km² och kustvattnet på västra sidan är cirka 1,5 km². Vattenskyddsområdets
sammanlagda yta är cirka 33 km², vilket innebär att 25 km² ligger
utanför planområdets gräns.

Avgränsning i sak

Enligt MB ska en miljöbedömning identifiera och värdera den
betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende:
människors hälsa, biologisk mångfald, växt- och djurliv,
mark- och vatten, kulturmiljön, bebyggelse, luft, klimat,
landskap, materiella tillgångar samt förhållandet mellan
dessa. Miljöaspekter som MKB:n belyser har utgått från
fördjupningens syfte och innehåll, från MBs och planoch bygglagens lagkrav, samt efter ett tidigt samråd
hos länsstyrelsen 2010-08-25. Inom planområdet
bedöms de miljöaspekter som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Bedömningarna
inom vattenskyddsområdet fokuserar på
påverkan från förorenad mark, trafik och
klimatförändringar. Beslut om att lämna
ut planen för samråd togs 2014-06-24.
I granskningsskedet har planen arbetats
om utifrån samrådsyttranden och förslag
på nya områden/utvidgade för bebyggelse

Karta 1. Översiktskarta över planområdet
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har tillkommit. Miljökonsekvenserna bedöms i ett helhetsperspektiv utifrån
planens förslag och riktlinjer gällande påverkan på lokala-, regionala- och
nationella intressen, mål och riktlinjer. Bedömningar fokuserar på väsentliga
miljöaspekter. Kommande och pågående behovsbedömningar får visa om
det krävs mer detaljerade miljöbedömningar i samband med upprättande av
detaljplaner.
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Restriktioner vattenskydd
Primär zon
Sekundär zon
Tertiär zon
Markavvattning inom vattenskyddsområde
Markavvattning, tillstånd

Efter samråd med länsstyrelsen 2011-06-21 bedöms följande miljöfaktorer:
•

Naturmiljön (land- och vattenområden)

•

Kulturmiljön

•

Friluftsliv och naturrekreation

•

Klimatpåverkan

•

Hälsa och säkerhet (förorenade områden, trafiksäkerhet, miljöfarlig
verksamhet)

•

Samhällsekonomiska och sociala aspekter

I bedömningen beskrivs även påverkan på:
•

Miljökvalitetsnormer för vatten och buller, miljökvalitets- och
folkhälsomål

•

Riksintressen, skyddade områden och arter

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver åtgärder som vidtagits för att undvika
att betydande miljöpåverkan uppstår och var man kan förvänta sig en påverkan.
Konsekvensbeskrivningen ger även förslag på hur den förväntade miljöpåverkan
kan följas upp. Planen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid
framtida prövningar och beslut gällande områdets utveckling.
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Avgränsning i tid

Planen ska ligga till grund för en utbyggnad inom en 20-30 års period.
Bedömningar i MKB:n sträcker sig över samma tidsperspektiv. Eftersom
utredningsområdena i stadsmiljö kan rymma ett stort antal nya bostäder
beroende på val av bostadstyp, är det troligt att utbyggnaden sker under en
längre tidsperiod.
En avgränsning i tid och rum kan ibland komma att variera beroende på vilken
miljöaspekt som behandlas. Påverkan från verksamheter eller åtgärder kan visa
sig efter flera år medan andra kan uppstå direkt. Inte heller administrativa gränser
styr funktionella samband. En naturlig gräns kan vara ett avrinningsområde.
Faktorer som inte följer några för människan uppsatta gränser är föroreningar
i mark och vatten.
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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).

Avgränsning av alternativ

En miljökonsekvensbeskrivning (MB) ska enligt 6 kap 12 § identifiera och
bedöma rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och utbredning.
MKB:n ska även bedöma ett så kallat nollalternativ som beskriver det aktuella
områdets miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte
genomförs. Nollalternativet tar upp den samhällsutveckling som bedöms som
trolig om planens förslag inte genomförs inom den satta tiden.
I arbetet med fördjupning har olika alternativ prövats och ibland förkastats.
Detta dokument behandlar endast ett nollalternativ och ett planförslag.
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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.
Mycket stora positiva/negativa konsekvenser, betydande påverkan på ett
regionalt intresse eller på ett riksintresse.

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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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.

Nuvarande miljöförhållanden

I kapitlet miljökonsekvenser finns en kortare beskrivning av områdets nuvarande
förhållande för varje behandlad miljöaspekt. Mer ingående beskrivningar över
planområdets nuvarande förhållanden finns i plandelen.

Osäkerhet i bedömningarna
Om planförslagets strategier och riktlinjer för olika delområden följs i kommande
planering innebär det en större säkerhet avseende miljöbedömningarna.
Värderingarna grundar sig på planförslagets ställningstaganden som ska stärka
goda boendemiljöer, natur-, rekreation- och kulturvärden.
Något som kommunen inte har rådighet över men som kan påverka grundvattnet
negativt i planområdet är eventuell framtida utvinning av koncessionmaterial
från berggrunden.

BORGHOLMS KOMMUN

PLANFÖRSLAG OCH ALTERNATIV

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BORGHOLM – KÖPINGSVIK 2017

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.

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. Ytvattentäkten
är för sin kapacitet beroende av det infiltrerade vattnet och bedöms utgöra ett
större intresse än ökad trafik på flygfältet.

söder, skuggbildning från branten, minskad åkermark samt risk för påverkan på
kultur- och naturmiljön, intilliggande Natura 2000-område.
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.
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.

Åkerhagen, förslag till nya bostäder nedanför Drottning Victorias vilohem.
Jordbruksmark med problematik för uppträngande vatten från Landborgen i
15
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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
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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.
25A östra Borgehage, utvidgats, utredningsområde för bostäder på
jordbruksmark och för byutveckling.
25B västra Borgehage, tillagt, utredningsområde för bostäder på jordbruksmark.

Utredningsområden
Utvecklingstyp
Förändring i befintlig miljö
Förändring i obebyggd miljö
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2B
2C

10

25B

11
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12
15
19A 13A
20 13B
16
2122
14 17
18
23A
2423B
23C
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9B

25A

0

Karta 3. Föreslagna utvecklingsområden
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Planförslag

Planen utgår från kommunens visionsarbete som har definierats som, AttraktivaKreativa-Hållbara-och Företagsamma Borgholms kommun. Med visionerna
som grund och genom avvägning mellan olika intressen har planen fokuserat
på frågeställningar som:
Hur ska staden möta landet?
Hur ska staden växa?
Hur ska prioriteringar ske mellan olika värden?
För att uppfylla ovanstående vision har planen utgått från sex strategier:
•

Värna om kultur- och naturområden

•

En ren och giftfri miljö

•

Förtäta bebyggda områden

•

Värna om jordbruksmarken

•

Förlängd turistsäsong

Borgholm och Köpingsvik utgör tillsammans kommunens största
sammanhängande bebyggelse. På grund av tätorternas naturliga begränsningar
som kust och hav, vattenskyddsområde, Natura- 2000 område, jordbruksmark
och värdefulla kulturmiljöer föreslår planen i första hand en utbyggnad genom
förtätning. Planen föreslår riktlinjer för såväl ny som befintlig bebyggelse,
där särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer har delats in i 29 områden med
tillhörande riktlinjer och varsamhetskrav. Utgångspunkterna för Borgholm och
Köpingsvik ser olika ut. I Borgholm ligger fokus på att bevara och utveckla
den befintliga stadskaraktären och i Köpingsvik är stranden och väg 136 de
viktigaste utgångspunkterna.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BORGHOLM – KÖPINGSVIK 2017

Genom att i första hand förtäta orterna kan jordbruksmark och annan naturmark
sparas och den befintliga infrastrukturen utnyttjas och stärkas. Planens förslag
stärker Borgholms stad, genom att föreslå fler bostäder och handelsområden i
stadsmiljön. Behovet av nya verksamhets- och industriområden är stor i området.
Eftersom befintliga stadsnära verksamhetsområden föreslås för bostäder, handel
och lättare verksamheter behöver ny mark skapas för sådana ändamål. Söder
om Borgholm i anslutning till befintlig bebyggelse/industrimark föreslås ny
mark för verksamheter och industri.
Borgehage ligger i sydvästra fördjupningsområdet (nr 25 A och B) och föreslås
för bostäder och byutveckling. Byns unika läge och agrara historia ska vägas
in i utformningen av tillkommande bebyggelse. Hänsyn ska tas till siktlinjer
och utblickar från Övre Alvarsvägen. Ny bebyggelse föreslås även inom
strandskyddat område öster om Romvägen. Vid upphävande av strandskydd i
detaljplan krävs en redovisning av särskilt skäl för upphävande. I planförslaget
finns inget sådant skäl redovisat.
Förslag på nya bostäder i potentiellt eller förorenade områden kan stärka arbetet
för en ren och giftfri miljö genom att områden kan komma att saneras.
Planen föreslår utvecklingen av cykelturismen genom utbyggnad och
sammankoppling av nya cykelvägar.
Förbättrad trafikmiljö genom ny trafikplats vid länsväg 136, korsning vid infart
till tätorten och Borgholms slott, samt i Köpingsvik med rondell och säkra
övergångar.
Kommunens attraktiva upplevelsevärden som kultur- och naturområden utgör
ska värnas och helst stärkas och därmed även den biologiska mångfalden. I
områden med mycket höga naturvärden får ingen exploatering komma till
17
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stånd. Tätortsnära naturområden med betydelse som spridningsstråk undantas
exploatering.
Dagvattenhantering ska uppmärksammas i all planering och mark ska avsättas
för en biologisk rening. Gröna ytor i tätorterna ska sparas vilka kan översilas vid
hög nederbörd. Den tätortsnära kusten föreslås förbli orörd på grund av värde
för rekreation och friluftsliv samt för framtida stigande havsnivåer.
Utifrån inkomna synpunkter från samråd har justeringar och kompletteringar
gjorts inför utställning för både plandokument och MKB. Förändringar
gällande utredningsområden har tillkommit i granskningsförslaget.

Karta 4. Förslag till utvecklingsområden

18
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Planförslagets nollalternativ

Miljöbalken definierar nollalternativet för planer och program som en
beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om
planen, programmet eller ändringen inte genomförs. Detta innebär inte att
utvecklingen står stilla. Nollalternativet förutsätter att det sker en utveckling
samma takt som under det senaste årtiondet i Borgholm och Köpingsvik.
Utvecklingen speglar även intentionerna i översiktsplanen från 2002 och
flera nya detaljplaner har upprättats under de senaste åren. Obebyggd mark
i tätortenas närområde kan komma att tas i anspråk i alternativet. Inom
området finns det befintliga detaljplaner med outnyttjade byggrätter som kan
komma att bebyggas. Ett tidigare detaljplanerat område (Triangeln) skapar
förutsättningar för såväl befintliga som nya lättare verksamheter. Kommunens
intentioner har länge varit att planera för bostäder i yttre hamnen, vilket
innebär att dagens verksamheter på platsen måste flytta. Även planer för nya
bostäder öster om vårdcentralen håller på att realiseras. Det pågår även planer
på nya flerbostadshus för kvarteret Oden där de gamla mejeibyggnaderna ligger
samt att en ny detaljplan för bostäder i Kolstad har vunnit laga kraft. Troligen
är flera pågående projekt en effekt av fördjupningens samrådsförslag.
Sett till antalet permanentboende har befolkningen i Borgholms tätort och
Köpingsvik ökat något mellan 2000 till 2016. För Borgholm med cirka 100
personer och för Köpingsvik med cirka 30 personer. Nollalternativet innebär
att befolkningen kan öka något på sikt, men en sådan ökning beror till stor
del på om det finns tillgängliga bostäder för permanentboende, service,
övrig god infrastruktur, attraktiva närmiljöer samt arbetstillfällen och bra
pendlingsmöjligheter. Troligen innebär alternativet en större fragmentering av
naturmiljön, större ianspråktagande av jordbruksmark, mindre hänsyn till den
bebyggda miljöns olika värden och mindre fokus på klimatförändringar. En
risk är att planeringen sker utifrån exploatörers önskemål än utifrån platsens
förutsättningar.
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Förenlighet med översiktsplanen

Planområdet ingår i Borgholm-, Räpplinge- och Köpings socknar (ÖP 2002).
Planens förslag bedöms vara förenligt med Översiktsplanens riktlinjer. Planen
föreslår i första hand en förtätning av orterna inom detaljplanerade områden
innan nya markområden tas i anspråk vilket främjar en långsiktig hushållning
med naturresurser. I anslutning till befintlig bebyggelse föreslås även nya
utbyggnadsområden. Om fördjupningens riktlinjer följs kan natur- och
kulturvärden värnas samt att den biologiska mångfalden kan säkras och stärkas.
Förslag till vandrings och cykelleder bidrar till ökad tillgänglighet till natur och
kulturmiljöer.
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I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har närdemokratin stärkts genom
ett flertal välbesökta workshops och möten. Olika grupper i samhället har
getts tillfälle till dialog, som privatpersoner, elever från Slottskolan, PRO, SPF
Blåelden, SK Borgholms församling, IFK Borgholm, Framtid Borgholm och
LRF med flera.
I ”En vision av Öland 2015”, översiktsplan del 1, finns uttalade mål och strategier
för allmänna intressen som har legat till grund för kommunens översiktsplan
2002 vilken fördjupningen har tagit fasta på.

Ölands stora natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras och utvecklas så långt
detta kan ske med rimlig hänsyn till och utveckling av andra näringar som jordbruk,
turism och energiproduktion. Trots planens intentioner att minska intrång i
jordbruksmark pekar planen ut relativt stora områden (ca 72 ha) för bebyggelse
på jordbruksmark. Planens förslag stärker däremot planområdets övriga naturoch kulturvärden. Planen visar även på vikten av naturliga våtmarker, vilka kan
reducera näringsutsläpp till Kalmarsund.
Kommunens tätorter ska erbjuda attraktiva miljöer som lockar till inflyttning.
Planen skapar förutsättningar för bostäder som möjliggör för en ökad inflyttning
och ett ökat invånarantal. I och med att områdets natur- och kulturmiljöer får
ett stöd i planen kan tätorterna bli mer attraktiva för boende, besökare och för
turismen.
Kompletterande bebyggelse i områden med höga kulturvärden bör anpassas till
den befintliga i fråga om placering, storlek och utformning. Översiktplanens
områdesvisa riktlinjer och varsamhetskrav återspeglas i förslaget.

Utsikt från Kolstad Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Miljökonsekvenser
Kulturmiljö och landskapsbild
Nuvarande förhållanden och värden
I planområdet har människan format landskapet under mycket lång tid.
Borgholm, från tidigt 1600-tal och Köpingsvik från 800-talet är planområdets
två sammanhängande småskaliga kustnära tätorter. Vid 1816 fick Borgholm
stadsprivilegier och staden växte. Köpingsvik var under 1000-talet en viktig
handelsplats men som senare kom att hamna i Kalmar. En betydande del av
Köpingsvik är utgrävd och kunskapen om den vikingatida bosättningen i
området är stor. Idag har de båda tätorterna växt ihop och det kan vara svårt
att se var de båda samhällena slutar eller börjar. Där tätorterna tar slut går
landskapet snabbt över i ett öppet jordbrukslandskap med spridda mindre byar.
De många kulturbärande landskapselementen som åkerholmar, stenmurar,
alléer, öppna diken och fornlämningar i området vittnar om platsernas historik.
Utblickar över kusten och Kalmarsund kan upplevas från många platser längs
landborgen och från oexploaterade strandområden. I planområdet urskiljs
förutom stad, tätort och byar fem stora landskapstyper som kustlandskapet,
lövskogs- och tallskogsområden, alvaren samt ängs- och jordbruksmarker.
Borgholms slottsmiljö och Borgholms stads centrala delar är klassade som
riksintresse för kulturmiljövården.
I samband med planarbetet utförde Nyréns AB ett förslag till bebyggelseutveckling
för Borgholm och Köpingsvik. Förslaget beskriver sex karaktärsområden
i Borgholm, från 1817 fram till 2011. Planförslaget har utgått från orternas
historik och karaktäristiska egenskaper. I fördjupningen har därefter delar
av förslagen arbetats in och ytterligare områdesspecifika riktlinjer utarbetats.
20

Vasahuset Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planen beskriver 29 stycken karaktärsområden för både den bebyggda och
obebyggda miljön. Områdena beskrivs med förslag på olika varsamhetskrav.

