
	  

	  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag inför framtagande av detaljplan 
för bostäder på del av Hummelvik 1:1, 
Gryt i Valdemarsviks kommun, 
Östergötlands län 
 

 
 

 

 

 
Antagandehandling	  20190410	  



Miljökonsekvensbeskrivning	  del	  av	  fastighet	  Hummelvik	  1:1,	  Gryt,	  Valdemarsvik	  kommun,	  Östergötland	  

	   2	  

Sammanfattning 
	  
Läsanvisning	  
Inledningsvis	  ges	  en	  bakgrund	  till	  projektet	  och	  behovet	  inklusive	  avgränsningen	  av	  
miljökonsekvensbeskrivningen	  (MKBn).	  De	  huvudsakliga	  konsekvensbedömningarna	  
samt	  förslag	  till	  åtgärder	  redogörs	  för	  i	  kapitel	  5.	  Därefter	  följer	  en	  bedömning	  om	  
planförslagets	  grad	  av	  miljömålsuppfyllelse	  samt	  förslag	  till	  uppföljning	  av	  betydande	  
miljöpåverkan.	  
	  
Behov	  av	  miljöbedömning	  
Denna	  version	  av	  MKBn	  för	  detaljplan	  del	  av	  Hummelvik	  1:1	  inom	  Valdemarsviks	  kommun	  
har	  tagits	  fram	  inför	  detaljplanens	  granskningsskede.	  
	  
Syftet	  med	  MKBn	  är	  att	  ge	  beslutsfattarna	  ”tillgång	  till	  beslutsunderlag	  
som	  möjliggör	  en	  ökad	  miljöhänsyn	  och	  som	  leder	  fram	  till	  bättre	  beslut	  
ur	  miljösynpunkt”.	  
	  
Motiven	  för	  att	  en	  miljöbedömning	  behövs	  är	  framförallt	  att	  planområdet	  berör	  riksintresse	  
både	  ur	  frilufts-‐	  och	  naturvärdessynpunkt.	  
	  
Lantbruk	  finns	  i	  omgivningen	  och	  här	  behövs	  en	  analys	  hur	  etablering	  på	  olika	  sätt	  kan	  
påverka	  fortsatt	  verksamhet	  med	  djurhållning	  med	  tillhörande	  aktiviteter.	  	  
Se	  behovsbedömning	  och	  miljöbedömning	  i	  kapitel	  1.	  
	  
Planförslaget	  
Planområdet	  är	  beläget	  ca	  6	  km	  söderut	  från	  vägkorsningen	  i	  västra	  utkanten	  av	  Gryts	  
samhälle.	  I	  Gryt	  samhälle	  7-‐10	  km	  från	  planområdet,	  finns	  en	  mindre	  mataffär	  som	  är	  öppen	  
året	  runt,	  förskola,	  idrottsplats,	  restaurang	  och	  Bed	  and	  Breakfast.	  	  Det	  är	  ca	  20	  km	  till	  
Valdemarsviks	  centrum	  där	  det	  finns	  skola	  och	  handel.	  I	  Gryts	  Varv,	  som	  är	  öppet	  året	  runt,	  
finns	  konferensanläggning	  med	  restaurang,	  hotell	  och	  marina.	  Detta	  ligger	  precis	  väster	  om	  
planområdet.	  Förslaget	  innehåller	  cirka	  34	  nya	  enskilda	  villatomter.	  För	  ytterligare	  
beskrivning	  av	  planförslaget	  mm	  se	  planbeskrivning,	  illustrationsplan	  och	  i	  denna	  MKB	  
(kapitel	  4).	  
	  
Studerade	  alternativ	  
De	  alternativ	  som	  konsekvensbeskrivs	  är	  ett	  nollalternativ	  samt	  ett	  planförslag.	  
Planförslaget	  har	  omarbetats	  i	  omgångar	  sedan	  både	  såväl	  till	  följd	  av	  dels	  framkomna	  
natur-‐	  och	  kulturvärden	  och	  dels	  genom	  de	  övriga	  synpunkter	  som	  inkommit	  som	  främst	  
gäller	  tomtplacering.	  Se	  vidare	  resonemang	  om	  studerade	  alternativ	  i	  kapitel	  4.	  
	  
Natur	  och	  rekreation	  
Detaljplanen	  innebär	  att	  ett	  höjdområde	  kommer	  att	  exploateras	  där	  det	  idag	  mestadels	  är	  
yngre	  barrskog,	  mindre	  hällmarkspartier	  med	  äldre	  tallar	  samt	  enstaka	  fuktiga	  stråk	  med	  
tallmossar.	  Byggnaderna	  kommer	  att	  placeras	  så	  att	  det	  fortfarande	  kommer	  att	  finnas	  
gröna	  stråk	  med	  natur	  mellan	  tomtområdena.	  Planområdet	  sträcker	  sig	  inte	  ända	  fram	  till	  
vattnet	  då	  Gryts	  Varv	  innehar	  denna	  mark	  och	  har	  planlagt	  denna	  yta.	  
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Tillgänglighet,	  trygghet	  och	  säkerhet	  
Planområdet	  är	  idag	  isolerat	  i	  förhållande	  till	  andra	  bostadsområden,	  skola	  och	  
fritidsaktiviteter.	  Idag	  saknas	  trygg	  och	  säker	  gång-‐	  och	  cykelförbindelse	  (GC-‐väg)	  mellan	  
planområdet	  och	  skolor	  och	  annan	  service	  i	  både	  Gryt	  och	  Valdemarsvik.	  I	  denna	  MKB	  
diskuteras	  de	  ställningstaganden	  och	  i	  viss	  mån	  möjligheter	  samt	  alternativ	  för	  GC-‐väg	  
främst	  in	  till	  centrum	  i	  relation	  till	  nuvarande	  säkerhet	  för	  cyklister.	  
	  
Vattenmiljöer	  
Planerad	  dagvattenhantering	  samt	  VA	  i	  området	  är	  av	  särskild	  vikt	  och	  har	  aktualiserats	  
ytterligare	  med	  tanke	  på	  de	  låga	  grundvattennivåer	  som	  förekommit	  i	  stora	  delar	  av	  länet.	  
Närheten	  till	  strandkanten	  gör	  också	  att	  alla	  åtgärder	  måste	  göras	  så	  att	  
miljökvalitetsnormer	  för	  vatten	  inte	  överskrids.	  Frågor	  rörande	  rening	  av	  VA	  samt	  
dagvattenhantering	  och	  frågan	  om	  dricksvatten	  beskrivs	  i	  vidare	  i	  kapitel	  5.3.	  
	  
Miljöfarlig	  verksamhet	  och	  skyddsavstånd	  
Aktiviteter	  inom	  planområdet	  som	  anses	  vara	  miljöfarlig	  verksamhet	  som	  kräver	  
skyddsavstånd	  förekommer	  inte.	  Djurhållning	  finns	  men	  har	  ett	  avstånd	  som	  är	  mer	  än	  
dubbelt	  så	  långt	  som	  det	  som	  rekommenderas	  av	  bland	  annat	  boverket.	  Annan	  miljöfarlig	  
verksamhet	  finns	  inte	  i	  eller	  i	  närheten	  av	  planområdet.	  
Se	  vidare	  under	  kapitel	  5.4.	  
	  
Buller	  
Vad	  gäller	  trafikbuller	  kommer	  planförslaget	  innebära	  att	  trafikmängden	  ökar	  till	  området	  
men	  även	  inom	  området	  där	  det	  idag	  inte	  finns	  upprättade	  vägar.	  Det	  buller	  som	  uppstår	  
anses	  dock	  som	  marginellt.	  Vad	  gäller	  trafik	  inom	  planområdet	  är	  vägar	  dragna	  för	  att	  
undvika	  att	  störa	  befintlig	  bebyggelse.	  Tillfart	  är	  därför	  inritad	  från	  väster.	  
	  
En	  bullerutredning	  är	  framtagen	  av	  extern	  konsult	  och	  presenteras	  närmare	  under	  punkt	  5.5.	  
	  
Risk	  och	  säkerhet	  
En	  utredning	  är	  framtagen	  för	  att	  beskriva	  utbredning	  och	  omfattning	  av	  förorenad	  mark	  i	  
området.	  
	  
Under	  hela	  etableringsskedet	  och	  byggskedet	  är	  det	  högst	  väsentligt	  att	  upprätta	  en	  tydlig	  
struktur	  i	  användning	  och	  uppställning	  av	  arbetsfordon	  med	  tillhörande	  tankar.	  Här	  ska	  det	  
finnas	  upprättade	  dokument	  som	  också	  föreskriver	  åtgärder	  vid	  eventuella	  utsläpp	  under	  
exploateringen	  så	  att	  inte	  risk	  för	  utsläpp	  minimeras	  och	  eventuella	  utsläpp	  begränsas.	  
	  
Insatstider	  för	  räddningstjänsten	  beräknas	  till	  20-‐25	  minuter	  från	  Valdemarsvik	  till	  
tomtområdet.	  I	  Gryt	  finns	  även	  ett	  lokalt	  brandvärn	  som	  eventuellt	  kan	  komma	  snabbare	  
med	  en	  räddningsinsats.	  
	  
Utsläpp	  till	  luft,	  miljökvalitetsnormer	  (MKN)	  
Med	  tanke	  på	  de	  avstånd	  som	  finns	  till	  förskola,	  mataffär,	  skola,	  idrottsplats	  och	  handel	  
kommer	  biltrafik	  vara	  det	  viktigaste	  alternativet.	  Detta	  innebär	  att	  de	  nyinflyttade	  kommer	  
att	  bli	  beroende	  av	  bil.	  Avståndet	  in	  till	  Gryt	  är	  dock	  inte	  orimligt	  långt	  för	  att	  kunna	  cykla.	  
Vägnätet	  in	  till	  Valdemarsvik	  ägs	  och	  förvaltas	  av	  Trafikverket.	  
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Ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  bedöms	  inte	  ge	  upphov	  till	  att	  någon	  miljökvalitetsnorm	  
överskrids	  inom	  planområdet	  eller	  längs	  trafikerade	  vägnät.	  Då	  de	  boende	  kommer	  att	  bli	  
relativt	  bilberoende	  kan	  emellertid	  inte	  bortses	  från	  vissa	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
(koldioxid),	  dock	  bedöms	  bidraget	  från	  planområdets	  tillkommande	  trafik	  vara	  litet	  sett	  ur	  
ett	  regionalt	  perspektiv.	  
	  