Landskapskonventionen
År 2011 trädde den europeiska landskapskonventionen i kraft. Konventionen
omfattar alla typer av landskap, såväl stad som landsbygd. Visionen är att stärka
landskapets betydelse för människan och öka allmänhetens och det lokala
samhällets delaktighet i samhällsutvecklingen. Genom att förbättra skydd,
förvaltning och planering av det europeiska landskapet kan en rikare livsmiljö
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och ett hållbart samhälle skapas. Konventionen innehåller också en tydlig
demokratisk aspekt, och betonar vikten av att ge enskilda människor möjlighet
att påverka den omgivande miljön. En delaktighet i arbetet underlättar också
inför kommande planeringar.
Förändringar i landskapet uppfattas på många olika sätt, ofta varierar
upplevelsen beroende på vem betraktaren är. Förutom de öppna landskapen
som alvarmarkerna tillhör, är oftast stränderna och skogarna de värdefullaste
områdena för friluftslivet. Planområdet har många höga kulturhistoriska
värden med spår från såväl forntida som modern bebyggelse, där varje tidsålder
har betydelse för den befintliga bebyggelsemiljön.

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms innebära små till måttliga negativa konsekvenser för
kulturmiljön och landskapsbilden.
Sett ur ett helhetsperspektiv främjar planens övergripande strategier och
varsamhetskrav värden för kulturmiljön och landskapsbilden. Planen pekar
ut viktiga kulturmiljöer och karaktärsområden som inte får förvanskas, till
exempel Borgholms innerstad, Kungsgården, badortsvillorna och kallbadhuset
m.fl. De olika stadsdelarnas karaktär har analyserats med utgång från den
befintliga bebyggelsens historik och struktur och från dagens markanvändning.
Utifrån analysen har sedan kvarteren/bebyggelsens tålighet bedömts gentemot
en förändring. För Köpingsvik är Klinta radby, Köpings kyrka och Prästgården
med omliggande kulturmiljöer beskrivna som bevarandevärda. För identifierade
områden gäller att kulturvärden ska prioriteras enligt riktlinjer och att framtida
förändringar ska underordna sig dessa värden.
Trots planens intentioner kan visst ianspråktagande av mark innebära en negativ
påverkan. Nedan listas värden som har bedömts kunna påverkas negativt vid en
förändrad markanvändning.
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Område 6: I anslutning till Köpingsviks östra del föreslås ett område på ca 19
ha jordbruksmark för bostäder i kombination med lokal dagvattenhantering.
I samband med LOVA projektet pekas den östra delen ut som lämplig för
omhändertagande av dagvatten. Platsen ligger på öppen jordbruksmark där
det finns en fornlämning (boplats) daterad från sten-, brons- och järnåldern
(RAÄ Köping 187:1). Lämningen (ca 3,4 ha) ligger under jord och bedöms ha
ett relativt litet upplevelsevärde. Det kulturhistoriska värdet är sannolikt högt
med tanke på forntida bosättningsmönster och bebyggelseutveckling. I norra
delen av lämningen finns ett bronsåldersröse på 14 m diameter och 1,8 m högt.
Röset är beväxt med buskar och sly. Det vore positivt att ta fram röset som
upplevelsevärde. Jordbruksmarken är avdelad av stenmurar och trädridåer. Ny
bebyggelse i det norra området kommer särskilt att påverka landskapsbilden
då öppen jordbrukmark blir bebyggd. Planen föreslår även bostäder på en
äldre obebyggd detaljplan i södra delen av område 6. Även här finns en boplats
noterad. Mindre bebyggelse på platsen bedöms påverka landskapsbilden i lägre
grad. Läs mer under områdesskydd, Fornlämningar & Kulturmiljöer på sidan
50.
Område 23 - 24: Platsen utgör porten till Borgholms tätort med kulturmiljöer
som Vasahuset och Kungsgården och det öppna Slottsalvaret i väster. Inom
område 23 föreslås utökad plats för verksamheter. Då höjdskillnaderna är
relativt stora mellan alvaret vid länsväg 136 och område 23 bedöms sannolikt
inte nya byggnader på platsen dominera landskapet. Nya byggnader bör inte
tillåtas att höja sig över befintliga byggnader på platsen. Höjdskillnad från lv
136 och alvaret till Rosenforsområdet ligger på mellan ca 6- 8 m. Platsen består
av jordbruksmark ca 12 ha. Inom utredningsområdet finns det två avgränsade
fornlämningar på vardera 0,8 ha och 1,6 ha Inom området har också hittats flera
spridda fynd från t.ex. slagg och flinta.
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Område 24, Vasahuset har bedömts inneha höga kulturhistoriska värden.
Fördjupningen föreslår ett nytt kulturcentrum och även en ny trafiklösning till
Borgholms slott, Solliden och tätorten. En ny lösning kan komma att ta mark
i anspråk, vilket innebär att en fornlämning strax väster om länsväg 136 kan
komma att påverkas. Lämningen berör en yta av ca 2 600 kvm. Stenmurar på
platsen längs länsväg 136 är biotopskyddade då de ingår i jordbrukslandskapet.
En ny trafiklösning ställer sannolikt krav på arkeologiska utredningar.
Område 25 Borgehage: Planen föreslår områden för bostäder och
byutveckling. Borgehage består av en mindre radby från 1800-talets senare
hälft och områden med villabebyggelse. Öppna jordbruksmarker kan vara
känsliga för förändring. I Borgehage (25A och 25B) förslår planen ett större
ianspråktagande av jordbruksmark (ca 11 ha) i anslutning till radbyn och
kustområdet. Eftersom det finns markanta höjdskillnader på platsen så är
det östra området (25A), nedanför landborgskanten, mest utsatt för påverkan
på den öppna landskapsbilden. Odlad mark ersätts med bostäder och vägar.
Riktlinjerna är dock tydliga och gårdsmiljöerna ska beaktas vid en eventuell
byggnation. Jordbruksmarken är inramad i mindre skiften av stenmurar och
trädridåer. Stenmurar och odlingsrösen i odlingslandskapet är biotopskyddade
och en dispens från länsstyrelsen krävs för att ta bort dem. I angränsning till
område 25A, i norra delen finns tre fornlämningsområden noterade. Områdena
är relativt stora och är av typen boplatser. En exploatering av området ställer
sannolikt krav på arkeologiska utredningar.
I det västra området (25B) ramas jordbruksmark in av skog, trädridåer och
stenmurar. Området är 5 ha stort. Skogen utgör en viktig spridningskorridor
för kustädelövskogen och är värdefull för arter inom Natura-2000 områdena
Strandtorp i söder och Borga hage i norr.
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Borgehage sett från Kalmarsund, område 25 B i bakgrunden, Foto:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Placering av nya bostäder intill skog kommer innebära att de skuggas del av
dagen. Troligen kommer nya bostäder i Borgehage medföra krav på att träd/
skog ska tas ner för att både släppa in sol och få utsiktsblickar mot sundet.
Ny bebyggelse kan även innebära att t.ex. trädgårdsavfall mm dumpas i
naturområdena. Halva området i väster ligger även inom det utvidgade
strandskyddet om 300 meter. För att upphäva strandskyddet i en detaljplan
krävs att planerade åtgärder inte väsentligen förändrar livsvillkoren för djureller växtarter samt att särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB behöver uppfyllas.
Det ska även göras en intresseavvägning som visar att intresset av att ta området
i anspråk på det sätt som planen avser väger tyngre än strandskyddsintresset.
Områdena 1, 2, 3 och 9: Fördjupningen föreslår flera utredningsområden för
ny bebyggelse, utökade byggrätter och förtätningar. Dessa utgör relativt stora
områden där det kan ingå värdefulla objekt som stenmurar, odlingsrösen, grova
träd, eller andra objekt med betydelse för kulturmiljön och landskapsbilden.
Genom att i detaljplaneskedet beakta planens hänsynskrav för de olika
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delområdena kan faktorer som arkitektur, byggnaders placering, materialoch färgval, störningsskydd samt utformning av allmänna platser minska, och
negativ påverkan på kulturmiljö/landskapsbild kan undvikas. Gröna strukturer
mellan bebyggda områden kan i många fall vara nödvändiga att bevara för
att minska risken för betydande negativa påverkan på kulturmiljön. Sådana
områden är t.ex. nr 9 Kolstad- Furuhäll och Klinten.
Hävdade större områden som alvarmarkerna har en mycket stor betydelse för
Borgholms slott med omnejd. Planens förslag att förespråka djurhållning i
Kungsladugården bidrar till att underlätta hävden på de öppna alvarmarkerna
och att stärka landskapsbilden.
Exploatering av områden med fornlämningar ställer sannolikt krav på
arkeologiska utredningar. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen som beslutar om
undersökningens innehåll, omfattning och ambitionsnivå.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet bedöms innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för
kulturmiljön och landskapsbilden.
Även nollalternativet kan på sikt innebära förändringar i kulturmiljöer och
lanskapsbild då efterfrågan på bostäder är stor i området. Mark detaljplaneras
efter exploatörers önskemål istället efter platsens lämplighet. Kustnära bostäder
är särskilt åtråvärda. Vid ett högt tryck i ett nollalternativ kan tätortsnära
kustområden tas i anspråk för ny bebyggelse som kan påverka den öppna
strandmiljön mot Kalmarsund negativt.
I alternativet finns en risk för negativa effekter på kulturmiljön. Utan planens
riktlinjer för hur den bebyggda miljön ska hanteras kan osäkerheter uppstå
vid tillståndsgivning och vid detaljplaneläggning med negativa effekter
som följd. Risken består i att kulturhistoriska värden som byggnader och
fornlämningsmiljöer utgör inte uppmärksammas i sin helhet. Sambanden
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mellan dem kan förbises vid förtätningar och vid ianspråktagande av ny mark.
En ny plats som etableras för bebyggelse kan i en första studie visa sig lämplig,
men i ett senare skede innebära stor påverkan på befintliga kulturmiljöers historia
och karaktär. En analys över Borgholm och Köpingsviks bebyggelseutveckling
hade sannolikt inte tillkommit i detta alternativ. Även i ett nollalternativ kan en
genomtänkt gestaltning i detaljplaneringen minimera påverkan på värdefulla
kulturmiljöer.
Det är troligt att Kungsladugårdens användningssätt förändras från
djurhållning till annan verksamhet/bostäder i detta alternativ. Under åren har
flera utredningar gjorts avseende Kungsladugårdens omgivande natur- och
kulturvärden med syfte på att planlägga delar av området för bostäder. En
sådan utveckling kan öka risken för förlust av ett levande odlingslandskap och
samtidigt innebära mindre hävd av omgivande alvarmarker.

Naturmiljö, Landområden
Nuvarande förhållanden och värden
I planområdet finns varierande naturtyper med höga kvaliteter representerade,
som hävdade alvarmarker, ädellövskogar, ekmiljöer, våtmarker, friska gräsmarker
och hässlen. Flera ingår i områdesskydd som naturreservat, biotopskydd, Natura
2000-område och inom strandskyddat område. Här finns även Solbergafältet
som utgör ett ca 450 ha stort isälvsfält med mäktiga grusavlagringar. Formationen
ingår i länets naturmiljöprogram, klass 2 med mycket högt naturvärde. En stor
del av området är bevuxen med tall och i området finns ett aktivt skogsbruk,
bland annat i kommunens regi. Förutom betydelse för skogs- och jordbruket
har isälvsavlagringen flera intressen som uttag av grundvatten samt stora värden
för friluftsliv- och rekreation.
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Grönstruktur
Grönområden i städer och tätorter hänger på ett eller annat sätt ofta ihop och
bildar en så kallad grönstruktur som utgör värdefulla spridningskorridorer
för växter och djur och buffertzoner till större naturområden. I den fysiska
planeringen är det viktigt att se hur olika områden hänger samman, och
hur människor, djur och växter kan röra sig mellan dem. I samband med
fördjupningsarbetet har tätortsnära grönområden inventerats på sina natur- och
rekreationsvärden (2011, Ekologigruppen). Kompletterande inventeringar har
gjorts genom kommunens egen kompetens 2012-2013. Ett hållbart samhälle är
beroende av sammanhängande och väl fungerande grönstruktur med betydelse
för såväl ekologiska, ekonomiska som sociala värden. Planens intentioner är
att områdets kända värden ska hanteras i kommande planprocesser och att
framtida utformning ska ske med hänsyn till dessa. Större naturmiljöer som
lyfts i planen är de öppna odlingslandskapen, den obebyggda kustremsan med
friska strandängar, sandstränderna, tallskog och ädellövskog samt alvarmarkena.
Även mindre grönområden i tätorterna beskrivs som värdefulla.
Inventeringarna och efterkommande analyser utgör ett viktigt kunskapsunderlag
i fördjupningen. Analysen visar att flera grönområden inom Borgholms stad
har starka kopplingar till likvärdiga miljöer utanför stadsmiljön.
Fördjupningen beskriver 23 grön- och blåområden med fokus på grönstruktur,
bostadsnära natur, sociala värden samt upplevelsevärden. Planen beskriver
även samhällsnära områden för omhändertagande av dagvatten (blåområden).
Nytt i planeringen är betydelsen av ekosystemtjänster som är de produkter och
tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Områden
där ekosystemtjänster ingår kan vara vatten, klimatpåverkan och anpassning,
nyttoorganismer och människans hälsa. Flera ekosystemtjänster kan värderas
ekonomiskt. t.ex. så kan anläggande av dagvattendammar och våtmarker bidra
till ett renare hav.
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Objekt eller områden som har stor betydelse för planens naturmiljö
• Natura 2000- områden

• Gröna stråk längs kusten

• Naturreservat

• Naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen

• Biotopskyddade områden och

• Våtmarker och sumpskogar

nyckelbiotoper
• Ekmiljöer
• Gamla grova träd, alléer
• Öppna sandiga marker

• Artrika gräs- ängs och betesmarker
• Småbiotoper som stenmurar, småvatten
och träd i odlingslandskapet
• Ålgräsängar

Biologisk mångfald
Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, en konvention om biologisk
mångfald, där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald och använda
den på ett uthålligt sätt, dvs så att den inte förstörs eller tar slut.
I planområdet ingår värdefulla naturmiljöer sett ur ett nationellt, regionalt och
kommunalt perspektiv där värdena består av naturtypens sällsynthet, storlek och
kontinuitet. Innebörden av begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen
av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika
arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Detta innebär att naturtypen
kan ha varit opåverkad av människan under en lång tid eller så är mångfalden
ett resultat av mänsklig påverkan. Exempel på detta är naturskog (uppkommen
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genom naturlig föryngring), en samling grova ihåliga ädellövträd och artrika
betesmarker.
Övriga arbeten i fördjupningsområdet som kan stärka den biologiska mångfalden
är olika LONA projekt som t.ex. en Trädvårdsplan och trädvårdspolicy för
Borgholms stad, Prästhag- restaurering av ett tätortsnära naturområde med
ädellövträd och hassel och Sjöstugeudden- ett grönt strövområde i Borgholm.
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som går i väst- ostlig riktning. Ny bebyggelse på platsen kräver utfyllningar
och avvattningar för att kunna säkerställa ny bebyggelse och infrastruktur från
stigande havsnivåer. Sådana åtgärder kräver dispens och tillstånd enligt 11 kap
MB.

Områden där naturmiljön bedöms kunna påverkas negativt vid bebyggelse
beskrivs nedan.

Eftersom planarbete pågår är platsen väl inventerad på sina naturvärden
och det har utförts flera artinventeringar och en artskyddsutredning då det
visat sig att området hyser arter som är skyddade enligt artskyddsdirektivet
(2015 Calluna AB, 2016 Ecocom AB). Syftet med utredningarna var att på
artnivå bedöma de olika arternas förekomst i området genom identifiering
av förekommande habitat, spridningsvägar och barriärer. Utredningarna
omfattade även förslag på ekologiska anpassningar av detaljplanens
utformning samt rekommendationer i samband med anläggningsarbeten vid
ett genomförande av planen. Artskyddsförordningen har sitt ursprung i EU:s
fågeldirektiv samt i art- och habitatdirektivet. Bestämmelserna har inarbetats i
svensk lagstiftning genom 7 och 8 kap. MB, förordningen om områdesskydd
samt artskyddsförordningen. Direktivens övergripande syfte är att bibehålla
och säkra den biologiska mångfalden genom att bevara eller återställa gynnsam
bevarandestatus (det vill säga bevara livskraftiga populationer), samt att
bevara naturligt förekommande livsmiljöer för de arter och miljöer som finns
listade i direktivets bilagor, (Naturvårdsverket 2016). Läs mer under kapitlet
Artdirektivet & Artskyddsförordningen.

Område 7 Solbergamarken med kustområde: område för ny bebyggelse
(7B) och för omhändertagande av dagvatten. En detaljplan för områdena är
under framtagande. Stora delar av området ligger lågt i förhållande till kusten
(under 3 möh) med de lägsta områdena i norr på ca 0,5-1 möh Tidvis är
området mycket blött då vatten från klinten i söder tränger upp från marken
samt vid högvattenstånd. En kustnära våtmark finns i områdets nordöstra
del som troligen tidvis har inslag av brackvatten. I området finns även flera
vattenförande mindre diken och hålor. Områdena delas av en promenadstig

Arter som hittats inom områdena är långbensgroda, mindre och större
vattensalamander, åkergroda, vanlig padda, trollpippistrell, dvärgfladdermus,
törnskata, och ängspiplärka m.fl. Ingående arter som har bedömts riskera
att påverkas negativt av föreslagna åtgärder har utretts i en fördjupad studie
gällande artskydd (2016 Ecocom). De har i sin utredning gjort följande
bedömning för de groddjursarter som förekommer i området, för framförallt
långbensgroda och större vattensalamander, kommer detaljplaneförslaget sannolikt
att innebära en påverkan på individer och lekvatten, vilket kommer att påverka

Planförslagets konsekvenser för landområde
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära små till måttliga negativa
konsekvenser på landområdets naturmiljö, grönstruktur och på biologisk mångfald.
Bedömningen grundar sig på att fördjupningens förslag och riktlinjer följs och
att identifierade värdeområden kvarstår.
Förslaget bedöms i sin helhet ta hänsyn till områdets naturmiljöer där
naturvärden och grönstrukturen har beaktats och vägts mot en förändrad
markanvändning. Men planen förespråkar även ny bebyggelse, utvidgning av
bebyggda områden samt förtätning inom eller i anslutning till värdefulla
naturmiljöer som Solbergamarken, Furhäll, Klinten och Borgehage.
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arternas bevarandestatus på lokal nivå. Området vid Solberga är redan i dagsläget
isolerat och fragmenterat och spridningsvägarna till och från området är begränsade.
Områdets rådande förutsättningar innebär därför att det finns risk för en utarmning
för dessa arter oavsett exploatering.
Utredarens bedömningen är att området redan idag är fragmenterat och att
det finns liten möjlighet för kräldjuren att sprida sig. Faktorer som listas och
kan påverka arterna negativt är att man ersätter lera till mer genomsläppligt
utfyllnadsmaterial vilket kommer att torka ut de fuktiga delarna i områdets
norra del, igenfyllning av dagvattendike och att en exploatering kan innebära
ytterligare isolering och fragmentering av området.
För att motverka negativ påverkan föreslår utredningen en restaurering av den
naturliga våtmarken, anläggande av dagvattendammar i områdets norra del och
bebyggelse i söder (7B). En viktig faktor är att planera för spridningskorridorer
söderut i område 7B för att stärka områdets kvalitéer som grodlokal. Länsväg
136 är dock en stark barriär och utredningen föreslår en grodpassage under
vägen.
Utredningen rekommenderar ytterligare åtgärder för att minimera påverkan,
t.ex. så ska dammar placeras på rätt ställen och utformas med en grund zon mot
lövskogsområdet och att dammarnas djup ska variera. Anläggningsarbeten ska
utföras under rätt tid på året för att undvika att individer dödas. Detta innebär
att månaderna februari-oktober ska undvikas vilket är den tiden som omfattar
lek- och larvperiod för flera groddjursarter. Dammarna får endast tillföras
sötvatten som inte är förorenat och utan inblanding av fisk och kräftdjur.
Utformning av dammarna bör även tas i samråd med expertis. I möjligaste mån
ska även naturligt förekommande vattensamlingar och diken sparas. Dammar
för uppsamling av dagvatten från gator och fastigheter och dammar avsedda för
grod- och kräldjur ska vara åtskiljda.
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Inom området återinträder 100 meter strandskydd och planerade åtgärder som
väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter behöver prövas samt
att särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB behöver uppfyllas. Det måste även
göras en intresseavvägning som visar att intresset av att ta området i anspråk på
det sätt som planen avser väger tyngre än strandskyddsintresset.
Utredningsområde 9A i Köpingsvik har utvidgats och går in över Köpings
klint i nordost. Området är ca 1,6 ha stort och ingår i länets naturvårdsplan
(N 8) som har bedömts inneha högsta naturvärde. Platsen är obebyggd och
utgörs av ett mindre skogsparti samt betesmark och ligger i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse. Skogklädda partier inom utredningsområdet kan
utgöra viktiga spridningskorridorer för kräldjur. Området tangerar ett hässle
i söder (N14, klass 2). Avsikten är att inte gå in på naturmarken. Hässlet har
en rik svampflora med flera rödlistade arter. De södra delarna är mycket blött.
Hässlet bör helt undantas från bebyggelse eftersom svampfloran är beroende av
områdets naturmiljö. Eventuellt kan försiktig röjning och hävd gynna områdets
arter.
Område 25A och 25B Borgehage: ligger cirka 200 meter norr om Natura
2000- området Strandtorp. Rester av ädellövskogen mellan föreslaget område
och kusten i väster har stor betydelse för naturaområdets växt- och djurliv då
det utgör en viktig spridningskorridor vid kusten. Skogsområdena är endast ett
hundratal meter breda på sina ställen och splittras av jordbruksmark. Åtgärder
som avverkningar och bebyggelse i denna del av planområdet kan innebära
svårigheter för skogslevande arters möjligheter att sprida sig längs kusten. I
området finns flera rödlistade arter noterade (Artportalen) som hasselbock
(NT, nära hotad), långbensgroda (VU, sårbar), Stenfrö (NT), åkermadd (EN,
starkt hotad), knölvial (VU) samt skugglosta (VU), hasselsnok (VU) med flera.
Ca 2 km norrut vid kusten ligger Natura 2000-området Borga hage.
Innan områdena kan bli aktuella för en detaljplanering krävs en kartläggning
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av områdets naturvärden, samt vilka åtgärder som måste till för att undvika
negativ påverkan på arternas livsmiljöer och eventuellt påverkan på natura
arternas bevarandestatus. Mer än halva område 25B ligger även inom det
utvidgade strandskyddet. Skyddet syftar till att bevara områden för det rörliga
friluftslivet samt att bevara djur och växters livsmiljöer. Planerade åtgärder som
väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter behöver prövas samt
att särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB behöver uppfyllas. Det måste även
göras en intresseavvägning som visar att intresset av att ta området i anspråk på
det sätt som planen avser väger tyngre än strandskyddsintresset.
Det finns en risk att skogsområden och andra viktiga strukturer som stenmurar
kan komma att påverkas vid ny bebyggelse på platsen. Kustädellövskogen
ingår även i länets naturvårdsplan ”Kustädellövskogen mellan Borgholm och
Halltorp”, klass 1, högsta naturvärde.
Grönstrukturen i samhällena har stor betydelse för att de ekologiska
processerna ska fungera. Hur stora grönstråken ska vara är beroende av arternas
spridningsbenägenhet. I vissa fall kan även åtgärder i naturmiljöernas utkanter
ge upphov till negativa konsekvenser. En svårspridd art som är beroende av
opåverkade skogar kan behöva över 100 meters bredd, medan andra mer
lättspridda skogsarter nöjer sig med några tiotals meter (2011, Ekologigruppen
AB).
Den obebyggda kuststräckan som beskrivs under område 3 (Grön- och
Blåstruktur) i plandelen bedöms ha en stor lokal betydelse för områdets växtoch djurliv eftersom strandnära öppna marker utgör skyddsvärda miljöer.
Planens intentioner är att större delen av den obebyggda kustremsan ska vara fri
från exploatering. Konsekvenserna kan bli stora för växter och djur om gröna
områden längs kusten byggs igen.
Öppen mark. Faktorer som i ett längre perspektiv generellt ger negativa
konsekvenser på naturmiljön är igenväxning av öppen skog och mark. Det är
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viktigt att de större hävdade ängs- och alvarmarkerna fortsätter att betas för att
bevara det rika växt och djurlivet. Planens intentioner med fortsatt djurhållning
i Kungsgården har en stor regional betydelse för omgivningens naturvärden.
Naturvärden i öppna sandiga marker är starkt knuten till tidigare brukade eller
hävdade marker.
Solbergafältet är till stor del bevuxet med tall. Rödlistade sandlevande
arter som har noterats på fältet är bl.a. klubbfibbla (EN) som växer främst i
kalkfattiga sandiga åkrar, grustag eller på jordhögar, och fältsandbi (EN), som
förekommer på sandiga stäppliknande marker. Ett relevant hot mot arter knutna
till sandmarker är upphörande av trädesbruk och igenplantering av sandfält.
Fördjupningen förespråkar ingen ändrad markanvändning på Solbergafältet.
Däremot kan upphörande av jordbruk och ett hårt skogsbruk missgynna arter
inom området. Då kommunen äger en stor del skog i planområdet finns också
möjlighet till rådighet vid avverkningar och lämplig skötsel av densamma.
Övriga naturmiljöer som hyser skyddsvärda arter är exempelvis småvatten,
grova träd, lövskogspartier, ängs- och betesmarker samt sandiga och stenbundna
miljöer ska uppmärksammas i fortsatt planarbete.
Genom planens ställningstaganden kan större hänsyn tas vid kommande
exploateringsföretag, vilket leder till mindre negativa konsekvenser. För att
minska risker för betydande negativa konsekvenser bör naturmiljöer med höga
ekologiska och biologiska värden helt undantas från exploatering.

Nollalternativets konsekvenser på landmiljön
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser på naturmiljön och grönstrukturen.
I alternativet finns risk för att värdefull naturmark i tätortsområdena och
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i dess utkanter kan komma att bebyggas eftersom ett helhetsperspektiv för
grönstrukturen saknas. I en tätortsutveckling kan det oftast vara en enkel väg
att gå att ta mindre gröna områden i anspråk för bebyggelse. Motivet kan vara,
att eftersom det finns så stora gröna områden att tillgå i tätorternas utkanter har
de mindre gröna områdena med grova träd, busk- och gräsmarker inte så stor
betydelse för naturmiljön, och kan därför vara lämpliga att bebygga. Vikten av
att bevara gröna områden och stråk i tätorter och kustområden kan då förbises.
Planen visar på ett helhetsperspektiv för naturmiljöns betydelse på ekologiska
samband. I nollalternativet riskeras också en ökad fragmentering av naturmiljöer
och i förlängningen även av artbestånd. Igenväxning är en faktor som kan ge
stora negativa konsekvenser. Som ett led i den fördjupade översiktsplanen har
statusen på flera naturområden bedömts och behovet av röjning eller hävd
påtalats, vilket troligen inte skett i ett nollalternativ (2011 Ekologigruppen AB).
Kommunen har dock inte rådighet över alla inventerade marker.
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Naturmiljö, vattenområden

Utredningsområde för samhällsnära våtmerker

Utanför kusten finns viktiga ålgräsängar. Ålgräs, eller Zostera marina, har
en viktig ekologisk funktion då den fungerar som skydd och lekplats åt
fisk som ål och torsk. Det har visat sig att ålgräs minskar på många platser.
Troligen beror minskningen på övergödning och utfiske, vilket leder till att
snabbväxande alger täcker bladen och minskar tillgången till ljus för ålgräset
(2012, TOXICON AB). Hur det ser ut i Kalmarsund är lite mer osäkert. Staten
tog fram en utredning 1996 som säger att ”utbredningen av ålgräsängar skall
fram till år 2000 vara oförändrad eller ha ökat, jämfört med dagsläget” (SOU
1996:153). Med tanke på dess betydelse för produktion av fisk har ängarna en
viktig ekonomisk betydelse för samhället.

Norr

0

1

2

3

Karta 5. Utredningsområden för dagvattenhantering
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4 Kilometer

Inom planområdet finns det flera diken/bäckar vars vatten leds ut direkt till
Kalmarsund. Tidvis kan vattenflödet vara stort. Den lokala dagvattenhanteringen
har inte kapacitet att ta hand om vattnet vid exempelvis häftiga regn och stor
snösmältning. För att minska näringsläckage till Kalmarsund undersökte
kommunen i ett LOVA projekt (Lokal vattenvård) 2012, lämpliga platser vilka
kan fungera som tätortsnära våtmarker. Där lämpligheten bedömdes som högst
är vid Tings Ene och Rosenfors. Andra områden som bedömdes som lämpliga
för vidare utredningar är Källingemöre (öster om planområdet), Solberga,
Solbergamarken, Linden-Rönnen och Mejeriviken. Det är viktigt att notera att
inga kvalitativa analyser har gjorts i utredningen och att förslagen därför kräver
en närmare studie utifrån lämplighet som fördröjningsmagasin för dagvatten.
Läs mer under avsnittet Miljökvalitetsnormer för vatten.
Stora delar inom fördjupningsområdet är känsligt för påverkan av kväve
och fosfor. Påverkansfaktorer kan vara utsläpp från reningsverk, läckage från
jordbruksmark, äldre enskilda avlopp samt från dagvatten.
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Planförslagets konsekvenser på vattenmiljön
Planförslagets konsekvenser bedöms sammanfattningsvis innebära små till
måttliga positiva konsekvenser på områdets vattenmiljöer.
En stor del av Öland har tidigare dikats ur, vilket innebär att avrinningen av
ytvatten till Kalmarsund tidvis är stor inom planområdet. Planens förslag kan
innebära positiva konsekvenser för kustvattenmiljön eftersom förslaget pekar
ut områden där fördröjningsmagasin kan anläggas. Våtmarker fungerar som
naturliga reningsverk i landskapet och genom att skapa eller restaurera naturliga
våtmarker kan växter ta upp näringsämnen, vilket i sin tur minskar läckage av
övergödande ämnen till kustvattnet.
För att gynna mångfalden i våtmarken kan det krävas skötsel så att den inte växer
igen. Varje område som blir aktuell att användas för rening av dag- och ytvatten
ska inventeras på sina naturvärden för att utesluta negativ påverkan på platsens
växt- och djurliv.
Planens förslag innebär sannolikt inte att kustvattnet (M n Kalmarsunds
utsjövatten) uppnår god ekologisk status till 2027 enligt miljökvalitetsnormerna
eftersom påverkansområdet är stort. Däremot kan förslaget innebära en lokal
förbättring genom minskade näringsutsläpp om vattenfördröjande åtgärder sätts
in på rätt plats, läs mer på sidan 53 om miljökvalitetsnormer för vatten.

Nollalternativets konsekvenser på vattenmiljön
Alternativet bedöms innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för områdets
vattenmiljöer. Det saknas ett större grepp på planområdets vattenmiljöer och
dagvattenhantering i detta alternativ. Tidvis är flödet av yt- och dagvatten
stort till Kalmarsund. Behov av att avsätta mark i tätorterna för lokalt
omhändertagande av yt- och dagvatten saknas i nollalternativet där effekten av
översvämningar kan innebära stora samhällskostnader.
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Friluftsliv och rekreation
Nuvarande förhållanden och värden
I planområdet finns goda förutsättningar för människor att vistas i varierande
naturmiljöer. Här finns närhet till skog, vatten, stränder och öppna marker.
Större sammanhängande skogsmarker med betydelse för friluftslivet utgör
tallskogen på Lindby-Solberga fältet och den kustnära ädellövskogen. Båda
områdena har ett stort stigsystem, det tidigare har även många små skogsvägar.
Ett annat öppet strövområde är Slottsalvaret med Borgholms slott och Solliden
som målpunkter. Längs kusten och uppe på landborgen löper flera välanvända
småvägar och stigar.
En viktig företeelse är strandpromenaden som sträcker sig från Borgholm i
söder till Köpingsvik i norr. På sträckan finns det ett par passager som hindrar,
försvårar eller upplevs som mer eller mindre privata av allmänheten. Sådana
områden bör göras tillgängliga. Köpingsvik är även uppmärksammat för sina
fina sandstränder och härliga bad.
Borgholms kommun arbetar med ett projekt för att gynna cykelturismen,
Ölandsleden, vars mål är att göra Öland till en av landets allra främsta
cykeldestinationer med hög internationell standard. Parallellt med det arbetet
pågår en regional cykelstrategi som syftar till att stärka sambanden mellan
skolorter. I samband med dessa arbeten föreslår planen en ny cykelled mellan
Rälla och Borgholm- Köpingsvik. Åtgärderna syftar till att bygga en trafiksäker
och attraktiv cykelled från norr till söder.
Platser med höjdskillnader och vyer är speciellt värdefulla för människans
upplevelse av landskapet. Värden för friluftsliv, rekreation och turism
sammanfaller till stor del med listade områden och objekt under tidigare
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behandlade avsnitt för landskap samt kultur- och naturmiljön. Förutom de
större skyddade naturområdena har flera områden bedömts utifrån rekreativa
strukturer, nårbarhet, fysisk och upplevd tillgänglighet och orienterbarhet (2011
Ekologigruppen AB, 2013 LONA). Ett allmänt intresse är att en god livsmiljö
ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora positiva
konsekvenser för friluftsliv och rekreation.
I helhet bedöms planförslaget innebära positiva effekter för friluftsliv och
rekreation. Planen föreslår bibehållen och utökad tillgänglighet till stränder
och vandringsleder. Kustremsan mellan Borgholm och Köpingsvik beskrivs i
planen som ett sammanhängade rekreationsstråk. Kustremsan är mycket viktig
för samhällenas fortsatta utveckling och för planområdets friluftliv. Planens
förslag att undanta områden närmast kusten för vidare bebyggelse gynnar
friluftsliv, rekreation och turism i stor utsträckning.
Kustremsan splittras dock upp av ett flertal hinder som t.ex. Sollidens
slottsområde som utgör ett skyddsobjekt. Områden som däremot kan förbättras
med hänsyn på tillgänglighet är Solbergamarken, campingområde vid Blå Rör
(en mindre camping med begränsad genomsläpplighet), stenbrottet i Kolstad,
våtmark- och sumpskogsområde i Kolstad, Prästhag och Kapelludden.
I inventeringen (Ekologigruppen AB, 2011) bedömdes Kapelludden,
Solbergamarken, och markerna öster om Klinta bodars väg som halvprivata
till privata. Yttranden från bofasta uppger att ”Även öppna grindar är också
ett hinder.” Vid Klinta ligger campingytor strax intill stranden vilket gör det
mycket svårt att passera för allmänheten. På några platser är allmänheten
tvungen att gå ut i vattnet för att passera.