Vatten	  och	  avlopp	  
Avlopp	  kommer	  att	  lösas	  genom	  att	  koppla	  in	  sig	  på	  det	  system	  som	  används	  vid	  Gryts	  Varv.	  
Den	  kommer	  att	  dimensioneras	  för	  att	  kunna	  hantera	  avlopp	  även	  från	  den	  planerade	  
bebyggelsen.	  För	  dricksvatten	  finns	  möjlighet	  att	  borra	  efter	  vatten.	  Skulle	  möjligheten	  att	  
förse	  det	  tillkommande	  bostadsområdet	  med	  dricksvatten	  via	  borrning	  inte	  fungera,	  trots	  att	  
alla	  utredningar	  som	  genomförts	  ser	  lovande	  ut,	  finns	  möjligheten	  att	  utöka	  den	  fungerande	  
och	  befintliga	  avsaltningsanläggningen	  på	  Gryts	  Varv.	  I	  Gryt	  finns	  kommunalt	  vatten	  och	  
avlopp.	  Möjligheten	  att	  i	  framtiden	  ansluta	  planområdet	  till	  kommunens	  VA-‐nät	  är	  i	  nuläget	  
inte	  utredd.	  

	  
Miljömålsuppfyllelse	  och	  samlad	  bedömning	  
En	  jämförelse	  och	  samlad	  bedömning	  av	  planförslaget	  i	  relation	  till	  de	  nationella	  
miljömålen	  görs	  i	  kapitel	  6.1	  och	  6.2.	  Av	  de	  16	  nationella	  miljömålen	  har	  
planförslaget	  bedömts	  beröra	  11	  av	  dessa.	  Sammantaget	  bedöms	  planförslaget	  
bidra	  till	  att	  uppnå	  6	  av	  miljömålen.	  För	  5	  av	  miljömålen	  är	  det	  tveksamt	  om	  
ett	  genomförande	  av	  planförslaget	  kan	  bidra	  till	  att	  uppnå	  målen,	  dock	  bedöms	  
inte	  något	  av	  miljömålen	  motverkas.	  
	  
Sammanfattningsvis	  är	  det	  tveksamt	  om	  planförslaget	  bidrar	  till	  att	  uppnå	  en	  
ekologisk	  dimension	  av	  hållbar	  utveckling	  bland	  annat	  i	  och	  med	  ökad	  bilanvändning.	  Mot	  
bakgrund	  av	  ovan	  kan	  dock	  konstateras	  att	  planförslaget	  bidrar	  till	  miljömålsuppfyllelse	  i	  
högre	  grad	  än	  vad	  som	  är	  trenden	  på	  nationell	  nivå.	  
	  
Planförslaget	  bedöms	  dock	  inte	  påverka,	  ge	  någon	  påtaglig	  skada	  eller	  utgöra	  någon	  
betydande	  miljöpåverkan	  på	  riksintresset	  då	  flertalet	  anpassningar	  är	  gjorda	  för	  att	  minska	  
miljöbelastning	  samt	  lägga	  bostäder	  så	  att	  landskapsbilden	  endast	  påverkas	  i	  lite	  omfattning.	  
	  
Uppföljning	  
Förslag	  till	  ett	  program	  för	  uppföljning	  presenteras	  i	  kapitel	  7.	  
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1. Inledning 
	  
Denna	  miljökonsekvensbeskrivning	  är	  en	  del	  av	  planhandlingarna	  för	  detaljplanen	  
inom	  Hummelvik	  1:1,	  Valdemarsviks	  kommun,	  Östergötlands	  län.	  De	  tekniska,	  ekonomiska	  
och	  juridiska	  aspekterna	  av	  projektet	  beskrivs	  i	  planbeskrivningen	  samt	  i	  övriga	  handlingar	  
tillhörande	  detaljplanen.	  	  
 
1.1 Bakgrund om projektet 
Markägaren	  för	  området	  har	  tagit	  fram	  en	  detaljplan	  för	  del	  av	  fastigheten	  Hummelvik	  1:1.	  
	  
Planområdet	  är	  utpekat	  i	  Valdemarsviks	  översiktsplan	  som	  utvecklingsområde	  i	  Skärgården	  
utanför	  tätort.	  
	  
Planen	  har	  utarbetats	  på	  underlag	  framtaget	  av	  Leif	  Leandertz,	  Leandertz	  arkitektbyrå	  AB	  på	  
uppdrag	  av	  markägaren	  till	  aktuellt	  område.	  	  
	  
Miljökonsekvensbeskrivningen	  är	  framtagen	  av	  Anders	  Tingvall	  (kontaktinformation	  finns	  i	  
slutet	  av	  dokumentet),	  som	  också	  tidigare	  utfört	  naturinventeringar	  samt	  en	  del	  andra	  
studier	  samt	  utlåtande	  som	  underlag	  för	  planarbetet.	  
	  
Planområdet	  är	  beläget	  ca	  6	  km	  söderut	  från	  vägkorsningen	  i	  västra	  utkanten	  av	  Gryts	  
samhälle.	  I	  Gryt	  samhälle	  7-‐10	  km	  från	  planområdet,	  finns	  en	  mindre	  mataffär	  som	  är	  öppen	  
året	  runt,	  förskola,	  idrottsplats,	  restaurang	  och	  Bed	  and	  Breakfast.	  	  Det	  är	  ca	  20	  km	  till	  
Valdemarsviks	  centrum	  där	  det	  finns	  skola	  och	  handel.	  I	  Gryts	  Varv,	  som	  är	  öppet	  året	  runt,	  
finns	  konferensanläggning	  med	  restaurang,	  hotell	  och	  marina.	  Detta	  ligger	  precis	  väster	  om	  
planområdet.	  Detaljplanen	  möjliggör	  villabebyggelse,	  delvis	  med	  mindre	  aktivitetsytor	  samt	  
gemensamhetsanläggningar.	  
	  
Planområdet	  ligger	  på	  ett	  markområde	  som	  höjer	  sig	  jämfört	  med	  omgivande	  marker.	  Denna	  
höjd	  ligger	  strax	  öster	  om	  Gryts	  Varv	  och	  innehåller	  hällmarker	  samt	  skogsmark	  med	  relativt	  
tunt	  jordtäcke	  och	  några	  partier	  med	  fuktmark.	  Delar	  av	  planområdet	  berör	  riksintresset	  
som	  del	  av	  Gryts	  skärgård	  med	  obruten	  kust.	  Även	  riksintresse	  ur	  friluftssynpunkt	  där	  den	  
främsta	  aspekten	  är	  att	  inte	  hindra	  allmänhetens	  tillträde	  till	  och	  möjligheter	  att	  använda	  
strand	  och	  vattenområde.	  Planområdet	  berör	  även	  riksintresse	  ur	  naturvärdessynpunkt	  där	  
både	  naturvärden	  på	  mark	  och	  i	  vatten	  ska	  beaktas.	  Markanvändningen	  inom	  planområdet	  
består	  idag	  främst	  av	  skogsmark	  med	  olika	  ålder	  och	  slutenhet.	  Inom	  planområdet	  finns	  idag	  
inte	  någon	  bebyggelse.	  	  
	  
 
1.2 Miljöbedömningens syfte och krav 
Syftet	  med	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  är	  att	  ge	  beslutsfattarna	  ”tillgång	  till	  
beslutsunderlag	  som	  möjliggör	  en	  ökad	  miljöhänsyn	  och	  som	  leder	  fram	  till	  bättre	  beslut	  
från	  miljösynpunkt”	  (prop.	  1990:91/90).	  Beskrivningen	  av	  en	  plans	  miljökonsekvenser	  ska	  
utgöra	  ett	  underlag	  för	  arbetet	  med	  att	  hitta	  en	  lämplig	  utformning	  av	  planen.	  Den	  ska	  göra	  
det	  möjligt	  att	  i	  planarbetet	  väga	  miljökonsekvenserna	  mot	  andra	  viktiga	  faktorer	  så	  att	  
planen	  blir	  så	  bra	  som	  möjligt	  ur	  ett	  helhetsperspektiv.	  
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1.3 Behov av miljöbedömning 
När	  en	  plan	  upprättas	  ska	  kommunen	  alltid	  ta	  ställning	  till	  om	  ett	  genomförande	  av	  planen	  
kan	  antas	  medföra	  en	  betydande	  miljöpåverkan.	  Vid	  beslut	  om	  betydande	  miljöpåverkan	  ska	  
en	  miljöbedömning	  genomföras	  och	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  upprättas	  enligt	  
bestämmelserna	  i	  6	  kap.	  11-‐18,	  20	  §§	  miljöbalken.	  Berörda	  myndigheter	  och	  kommuner	  ska	  
ges	  tillfälle	  att	  yttra	  sig	  över	  ställningstagande	  över	  behovet	  av	  miljöbedömning.	  
	  
Området	  är	  utpekat	  i	  Valdemarsviks	  kommuns	  översiktsplan	  från	  2018.	  	  
	  