Prästhag, Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Områden utsedda för ny bebyggelse där rekreation och friluftsliv kan påverkas
negativt listas nedan:
Område 25, Borgehage: Kustremsan i väster samt Övre Gärdesvägen i
öster utgör promenadstråk i området. Jordbruksmarken i öster är genom sin
höjdskillnad från Övre Gärdesvägen känslig för exploatering. Ny bebyggelse
kan bli framträdande i det öppna landskapet då höjdskillnaden ligger på ca
20 m från öster till väster. Området i öster används aktivt för skidåkning när
klimat och väder tillåter det. Ny bebyggelse och infrastruktur i öster kan påverka
landskapsbild och utblickar. Planen tydliggör att områdena har höga natur- och
kulturvärden. Däremot är inte det västra området usett som särskild värdefull
kuststräcka i fördjupningen. Utredningsområdena ligger inom riksintresse för
natur- och kulturmiljön.
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Område 7, 8, 9C och 11: Ny bebyggelse och förtätning kan innebära att
rekreationsvärden försämras samt att befintliga utsiktsblickar försvinner eller
störs. I planen prövas förutsättningar för mindre bebyggelse på Solbergamarkens
södra del (7A). Bebyggelsen föreslås ligga längre in mot land i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse. För att undvika negativa konsekvenser bör förtätning
ske i mindre skala och ny bebyggelse vara låg då marken kräver utfyllnad innan
exploatering kan ske. Detaljplanering pågår i området.
För ett antal samhällsnära natur- och kulturområden krävs det strukturella
åtgärder för att uppnå en god tillgänglighet såväl fysisk som upplevd.
Kommunen har inte alltid rådighet över dessa områden därför är det svårt att
bedöma om förslagen kan eller kommer att genomföras.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser för friluftsliv och rekreation.
Värden för friluftsliv är ofta kopplade till värden för natur- och kulturmiljöer.
Påverkas dessa värden negativt påverkas även friluftsliv- och rekreation. Eftersom
Borgholm och Köpingsvik är två kustnära samhällen kan det i nollalternativet
vara naturligt att utveckla den kustnära bebyggelsen. Vikten av tillgängliga
orörda strandområden kan då förbises. I nollalternativet finns en större
föreslagen utbyggnad av bostäder i Borgholms hamn. En sådan utbyggnad
kräver också tillgång till fria ytor för rekreation och friluftsliv. Det finns en risk
att viktiga intilliggande rekreativa stråk som stigar och grönområden för lek och
promenader glöms bort vid en tätortsutveckling.

32

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BORGHOLM – KÖPINGSVIK 2017

Hälsa och säkerhet
Miljöfarliga verksamheter
Nuvarande förhållanden och risker
I planområdet finns det flera verksamheter som är anmälnings- eller
tillståndspliktiga enligt MB. Sådana verksamheter kan ge upphov till störningar
som buller och lukt. De kan också innebära risker för närliggande bostäder vid
hantering av miljöfarliga och explosiva ämnen. Även gamla deponier klassas som
miljöfarlig verksamhet enligt MB. Se identifierade miljöfarliga verksamheter i
faktarutan samt rekommenderade skyddsavstånd till bostäder (Bättre plats för
arbete, Boverkets allmänna råd 1995:5).
Inom fördjupningsområdet finns det ett aktivt jordbruk med 29 identifierade
lantbrukscentra. Lantbruk med djurhållning kräver att det finns tillgång till
både bete och mark att sprida gödsel på. Där det finns begränsningar för
spridning av gödsel är inom vattenskyddsområden och nära tätortsbebyggelse.
Jordbruket kan ge upphov till störningar som buller, allergener, lukt och flugor.
Fragmentering av odlingslandskapet kan också försämra möjligheterna till
en effektiv drift. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för
bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det
förutsätter att ingen annan mark kan användas för att tillgodose behovet på ett
tillfredsställande sätt enligt MBs tredje kapitel, fjärde paragraf (3:4 MB).
Inom detaljplanerat eller tätbebyggt område krävs särskild hänsyn eller tillstånd
vid spridning av naturgödsel, exempelvis så ska nedmyllningsaggregat användas
för att minimera lukt. I primärt vattenskyddsområde är det gödslingsförbud,
gäller för både natur- och konstgödsel. I sekundärt vatttenskyddsområde krävs
tillstånd för att gödsla med naturgödsel. Gödsling får bara ske enligt lagstiftade
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datum och inte på tjälad, snötäckt eller vattenmättad mark.
När det gäller spridning av bekämpnings- och växtskyddsmedel som kan nå
grund- och ytvatten är spridningen reglerad. Det finns regler för vilka avstånd
som gäller för spridning vid bebyggelse eller annans mark, vattendrag, diken,
stenmurar, naturmark osv. För kemikalier gäller att tillstånd krävs för spridning
inom vattenskyddsområde. För övriga områden gäller regler för skyddsavstånd
till omgivningen (Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning NFS 2015:2). Det
finns fasta avstånd som fastställts till objekt och beräkning av vindavdrift ska ske
vid spridningstillfället.
Inom planområdet finns ett flertal enskilda avlopp varav ett antal är bedömda
som otjänliga.
Gamla deponier kan även de räknas som miljöfarlig verksamhet även om de
inte tar emot något nytt avfall, vilket beror på att föroreningar fortsätter att
läcka ut till mark och vatten. Deponier behandlas fortsättningsvis i kapitlet
om Förorenade områden. Det är kommunens ansvar att undersöka och bedöma
risker vilket ska ingå i den kommunala avfallsplaneringen (Naturvårdsverkets
föreskrifter 2006:6).
Ett viktigt syfte med planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) är att reda
ut och förebygga problem vid kommande bygglovgivning och exploatering. Ett
av kraven i PBL är att kommunen ska beakta både allmänna och enskilda
intressen, att göra sk intresseavvägningar. Här ställs också krav på att kommunen
ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter. Kommunen
ska i största möjliga utsträckning undvika och/eller förebygga olägenheter
gentemot grannar i samband med planläggning eller vid prövning av bygglov
(2 kap. 5, 9 § § PBL, 2011 Boverket)

Kungsgården, Foto Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planförslagets konsekvenser
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).
Förtätning av Borgholms stad innebär att störningar kan uppstå från befintliga
miljöfarliga verksamheter som avloppsrenings- och fjärrvärmeverk. Störningar
bedöms främst uppstå vid transporter till och från verksamheterna samt vid
lossning och lastning. När industrimark omvandlas till bostadsmark eller
när bostäder planeras i anslutning till ett sådant ska skyddsavstånden vara
tillräckliga. Ska man blanda verksamheter och bostäder i samma område
behöver man visa att detta ska kunna ske utan att störningar uppstår. Nya
störningar kan uppstå då en befintlig verksamhet behöver utvidgas, på samma
gång som ny teknik kan minska desamma. En detaljplan kan reglera tekniska
skydd mot störningar och risker som t.ex. högsta tillåtna ljudnivåer. En viss risk
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finns att en blandning av handel och verksamheter tillsammans med bostäder
kan innebära begränsningar för företagen att utvecklas.
Verksamheter som kan verka störande på nya bostäder
Lantbruk, Avseende lantbrukens utvecklingsmöjligheter bedöms planförslaget
sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för
lantbruket. Planens riktlinjer är att beslut om skyddsavstånd mellan nya
bostäder och befintlig djurhållning ska alltid anpassas till varje situation
samt med utgångspunkt att nya bostäder inte ska inkräkta på lantbrukens
utvecklingsmöjligheter. Ett sådant ställningstagande kan underlätta jordbrukets
utövande och minimerar risk för framtida störningar. Trots detta kommer nya
bostäder att förläggas intill eller på jordbruksmark där aktivt jordbruk pågår.
Djurhållning kräver betesmarker, rasthagar, stallar, gödselanläggningar och
förvaringsutrymmen för foder. Påverkan på omgivningen kan ske genom buller
från fläktar och maskiner, damm från åkermark, lukt från gödsel, djur och
foder samt innebära problem med flugor. Sådana störningar kan bara delvis
elimineras. Trots Borgholms kommuns intentioner i gällande översiktsplan
(2002) som säger att ”I dagens lantbruk uppstår både positiva och negativa
effekter för omgivningen. Den som söker sig till en levande miljö för att bosätta
sig permanent eller på sin fritid måste vara medveten om dessa effekter och se dem
som givna förutsättningar” så faller det på den enskilda verksamhetsutövaren
att undanröja ev. framtida störningar.
Fjärrvärmeverk, avloppsreningsverk, Utvecklingsområden för bl.a bostäder
föreslås i närhet till fjärrvärmeverk och avloppsreningsverk, område 10-11.
Skyddsavstånd till fjärrvärmeverk är beroende av vilket bränsle som används.
I Borgholm används både olja och fastbränsle. Om hanteringen av fastbränsle
inte ger störningar t.ex. genom inbyggnad kan skyddsavståndet minskas.
Lossning sker idag inomhus. Inom byggnaden finns även en elångpanna som
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Identifierade miljöfarliga verksamheter samt rekommenderade skyddsavstånd till
bostäder
• Avloppsreningsverk, ca 17 000 pe: ca 300- 500 m.
• Bussterminaler med permanent uppställning: 200 m
• Drivmedelsstationer: 100 m.
• Fjärrvärmeverk, olja eller fastbränsle: 50- 200 m.
• Flygfält med mindre plan: riktvärden för buller utomhus ska följas
• Småbåtshamn: ca 50 m
• Lantbruk och djurhållning: ca 500 m
• Pumpstationer som betjänar >25 personer: 50 m
• Tillverkning- och processindustrier, småindustri: ca 200- 300 m
• Verkstadsindustrier, tex bilverkstad och lackering: mellan 50- 400 m
• Vindkraftverk: beroende på vindförhållanden, ca 1000 m

dock inte är i bruk. Värmeverket generar rök men rening av gaserna sker och
vattenbegjuts. Utomhus finns uppställda containrar för aska mm och även
parkering för avfallsbilar.
Ny bebyggelse planeras i närhet av avloppsreningsverket vilket kan medföra
olägenheter som lukt mm. För båda verksamheterna krävs transporter till och
från anläggningarna samt lossningar av last, vilket kan innebära buller.
Konservfabrik, I anslutning till fjärrvärmeverket ligger Borgens konservfabrik.
Verksamhet består av livsmedelstillverkning utav konserver som förpackas inom
fabriken. Fabriken har transporter med lastning och lossning, vilket innebär att
buller kan förekomma.
Hamnverksamhet, I Borgholm finns en småbåtshamn belägen intill Strand
Hotell med plats för 150 småbåtar. Verksamheten kan innebära buller och
utsläpp av oljor mm till vatten.
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Lättare verksamheter och handel, Befintliga verksamheter som bilverkstäder,
och handel m.fl. finns inom flera utredningsområden som 10-13. I område 13
återfinns bl.a. bil- och billackeringsverkstad, bilhandel och drivmedelsstationer.
Beroende på var fler bostäder tillkommer kan ev. vissa verksamheter begränsas.
Redan idag kan skyddsavstånd mellan vissa pågående verksamheter och
bostäder vara för litet.
Kommande detaljplaner ska visa att en blandning av bostäder och verksamheter
kan ske utan att störningar uppstår på bostäder och att befintliga verksamheters
utveckling inte begränsas. Särskilt viktigt att tänka på bullerproblematiken i
områden där tung trafik förekommer, t.ex. utmed väg 136 och Sandgatan.

Nollalternativets konsekvenser
Avseende störningar från miljöfarliga verksamheter bedöms nollalternativet
sammanfattningsvis innebära måttliga negativa konsekvenser på människor
och miljö. Även detta alternativ innebär förtätning genom utveckling av
Borgholms yttre hamnområde. En samrådshandling och en MKB togs fram
för yttre hamnområdet under 2009 (MKB till detaljplan för Yttre hamnen,
Borgholm, fastigheterna Borgholm 11:3-10, Passaden 2 samt del av Borgholm
11:1 mlf. fastigheter, Borgholms kommun, Kalmar län, WSP). Detaljplanen
gick inte vidare till utställning. I MKB:n görs bedömningen att den tyngre
trafiken minskar om handel ersätts med bostäder. Trafik till tankstationen
för fritidsbåtar och till reningsverket behöver dock fortfarande ledas genom
området. Även nollalternativet innebär risk för störningar från avloppsreningsoch fjärrvärmeverk, se ovanstående bedömning under planens konsekvenser.
Nollalternativets påverkan på lantbruk och djurhållning bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa konsekvenser. I alternativet bedöms
risken att förbise jordbrukets behov av utvecklingsmöjligheter vara större än
för planförslaget. Eftersom Borgholms stad kantas av jordbruksmark är det
en enklare väg att gå att ta jordbruksmark i stadens utkanter i anspråk när
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samhället behöver växa än att utreda möjligheter till förtätning. I alternativet
finns risk för en större spridd bebyggelse och fragmentering av jordbruksmark.
Kommunen har haft Kungsgården med omgivande marker som reservmark för
utveckling av staden inför framtida behov. Planens riktlinjer är att Kungsgården
och dess nuvarande verksamheter ska finnas kvar inom fördjupningens tidsram.
Lantbruket behöver då även tillgång till mark.
Förslag till åtgärder
Skyddsavstånd till lantbrukscentra bör vara så väl tilltagna att förändringar
i en verksamhet skall kunna vidtas utan att påverka risken för störningar på
omgivningen. Skyddsavstånd ska hållas eller tekniska åtgärder för att begränsa
påverkan på bostäder intill eller i närhet till miljöfarliga verksamheter.
Bullerutredningar bör göras innan nya detaljplaner tas fram. Befintliga bostäder
och skyddsavstånd till befintliga miljöfarliga verksamheter bör undersökas i
kommande detaljplaner.

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden och risker
Länsstyrelsens identifiering av förorenade områden (MIFO) visar att det inom
plan- och vattenskyddsområdet finns 45 platser där någon befintlig eller tidigare
verksamhet eller företeelse potentiellt kan ha förorenat platsen. Av dessa har
efter utredningar 27 stycken bedömts kunna lämnas utan åtgärd. Pågående
verksamheter är endast identifierade, men inte aktuella för vidare utredningar
hos länsstyrelse eller kommun. Pågående verksamheter utgör tillsynsobjekt hos
kommunen.
I plandelen beskrivs nedlagda verksamheter vars platser/områden har
identifierats som potentiellt förorenade varav flera ännu inte är riskklassade.
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Inför undersökningar och utredningar, enligt MIFO fas 2, gör Länsstyrelsen en
enklare ansvarsbedömning, se faktaruta sid. 38. Enligt 10 kap 2 § MB är, i första
hand, den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd
som bidragit till föroreningar i ett område som skall svara för
efterbehandling av ett förorenat område. I övergångsreglerna till MB anges att
bestämmelsen skall tillämpas på miljöfarliga verksamheter vars faktiska drift
har pågått efter den 1 juli 1969.
Begreppet avhjälpande har införts i MB. Detta begrepp omfattar såväl utredning
och efterbehandling som andra avhjälpande åtgärder och uppföljningar. Planoch bygglagen ger numera, under vissa förutsättningar, en möjlighet att införa
bestämmelser om avhjälpande av en markförorening som villkor för lov i
en detaljplan. Vid planering och lovgivning enligt plan- och bygglagen bör
kommunen tidigt söka samråd och samverkan med den tillsynsmyndighet
(länsstyrelse eller kommunal miljönämnd) som har tillsynsansvaret för
det förorenade området. På så sätt kan kommunen, exploatören och
tillsynsmyndigheten enligt MB komma överens om vilka utredningar och
åtgärder som krävs för att kunna använda marken som planerat. Enbart risken
för skada och olägenhet för människor och miljön räcker för att 10 kap MB
skall vara tillämpligt. Omfattningen av ansvaret skall dock bedömas efter en
skälighetsavvägning enligt 10 kap 4 § MB.