De	  ställningstaganden	  i	  tidiga	  samrådet	  som	  finns	  angivna	  är	  frågor	  om:	  
	  

• Vatten	  och	  avlopp	  i	  området	   
• Dagvatten	  och	  grundvatten 
• Avrinning	  av	  ytvatten	  och	  dagvatten	  dammar 
• Miljökvalitetsnormer	  för	  vatten 
• Påverkan	  på	  riksintressen 
• Föroreningssituationen	  från	  Gryts	  Varv 
• Trafiken	  samt	  insatstider	  för	  räddningstjänsten 

  
Kommunen	  har	  beslutat	  att	  denna	  MKB	  ska	  tas	  fram	  enlighet	  med	  reglerna	  om	  
miljöbedömningar	  för	  planer	  och	  program	  (5	  kap.18	  §	  andra	  stycket	  PBL).	  
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2. Avgränsning 
 
2.1 Geografisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningens	  utredningsområde	  är	  avgränsat	  med	  hänsyn	  till	  
dels	  planerad	  exploatering	  och	  åtgärder	  som	  föreslås	  för	  att	  möta	  detaljplanens	  
behov	  (nya	  anslutningsvägar,	  anslutande	  GC-‐stråk	  och	  gemensamhetsanläggningar)	  dels	  till	  
faktorer	  i	  planområdets	  omvärld	  som	  kan	  påverka	  en	  exploatering	  i	  planområdet.	  
	  
Planförslaget	  bedöms	  inte	  bara	  påverka	  miljön	  inom	  planområdet.	  Även	  miljön	  
utanför	  planområdet	  påverkas,	  främst	  avseende	  natur-‐	  och	  rekreationsvärden	  
samt	  dagvattenkvalitet.	  Beträffande	  omgivningens	  påverkan	  på	  planområdet	  
kommer	  främst	  riskaspekter	  från	  trafik	  att	  belysas.	  
 
2.2 Tidsmässig avgränsning 
För	  att	  möjliggöra	  en	  jämförelse	  mellan	  valda	  alternativs	  konsekvenser	  kommer	  
alla	  bedömningar,	  beräkningar,	  underutredningar	  etc.	  utgå	  från	  en	  i	  förväg	  
bestämd	  tidpunkt,	  s.k.	  jämförelseår.	  Vid	  den	  valda	  tidpunkten	  ska	  planförslaget	  
kunna	  vara	  genomfört	  med	  god	  marginal.	  År	  2038	  har	  bedömts	  vara	  en	  lämplig	  
tidpunkt	  för	  denna	  bedömning.	  
 
2.3 Avgränsning av rimliga alternativ 
Enligt	  miljöbalken	  6	  kap	  12	  §	  ska	  i	  en	  MKB	  ”rimliga	  alternativ	  med	  hänsyn	  till	  
planen	  eller	  programmets	  syfte	  och	  geografiska	  räckvidd	  identifieras,	  beskrivas	  
och	  bedömas”.	  Vidare	  skall	  MKBn	  innehålla	  ”en	  beskrivning	  av	  miljöförhållanden	  
och	  miljöns	  sannolika	  utveckling	  om	  planen,	  programmet	  eller	  ändringen	  inte	  
genomförs”.	  Det	  sistnämnda	  benämns	  ofta	  nollalternativet.	  
	  
Avgränsningen	  av	  rimliga	  alternativ	  till	  detaljplanen	  motiveras	  och	  redogörs	  för	  i	  
avsnittet	  Planförslag	  samt	  studerade	  alternativ.	  
 
2.4 Avgränsning av miljöaspekter 
Diskussionen	  om	  vilka	  miljöaspekter	  MKBn	  främst	  bör	  belysa	  har	  gjorts	  utifrån	  
tidigare	  genomförda	  utredningar,	  inkomna	  synpunkter	  från	  plansamråd	  samt	  gällande	  
lagkrav.	  Nedan	  listas	  de	  miljöaspekter	  som	  MKBn	  som	  under	  samråd	  samt	  med	  hjälp	  av	  
utförda	  undersökningar	  bedömts	  som	  mest	  viktiga	  att	  särskilt	  belysa.	  

• Påverkan	  på	  riksintresset	  ur	  friluftssynpunkt	  
• Påverkan	  på	  riksintresset	  ur	  naturvärdessynpunkt	  
• Hantering	  av	  befintliga	  avlopp	  och	  planer	  på	  gemensamhetsanläggningar	  
• Hanteringen	  av	  dagvatten	  inom	  tomter	  och	  planområdet	  
• Påverkan	  på	  landskapsbilden	  då	  områden	  i	  skärgården	  är	  särskilt	  utpekad	  ur	  den	  aspekten	  
• Påverkan	  eller	  ändring	  av	  trafik	  och	  trafikmönster	  inom	  och	  till	  planområdet	  
• Möjligheter	  med	  kompensationsåtgärder	  främst	  med	  avseende	  på	  de	  fall	  där	  äldre	  tallar	  tas	  

bort	  
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3. Gällande planer och miljömål 
 
3.1 Planer 
I	  Översiktsplan	  2018	  ingår	  planområdet	  i	  områden	  som	  utpekas	  som	  utvecklingsområde	  för	  
bebyggelse.	  Planområdet	  ingår	  inte	  i	  någon	  annan	  kommunal	  eller	  regional	  plan.	  
Angränsande	  yta	  norr	  och	  väster	  om	  planområdet	  ingår	  i	  en	  tidigare	  detaljplan	  som	  omfattar	  
Gryts	  Varv	  samt	  strandlinjen.	  Gryts	  skärgård	  ingår	  i	  ett	  utpekat	  område	  ur	  många	  aspekter	  
där	  naturvärden	  och	  friluftsliv	  mestadels	  utgör	  grund	  för	  utpekande.	  
	  
3.2 Strandskydd 
Strandskyddet	  styrs	  av	  7	  kap.	  miljöbalken	  (MB)	  och	  är	  till	  för	  att	  trygga	  förutsättningarna	  
för	  allmänhetens	  friluftsliv	  samt	  att	  bevara	  goda	  livsvillkor	  för	  arter	  i	  land-‐	  och	  vattenmiljöer.	  
Det	  allmänna	  strandskyddet	  gäller	  inom	  området	  från	  stranden	  och	  100	  meter	  in	  över	  land.	  
Strandskyddet	  är	  släckt	  i	  vattenområdet	  utanför	  aktuellt	  planområde.	  I	  planområdets	  östra	  
del	  har	  länsstyrelsen	  utökat	  strandskyddet	  till	  150	  meter.	  Inom	  planens	  vattenområden	  
gäller	  också	  strandskydd.	  Inom	  strandskyddsområdet	  förslås	  enbart	  naturmark	  med	  
gångvägar,	  park	  och	  rekreationsområden.	  
 
3.3 Nationella miljömål 
Den	  1	  januari	  1999	  trädde	  miljöbalken	  (MB)	  i	  kraft.	  Lagen	  utgör	  en	  samordnad,	  
breddad	  och	  skärpt	  miljölagstiftning	  för	  hållbar	  utveckling,	  med	  syfte	  att	  
tillförsäkra	  nuvarande	  och	  kommande	  generationer	  en	  hälsosam	  och	  god	  miljö.	  
Enligt	  MB	  ska	  en	  MKB	  innehålla	  en	  beskrivning	  av	  hur	  relevanta	  miljökvalitetsmål	  
och	  annan	  miljöhänsyn	  beaktas	  i	  planen.	  
	  
Det	  övergripande	  målet	  för	  den	  svenska	  miljöpolitiken	  är	  att	  till	  nästa	  generation	  
kunna	  lämna	  över	  ett	  samhälle	  där	  de	  stora	  miljöproblemen	  i	  Sverige	  är	  lösta.	  
Riksdagen	  har	  antagit	  16	  nationella	  miljökvalitetsmål	  (se	  nedan).	  Målen	  beskriver	  
den	  kvalitet	  och	  det	  tillstånd	  för	  Sveriges	  miljö,	  natur-‐	  och	  kulturresurser	  som	  är	  
ekologiskt	  hållbara	  på	  lång	  sikt.	  De	  kan	  därför	  anses	  vara	  en	  precisering	  av	  den	  
ekologiska	  aspekten	  av	  en	  uthållig	  utveckling.	  Enligt	  riksdagens	  beslut	  ska	  
miljömålen	  i	  huvudsak	  vara	  uppnådda	  år	  2020	  (inom	  en	  generation).	  
	  
Följande	  är	  de,	  av	  riksdagen	  antagna,	  sexton	  nationella	  miljökvalitetsmålen:	  
1.	  begränsad	  klimatpåverkan,	  
2.	  frisk	  luft,	  
3.	  bara	  naturlig	  försurning,	  
4.	  giftfri	  miljö,	  
5.	  skyddande	  ozonskikt,	  
6.	  säker	  strålmiljö,	  
7.	  ingen	  övergödning,	  
8.	  levande	  sjöar	  och	  vattendrag,	  
9.	  grundvatten	  av	  god	  kvalitet,	  
10.	  hav	  i	  balans,	  levande	  kust	  och	  skärgård,	  
11.	  myllrande	  våtmarker,	  
12.	  levande	  skogar,	  
13.	  ett	  rikt	  odlingslandskap,	  
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14.	  storslagen	  fjällmiljö,	  
15.	  en	  god	  bebyggd	  miljö	  och	  
16.	  ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurliv.	  
	  
	  
Miljömålen	  har	  konkretiserats	  i	  ett	  antal	  tidsbestämda	  och	  mätbara	  delmål.	  
Riksdagen	  har	  också	  tagit	  fram	  strategier	  för	  att	  klara	  delmålen	  till	  år	  2020.	  
Kommunerna	  ansvarar	  för	  att	  utveckla	  lokala	  mål	  som	  grundats	  på	  de	  nationella	  
miljökvalitetsmålen.	  På	  regional	  nivå	  har	  Länsstyrelsen	  anpassat	  och	  konkretiserat	  
de	  nationella	  miljökvalitetsmålen.	  
Planförslagets	  grad	  av	  miljömåluppfyllelse,	  redogörs	  för	  i	  kap.	  6.	  
	  
3.4 Lokala mål för översiktsplan 2010-2030 
I	  dagsläget	  finns	  inga	  fastlagda	  lokala	  miljömål.	  Kommunen	  arbetar	  således	  främst	  med	  de	  
regionala	  miljömålen.	  Endast	  de	  som	  direkt	  berör	  detaljplanen	  för	  Hummelvik	  1:1	  har	  valts	  
ut.	  	  
	  