36

Karta 6. Potentiellt förorenade områden

Riktvärden för föroreningar i mark ska tas fram beroende på den markanvändning
som förväntas i området/platsen, vilka aktiviteter som förväntas förekomma
och/eller vilka grupper som kan exponeras samt i vilken omfattning. I modellen
utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden listas följande markanvändning:
•

Känslig markanvändning: KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan
vistas permanent inom området under livstid. De flesta markekosystem
samt grund- och ytvatten skyddas.

•

Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar
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val av markanvändning t.ex. kontor, industrier eller vägar. De
exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under
sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas i
området . Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m samt ytvatten
skyddas.
Skyddsobjekt

KM

MKM

Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse

Deltidsvistelse

Markmiljön på området

Skydd av markens
ekologiska funktion

begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten

Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m
nedströms området skyddas

Yvatten

Skydd av ytvatten
Skydd av vattenlevande
organismer

Skydd av ytvatten
Skydd av vattenlevande
organismer

Tabell 1. Skyddsobjekt som ska beaktas för generella typerna av markanvändning

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva konsekvenser
på människors hälsa och på miljön beroende på vilka åtgärder (undersökningar,
saneringar mm) som blir aktuella inom fördjupningens tidsram.
Förslaget innebär att problematiken med potentiellt förorenade områden inom
fördjupningens område tydliggörs inför arbetet med kommande detaljplaner
samt i förebyggande syfte för att minska risken för förorenat grundvatten. I
områden som föreslås för bostadsbebyggelse krävs det generellt att marken
saneras från skadliga föroreningar. En sanering förhindrar spridning av farliga
ämnen vilket bedöms ge stora positiva konsekvenser för både människor och
miljön.
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Ny bebyggelse som kan påverkas av förorenad mark
Område 3A och 3B Klinta, Potentiellt förorenad mark utpekat strax söder
om utredningsområdena (objid.175655). Uppgift om förorening saknas och
markens ev. föroreningar har inte riskklassats men på platsen har halogenerade
lösningsmedel förekommit. Området är utsett för rekreation och camping i
planen. Det är inte aktuellt att planera för bostäder inom området men däremot
kan det bli aktuellt med nya campingstugor. En bedömning om påverkan går
inte att göra då ev. föroreningars omfattning, utbredning och innehåll inte
är kända. Marken kan behöva genomgå en FAS 1 prövning innan ytterligare
åtgärder kan komma till stånd. För camping gäller riktvärden som för bostäder,
nämligen att platsen ska tåla känslig markanvändning.
Område söder om innerstaden, befintlig bebyggelse, inom kvarteren
Skomakaren och Araben förekommer potentiella föroreningar. Tidigare
identifierad markanvänding är en plantskola (objid. 137659) samt en kemtvätt
(137658) som har tillförts riskklass 2. Vid förändringar av den fysiska miljön kan
det krävas mer noggrannare undersökningar, t.ex vid rivning och uppförande
av nya byggnader. Idag finns befintliga bostäder på stora delar där plantskolan
har haft sin verksamhet.
Område 10, Hamnområdet, område för bostäder och handel. Fem potentiellt
förorenade objekt finns upptagna i länets kartläggning. Inom området ingår två
pågående verksamheter som inte riskklassas vilka är hamn för fritidsbåtar och
avloppsreningsverk. Övriga objekt är hamn -handelstrafik riskklass 1 (objid.
137632) och riskklass 2, träimpregnering- sågverk mm (objid. 137631) samt
bekämpningsmedelslager mm (objid. 177112). För uppförande av nya bostäder
gäller riktvärden känslig markanvändning.
Område 12 Industriområdet, förslag på blandade verksamheter, bostäder och
handel. Inom området finns det fem potentiellt förorenade områden varav ingen
är riskklassad. Här finns branscher som en äldre avfallsdeponi (objid. 137563),
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bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri (137667) och en verkstadsindustri
med halogenerande lösningsmedel (objid. 175604). Platserna ska genomgå en
FAS 1 prövning innan ytterligare åtgärder kan komma till stånd. För bostäder
gäller riktvärden känslig markanvändning. Vid kvarteret Resedan pågår i
dagsläget provtagning inför ny bostadsbebyggelse.

Fakta om förorenade områden

Område 13-14 Övre Storgatan, handel i kombination med bostäder. Inom
områdena finns det fem potentiellt förorenade områden varav ingen är
riskklassad. Branscher är vägtrafik (parkering objid. 182229), bilvårdsanläggning
(objid. 137663), bilverkstad samt åkeri (objid. 137661) och drivmedleshantering
(objid. 137664). Två platser har tillförts riskklass 4, bedömda som liten risk,
där kemtvättar har varit inrättade. En plats (Åkaren 10) har tillförts riskklass 2,
stor risk, där det funnits en tidigare drivmedelsstation (objid. 137579). Platsen
är dock sanerad efter pumpar och cisterner men p.g.a. en befintlig byggnad på
platsen har påträffade föroreningar under huset inte kunnat saneras. Vid ändrad
markanvändning till bostäder krävs det att marken saneras enligt gällande
riktvärden. Vid infarten till Borgholm finns även en plantskola, riskklass 2
(objid. 137668) som idag är pågående men inte i den utsträckning som när
stora delar av ytterområdena användes för framdrivning av plantor. Vid ändrad
markanvändning krävs det att marken provtas och ev. saneras enligt gällande
riktvärden.

verksamhetsbransch.

Område 17 Bilprovningen/Backen, bedömt som potentiellt förorenat men
verksamheten är pågående och har därför inte riskklassats. En utökning av
verksamheter/bostäder föreslås söder om bilprovningen vilket innebär att
platsen kan kräva en utvärdering, fas 1.

Riskklassning och bransch klassas efter samma skala avseende föroreningsens bedömda

Område 23 Rosenfors, utredningsområde för verksamheter och handel.
På platsen har det förekommit skrotsanering och skrothandel. Objektet
har tillförts riskklass 3 (objnr. 137555). En utvidgning av området till handel
och verksamheter bedöms som MKM. Eventuellt kan det krävas en fas 1
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Förorenade områden kan orsakas av industrier och verksamheter som hanterar farliga
ämnen. Även deponier kan läcka föroreningar till mark och vatten. Under 1990-talet
kartlades branscher som orsakat störst föroreningar. I det arbetet fick identifierade
objekt en så kallad branschklassning och en generell riskklassning för varje typ av

Som en förlängning i arbetet har länsstyrelserna fortsatt att identifiera och klassa
förorenade områden enligt MIFO modellen (Metodik för Inventering av Förorenade
Områden). MIFO arbetet har delats in i två faser.
Fas 1 går ut på att fortsätta identifiera förorenade områden och branscher genom att
fördjupa kunskapsunderlaget med insamling av uppgifter. I denna fas riskklassas även de
enskilda objekten. Objekt som kan vara aktuella för inventering enligt fas 2 prioriteras.
I fas 2 sker en noggrannare undersökning med hjälp av analyser från insamlade prover
(vatten och jord med mera). Därefter utvärderas föroreningarnas farlighet, spridningsrisk,
föroreningsnivå och omgivningens känslighet och skyddsvärde. Med stöd av analyser
och utvärderingar riskklassas områdena på nytt.
Riskklasser
risker för människors hälsa och miljön:
Klass 1- mycket stor risk
Klass 2- stor risk
Klass 3- måttlig risk
Klass 4- liten risk
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undersökning vid en utvidgning av området gällande grundvattnet (sekundärt
vattenskyddsområde) som ligger ca 200 m söderut för att undvika ev. läckage av
skadliga ämnen till grundvatten vid grävning och schaktning.
Köpingsvik Tings Flisa, Inne i samhället finns ett identifierat objekt som inte
är riskklassat, avfallsdeponi (objid. 137564). Inga nya bostäder föreslås på platsen
men vid omläggning av väg, grävning mm så kan ev. föroreningar spridas.
Kvarnmarken, planen föreslår ingen ny bebyggelse i området, men åtgärder
som grävning, schaktning mm kan medföra att föroreningar från en äldre
deponi kan spridas (objid. 137564). Även vid högvatten kan ämnen lakas ur
deponin till omgivande mark och vatten. Idag leds dagvatten genom deponin
och vidare ut i Kalmarsund. Deponin är inte riskklassad och åtgärder krävs för
att undersöka föroreningarnas innehåll och utbredning mm.
Vattenskyddsområdet, här finns flera identifierade potentiella förorenade
områden. Vid Stora Solberga finns en tidigare plantskola (objid. 184327)
riskklass 2. I Grönskog har det pågått ytbehandling av trä (objid. 137651), ej
riskklassat, i Ramsättra har det skett betning av säd riskklass 4 (objid. 137636)
samt att det i Köpings Tall finns en avfallsdeponi som inte är riskklassad. Vid
Kullen och Skedemosse är två äldre sågverk utan doppning identifierade,
ej riskklassade (objid. 137597, 137600), i Lindby finns ett äldre Betong- och
cementgjuteri där en förstudie pågår (objid. 137641) och en före detta kemtvätt
där tvättverksamheten pågår (objid. 137559). Vattenskyddsområdet består av
sand och grusavlagringar och är extra känsligt för föroreningar som kan spridas
fort i de lösa avlagringarna vid grävning schaktning eller vid hög nederbörd och
vidare ner till grundvattnet.
Spridningsförutsättningarna för föroreningarna är svårbedömda då de varierar
beroende på avrinningsområde, markens beskaffenhet och dess egenskaper. När
ett förorenat område blir aktuellt för detaljplanering ska det utredas hur marken
är tänkt att saneras. Enligt plan- och bygglagen får inte bygglov beviljas på
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ett planlagt område förrän marken är åtgärdad med avseende på föroreningar.
Utredningen ska också visa föroreningens omfattning och utbredning samt
vilka ämnen som finns i marken. För områden med känslig markanvändning
som bostäder och grönområden gäller ett högt skyddskrav på markmiljön.
Vid mindre känslig markanvändning för t.ex affärsområde, större vägar eller
industriområden kan oftast ett lägre skydd motiveras.
I fördjupningen ingår tolv delavrinningsområden vilket innebär att det är svårt
att kunna bedöma vilka risker de förorenade områdena kan ha för miljön inom
plan- och vattenskyddsområde. Eftersom planområdesgränsen inte är en fysisk
gräns kan föroreningar utanför fördjupningens område även påverka mark och
vatten inom planområdet, och i förlängningen människor, växter och djur.
Deponier samlar stora mängder miljögifter och föroreningar på en begränsad
yta som med tiden läcker ut till den omgivande miljön. Flera av deponierna
inom planområdet och i påverkansområde för vattentäkt är inte riskklassade,
vilket innebär att innehållet i deponin inte är känt. Gamla avfallstippar som
innehåller föroreningar kan sprida många skadliga ämnen under en mycket
lång tid. Även förorenat vatten kan transporteras till vattentäkterna genom
ledningsgravar, kanaler och vattendrag.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser avseende föroreningars spridningsrisk. Även i ett nollalternativ
kan förorenad mark komma att saneras. Riskbilden bedöms ändå bli större
för människor och miljön i alternativet, då potentilla föroreningar inte
uppmärksammas i ett tidigt skede vid utbyggnader och förtätningar.
Förslag till åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser
•

Deponierna bör inventeras på innehåll, utbredning och riskklassning.
39

BORGHOLMS KOMMUN

PLANFÖRSLAG OCH ALTERNATIV

I fortsatt arbete är det viktigt att ansvarsfrågan utreds. I samband med
en åtgärdsutredning bör även ett egenkontrollprogram tas fram och en
utredning av eventuella skyddsåtgärder.
•

I ett detaljplaneärende och inför bygglov inom förorenade områden ska
alltid en lämplighetsbedömning göras mot bestämmelserna i plan- och
bygglagen.

•

Föroreningar som är viktiga att åtgärda är de som riskerar att påverka
grundvattnet negativt samt där det planeras för bostäder.

Trafiksäkerhet
Nuvarande förhållanden och risker
Länsväg 136 mellan Färjestaden och Borgholm är utpekat som riksintresse för
kommunikationer på grund av sin betydelse för regional och interregional
trafik. Väg 136 sträcker sig genom hela planområdet och trafikbelastningen
varierar kraftigt mellan sommar och vinter. Den stora trafikmängden på vägen
medför under en begränsad period köbildningar med fördröjningar som följd.
Länsväg 136 är rekommenderad färdväg för transport av farligt gods. Vägen
har ett skyddsavstånd på 30 m där ingen ny bebyggelse får tillkomma. Idag
ligger flera befintliga bostäder inom skyddszonen. För övriga allmänna vägar
som Räpplingevägen, Ramsättravägen och Öjvägen (utanför planlagt område)
gäller ett skyddsavstånd på 12 m mellan ny bebyggelse och väg, se karta 7.
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana
egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om
de inte hanteras rätt under en transport. Del av väg 136 ligger inom sekundär
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vattenskyddszon. Även Ramsättravägen, väg 973, som sträcker sig genom
vattenskyddsområdet Lindby-Solberga är utpekad som farlig godsled. Vägen
passerar genom både primära och sekundära vattenskyddszoner.
I Köpingsvik så utgör väg 136 en stark barriär mellan samhället och kustremsan,
och många människor som rör sig mellan strand och campingar i norr till
butiker, restauranger och övriga samhället i söder. Längs väg 136 från Borgholm
till Köpingsvik har flera svåra trafikolyckor inträffat mellan åren 2005-2014, alla
med dödlig utgång (2014 Transportstyrelsen). Två av olyckorna inföll under juli
månad. Vissa trafiksäkerhethöjande åtgärder har dock vidtagits för att minska
risker för olyckor under åren. Till exempel har vilohinder anlagts på väg 136
genom Köpingsvik vilket underlättar oskyddade trafikanters passage över vägen.
Inom fördjupningens område ligger Borglanda flygfält. För flyget gäller
säkerhetsavstånd avseende start och landningar. Flygplatsen gränsar till sekundärt
vattenskyddsområde och öppna kanaler för uttag av ytvatten till infiltration.
Befintligt flygfält ligger inom sekundärt skyddsområde för vattentäkten.

Planförslagets konsekvenser
Planen bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva konsekvenser för
trafiksäkerhet och framkomlighet.
I samband med fördjupningsarbetet har ett flertal utredningar gjorts för att
utreda behov av åtgärder i vägnätet. Då de flesta förslag skulle innebära påverkan
på verksamheter och stora ingrepp i såväl områdets natur- och kulturmiljö samt
människors boendemiljö har de flesta förslag förkastats.
Planens strategier är att öka trafiksäkerheten genom att på sikt anpassa
vägar avseende användning och belastning inom tätorterna (framförallt
Köpingsvik) med bredare trottoarer, säkrare gångvägar, mindre rondeller,
nya väganslutningar, förbud mot vänstersväng, avsmalnande och upphöjda
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En skyddszon på 30 m gäller längs väg 136 då farligt gods transporteras
där. Konsekvenserna av en trafikolycka kan förvärras om ett fordon som
transporterar farligt gods är inblandad då läckage kan leda till brand, ohälsa
och miljöförstöring mm. Planen föreslår förändringar i både befintliga och
obebyggda miljöer längs väg 136,s skyddszon, vilket ställer krav på åtgärder och
ev. tillstånd från trafikverket. Inga riskanalyser är gjorda i fördjupningen och
kommande detaljplaner ska visa vilka skyddsavstånd och åtgärder som krävs för
att planens förslag kan genomföras. Detsamma gäller för övriga allmänna vägar
där skyddsavstånd är satt till 12 m (utanför detaljplanerat område).
Vid olyckstillbud finns risk för läckage av oljeprodukter till grundvattnet längs
väg 136. För att begränsa negativa konsekvenser av eventuella olyckstillbud
kan det krävas avkörningsskydd vid bostäder, verksamheter och vid
vattenskyddsområde, läs vidare under miljökvalitetsnormer för vatten på
sidan 54.
Det är positivt att transporter för farligt gods inte tillåts genom Ramsättravägen,
väg 973, som går genom primärt och sekundärt skyddsområde.
Karta 7. Skyddsavstånd där ingen ny bebyggelse tillåts

körbanor, hastighetssänkning samt förslag på gång- och cykelvägar och planskilda
korsningar och att gaturummen bearbetas med träd och markbeläggningar.
Inga åtgärder är dock fastlagda då det krävs en åtgärdsvalstudie i samverkan
med Trafikverket.
Eftersom planen inte presenterar några konkreta lösningar är det svårt att bedöma hur den framtida trafikmiljön kan komma att se ut, men om förslagen
förverkligas bedöms de ha en positiv effekt på trafiksäkerheten i stort. Eftersom
ingen ”förbifart Borgholm” finns med i förslaget innebär det fortsättningsvis
stora trafikmängder genom tätortena som till viss del kan kompenseras med
planens förslag till åtgärder.