De	  lokala	  riktlinjerna	  eller	  målen	  är	  anpassade	  till	  respektive	  övergripande	  nationellt	  
miljömål	  enligt	  nedan:	  
	  
Frisk	  luft	  
•	  Använd	  marken	  så	  att	  transportarbetet	  minimeras.	  
•	  Främja	  en	  energi-‐	  och	  värmeförsörjning	  som	  innebär	  en	  minimering	  av	  skadliga	  utsläpp	  
•	  Undanröja	  och	  förebygga	  orsaker	  till	  ohälsa	  i	  bostäder,	  lokaler	  och	  utemiljö.	  
	  
Ingen	  övergödning	  
•	  Minska	  utsläpp	  från	  jordbruk	  och	  enskilda	  avlopp	  i	  aktuella	  avrinningsområden.	  
•	  Källsortera	  och	  omhänderta	  dagvatten	  lokalt.	  
	  
Levande	  sjöar	  och	  vattendrag	  
•	  Bevara	  samspelet	  mellan	  den	  gröna	  strukturen	  och	  vattnen.	  
•	  Minska	  utsläpp	  från	  jordbruk	  och	  enskilda	  avlopp	  i	  aktuella	  avrinningsområden.	  
	  
Grundvatten	  av	  god	  kvalitet	  
•	  Skydda	  grundvattentäkter	  och	  vattenreserver	  från	  föroreningar.	  
•	  Källsortera	  och	  omhänderta	  dagvatten	  lokalt.	  
	  
Hav	  i	  balans,	  levande	  kust	  och	  skärgård	  
•	  Skydda	  viktiga	  lek-‐	  och	  uppväxtmiljöer	  för	  fisk	  så	  att	  dessa	  inte	  försämras	  
•	  Skapa	  förutsättningar	  för	  att	  skapa	  fler	  möjligheter	  att	  bo	  och	  verka	  i	  skärgårdsområdena	  
•	  Värna	  om	  strandområdet	  genom	  att	  anpassa	  exploateringar	  till	  angivna	  gränser	  för	  
strandskydd	  
	  
Myllrande	  våtmarker	  
•	  Bevara	  odikade	  sumpskogar.	  
•	  Bevara	  värdefulla	  våtmarker.	  
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God	  bebyggd	  miljö	  
•	  Tillämpa	  gällande	  riktvärden	  för	  buller	  vid	  nyplanering	  av	  bebyggelse	  och	  
anläggningar.	  Det	  finns	  nya	  riktvärden	  för	  buller	  vid	  nyetablering	  av	  bostäder.	  	  
•	  Främja	  en	  utveckling	  som	  erbjuder	  attraktiva	  alternativ	  till	  bilen	  i	  form	  av	  
kollektivtrafik	  och	  cykelvägnät.	  
•	  Förebygg	  risker	  för	  människor	  och	  miljö.	  
•	  Eftersträva	  att	  bebyggelseutvecklingen	  på	  landsbygden	  sker	  nära	  kollektivtrafik	  
och	  service.	  
	  
Under	  kap.	  6.2	  -‐	  samlad	  bedömning	  diskuteras	  lite	  om	  planförslagets	  miljömålsuppfyllelse	  
i	  relation	  till	  miljömålen.	  
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4. Planförslag samt studerade alternativ 
 
4.1 Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Nedan	  redogörs	  för	  tidigare	  fattade	  beslut	  och/eller	  ställningstaganden	  som	  varit	  
styrande	  för	  det	  nu	  presenterade	  detaljplaneförslaget.	  
	  
Under	  en	  period	  har	  Valdemarsvik	  kommun	  haft	  minskad	  befolkning	  men	  under	  de	  senaste	  
åren	  har	  detta	  ändrats	  till	  ökning.	  	  
	  
Valdemarsviks	  kommun	  har	  för	  närvarande	  inget	  separat	  bostadsförsörjningsprogram	  utan	  
dessa	  frågor	  behandlas	  i	  översiktsplanen.	  
	  
Hantering	  av	  ställningstagande	  för	  planen	  
Beslut	  i	  kommunstyrelsen	  att	  ge	  planuppdrag	  för	  området	  	  2014-‐08-‐11	  §87,	  och	  sedan	  beslut	  
om	  samråd	  av	  miljö-‐	  och	  byggnämnden	  2017-‐09-‐26	  §147.	  
	  
Nästa	  beslut	  kommer	  att	  tas	  av	  kommunstyrelsen.	  
 
4.2 Resonemang kring ”rimliga alternativ” 
Alternativ	  lokalisering	  av	  bostäderna	  
När	  det	  gäller	  alternativ	  lokalisering	  av	  planerade	  bostäder	  till	  annan	  del	  av	  
kommunen,	  är	  det	  svårt	  att	  hantera	  en	  sådan	  fråga	  inom	  ramen	  för	  detaljplanen.	  
Fastighetsägaren	  som	  initierat	  detta	  planarbete	  äger	  inte	  frågan	  om	  annan	  mark,	  
än	  den	  nu	  föreslagna,	  ska	  tas	  i	  anspråk	  för	  bostadsändamål.	  Detta	  är	  en	  fråga	  
som	  bör	  hanteras	  inom	  ramen	  för	  strategisk	  planering,	  exempelvis	  i	  kommunens	  
översiktsplan.	  ÖP	  2018	  anger	  utveckling	  av	  bostadsbebyggelse	  inom	  planområdet.	  
	  
Alternativ	  markanvändning	  inom	  planområdet	  
I	  översiktsplanen	  från	  2018	  är	  planområdet	  markerat	  som	  utvecklingsområde	  för	  bebyggelse	  
tillsammans	  med	  befintliga	  mindre	  bostadsområden.	  Genom	  att	  MKBn	  bedömer	  
konsekvenserna	  av	  nollalternativet	  belyses	  också	  en	  alternativ	  markanvändning	  till	  
planförslaget	  i	  form	  av	  att	  området	  används	  för	  normalt	  skogsbruk.	  
	  
Alternativ	  utformning	  av	  detaljplanen	  
Efter	  genomfört	  plansamråd	  har	  utformningen	  av	  planförslaget	  studerats	  vidare,	  bland	  
annat	  utifrån	  inkomna	  synpunkter.	  Förändringarna	  sedan	  samrådet	  redovisas	  översiktligt	  
under	  beskrivningen	  av	  planförslaget	  nedan	  samt	  framgår	  av	  samrådsredogörelsen.	  
	  
Motivering	  till	  ”rimliga”	  alternativ:	  
Mot	  bakgrund	  av	  ovanstående	  bedöms	  att	  en	  alternativ	  lokalisering	  av	  bostäderna	  
inte	  kan	  anses	  vara	  ett	  rimligt	  alternativ	  till	  det	  nu	  gällande	  planförslaget.	  Inte	  
heller	  bedöms	  att	  ytterligare	  studier	  gällande	  alternativ	  utformning	  av	  planförslaget	  
kan	  motiveras	  eftersom	  att	  sådana	  anpassningar	  redan	  gjorts	  inom	  ramen	  för	  
detaljplanearbetet,	  se	  beskrivning	  av	  planförslaget	  nedan.	  Gällande	  alternativ	  
markanvändning	  anses	  det	  inte	  finnas	  något	  rimligt	  alternativ	  till	  planförslaget	  som	  samtidigt	  
uppfyller	  markägarens	  intentioner	  om	  användandet	  av	  marken,	  i	  form	  av	  
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bostadsbebyggelse.	  Sammanfattningsvis	  bedöms	  att	  rimliga	  alternativ	  att	  
konsekvensbeskriva	  inom	  ramen	  för	  projektet	  är	  ett	  nollalternativ	  och	  ett	  planförslag.	  
 
4.3 Beskrivning av studerade alternativ 
Nollalternativet 
Nollalternativet	  innebär	  att	  nuvarande	  förhållanden	  består	  inom	  Hummelvik	  1:1,	  
vilket	  innebär	  att	  markanvändningen	  i	  planområdet	  fortsätter	  att	  vara	  densamma	  som	  idag.	  
 
Planförslaget 
Planområdet	  Hummelvik	  1:1,	  planeras	  för	  bostadsbebyggelse	  med	  föreslagen	  bebyggelse	  på	  
cirka	  34	  tomter	  för	  enskilda	  hus.	  Med	  hänsyn	  till	  terrängen	  är	  byggnadernas	  proportioner	  
viktiga.	  I	  och	  med	  höjdskillnader	  i	  området	  finns	  förutsättningar	  för	  att	  byggnader	  med	  olika	  
våningar.	  	  
	  
Markytorna	  utanför	  planområdet	  utgörs	  av	  fritidshus	  i	  öster	  och	  sydost	  samt	  
konferensanläggningen	  Gryts	  Varv	  väster	  om	  planområdet.	  
	  
De	  lösningar	  för	  dagvattenhantering	  som	  är	  planerade	  är	  att	  omhänderta	  dagvatten	  i	  
huvudsak	  på	  respektive	  tomt	  och	  markfiltrera	  lokalt.	  Kraftledningar	  och	  andra	  ledningar	  
förläggs	  som	  markkablar	  bland	  annat	  för	  att	  inte	  störa	  landskapsbilden.	  För	  dricksvatten	  
kommer	  området	  anslutas	  till	  Gryts	  Varv.	  	  
	  
Uppvärmningen	  kommer	  inte	  att	  utföras	  som	  en	  gemensamhetslösning	  utan	  blir	  varje	  
enskild	  tomtägares	  eget	  beslut	  vilket	  kan	  innebära	  att	  det	  blir	  olika	  lösningar	  för	  respektive	  
byggnad.	  
	  
Från	  de	  första	  ursprungsförslagen	  har	  en	  lång	  rad	  anpassningar	  gjorts	  av	  planförslaget	  bland	  
annat	  att	  minska	  antalet	  tomter	  och	  på	  ett	  bättre	  sätt	  anpassa	  kvarvarande	  tomter	  till	  
utpekade	  naturvärden	  och	  även	  ur	  landskapsbildsaspekt.	  	  
 
Beskrivning av närområdet 
Trafikförsörjningen	  till	  området	  kommer	  att	  ske	  via	  infartsväg	  från	  Gryts	  Varv.	  Omgivningen	  
närmast	  planområdet	  består	  främst	  av	  åkermark	  som	  till	  stor	  del	  används	  som	  fodervall.	  
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5. Konsekvenser och åtgärder 
 
5.1 Natur och rekreation 
Förutsättningar 
Riksintresset	  
Skärgården	  är	  utpekad	  som	  riksintresse	  (4	  kap	  MB)	  ur	  naturvårdssynpunkt	  och	  
friluftssynpunkt.	  Här	  finns	  utpekat	  risk	  med	  verksamheter	  som	  försämrar	  vattenkvalitén	  och	  
påverkar	  fiske-‐	  eller	  badmöjligheter.	  Även	  exploatering	  som	  begränsar	  allmänhetens	  tillträde	  
till	  stränder	  eller	  verksamheter	  som	  skapar	  hindrande	  barriärer.	  	  
	  
Övriga	  utpekade	  naturvärden	  
Inom	  planområdet	  samt	  angränsande	  markpartier	  är	  undersökta	  ur	  många	  aspekter.	  En	  
fältinventering	  har	  utförts	  där	  naturtyper,	  artförekomster	  och	  andra	  värdefulla	  strukturer	  
redovisats.	  Även	  studier	  avseende	  fornminnen	  och	  kulturspår	  har	  gjorts.	  Särskilda	  studier	  
har	  också	  utförts	  med	  avseende	  på	  markstruktur,	  vattenförande	  ytliga	  markområden	  samt	  
geologi	  i	  form	  av	  kartläggning	  av	  berggrund	  och	  jordarter.	  De	  naturvärden	  som	  noterats	  är	  
främst	  enskilda	  eller	  grupper	  med	  äldre	  tallar.	  Några	  fuktigare	  marker	  med	  mossar	  som	  
också	  är	  vattenhållande	  anses	  som	  viktiga	  för	  helheten.	  	  
	  
Naturinventering	  har	  utförts	  vid	  olika	  årstider	  för	  att	  sammantaget	  få	  en	  komplett	  bild	  av	  
artförekomster	  i	  området.	  
 
Rekreationsvärden	  och	  landskapsbild	  
Planområdet	  är	  i	  sig	  inte	  ett	  rekreationsområde	  då	  det	  främst	  utgörs	  av	  en	  berghöjd	  med	  
skogsmark	  som	  inte	  är	  sammanhängande	  med	  angränsande	  bestånd.	  Däremot	  innebär	  
närheten	  till	  strandområde	  att	  det	  kan	  förekomma	  besökare	  som	  kommer	  via	  båt.	  Inga	  
utpräglade	  stigar	  förekommer	  inom	  eller	  i	  anknytning	  till	  planområdet.	  
	  
Nollalternativets	  konsekvenser	  
Planområdet	  består	  till	  största	  delen	  av	  en	  skogbevuxen	  berghöjd	  med	  mestadels	  yngre	  och	  
en	  del	  äldre	  tallområden	  med	  inslag	  av	  en	  del	  löv.	  Till	  största	  delen	  omfattas	  planområdet	  av	  
produktiv	  skogsmark	  som	  är	  aktuell	  för	  åtgärder	  främst	  i	  form	  av	  gallring	  vilket	  oavsett	  
exploatering	  gör	  att	  det	  kommer	  bli	  mer	  öppet	  än	  idag.	  	  
 
 
Planförslagets konsekvenser 
Riksintresset	  
Planförslaget	  innebär	  inte	  några	  verksamheter	  som	  försämrar	  vattenkvalitet	  för	  bad	  eller	  
fiske.	  Vad	  gäller	  tillgänglighet	  till	  stränder	  i	  området	  är	  dessa	  förutsättningar	  reglerat	  i	  redan	  
fastlagd	  detaljplan	  för	  Gryts	  Varv.	  Planförslaget	  innebär	  inte	  heller	  bulleralstrande	  
verksamheter	  som	  påtagligt	  stör	  upplevelsevärdena	  i	  området.	  Att	  anlägga	  tomter	  och	  hus	  
samt	  tillhörande	  vägar	  och	  VA	  blir	  av	  naturliga	  skäl	  en	  ändrad	  markanvändning.	  Området	  
utgör	  idag	  inte	  någon	  utpekat	  eller	  lättillgängligt	  friluftsområde	  där	  befintlig	  bebyggelse	  
avgränsar	  i	  öster	  och	  Gryts	  Varv	  i	  väster.	  Omgivande	  öppna	  marker	  påverkas	  inte	  av	  
planförslaget.	  	  
	  
	  
	  



Miljökonsekvensbeskrivning	  del	  av	  fastighet	  Hummelvik	  1:1,	  Gryt,	  Valdemarsvik	  kommun,	  Östergötland	  

	   15	  

Övriga	  utpekade	  naturvärden	  
Planförslaget	  är	  anpassat	  så	  att	  endast	  en	  begränsad	  del	  av	  de	  utpekade	  värdena	  ska	  
påverkas.	  Några	  partier	  där	  det	  förekommer	  äldre	  tallar	  kommer	  delvis	  att	  påverkas	  när	  
vissa	  av	  tomterna	  kommer	  att	  anläggas	  enligt	  planförslaget.	  Vägarna	  har	  dragits	  för	  att	  
minimera	  åtgärder	  som	  sprängning	  samt	  tomtplacering	  tillsammans	  med	  var	  de	  utpekade	  
enskilda	  eller	  bestånd	  med	  äldre	  träd	  förekommer.	  
 
Förslag till åtgärder 
•	  Utveckla	  lövbeståndet	  i	  sydvästra	  delen	  så	  att	  ädellövträden	  kan	  utvecklas	  
•	  Grövre	  tallar	  som	  ska	  avverkas	  läggs	  i	  kvarvarande	  äldre	  bestånd	  för	  att	  gynna	  vedlevande	  
organismer	  
•	  Minimera	  påverkan	  på	  alla	  ytor	  som	  är	  viktiga	  ur	  ett	  hydrologiskt	  perspektiv	  
•	  Under	  byggskedet	  ska	  inte	  ytor	  som	  ska	  bevaras	  eller	  som	  är	  markerade	  som	  ”natur”	  
användas	  för	  upplagring	  eller	  transport.	  
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5.2 Tillgänglighet, trygghet och säkerhet 
Bedömningsgrunder 
I	  flera	  studier	  har	  man	  tagit	  fram	  rekommendationer	  och	  riktlinjer	  för	  bedömning	  av	  
gradering	  av	  gångavstånd	  till	  busshållplatser.	  För	  att	  uppnå	  bra	  standard	  måste	  
avståndet	  till	  busshållplatsen	  understiga	  300	  m	  fågelvägen,	  vilket	  översatt	  till	  
verklig	  väg	  innebär	  400	  m.	  Sammanfattning	  av	  Barnkonventionens	  fyra	  grundprinciper	  
avseende	  relevanta	  aspekter	  för	  detaljplanering:	  Barn	  och	  ungdomar	  själva	  ska	  kunna	  ta	  sig	  
till	  skola	  och	  fritidsaktiviteter	  på	  ett	  säkert	  och	  tryggt	  sätt,	  stimulerande	  och	  trygg	  lekmiljö	  
med	  tillgång	  till	  natur	  är	  värdefullt,	  barn	  och	  ungdomar	  bör	  ha	  inflytande	  i	  
samhällsplaneringen.	  
 
Förutsättningar 
Service	  
Avstånden	  nedan	  anges	  som	  medelavstånd	  från	  bostäderna	  inom	  planområdet:	  
•	  Valdemarsviks	  centrum	  med	  busstation	  och	  handel	  ligger	  på	  ca	  20	  km	  avstånd.	  
•	  Befintliga	  skolor,	  ligger	  inne	  i	  Valdemarsviks	  tätort	  och	  ligger	  på	  ca	  20	  km	  avstånd.	  
•	  Befintlig	  förskola	  finns	  i	  Gryts	  samhälle	  tätort	  på	  ca	  7	  km	  avstånd.	  
•	  Idrottsplats	  och	  idrottshall	  finns	  i	  Gryts	  samhälle	  på	  ca	  7	  km	  avstånd.	  
•	  Mataffär	  som	  är	  öppet	  året	  runt	  finns	  på	  cirka	  10	  km	  avstånd.	  
•	  Handelsträdgård	  finns	  på	  7	  km	  avstånd	  
•	  Restaurang,	  pensionat	  och	  Bed	  and	  Breakfast	  finns	  på	  7-‐10	  km	  avstånd.	  
	  
Kollektivtrafik	  
Kollektivtrafiken	  är	  nedlagd	  över	  stora	  delar	  av	  Östergötlands	  landsbygd.	  Till	  och	  från	  Gryt	  
finns	  tre	  morgon-‐	  samt	  tre	  eftermiddags-‐	  och	  kvällsturer.	  Från	  Valdemarsviks	  tätort	  finns	  
kollektivtrafik	  för	  att	  ta	  sig	  till	  övriga	  länet.	  
	  
Gång-‐	  och	  cykelvägar	  
Planområdet	  saknar	  idag	  trygga	  GC-‐förbindelser	  med	  målpunkter	  såsom	  skolor	  
och	  service	  i	  centralare	  delar	  av	  Valdemarsvik	  eller	  alternativt	  Gryt	  där	  det	  tidigare	  fanns	  
mycket	  av	  den	  allmänna	  samhällsservicen	  inklusive	  skola	  och	  affär.	  Detta	  eftersom	  man	  är	  
hänvisad	  till	  att	  röra	  sig	  längs	  vägar	  som	  kan	  innehålla	  tung	  trafik	  som	  saknar	  trottoarer	  och	  
GC-‐väg.	  	  
	  