Positivt är att planen tar tydlig ställning till flygfältets utveckling där behovet
och nyttan av en utvidgning av flygfältet inte överväger behovet och nyttan
med att skydda vattnets kvalité. Hantering av bränsle samt trafik inom och
intill skyddszonen utgör även idag en risk för grundvattnet.
Sammantaget bidrar förslagen till en ökad trafiksäkerhet. Förslaget innebär stora
positiva konsekvenser för kollektivtrafiken och för gång och cykeltrafikanter.
Planen förespråkar förtätning i stadsmiljö framför en utglesning och förslag till
nya gång- och cykelvägar vägar, samt säkra övergångar för gående och cyklister
i Köpingsvik.
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Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära små positiva konsekvenser
på trafiksäkerhet och framkomlighet inom planområdet. Det är troligt att mindre
trafiksäkerhetshöjande åtgärder blir av även i detta alternativ. Så har också skett
i exempelvis Köpingsvik där vilohinder har anlagts i gatan. Regionala projekt
som utredning av väg 136, (Trafikverket, 2013) Ölandsleden (2012-2014) och ett
Regionalt cykelprojekt (2014) förverkligas även i detta alternativ.
Eftersom skyddsåtgärder som kan förhindra spridning av föroreningar
till grundvattnet vid olyckor inte blir belysta i detta alternativ, bedöms
nollalternativet innebära stora negativa konsekvenser på dricksvattenresursen.
Förslag till åtgärder för att minska negativa konsekvenser
Tydlig skyltning inom flygfältet avseende vattentäktens sårbarhet gällande
risk för föroreningar vid spill av drivmedel och oljor samt vid olyckstillbud
och brand. Vid släckning av en eventuell brand är det av största vikt att
räddningstjänsten informeras om att endast vatten eller släckningsmedium
utan PFOS eller andra skadliga ämnen får användas för släckning inom
vattenskyddsområde. Detta gäller även vid olyckor som kräver släckning vid
väg 136 intill vattenskyddsområde.

Klimataspekter
Prognoser och nuvarande förhållanden
Utsläpp av växthusgaser ger effekter på atmosfären och förändrar klimatet.
Klimatproblemen är globala och medför konsekvenser på våra miljöer och
samhällen. Klimatförändringarna kommer att innebära olika konsekvenser
för Sveriges ekosystem och samhällssektorer. Förändringarna kan vara både
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positiva och negativa.
Det förändrade framtida klimatet i Sverige kommer troligen att leda till både
högre nederbörd och mer torka under olika årstider, vilket kan innebära mer regn
under vinterhalvåret och varmare och torrare somrar. Årsmedeltemperaturen
förväntas stiga successivt fram till år 2100 med störst temperaturökningen
under vintermånaderna. Som en följd av den högre temperaturen förlängs
vegetationsperioden på längre sikt med ca 60 dagar. Dagens vegetationsperiod
är ca 200 dagar. Intensiteten i nederbörden beräknas öka i framtiden och ge
högre flöden i början och i slutet av året. Detta innebär att vårfloden minskar
och infaller tidigare och att snömagasineringen reduceras (2014, Länsstyrelsen i
Kalmar län, DHI). Jordbruket och turismen är näringar som både kan gynnas
och missgynnas av ett förändrat klimat.
En annan effekt är stigande havsnivåer i samband med varmare
vattentemperaturer och smältande is. En högre vattennivå gör att vattnet kan
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sträcka sig långt upp på land i låglänta områden. Stora delar av Borgholms stad
och kuststräckan upp till Köpingsvik i norr ligger låglänt, under 2,5 meter över
havet. Köpingsviks samhälle däremot ligger högre, ca 6 meter över havet uppe
på kalkstensklippan. Jordarterna längs kusten (förutom i Köpingsvik) består till
stor del av utfyllnad (Borgholms stads kustområde), vittringsjordar av lera, silt
och svallsediment. Viken i Köpingsvik består av finsand och kan vara känslig
för erosion vid stigande havnivåer. Viken är annars en sk depositionsstrand,
vilket innebär att sand ansamlas och stranden växer.
Ett förändrat klimat kräver oftast anpassningar i samhället. I nya PBL, från
2 maj 2011, infördes utökade krav på klimathänsyn i fysisk planering. Den
nya lagstiftningen ger möjligheter att ange skydds- och säkerhetsåtgärder
i detaljplaneringen. I samband med fördjupningsarbetet har kommunen
utarbetat en risk- och sårbarhetsanalys över orterna Borgholm och Köpingsvik.
(2014, DHI). Utredningen mynnade i en handlingsplan med förslag till åtgärder
för såväl ett kortare som ett längre tidsperspektiv, 30 och 100 år.

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära inga eller obetydliga negativa
konsekvenser avseende påverkan på klimatet. Föreslagen bebyggelse kan innebära
en tillväxt av invånarantalet i Borgholms stad. Ökningen bedöms endast ha en
marginell effekt avseende utsläppsökningen av växthusgaser då fjärrvärmenätet
är utbyggt i Borgholms tätort.

Nollalternativets konsekvenser
Alternativet bedöms inte innebära några konsekvenser avseende påverkan på
klimatet. I alternativet kan nya bostäder tillkomma men befolkningen förväntas
bli i stort sett oförändrad med inga eller obetydligt ökade utsläpp.
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Klimatanpassning
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära små positiva konsekvenser
gällande samhällets anpassning till ett framtida förändrat klimat. Bedömningen
grundar sig på att det i planförslaget finns ett helhetsgrepp och en
framförhållning gällande framtida klimatförändringar. Trots detta föreslår
planen en utbyggnad inom känsliga områden. Planen visar på lokala åtgärder/
insatser och höjdsättning för ny bebyggelse för att skydda såväl befintlig som
föreslagen bebyggelse och infrastruktur inför framtida klimatförändringar. I
Risk- och sårbarhetsanalysen för Borgholm- Köpingsvik (DHI 2014) pekas flera
områden som kan fungera som översvämningsytor ut vid stor/häftig nederbörd.
Eftersom åtgärder även innebär kostnader för samhället så är det viktigt att
det sker ett politiskt ställningstagande inför framtiden. Områden som idag är
obebyggda längs kusten och som har stor betydelse för växt- och djurliv samt
för friluftslivet kan komma att påverkas negativt när kustremsan krymper vid
stigande havsnivåer.
Risk- och sårbarhetsanalysen avseende klimatförändringar visar att
högvattensituationer på 30 års sikt inte bedöms ha några påtagliga konsekvenser
för samhällsviktiga verksamheter eller kulturvärden. Däremot kan enskilda
kustnära byggnader komma att påverkas inom tidsperspektivet. Det är viktigt
att notera att den högsta högvattenytan om 30 år beräknas ligga nära beräknad
medelvattenyta om 100 år, vilket innebär att det inte krävs några extrema
nivåer år 2100 för att samhällsviktig verksamhet och övrig bebyggelse riskerar
att översvämmas. På 100 års sikt leder högvattensituationer till att stora delar
av Borgholms tätort med flera samhällsviktiga funktioner hamnar under vatten
(2014, DHI).
43

BORGHOLMS KOMMUN

PLANFÖRSLAG OCH ALTERNATIV

Områden som kan vara känsliga vid klimatförändringar
Planen föreslår ny bebyggelse i områdena 7 Solbergamarken, 10-12
Hamnområdet (inkl. stationsområdet och Kapelludden, campingstugor)
samt Industriområdet. Område 7 är känsligt för stigande havsnivåer och
för att klara en grundläggning på 2,8 m krävs att delar av området fylls ut.
På platsen pågår en planläggning för bostäder och området har genomgått
ett flertal undersökningar. Förslag har presenterats på hur ny bebyggelse kan
utformas tillsammans med omhändertagande av dagvatten. Områdena 10-12
ligger lågt mellan 1,5 till 2 möh. Vid ny bebyggelse krävs antagna riktlinjer för
grundläggning samt att det på längre sikt kan krävas ytterligare skyddsåtgärder
för att säkra byggnader från stigande havsnivåer och stor nederbörd.
Områden som kan tillåtas att översvämmas bör förläggas där de gör minst
skada avseende bebyggelse, infrastruktur och jordbruksmark. Oavsett åtgärder,
kommer det alltid vid extrema regn uppstå problem med översvämmade ytor
eftersom dagvattensystemen inte är dimensionerade för detta (2014, DHI). Vid
en framtida höjning av havsnivån kan det bli svårt att dränera låglänt mark
nära kusten. Det är alltid lättare och mindre kostsammare att beakta vattnets
väg i landskapet vid ny planering än att sätta in åtgärder i ett senare skede.
Högre vattenstånd kan också leda till att kustvattenkvaliten påverkas av ökande
näringsämnen. Kostnaderna för att skydda samhället för stigande havsnivåer
och extrema regn i framtiden kan bli stora beroende på vilka åtgärder som
behöver sättas in.
En annan aspekt av klimatförändringar är frånvaro av nederbörd under höst och
vårperioder vilket kan innebära stora negativa effekter på grundvattenbildningen
med stora negativa konsekvenser på samhället. Kommunens två stora näringar,
jordbruket och turismen, kan i framtiden komma att konkurrerar om
färskvattnet. Grundvattenmagasinen kan vid stora uttag riskera att förorenas
av inträngande saltvatten. Även enskilda vattentäkter kan påverkas negativt vid
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Översvämning vid Solbergamarken den 4:e januari 2017, foto: Samhällsförvaltningen

långvarig torka. Planens restriktiva förslag gällande vattenskyddsområdet kan ha
stor betydelse i ett framtida förändrat klimat då det kan krävas större områden
för infiltration och uppsamling av vatten samt vid nya uttagningsplatser.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära stora till mycket stora
negativa konsekvenser gällande samhällets anpassning till ett framtida förändrat
klimat. Bedömningen grundar sig på att helhetseffekterna av ett förändrat
klimat förbises och att nya bostäder placeras olämpligt, lämplig naturmark
för dagvattenhantering byggs igen, grönytor försvinner i tätorterna och
hårdgjorda ytor ökar samt att ny bebyggelse tillkommer utan analys av lämplig
höjdsättning. Detta alternativ bedöms innebära störst negativ effekt och stor
kostnad för samhället.
När det gäller extrem nederbörd sett ur ett 100- årsregns perspektiv, riskerar
flertalet samhällsviktiga byggnader att översvämmas, särskilt utsatta är
fjärrvärmeverket vid Ekbacka, brandstationen på Ängsgatan, Köpings skola och
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vårdcentralen vid kvarteret Resedan. Eftersom vårdcentralen är nybyggd samt
att marken delvis har fyllts ut kan vårdcentralen ligga högre i jämförelse med
använda höjder i analysen. Flertalet gator och privata fastigheter kommer också
att stå under vatten. När det gäller kulturvärden är det främst Kronomagasinet
vid Strandgatan och Vasahuset vid Borgholms södra infart som är mest
utsatta vid extrema regn. Erosionsanalysen visar att Köpingsviks strand kan
påverkas negativt vid framtida havsnivåstigningar. I ett 100- års perspektiv kan
strandlinjen komma att förflyttas upp till 150 meter (2014, DHI).

Sociala & samhällsekonomiska aspekter

Borgholm och Köpingsvik tillhör kommunens största tätorter som tillsammans
har ca 4 000 invånare. Värden för en social hållbarhet kan sammanfattas med
demokrati, jämlikhet, integration, arbetstillfällen, livsmiljö, samvaro och
aktiviteter. Viktiga samhällsfunktioner för en fungerande vardag för människor
på en ort är serviceutbudet, som affärer, skola, vård och tillgång till bostäder
mm. En annan betydande aspekt är bra bussförbindelser till närliggande större
orter. Faktorer som har betydelse för samhällsekonomin är kommunikationer,
företagsklimat, arbetsmarknad och näringslivet.
Kommunen har i många år haft en vikande befolkningsutveckling trots en
positiv inflyttning, vilket till stor del beror på en åldrad befolkning. Prognoser för
befolkningsutvecklingen i kommunen visar på ett fortsatt vikande invånarantal.
Att vända befolkningsutvecklingen har därför blivit en stor utmaning för
kommunen. De största näringarna i kommunen och planområdet utgörs av
lantbruket och turismen.

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga positiva konsekvenser
på sociala värden.
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Planförslaget kan innebära att befolkningen ökar inom tätorterna vilket kan stärka
samhällsekonomin. Borgholm och Köpingsvik har goda kommunikationer till
närliggande pendlingsort Kalmar. Att pendla till Färjestaden med buss är i
dagsläget värre. Väntetiderna kan bli långa och i värsta fall krävs det ett byte i
Kalmar för att ta sig till Färjestaden och söderut. En utveckling av Borgholms
stad bedöms även gynna turismen i området. En ökning av turismen kan
medföra både positiva och negativa konsekvenser. Turismen är ojämnt fördelat
över året vilket ställer stora krav på infrastruktur som vägar, vatten och avlopp.
När turismen och invånarantalet ökar ställer det även större krav på attraktiva
och tillgängliga natur- och friluftsområden.
Föreslagna restriktioner för ny bebyggelse inom område för
dricksvattenförsörjning har stor betydelse för samhällsutvecklingen och gynnar
framtida vattenförsörjning. Tillgång till tillräckligt bra vatten, både när det
gäller kvantitet och kvalitet är en viktig utvecklingsfaktor för kommunen, läs
vidare under Miljökvalitetsnormer, Grund- och ytvatten sidan 51.
I fördjupningsområdet ges förutsättningar för nya bostäder genom att omvandla
tätortsnära handel- och industrimark till bostäder. Inom dagens industriområde
finns flera områden som är potentiellt förorenade, läs vidare under Förorenade
områden sidan 35. För att ändra markanvändning till bostäder krävs det
att eventuella föroreningar identifieras och lokaliseras. Vid efterbehandling av
förorenad mark ska saneringsnivåer fullt ut följa den markanvändning som
planen anger. Om markföroreningar kan identifieras och saneras innebär det
stora positiva konsekvenser för människors hälsa, miljön och ekonomin. En
blandning av bostäder, handel och verksamheter kan även innebära påverkan
av buller på bostäder. Riktvärden för buller inomhus och utomhus ska följas.
Planens riktlinjer och åtgärdsförslag för att mildra framtida risker för samhället
gällande klimatförändringar som stigande havsnivåer och extrema regn,
kommer i framtiden att innebära stora kostnader för samhället (2014, DHI).
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Genom risk- och sårbarhetsanalysen har problematiken lyfts och samhället kan
därmed vara mer förberett genom att mark i tätorten sparas för nödvändiga
framtida åtgärder.
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser på jordbruket. Planen föreslår ett ianspråktagande av ca 75 ha
jordbruksmark vilket kan få en negativ effekt på den enskilda lantbrukarens
ekonomi. Möjligheter till rationell drift kan även påverkas vid dragning av
nya vägar och vid ny bebyggelse. MBs 3 kap. 4 § anger att jordbruksmark
endast i undantagsfall får exploateras och att skälet då ska utgöras av väsentliga
samhällsintressen.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära måttliga till stora negativa
konsekvenser på sociala värden och på samhällsekonomin.
I Borgholm finns kapacitet att utveckla staden på ett sätt som kanske förbises
i ett nollalternativ. Risken för en mer spridd bebyggelse som medför en längre
väg till busshållplatser, skola och affärer bedöms bli större. Ett sådant alternativ
innebär också en större utbyggnad av infrastrukturen.
Det finns också risker för att påverkan från ett förändrat klimat förbises i
planeringen som i framtiden kan innebära stora kostnader för samhället. I
detta alternativ saknas en strategi och handlingsplan för att möta kommande
klimatförändringar gällande såväl befintlig som planerad bebyggelse samt
infrastruktur.
Även i nollalternativet förväntas en negativ påverkan på jordbruket då åker- och
betesmarker riskerar att bli avstyckade för bostäder och vägar. Under
fördjupningens tidsperspektiv bedöms lantbruken i området bedrivas i ungefär
samma omfattning som idag.
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Planens påverkan på riksintressen, skyddade områden &
arter
Riksintresseområden

Planens påverkan på riksintressen

I planområdet ingår förutom riksintresset för obruten kust och rörligt friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § MB, särskilt avgränsade områden med betydelse för friluftslivet
samt för natur- och kulturmiljövården, 3 kap. 6 § MB. Borgholms stad med
omliggande odlingslandskap Borgholm-Räpplinge ingår i kulturmiljövården.
Områden för naturmiljövården är Köpings klint, som ligger mellan Borgholm
och Köpingsvik, Alvarmarker söder om Borgholm ingår även i intresset för
kulturmiljövården, samt Kustädellövskog mellan Borgholm och Halltorp. Det
finns tre Natura 2000-områden i planområdet, Borga hage, Slottsalvaret och
Strandtorp med fastställda habitat och arter. För varje fysisk åtgärd som kan
påverka ett Natura 2000- område måste en bedömning göras avseende effekter
på skyddsintresset.

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget innebära små till måttliga negativa
konsekvenser på riksintressen. Ny bebyggelse i Borgehage intill ädellövsskog kan
innebära påverkan på Natura 2000-områdets arter som spridningskorridor.
Inför kommande detaljplaneringar ska frågan gällande utformning lyftas med
länsstyrelsen. Ny bebyggelse föreslås i område 9A,s nordvästra del som ingår i
riskintresse för naturvården (Köpings klint).

Friluftslivets intressen är beroende av planområdets befintliga höga natur- och
kulturvärden. Riksintresset för friluftsliv sammanfaller såväl med naturvårdens
intressen, Borgholm-Halltorp och Alvarmarker söder om Borgholm som med
intresse för kulturmiljön, Borgholm-Räpplinge. Länsväg 136 från brofästet
i Mörbylånga kommun upp till Borgholm omfattas av riksintresse för
kommunikation, 3 kap 8 § MB. Sträckan är utpekad på grund av sin särskilda
betydelse för regional och interregional trafik. Trafikverkets förstudie för väg
136 mellan Rälla och Borgholm (februari 2007) behandlar tänkbara åtgärder för
sträckan avseende framkomlighet och säkerhet.

Övriga riksintressen bedöms inte påverkas. Planens tydliga områdesvisa riktlinjer
minskar risk för negativ påverkan på intressenas värdekärnor för natur, kultur
och friluftsliv. Förslaget stödjer en fortsatt djurhållning i Kungsladugården vilket
kan underlätta en fortsatt hävd av alvaren, då det krävs tillgång till betande
djur för att hålla dessa öppna. Landskapsbilden med alvarens öppna vyer och
säregna natur har även stor betydelse för turismen och friluftslivet. Friluftslivets
värden kan stärkas av planens riktlinjer genom bevarande och restaurering av
naturmiljöer samt att strand- och naturområden tillgängliggörs genom att
anlägga vandrings- och cykelleder. Det är viktigt att notera att kommunen inte
har rådighet över planområdets alla natur- och grönytor.
Ett förslag i projektet Samhällsnära våtmarker föreslår ett fördröjande av ytvatten
söder om riksintresset Köpings klint. Bäcken som rinner genom riksintressets
östra del översilar mark inom området vid vissa tider på året. I samband med ett
eventuellt anläggande av våtmarken bör översilningens betydelse för växt- och
djurlivet utredas närmare.
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En hotbild för alvarmarkerna kan vara om Ölands alunskiffer bedöms lämplig
för större utvinning av skiffergas. Fördjupningen har dock ingen rådighet över
utvinningen. Borgholms kommun med flera, har överklagat Bergsstatens beslut
om att tillåta undersökning av berggrunden för eventuell gasutvinning i området.
Förvaltningsrätten avslog kommunens överklagande 16 augusti 2013. Detta har
också överklagats av kommunen och Ölands vattenråd. Bergsstaten har förlängt
undersökningstillståndet som är givet utifrån den äldre minerallagen.

Naturreservat

Naturreservat i planområdet är Borga hage och Strandtorp, som även delvis
sammanfaller med Natura 2000 områdena. Se bedömning under kapitel,
Riksintresseområden.

Strandskyddade områden
Inom fördjupningsområdet gäller 300 meter strandskydd både på land och i
vattenområdet. Undantaget är ett mindre område norr om Borgholms badhus.
I befintliga detaljplaner är strandskyddet upphävt eller delvis upphävt. Enligt
7 kapitlet MB återinträder strandskyddet automatiskt när en detaljplan
upphävs eller ersätts. Då frågan om upphävande av strandskydd vanligen rör
allemansrättsligt tillgänglig mark är det länsstyrelsens utgångspunkt att ett
normalt planförfarande ska tillämpas. Strandskyddet återinträder inte när en
detaljplan ändras.
Det är kommunen som har huvudansvaret för att pröva frågor om
strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd inom ramen för
detaljplaneprocessen. Om det finns särskilda skäl och att åtgärden inte strider
mot strandskyddets syften kan kommunen upphäva strandskyddet i detaljplan
eller bevilja dispens. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
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för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten
för växt- och djurlivet. För att upphäva strandskyddet krävs, förutom ett särskilt
skäl, att intresset av att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddets
intressen (7 kap MB).

Planens påverkan på strandskyddets syften
För Område 7, Solbergamarken, föreslås en utredning för bebyggelse i områdets
södra delar. Vid framtagande av en ny detaljplan återinträder 100 m strandskydd,
vilket innebär att föreslagen ny bebyggelse hamnar utanför områdesskyddet. I
den norra delen föreslås en utveckling/restaurering av de naturliga våtmarkerna
samt anläggande av nya dagvattendammar. Området har inventerats på bl.a.
sina naturvärden (Ecocom 20160527, Calluna AB 20151216).
Inom området finns skyddsvärda arter enligt art- och habitatdirektivet som
långbensgroda och större vattensalamander m.fl. Idag är området utpekat som
naturmark i plan. Området har även bedömts ha högt naturvärde av kommunalt
intresse och rekreativa värden (Ekologigruppen AB, 2011.) Vid åtgärder inom
området är det av stor vikt att åtgärder planeras och utformas så att känsliga
arter gynnas. Det är också viktigt att upprätthålla spridningskorridorer genom
ny bebyggelse, framförallt mot söder och öster. Väg 136 söder om området utgör
en kraftig barriär för grod- och kräldjur norr om vägen. En lämpligt placerad
grodtunnel under väg 136 kan bidra till en säker spridning för områdets djurliv.
För Område 25B Borgehage, föreslås ny bebyggelse inom det utvidgade
strandskyddet. Bebyggelsen kommer att ligga öster om Romvägen på åkermark
och kommer att gränsa till kustädellövskogen som ingår i riksintresse enligt
3 kap 6 § MB. Skogen utgör en viktig länk mellan de båda Natura 2000områdena Strandtorp (SE0330206) i söder och Borga hage (SE0330116) i norr.
Natura 2000-områdena har även status som naturreservat. Bebyggelse intill
ett skogsområde kan komma att innebära krav från boende att ta ner träd
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för att få in solljus och för att få utsikt mot vattnet. Många gånger blir också
skogsdungarna avstjälpningsplatser för trädgårdsavfall mm.
Förslagets riktlinjer för område 11, Stationsområdet, gäller vid Kapelludden
att själva udden och stranden på campingen ska hållas öppna för allmänheten.
Viktigt att notera att uppförande av campingstugor även kan påverka att
platsen kan upplevas som privat. Campinganläggningar i anslutning till
ett strandområde kan antas ge betydande miljöpåverkan och innebär oftast
begränsad tillgänglighet för allmänheten (4 kap 34 § PBL). Utvidgat strandskydd
om 300 m råder på platsen. Endast åtgärder som kan gynna friluftslivet föreslås
i dessa delar. Området har ett högt rekreativt värde trots att det till viss del kan
upplevas som slutet med uppsatta grindar och stängsel. Om planens riktlinjer
följs för området bedöms påverkan bli mindre.
De obebyggda kustnära områdena ligger oftast lågt i förhållande till kustvattnet.
Vid höga vattenstånd kan dessa ytor utgöra en buffert mot befintlig bebyggelse.
Förutom att stränderna ska gynna allmänheten samt växt- och djurliv, är det
viktigt att behålla obebyggda kustnära områden som kan tillåtas översvämmas
vid hög nederbörd, höga vattenstånd och inför framtida stigande havsnivåer.

Vattenskyddsområde och
vattenbärande formationer
Lindby-Solberga är ett vattenskyddsområde för yt- och grundvatten (fastställt
2006-01-30) som ligger söder om Köpingsvik. Vattenskyddsområdet omfattar
två stora isälvsavlagringar som tillsammans utgör en yta på 922 hektar.
Skyddsområdet är uppdelat i fyra zoner, vattentäktzonen samt en primär-,
sekundär - och tertiär skyddszon. Av det kommunala vattnet distribueras
75 % från denna vattentäkt. Länets vattentäkter har setts över i ett regionalt
perspektiv för att säkra en framtida dricksvattenförsörjning. Projektet mynnade
i en vattenförsörjningsplan för regionen. I samband med översynen kommer

Solnedgång vid Klinta bodar

sannolikt Lindby-Solbergafältet att klassas som ett riksintresse. För att en
vattenresurs ska få status som ett riksintresse ska det bland annat vara möjligt
att försörja 20 000 personer med vatten och ha en naturlig grundvattenbildning
på 1,5 miljon m³ per år. Lindby- Solbergafälten uppfyller dessa kriterier.
Fördjupningen har en strategisk framförhållning och pekar ut vattnets betydelse
för en fortsatt samhällsutveckling. Det har stor betydelse att planen förhåller
sig till dricksvattenresurserna, sett ur ett flergenerationsperspektiv. Strategin
är att inte planera för någon ny större bebyggelse i vattenskyddsområdet som
långsiktigt kan motverka framtida dricksvattenförsörjning. Planen påvisar
att det krävs åtgärder vid Strömmen längs väg 136 för att minimera risk för
föroreningar på infiltrerande ytvatten, samt behov av en ökad olycksberedskap
för skydd av täkten vid flygfältet.
Ytvattenmagasin som ligger i direkt anslutning till väg 136, vars vatten används
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för infiltration för att förstärka grundvattenbildningen på Lindby-Solbergafältet,
kan påverkas negativt vid en trafikolycka. Det är positivt om åtgärder som kan
förhindra föroreningar att nå yt- och grundvattnet vid Strömmen förverkligas.
Övriga hot mot yt- och grundvatten är läckage från äldre deponier, transport av
farligt gods genom de primära skyddszonerna, vägsalt och generellt försämrad
kvalité på infiltrationsvattnet. Läs mer under miljökvalitetsnormer för
grundvatten, sidan 53.

Restriktioner vattenskydd
Primär zon
Sekundär zon
Tertiär zon
Markavvattning inom vattenskyddsområde
Markavvattning, tillstånd

Planens förslag bedöms inte medföra några ökade risker för befintliga vattenresurser.
Framtida klimatförändringar kan däremot påverka vattnets kvalitet och kvantitet
negativt. Flera torrår i följd och lite nederbörd har medfört att grundvattenytan
i täkten har minskat. Ett minskat grundvatten och en ökad konsumtion av
grundvatten kan däremot innebära stora negativa konsekvenser. Därför finns
det finns ett stort behov av att hålla kvar ytvatten på land, vilket kan ske genom
återskapande av våtmarker eller dämma upp områden för infiltration. I den
aspekten måste det därför finnas tillgång till mark. Lämplighet för varje sådan
åtgärd får bedömas från fall till fall.

Fornlämningar & kulturmiljöer

Norr
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Skyddet av fornlämningar och värdefulla byggnader styrs av kulturmiljölagen
(SFS 1988:950) och MBs kapitel 1, 3 och 7. Genom plan-och bygglagen har
kommunerna ett stort ansvar hur den bebyggda miljön ska utvecklas och
bevaras. I fördjupningens område ingår flera fasta fornlämningar och värdefulla
bebyggelse- och kulturmiljöer. Fornlämningar får enligt lagen inte skadas. För
åtgärder som påverkar eller ändrar en lämning krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
Många gånger har landskapets karaktär en stor betydelse för kulturobjekten.
En viss byggnad kan ha ett starkt samband med ett speciellt område, som
till exempel alvarets betydelse för Borgholms slott. I planområdet har 12
byggnader minnesmärkts, alla inom Borgholms stad eller dess nära utkant.
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Några av dem är Solliden, Vasahuset, Borgholms Slott, Borgholms bio och
Ölands stadsmuseum. Flera betydande kulturmiljöer har ett fornvårdsprogram,
som Blå Rör, Borgholms slott och Köpings klint. Planområdet innehåller
många lämningar varav flera inte är undersökta, oftast på mark som inte är
ianspråktagen för bebyggelse. Andra objekt som är viktiga för kulturmiljön är
stenmurar, odlingsrösen och gamla grova träd.

Utredningsområde 16 Furuhäll (RAÄ Köping 410:1, Borgholm 15:1) finns två
större registrerade välbevarade boplatsområden, sten, brons- och järnåldern på
jordbruksmark, varav ingen tidigare är undersökt.
Utredningsområden 23 B och C innehar flera lämningar och platser med
spridda fynd (RAÄ Räpplinge 271:1, 281:1) båda boplatser från sten, brons- och
järnåldern.

Planens förslag bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser på områdets
fornlämningsmiljöer om planens riktlinjer följs och samråd sker med
länsstyrelsen i samband med uppstart av detaljplaner. Planen föreslår ny
bebyggelse inom kända fornlämningsområden.

Strax norr område 25 A Borgehage (RAÄ Räpplinge 282:1, 283:1, 286:1) ligger
flera registrerade lämningar, sten, brons- och järnåldern) och några spridda fynd
som kan behöva uppmärksamhet vid en ev. exploatering. Lämningarna ligger
på jordbruksmark och är delvis provtagna vid dragning av allmänt VA 2000.

I utredningsområde 6 i Köpingsviks sydöstra del återfinns ett större
fornminnesområde på ca 330 x 75 m (RAÄ Köpinge 187:1). Lämningen utgörs
av en boplats med datering från sten-, brons- och järnåldern. Boplatsen har
inga synliga anläggningar och är idag jordbruksmark. Lämningens utsträckning
är okänd. I området finns även ett röse från bronsåldern (RAÄ Köpinge 60:1).
En exploatering av området ställer sannolikt krav på arkeologiska utredningar.
Tillstånd söks hos Länsstyrelsen som beslutar om undersökningens innehåll,
omfattning och ambitionsnivå. Eftersom planområdet hyser många
fornlämningar finns en risk att okända lämningar kan beröras av planenens
förslag och åtgärder. I områdets södra del finns ytterligare en känd lämning
(RAÄ Köping 298:1), boplats och visten från samma tid som ovan.

Väg 136, beroende på utformning kan ny infart mot slottet påverka en
fornläming (RAÄ Räpplinge 322) av typ bytomt/gårdstomt där läge för
Kungsgårdens stallbyggnad legat.

I Utredningsområdena 9 Kolstad, Furuhäll och Klinten kan ett flertal
lämningar bli berörda vid föreslagen utbyggnad (RAÄ Köping 193:1, Köping
37:1, Köping 35:2), en lämning är undersökt och borttagen (RAÄ 35:1).
Utredningsområdet för ny bebyggelse omgärdas delvis av stenmurar och här
finns även ett/flera odlingsrösen.