Barnperspektiv	  
Planområdet	  ligger	  jämfört	  med	  andra	  bostadsområden	  relativt	  isolerat	  och	  för	  familjer	  som	  
etablerar	  sig	  i	  området	  är	  det	  främst	  Valdemarsviks	  tätort	  som	  är	  aktuellt	  för	  de	  flesta	  
aktiviteterna	  som	  vänder	  sig	  till	  barn	  och	  ungdomar	  men	  förskola	  och	  vissa	  
idrottsanläggningar	  finns	  idag	  i	  Gryts	  samhälle.	  På	  sikt	  kan	  en	  inflyttning	  skapa	  
förutsättningar	  för	  att	  starta	  upp	  aktiviteter	  och	  i	  viss	  mån	  samhällsservice	  i	  Gryt.	  
	  
Säkerhet	  
Insatstid	  för	  räddningstjänsten	  är	  beräknad	  till	  20-‐25	  minuter	  från	  Valdemarsvik	  till	  
tomtområdet.	  
	  
I	  Gryt	  finns	  även	  ett	  lokalt	  brandvärn	  som	  eventuellt	  kan	  komma	  snabbare	  i	  en	  
räddningsinsats.	  
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Konsekvenser av nollalternativet 
Tillgängligheten	  till	  området	  kommer	  att	  vara	  oförändrat	  jämfört	  med	  planförslaget.	  I	  och	  
med	  att	  det	  är	  trafikverket	  som	  avgör	  om	  det	  ska	  bli	  GC-‐stråk	  i	  anknytning	  till	  planområdet	  
ligger	  frågan	  i	  regionala	  planer	  som	  inte	  kommunen	  beslutar	  över.	  	  
 
 
Planförslagets konsekvenser 
Service	  
Planområdet	  ligger	  ca	  7-‐10	  km	  från	  service	  som	  mataffär,	  förskola	  och	  andra	  
idrottsanläggning.	  För	  skola	  och	  övrig	  handel	  är	  det	  ca	  20	  km.	  	  
	  
Det	  ända	  sättet	  att	  nå	  samtliga	  målpunkter	  kommer	  att	  vara	  med	  bil	  och	  cykel	  främst	  för	  
vuxna	  och	  äldre	  ungdomar.	  Avstånden	  bedöms	  vara	  rimliga	  mot	  bakgrund	  av	  att	  dessa	  
avstånd	  inte	  är	  ovanliga	  i	  utbyggnadsområden	  på	  landsbygden	  och	  också	  vanliga	  inom	  andra	  
delar	  av	  Valdemarsviks	  kommun	  samt	  angränsande	  kommuner.	  
	  
Kollektivtrafik	  
I	  dagsläget	  finns	  busstrafik	  från	  Gryt	  som	  ligger	  ca	  6	  km	  från	  planområdet.	  Det	  går	  bussar	  på	  
morgonen	  samt	  eftermiddag	  och	  kväll.	  Sex	  turer	  med	  tre	  på	  morgonen	  och	  tre	  på	  
eftermiddag	  och	  kväll.	  
	  
Att	  etablera	  ny	  byggnation	  på	  landsbygden	  tillsammans	  med	  befintlig	  bebyggelse	  kan	  skapa	  
förutsättningar	  för	  att	  se	  till	  möjligheterna	  att	  öka	  antalet	  turer	  med	  kollektivtrafik	  då	  det	  
sannolikt	  kommer	  finnas	  ett	  påtagligt	  underlag	  i	  planområdet,	  tillsammans	  med	  eventuellt	  
andra	  etableringsområden	  i	  exempelvis	  Gryt,	  för	  barn	  och	  ungdomar	  samt	  personer	  som	  ska	  
till	  och	  från	  arbete.	  
	  
Säkerhet	  
I	  Gryt	  finns	  även	  ett	  lokalt	  brandvärn	  som	  eventuellt	  kan	  komma	  snabbare	  till	  en	  
räddningsinsats.	  Dessutom	  är	  det	  enligt	  planen	  4,5	  meter	  mellan	  tomtgräns	  och	  byggnad	  
samt	  6	  meter	  mellan	  hus	  och	  lokalgata	  för	  att	  säkerställa	  brandsäkerheten.  
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5.3 Vattenmiljöer 
Bedömningsgrunder 
Som	  del	  av	  riksintresset	  skärgården	  är	  vattnet	  samt	  aktiviteter	  kopplade	  till	  vattenmiljön	  en	  
viktig	  del	  som	  måste	  värnas	  i	  vid	  exploatering.	  
 
Förutsättningar 
Planområdet	  ligger	  så	  att	  dagvatten	  kan	  markfiltreras	  innan	  det	  kan	  nå	  strandområdet.	  Inga	  
diken	  eller	  vattendrag	  ligger	  i	  anknytning	  till	  de	  planerade	  gemensamhetslösningarna.	  	  
 
Konsekvenser av nollalternativet 
Om	  området	  inte	  blir	  exploaterat	  kommer	  inga	  ökade	  utsläpp	  ske	  till	  omgivningen. 
 
Planförslagets konsekvenser 
De	  nya	  byggnaderna	  ska	  kopplas	  på	  det	  befintliga	  avloppsnätet	  som	  finns	  i	  Gryts	  Varv.	  	  
 
Förslag till åtgärder 

• Genomförande	  av	  planförslaget	  med	  gemensamhetslösningar	  för	  avlopp	  samt	  återförande	  
av	  dagvatten	  lokalt	  genom	  markfiltrering	  

• Tillse	  att	  inte	  befintliga	  våtmarksområden	  påverkas	  så	  att	  de	  avvattnas	  
 
 
5.4 Landskapsbild 
Bedömningsgrunder 
Området	  berör	  riksintresse	  för	  naturvård	  och	  friluftsliv	  och	  närheten	  till	  vattnet	  gör	  att	  man	  
även	  ska	  belysa	  upplevelsen	  från	  sjösidan.	  	  
	  
Förutsättningar 
Planområdet	  ligger	  på	  en	  påtaglig	  höjd	  som	  till	  stora	  delar	  är	  skogbevuxen.	  
	  
Konsekvenser för nollalternativet 
Om	  planen	  inte	  genomförs	  finns	  risk	  att	  området	  bebyggs	  men	  då	  med	  friliggande	  hus	  utan	  
gemensamma	  lösningar	  för	  VA	  samt	  andra	  gemensamhetslösningar	  för	  vägar	  och	  utseende	  
på	  tomt	  och	  byggnader.	   
	  
Planförslagets konsekvenser 
En	  illustration	  finns	  framtagen	  för	  att	  illustrera	  hur	  byggnaderna	  ses	  från	  vattenområdet	  
utanför	  planområdet.	  
	  
Illustrationer	  finns	  framtagna	  för	  att	  visa	  hur	  byggnaderna	  syns	  från	  Hummelviksfjärden.	  
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5.5 Buller och störande företeelser 
Bedömningsgrunder 
En	  extern	  konsult,	  Akustikkonsulten,	  har	  under	  juni	  2018	  utfört	  en	  bullerutredning	  avseende	  
kringliggande	  aktiviteter	  och	  vilka	  ljudvolymer	  som	  den	  planerade	  bebyggelsen	  kan	  drabbas	  
av.	  Det	  finns	  även	  ett	  förtydligande	  mars	  2019	  avseende	  trafiken.	  Av	  dessa	  aktiviteter	  är	  det	  
framförallt	  musikkvällarna,	  som	  sker	  sommartid,	  som	  bör	  tas	  i	  beaktning.	  Eventuella	  
friskluftdon	  bör	  vara	  ljudisolerade	  samt	  att	  fönster	  utreds	  avseende	  ljudreduktion	  för	  att	  
minska	  risken	  att	  riktvärdet	  inomhus	  ifrån	  musikanläggningar,	  25	  dBA,	  överskrids.	  
Övrig	  verksamhet	  på	  området	  anses	  inte	  vara	  ett	  problem	  ur	  bullersynpunkt	  då	  dessa	  inte	  
bedöms	  överskrida	  gällande	  riktvärden	  avseende	  externt	  industribuller.	  
 
Förutsättningar 
Planområdet	  ligger	  intill	  Gryts	  Varv	  som	  har	  ett	  antal	  aktiviteter	  som	  kan	  uppfattas	  som	  
störande.	  
	  
Konsekvenser för nollalternativet 
Om	  planen	  inte	  genomförs	  kommer	  aktiviteterna	  fortfarande	  att	  finnas	  på	  plats. 
	  
Planförslagets konsekvenser 
Planområdet	  kan	  anläggas	  med	  anpassning	  så	  att	  bullernivåerna	  begränsas	  genom	  åtgärder	  
av	  friskluftsdon	  och	  möjligen	  val	  av	  material	  som	  kan	  verka	  dämpande.	  Av	  vikt	  kan	  vara	  att	  
tillse	  att	  alla	  träd	  lämnas	  åt	  väster	  när	  exploateringen	  utförs.	  
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6. Miljömålsuppfyllelse och samlad bedömning 

	  
Detta	  avsnitt	  presenterar	  den	  analys	  som	  gjorts	  av	  planförslaget	  i	  förhållande	  till	  de	  av	  
riksdagen	  antagna	  nationella	  miljömålen.	  En	  miljökonsekvensbeskrivning	  ska	  enligt	  
miljöbalken	  innehålla	  ”en	  beskrivning	  av	  hur	  relevanta	  miljökvalitetsmål	  och	  andra	  
miljöhänsyn	  beaktas	  i	  planen	  eller	  programmet”	  (6	  kap	  12	  §	  punkt	  5).	  
	  