Biotopskydd & naturminnen

Planförslaget bedöms i sin helhet innebära obetydliga till små negativa
konsekvenser på områdets skyddade objekt. Den fördjupade översiktsplanens
förslag berör inga biotopskyddade områden i skoglig miljö, nyckelbiotoper
eller naturminnesobjekt. Inom flera utredningsområden finns däremot
stenmurar, småvatten och odlingsrösen som kan beröras av förslagen. Enligt
det generella biotopskyddet, kapitel 11 MB, utgör stenmurar och småbiotoper i
odlingslandskapet viktiga miljöer för växter och djur. Sådana ska undantas vid
exploatering. Vid åtgärder som strider mot biotopskyddet ska utövaren söka
dispens hos Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. I stadsmiljö/tätort är även alléer
biotopskyddade.
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Artdirektivet & artskyddsförordningen

Planförslaget bedöms i sin helhet innebära måttliga negativa konsekvenser på
områdets arter enligt artskyddsförordningen samt på rödlistade och fridlysta
arter. Bedömningen grundar sig på att alla områden inte är inventerade på sina
ingående arter utan endast från rapporterade fynd i Artportalen.
I planområdet finns det flera rödlistade arter som omfattas av artdirektivet och
artskyddsförordningen (Rådets direktiv 92/43/EEG 1992, Artskyddsförordningen
2007:845). Inom tätorterna finns gröna stråk och områden som är värdefulla för
arter knutna till ek- och ädellövskog, busk- och kalkgräsmarker samt till friska
gräsmarker och vatten. Planens förslag minimerar risk för negativ påverkan
på viktiga ekologiska spridningsstråk. Förslaget kan delvis innebära positiva
konsekvenser för grönstrukturen i tätorterna vid rätt skötsel.
Särskilt känsliga växt och djurarter har ett så kallat åtgärdsprogram (ÅGP)
knutet till sig. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av
ett åtgärdsprogram. Länsstyrelsen tar fram ÅGP för hotade arter när det inte
räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket.
Naturvårdsverket står för den nationella samordningen av programmen.
Kommunen har sammanställt ett uttag av uppgifter om rödlistade arter från
Nya Artportalen den 7:e mars 2017 (ArtDatabanken Uppsala) Uttaget avser
planområdet med en buffert på 500 meter runt omkring. Utsökningen gäller
de senaste 10 åren, se bilaga 1.
För flera av utredningsområden kan det krävas noggrannare artinventeringar
innan de kan bli aktuella för detaljplaneläggning eller vid en ändring av detaljplan.
Inom område 9 finns till exempel silverviol (CR) och större vattensalamander
(fridlyst). Vid ny bebyggelse i område 9C kan det krävas spridningsstråk
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för kräldjur som en passage mellan den vattenfyllda äldre bergtäkten i norr
till våtmarken i sydväst (topogent kärr 900 M N Kolstad, 2 km vsv Köping
KA i länsstyrelsen våtmarksinventering). Området har endast inventerats på
kärlväxter och har bedömt inneha ett högt naturvärde av kommunalt intresse
(Inventering av natur- och rekreationsvärden, Ekologigruppen AB, 2011).
I pågående detaljplan har flera inventeringar utförts på Solbergamarken, område
7B med kustområde. Här finns flera arter som ingår i artskyddsförordningen
och fågeldirektivet. Områdets värden har behandlats tidigare i avsnittet
Naturmiljön. I område 25 A Borgehage finns knippnejlika som är starkt hotad
och i 25 B återfinns arter som skogsalm och knippnejlika (CR) och falsk
djävulssopp (EN) m.fl.
Bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845) medför inte ett hinder mot
varje fysisk påverkan eller störning på arten. För varje åtgärd måste en bedömning
göras avseende effekten på artens skyddsintresse. Detta sker lämpligast i
samband med kommande behovsbedömningar för utredningsområdena.
I kommande planeringar ska eventuell påverkan på skyddsvärda arter
beskrivas. Vid åtgärder som strider mot art- och habitatdirektivet eller
artskyddsförordningen ska utövaren söka dispens hos Länsstyrelsen.
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Planens påverkan på miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes
med MB 1999, kapitel 5, vars syfte är att skydda människors hälsa och miljön.
De första normerna gällde miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som
trafiken och jordbruket står för. Normerna grundas på vad människa och
miljö tål och ska vara ett styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. Det finns
normer för föroreningar i utomhusluft, olika parametrar för vattenförekomster,
omgivningsbuller och kemiska föreningar i fisk- och musselförekomster.
Kommunen ska i sin planering se till att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
MKN som har störst betydelse för fördjupningen är de för vattenförekomster
och för buller.

Ramdirektivet och MKN för vatten

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära små till måttliga positiva
konsekvenser för områdets vattenförekomster och inte försämra MKN för vatten.
Däremot kan planens förslag inte ensamma påverka kustvattnets status utan
påverkan måste istället ses i ett större perspektiv. Det är summan av vad som
sker inom avrinningsområdena till Kalmarsund och Östersjön som påverkar
vattnets status.
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning
som grundlades i ett EU samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över
ländernas vattenresurser och ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet
trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst

i Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Grundvatten, sjöar,
vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt
inlands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år
2015, i vissa fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027,
Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i
landskapet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet
kan vattenmiljön påverkas i större eller mindre omfattning inom ett
avrinningsområde. Planområdet sträcker sig över tolv delavrinningsområden.
Vattnet i delområdena närmast kusten rinner ut i Kalmarsund, i de övriga
rinner vattnet mot sydost till Östersjön.
Från ett flertal större diken/bäckar vars flöden tidvis är höga leds vatten
orenat ut i Kalmarsund. Ytvattnet kommer från jordbruksmark i söder
och öster. Ett större flöde mynnar ut i Köpingebukten. I samband med
fördjupningsarbetet har kommunen i ett LOVA projekt 2012, undersökt
lämpliga områden för dagvattenhantering och tillgång till tätortsnära
våtmarker för att minska direktflöden ut i Kalmarsund. Avsättning av mark där
växter kan fungera som biologiska filter vid rening av dagvatten har en positiv
verkan på områdets ytvattenmiljöer och Kalmarsund. Genom föreslagna
riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsmagasin
och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga
vattenstånd kan också sådana anläggningar översvämmas. Dagvattenfrågan ska
behandlas i varje kommande detaljplan. Att endast hänvisa till det allmänna
dagvattennätet i tätorterna räcker inte då det inte har kapacitet att ta hand
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om vatten från vägar och fastigheter vid hög nederbörd. Därför är det viktigt
att skapa andra lösningar som t.ex. svackdiken, dammar, gröna tak och ersätta
hårdgjorda ytor med mer genomsläppliga ytor (parkeringar, gångstigar mm).
Vid extrem nederbörd kan dock inga system ta emot vatten på ett fullgott
sätt. Ett större område för dikning ligger inom vattenskyddsområdets
ytvattenzon, likaså tillrinningsområde till vattentäkten. Planen stärker yt- och
grundvattenförekomster genom att säkra mark för framtida vattenuttag och
för infiltrationsmöjligheter, eftersom sparsam ny bebyggelse föreslås inom
vattenskyddsområdena.
Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet
att rena upp till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har
reningsverket kapacitet att ta emot avlopp från ny bebyggelse enligt planförslaget.
Större delen av fastigheterna inom planomårdet är anslutna till det allmänna
VA- nätet. Det finns dock ett antal enskilda avlopp varav flera inte är godkända
ur reningssynpunkt som behöver åtgärdas eller anslutas till det allmänna nätet.
Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och
planområdet ingår i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201).
Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status, se tabell nästa sida. Ett
allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten med
överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till
största delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för
Kalmarsunds utsjövatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god
ekologisk status till 2021. Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen
fortfarande inte når god status.
Det finns fyra vattendrag inom planområdet som ingår i ytvattenförekomster,
Rosenforsbäcken, Tingsene bäcken, Silverbäcken och Skedemossekanalen. De
två senare har fastställts att uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2027
med påverkan från övergödning och morfologiska förändringar. Silverbäcken
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rinner mot sydost med start söder om Borgholm i höjd med Tryggestad och
mynnar i Östersjön vid Gärdslösa. Vattendraget har morfologiska förändringar
med sträckor av uträtade kanaler. Skedemossekanalen börjar i Hörninge öster
om planområdet och rinner vidare söderut mot Skedemosse och mynnar i
Sandbytorp i Östersjön, se tabell på nästa sida. Rosenforsbäcken och Tingsene
bäcken är däremot inte bedömda.
Planområdet ingår i grundvattenförekomsterna Västra Ölands kalkberg
(SE629295-155070) och Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-154217)
vilka sträcker sig längs hela Ölands västra sida, Östra Ölands kalkberg
(SE628996-155638) samt Solbergafältet (SE630207-155592). Kvalitetskraven i
MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda.
Klassningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen
påvisar att det finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras.
Grundvattenförekomsten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte
uppnå god kvantitativ status.

PLANENS PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER

BORGHOLMS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BORGHOLM – KÖPINGSVIK 2017

Det finns fem badplatser i planområdet som är skyddade enligt EU:s baddirektiv
2006/7, Lundegård (utmärkt kvalitet), Klinta bodar (utmärkt kavlitet) ,
Köpingebukten (utmärkt kvalitet), Mejeriviken (tillfredställande kvalitet) och
Kallbadhuset (tillfredsställande kvalitet). De badplatser som ligger närmast
reningsverket har en lite sämre kvalitet än de övriga.
Namn

Kemisk status

Ekologisk status

Risk kemisk status, 2021 Risk ekologsik status, 2021

Tillförlitlighet bedöming, ekologi

Tillförlitlighet bedöming,
kemisk

Silverbäcken

Uppnår ej

Måttlig

Risk

Risk

Låg

God

Risk

Risk

Medel

God

Skedemossekanalen
Uppnår ej
Måttlig
Tabell 2. Utdrag från VISS, bedömningar ytvattenstatus

Namn

Kemisk status

Kvantitativ status

Risk kemisk status, 2021

Risk kvantitativ status, 2021

Solbergafältet

God

God

Ingen

Risk

Mörbylånga-Borgholms kalkberg

God

God

Ingen

Risk

Västra Ölands kalkberg

God

God

Ingen

Risk

God

Ingen

Risk

Östra Ölands kalkberg
God
Tabell 3. Utdrag från VISS, bedömningar status grundvattenförekomster

Namn

Kemisk status

Ekologisk status

Risk kemisk status, 2021

Risk ekologsik status, 2021

Tillförlitlighet bedömning,
ekologi

Tillförlitlighet bedömning,
kemisk

Kalmarsunds utsjövatten

Uppnår ej

Måttlig

Risk

Risk

God

Medel

Risk

Risk

God

Medel

Södra Ölands kustvatten Uppnår ej
Måttlig
Tabell 4. Utdrag från VISS, bedömningar status kustvatten
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Planförslaget visar på ytvattnets känslighet för föroreningar vid avrinning av
dagvatten från väg 136 till sekundär vattenskyddszon. Eftersom det inte finns
några skyddande barriärer vid väg 136, kan ett eventuellt olyckstillbud på
platsen innebära stora negativa konsekvenser på både yt- och grundvatten. För
att förhindra en förorening av vattentäkten vid ett eventuellt olyckstillbud är
kommunen idag beroende av att tillbudet anmäls. I skyddsföreskrifterna för
den sekundära zonen står det att förorenat vatten från vägar som kan skada
grundvattnet inte får infiltreras i marken.
Ämnen som hittas i dagvatten från trafik är:
• tungmetaller, som kadmium, krom, koppar, nickel och zink
• slam, som till exempel innehåller partiklar från asfalt och däck
• olja och organiska föreningar, där vissa är miljöfarliga och andra inte
• andra metaller, till exempel aluminium, kobolt, järn och mangan
En hotbild som planen inte har rådighet över är eventuell utvinning av
koncessionsmaterial från skiffer i planområdets södra del. De största riskerna
med utvinning av skiffergas är:
• att det uppstår sprickor i berggrunden vid hydraulisk spräckning som
leder till att närliggande grundvattenmagasin och fastigheter skadas
• att grundvattnet kan blir förorenat, att grundvattentryck samt
grundvattennivå kan förändras
• att marken i samband med borrning och utvinning påverkas
• att kemikalier läcker i samband med hydraulisk spräckning att det
uppstår störande buller och transporter från borrplatser
En risk för ytvatten och i förlängningen även för grundvattnet föreligger,
eftersom trafiken på väg 136 kan påverka vattenförekomster negativt. I direkt
anslutning till vägen ligger tertiärt skyddsområde för vattentäkt. Tidvis vid
snösmältning och vid hög nederbörd står vattennivåerna i höjd med vägbanan,
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se bild på sidan 42. Föroreningar som vägsalt och oljor rinner rakt ner i ytvattnet
för att pumpas vidare från kanaler till infiltrationsområdet för grundvatten.
I fördjupningen har transport av farligt gods längs väg Ramsättravägen (973)
uppmärksammats. Vägen sträcker sig från norr till söder genom primära och
tertiära skyddszoner.

MKN & riktvärden för buller

Buller definieras som ett oönskat ljud som påverkar både hälsa och livskvalitet
är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem i dagens samhälle. Buller och kan
uppkomma från vägtrafik, vindkraftverk, jordbruksmaskiner, industrier
och verkstäder, fläktar, lossningar och lastningar av gods mm, campingar,
musikanläggningar samt från ljud från event mm. Borgholm och Köpingsvik
är två tätorter där sommarlivet är stort med uteserveringar, campingplatser
och en hårt trafikerad länsväg genom tätorterna vilket innebär att flera hushåll
periodvis kan vara bullerstörda.
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbuller inte ska
medföra skadliga effekter på människors hälsa. Borgholms kommun omfattas
dock inte av skyldigheten enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.
Naturvårdsverket har däremot tagit fram riktvärden för buller som inte får
överstigas (decibel ampere dBA) och som varierar över dygnet. Ekvivalentnivå
används eftersom bullret som mäts och analyseras varierar över tiden.
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA ekvivalentnivå inomhus (nattetid)
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Planens konsekvenser på ljudmiljön
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära små till måttliga negativa
konsekvenser på ljudmiljön inom planområdet. Kommande detaljplaner kan
kräva mer detaljerade bullerutredningar från såväl trafik som från verksamheter.
När det gäller buller från trafiken utgör väg 136 den största källan. Hur mycket
buller trafiken alstrar beror på hur omgivningen ser ut, trafikmängd, beläggning,
hastighet, avstånd till bostad och andel tung trafik. Flera intilliggande fastigheter
kan vara bullerstörda då delar av sträckan mellan Borgholm och Köpingsvik är
satt till 70 km/h och trafiken är intensiv på sommaren. Det är också då som
människor sitter ute i sina trädgårdar och kan störas av ljuden från vägen. I vissa
fall kan plank och växtlighet dämpa bullret eller upplevelsen av det.
En enkel bullerutredning i planförslaget visar att 14 fastigheter troligen är
störda av buller från väg 136. Olika evenemang, särskilt under sommaren, kan
också uppfattas som störande av närboende. Sådana tillställningar är oftast
kortvariga. Bostäder i anslutning till nöjeslokaler kan också innebära störningar
på människor. Den största störningen i tätorterna uppstår under några intensiva
sommarmånader. Kommunen har tillsyn vid klagomål av höga ljudnivåer. Vid
ny bebyggelse i stadsmiljö kan en tyst sida på husen tillämpas enligt Boverkets
regler avseende störningar från t.ex. lastning och lossning.
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motorklubbs flygsektion, 2012-03-06). Ljud från flygtrafiken kan upplevas
som störande för närboende. Störst är störningen under vissa evenemang,
Störningen bedöms vara av en mer tillfällig karaktär.
Buller från jordbruket kommer främst från arbetsmaskiner vid brukning av
mark. En annan källa till buller är från hö- och spannmålsfläktar. I och med
att en större del av vallen ensileras idag utgör höfläktar en mindre störning.
Förtätning kan innebära att intilliggande verksamheters aktiviteter som
genererar buller, t.ex. transporter, kan påverka nya bostäder och begränsa
pågående verksamheter.

Nollalternativets konsekvenser på ljudmiljön
Nollalternativet bedöms sammanfattningsvis innebära små till måttliga negativa
konsekvenser på ljudmiljön inom planområdet. konsekvenserna bedöms bli
ungefär desamma som för planförslaget eftersom bullerproblematiken inte
uppmärksammas i detta alternativet. Väg 136 ligger kvar som en källa för buller
samt att det i dag finns pågående verksamheter intill eller i nära anslutning till
befintliga bostäder.

Vindkraftverk alstrar buller och skuggor och kräver ett visst skyddsavstånd till
bostäder. Vindkraftverk kräver även skyddsavstånd ur säkerhetssynpunkt. Fyra
2 MW vindkraftverk finns strax sydost om planområdet, planen föreslår inga
bostäder inom påverkansområde för vindkraft. De befintliga vindkraftsverken
ska beaktas i all planering. Riktlinjer beskrivs i Vindkraftsplan- Tematiskt tillägg
till översiktsplan för Borgholm och Mörbylånga kommuner, 2012.
Antal starter och landningar på Borglanda flygplats uppgår i dagsläget till ca 450
stycken årligen. Av dessa står de ultralätta flygplanen för ca 300 stycken (Ölands
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Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser
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.

llustration: Tobias Flygar
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Miljömål och direktiv

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).

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”

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
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
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regionala målen för Kalmar län kommer att nås till 2020, frisk luft. I november
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
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.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BORGHOLM – KÖPINGSVIK 2017

Giftfri miljö
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.

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.
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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.

Ett rikt odlingslandskap

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Ingen övergödning

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.

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.

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.

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.

Nollalternativet bedöms påverka målet negativt genom att mer kustnära
oexploaterad mark tas i anspråk för bebyggelse.
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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.

I målet ingår även kvalitetsmålet enligt vattendirektivet, se under målet
Grundvatten av god kvalitet.

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.
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Myllrande våtmarker

Levande skogar

Målet säger: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

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

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
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
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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
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.
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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.

Ekonomisk och social trygghet
Målet säger: Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande
samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall 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.
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
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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.
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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.

Ökad fysisk aktivitet
Målet säger: Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.
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.
Nollalternativet bedöms innebära en viss negativ inverkan på målet då det
utan riktlinjer är lättare att exploatera attraktiva grönområden och naturmiljöer.
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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.

Uppföljning av frågeställningarna kan till exempel ske genom studier av:
•

Läget för tillkommande bebyggelse, dels på övergripande nivå (vilka
markslag har bebyggts, har byggnation skett genom förtätning, har
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?
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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 66). 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

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
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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.

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.
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Tabell - Samlad bedömning
Sammanställning över miljökonsekvenser för nollalternativ respektive planförslag.
Bedömningarna av påverkan har översatts från bedömningsskalan på sidan 14 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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