Av	  de	  sexton	  nationella	  miljömålen	  redovisas	  de	  som	  direkt	  påverkas	  av	  
planförslaget	  i	  tabellen	  nedan.	  Motiven	  för	  bedömningen	  är	  att	  ett	  genomförande	  
av	  detaljplanen	  har	  direkta	  effekter	  på	  de	  miljöfaktorer	  som	  omfattas	  av	  dessa	  
mål.	  De	  övriga	  miljökvalitetsmålens	  miljöfaktorer	  påverkas	  inte	  alls	  eller	  i	  mindre	  
omfattning	  och	  förslaget	  föreslås	  därför	  inte	  jämföras	  i	  förhållande	  till	  dessa.	  
 
 
6.1 Nationella miljömål 
Syftet	  med	  analysen	  är	  att	  utvärdera	  ett	  genomförande	  av	  förslaget	  i	  förhållande	  
till	  den	  ekologiska	  dimensionen	  av	  en	  uthållig	  utveckling.	  
	  
Utvärderingen	  görs	  genom	  att	  analysera	  förslaget	  utifrån	  de	  av	  riksdagen	  antagna	  nationella	  
miljömålen.	  Varje	  miljömål	  utvärderas	  med	  hjälp	  av	  de	  antagna	  regionala	  preciseringarna	  av	  
delmålen.	  I	  och	  med	  att	  det	  inte	  finns	  några	  lokala	  miljömål	  för	  Valdemarsviks	  kommun	  
används	  istället	  de	  nationella	  miljömålen.	  Slutligen	  görs	  en	  samlad	  bedömning	  av	  förslaget	  i	  
förhållande	  till	  den	  ekologiska	  dimensionen	  av	  en	  uthållig	  utveckling.	  
	  
Relevanta nationella miljömål   Påverkas   Påverkas ej 
Begränsad klimatpåverkan          X 
Frisk luft           X 
Bara naturlig försurning          X 
Giftfri miljö                X 
Skyddande ozonskikt               X 
Säker strålmiljö           X 
Ingen övergödning           X 
Levande sjöar och vattendrag          X 
Grundvatten av god kvalitet           X 
Hav i balans samt levande kust och skärgård         X 
Levande skogar           X 
Myllrande våtmarker           X 
Ett rikt odlingslandskap               X 
Storslagen fjällmiljö               X 
God bebyggd miljö           X 
Ett rikt växt och djurliv           X 
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Huvudfrågan	  för	  analysen	  är:	  
-‐	  Bidrar	  ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  för	  Hummelvik	  1:1	  till	  att	  uppnå	  
miljökvalitetsmålen	  till	  år	  2030?	  
	  
De	  konsekvensbeskrivningar	  som	  gjorts	  i	  de	  föregående	  kapitlen	  är	  underlag	  för	  
riktningsanalysen.	  Andra	  viktiga	  underlag	  för	  bedömningen	  är	  Länsstyrelsen	  i	  Östergötlands	  
årsvisa	  utvärderingar.	  I	  analysen	  nedan	  presenteras	  först	  det	  nationella	  målet.	  Därefter	  
redogörs	  för	  motiven	  för	  gjorda	  bedömningar	  i	  förhållande	  till	  både	  det	  nationella	  målet	  och	  
regionala	  delmål	  (Länsstyrelsen	  Östergötland).	  
	  
Bedömningen	  sammanfattas	  med	  ett	  glatt,	  liknöjt	  eller	  surt	  ansikte	  enligt	  nedan.	  
	  
Ett	  glatt	  ansikte	  om	  det	  stämmer	  att:	  
-‐	  Ja,	  vi	  tror	  att	  planförslaget	  kommer	  att	  bidra	  till	  att	  nå	  målet.	  
	  
Ett	  passivt	  ansikte	  om	  
-‐	  Vi	  är	  tveksamma	  till	  att	  planförslaget	  kommer	  att	  bidra	  till	  att	  
nå	  målet	  eller	  så	  verkar	  planförslaget	  både	  för	  och	  mot	  ett	  uppfyllande	  
av	  målet.	  
	  
Ett	  surt	  ansikte	  om:	  
-‐	  Nej,	  vi	  tror	  inte	  att	  planförslaget	  kommer	  att	  bidra	  till	  att	  nå	  målet.	  
 
 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Beskrivning:	  
”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”.	  
	  
Utvärdering:	  
Koldioxid	  är	  en	  av	  de	  sex	  gaser	  som	  bidrar	  till	  växthuseffekten.	  Vägtrafik	  och	  
energiproduktion	  är	  de	  största	  utsläppskällorna	  av	  koldioxid	  i	  Östergötlands	  län.	  
Ökade	  trafikflöden	  innebär	  ökade	  utsläpp	  av	  koldioxid.	  Förslaget	  kommer	  att	  alstra	  ökad	  
trafik	  lokalt	  inom	  området.	  Ökningen	  bedöms	  vara	  relativt	  tämligen	  begränsad	  och	  
mestadels	  lokal.	  Bedömningen	  är	  de	  boende	  kommer	  att	  bli	  relativt	  bilburna	  då	  områdets	  
kollektivtrafikförbindelser	  är	  bristfälliga.	  	  
	  
Utsläpp	  från	  uppvärmningssystem	  är	  i	  stort	  helt	  beroende	  på	  val	  av	  energilösningar.	  
Sannolikt	  kommer	  sådana	  lösningar	  väljas	  som	  innebär	  låga	  lokala	  utsläpp,	  som	  till	  exempel	  
bergvärme-‐	  eller	  luftvärmepump.	  
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Sammantaget	  bedöms	  att	  ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  både	  verkar	  för	  och	  mot	  ett	  
uppfyllande	  av	  målet.	  De	  nationella	  och	  regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  
bedömning.	  
 
 
Frisk luft 
Beskrivning:	  
”Luften	  ska	  vara	  så	  ren	  att	  människors	  hälsa	  samt	  djur,	  växter	  och	  kulturvärden	  inte	  skadas”.	  
	  
Utvärdering:	  
De	  föroreningar	  som	  har	  störst	  negativa	  effekter	  är	  kväveoxider,	  svaveldioxid,	  marknära	  
ozon	  och	  partiklar.	  Föroreningarna	  kommer	  till	  stor	  del	  från	  vägtrafiken	  och	  industrier	  och	  
förändringar	  av	  dessa	  påverkar	  därför	  halterna.	  I	  dagsläget	  innehålls	  miljökvalitetsnormerna	  
avseende	  luftkvalitet	  inom	  hela	  kommunen	  och	  planförslaget	  bedöms	  inte	  påverka	  
normerna	  märkbart.	  Även	  om	  planförslagets	  trafik	  innebär	  en	  viss	  ökning	  av	  halterna	  av	  
luftföroreningar	  bedöms	  luften	  inom	  planområdet	  vara	  av	  sådan	  god	  kvalitet	  att	  de	  boendes	  
hälsa	  samt	  växter	  och	  djur	  inte	  tar	  skada.	  
	  
Det	  är	  tveksamt	  om	  planförslaget	  bidrar	  till	  uppnå	  målet.	  De	  nationella	  och	  regionala	  
utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  bedömning.	  
 
 
 
Bara naturlig försurning 
Beskrivning:	  
”De	  försurande	  effekterna	  av	  nedfall	  och	  markanvändning	  skall	  understiga	  
gränsen	  för	  vad	  mark	  och	  vatten	  tål.	  Nedfallet	  av	  försurande	  ämnen	  skall	  heller	  
inte	  öka	  korrosionshastigheten	  i	  tekniska	  material	  eller	  kulturföremål	  och	  
byggnader”.	  
	  
Utvärdering:	  
Det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  utsläppen	  av	  kväveoxider	  och	  försurning	  av	  mark	  
och	  vatten.	  Enligt	  den	  nationella	  utvärderingen	  är	  det	  tveksamt	  om	  miljömålet	  
kan	  klaras	  inom	  en	  generation.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  minskningen	  av	  utsläppen	  
av	  kväveoxider	  inte	  längre	  minskar	  eftersom	  det	  totala	  vägtrafikarbetet	  ökar.	  	  
Planförslagets	  uppvärmningssystem	  beräknas	  bidra	  till	  utsläpp	  i	  ringa	  omfattning.	  Dock	  
bidrar	  trafiken	  till	  utsläpp	  av	  försurande	  ämnen	  även	  om	  ökningen	  kan	  anses	  vara	  liten.	  
	  
Sammantaget	  bedöms	  att	  ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  
verkar	  både	  för	  och	  emot	  ett	  uppfyllande	  av	  miljömålet.	  
	  
 
Säker strålmiljö 
Beskrivning:	  
”Människors	  hälsa	  och	  den	  biologiska	  mångfalden	  skall	  skyddas	  mot	  skadliga	  
effekter	  av	  strålning	  i	  den	  yttre	  miljön”.	  
	  
Utvärdering:	  
Det	  finns	  förutsättningar	  för	  att	  nå	  målet	  på	  ett	  nationellt	  plan.	  
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Planförslaget	  kan	  inte	  marklägga	  kraftledningar	  på	  grund	  av	  hällmarker	  och	  stor	  andel	  berg	  i	  
området,	  dock	  anses	  det	  vara	  tillräckligt	  avstånd	  mellan	  ledningar	  och	  byggnader.	  
	  
Med	  hänsyn	  till	  att	  det	  kommer	  finnas	  befintliga	  luftledningar	  men	  att	  avståndet	  mellan	  
ledningar	  och	  byggnader	  anses	  tillräckliga,	  bidrar	  planförslaget	  till	  att	  
miljömålet	  kan	  uppnås.	  
 
 
Ingen övergödning 
Beskrivning:	  
”Halterna	  av	  gödande	  ämnen	  i	  mark	  och	  vatten	  skall	  inte	  ha	  någon	  negativ	  
inverkan	  på	  människors	  hälsa,	  förutsättningarna	  för	  biologisk	  mångfald	  eller	  
möjligheterna	  till	  allsidig	  användning	  av	  mark	  och	  vatten”.	  
	  
Utvärdering:	  
Beroende	  på	  storskaliga	  naturliga	  flöden	  av	  kväve	  och	  fosfor	  samt	  den	  långa	  
återhämtningstiden	  minskar	  inte	  effekterna	  av	  övergödning.	  Målet	  kommer	  att	  
vara	  svårt	  att	  nå	  inom	  en	  generation.	  Det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  utsläppen	  av	  
kväveoxider	  och	  övergödning	  av	  mark	  och	  vattenområden.	  Planområdets	  avlopp	  ansluts	  
till	  en	  gemensamhetsanläggning,	  vilket	  bedöms	  bidra	  till	  att	  målet	  kan	  uppnås.	  Som	  tidigare	  
konstaterats	  innebär	  ett	  genomförande	  av	  planen	  dock	  en	  begränsad	  ökning	  av	  
trafiken.	  
	  
Mot	  bakgrund	  av	  ovan	  kan	  planförslaget	  anses	  verka	  såväl	  
för	  som	  emot	  ett	  uppfyllande	  av	  miljömålet.	  De	  nationella	  och	  
regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  bedömning.	  
 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Beskrivning:	  
”Sjöar	  och	  vattendrag	  skall	  vara	  ekologiskt	  hållbara	  och	  deras	  variationsrika	  
livsmiljöer	  skall	  bevaras.	  Naturlig	  produktionsförmåga,	  biologisk	  mångfald,	  
kulturmiljövärden	  samt	  landskapets	  ekologiska	  och	  vattenhushållande	  funktion	  
skall	  bevaras	  samtidigt	  som	  förutsättningar	  för	  friluftsliv	  värnas”.	  
	  
Utvärdering:	  
Planförslaget	  föreslår	  fördröjningsåtgärder	  och	  lokalt	  omhändertagande	  av	  
dagvattnet	  (LOD)	  för	  att	  begränsa	  utsläppen	  via	  dagvattnet.	  	  
	  
Sammantaget	  anses	  ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  verka	  för	  ett	  uppfyllande	  av	  
miljömålet.	  De	  nationella	  och	  regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  bedömning.	  
 
Grundvatten av god kvalitet 
Beskrivning:	  
”Grundvattnet	  skall	  ge	  en	  säker	  och	  hållbar	  dricksvattenförsörjning	  samt	  bidra	  till	  
en	  god	  livsmiljö	  för	  växter	  och	  djur	  i	  sjöar	  och	  vattendrag”.	  
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Utvärdering:	  
Målet	  bedöms	  kunna	  nås	  på	  nationell	  nivå	  inom	  en	  generation	  om	  ytterligare	  
åtgärder	  vidtas.	  Grundvatten	  påverkas	  bland	  annat	  av	  enskilda	  avlopp,	  jordbruk	  och	  
förorenade	  områden.	  Planförslaget	  innebär	  så	  små	  förändringar	  ur	  föroreningssynpunkt,	  
att	  vattenkvaliteten	  i	  grundvattnet	  inte	  påverkas	  negativt.	  
	  
En	  analys	  inför	  provborrningarna	  efter	  vatten	  i	  anslutning	  till	  planområdet	  har	  gjorts.	  Ett	  
förtydligande	  finns	  även	  efter	  planens	  granskning.	  Där	  framgår	  att	  det	  med	  stor	  sannolikhet	  
finns	  erforderlig	  mängd	  för	  den	  tillkommande	  bebyggelsen.	  För	  att	  bedöma	  trolig	  
vattenkvalitet,	  finns	  ett	  vattenprov	  ifrån	  en	  källa	  i	  närliggande	  fritidsboendeområde,	  som	  
bedöms	  tjänligt	  med	  anmärkning	  på	  de	  kemiska	  parametrarna.	  För	  att	  säkerställa	  att	  
vattenförsörjningen	  är	  tillräcklig	  finns	  det	  inlagt	  en	  planbestämmelse	  att	  bygglov	  inte	  får	  ges	  
innan	  dricksvattnet	  är	  läst.	  

	  
Med	  hänsyn	  till	  detaljplanens	  föreslagna	  dagvattenåtgärder	  samt	  att	  bostäderna	  ansluts	  till	  
gemensamhetsanläggning	  för	  avlopp,	  bedöms	  planförslaget	  verka	  för	  att	  uppnå	  miljömålet.	  
De	  nationella	  och	  regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  bedömning.	  
	  
Levande skogar 
Beskrivning:	  
”Skogens	  och	  skogsmarkens	  värde	  för	  biologisk	  produktion	  skall	  skyddas	  
samtidigt	  som	  den	  biologiska	  mångfalden	  bevaras	  samt	  kulturmiljövärden	  och	  
sociala	  värden	  värnas”.	  
	  
Utvärdering:	  
Grundförutsättningar	  för	  att	  den	  biologiska	  mångfalden	  ska	  utvecklas	  är	  till	  exempel	  
förekomst	  av	  död	  ved,	  grova	  träd	  och	  inslag	  av	  lövträd.	  Negativt	  för	  utvecklingen	  är	  
avverkning	  av	  skog	  med	  mycket	  höga	  naturvärden.	  Påtagliga	  förbättringar	  av	  
den	  biologiska	  mångfalden	  lär	  inte	  bli	  synliga,	  ur	  ett	  nationellt	  perspektiv,	  förrän	  
efter	  2020.	  Detaljplanen	  innebär	  att	  arealen	  natur-‐	  och	  skogsmark	  minskar	  i	  
området,	  dock	  har	  planen	  utformats	  så	  att	  naturvärden	  av	  lokal	  betydelse	  samt	  
övriga	  naturvärden	  kunnat	  bevaras	  eller	  tagits	  hänsyn	  till.	  Andelen	  äldre	  skogsmark	  som	  
försvinner	  till	  följd	  av	  detaljplanen	  är	  ringa.	  Inom	  området	  har	  tämligen	  lite	  död	  ved	  noterats	  
och	  inte	  heller	  grövre	  lövträd.	  	  
	  
Planförslaget	  innebär	  inte	  att	  några	  högt	  värderade	  skogspartier	  försvinner.	  De	  nationella	  
och	  regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  bedömning.	  
	  
 
Ett rikt odlingslandskap 
Beskrivning:	  
”Odlingslandskapets	  och	  jordbruksmarkens	  värde	  för	  biologisk	  produktion	  och	  
livsmedelsproduktion	  skall	  skyddas	  samtidigt	  som	  den	  biologiska	  mångfalden	  
och	  kulturmiljövärdena	  bevaras	  och	  stärks”.	  
Utvärdering:	  
Ängs-‐	  och	  betesmarker	  kräver	  en	  specifik	  skötsel.	  Skötsel,	  hävd	  eller	  betning	  är	  
en	  förutsättning	  för	  att	  bevara	  den	  biologiska	  mångfalden	  i	  kulturlandskapet.	  I	  ett	  



Miljökonsekvensbeskrivning	  del	  av	  fastighet	  Hummelvik	  1:1,	  Gryt,	  Valdemarsvik	  kommun,	  Östergötland	  

	   25	  

nationellt	  perspektiv	  ser	  det	  positivt	  ut	  att	  kunna	  uppnå	  målet.	  Inom	  planområdet	  
finns	  inte	  några	  hävdade	  ytor	  eller	  åkermark	  som	  är	  i	  bruk.	  Riktlinjer	  finns	  för	  att	  undvika	  att	  
bebygga	  åkermark	  som	  är	  i	  bruk	  vilket	  gör	  att	  placeringen	  på	  annan	  mark	  än	  åker	  är	  att	  
föredra.	  Exploateringen	  kommer	  att	  påverka	  ett	  begränsat	  område	  när	  väg	  anläggs	  en	  kort	  
sträcka	  på	  åkermark	  från	  väster	  in	  mot	  planområdet.	  
	  
Planförslaget	  innebär	  inte	  att	  några	  hävdade	  marker	  och	  endast	  en	  begränsad	  andel	  
åkermark	  påverkas.	  De	  nationella	  och	  regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  
bedömning.	  
	  
 
God bebyggd miljö 
Beskrivning:	  
”Städer,	  tätorter	  och	  annan	  byggd	  miljö	  skall	  utgöra	  en	  god	  och	  hälsosam	  
livsmiljö	  samt	  medverka	  till	  en	  god	  regional	  och	  global	  miljö.	  Natur-‐	  och	  
kulturvärden	  skall	  tas	  tillvara	  och	  utvecklas.	  Byggnader	  och	  anläggningar	  skall	  
lokaliseras	  och	  utformas	  på	  ett	  miljöanpassat	  sätt	  och	  så	  att	  en	  långsiktigt	  god	  
hushållning	  med	  mark,	  vatten	  och	  andra	  resurser	  främjas”.	  
	  
Kommentar:	  
Det	  är	  viktigt	  att	  notera	  att	  formuleringen	  av	  miljömålet	  är	  avgränsat	  i	  förhållande	  
till	  ”en	  god	  bebyggd	  miljö”	  i	  allmänhet.	  Enligt	  miljömålets	  nuvarande	  formulering	  
inklusive	  delmål	  räcker	  det	  med	  att	  en	  bostadsmiljö	  är	  fri	  från	  störningar	  för	  att	  
den	  ska	  betecknas	  som	  god.	  Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  de	  
nationella	  miljömålen	  endast	  avser	  den	  ekologiska	  dimensionen	  av	  en	  hållbar	  
utveckling.	  De	  sociala	  och	  ekonomiska	  aspekterna	  av	  en	  bebyggd	  miljö	  ligger	  
utanför	  målet.	  
	  
Utvärdering:	  
Den	  nationella	  utvärderingen	  har	  visat	  att	  några	  av	  delmålen	  blir	  svåra	  att	  nå	  i	  tid.	  
Det	  är	  bland	  annat	  mycket	  svårt	  att	  på	  nationell	  nivå	  och	  i	  tillräcklig	  utsträckning	  nå	  
delmålen	  om	  minskat	  buller	  och	  god	  inomhusmiljö.	  
	  
Planområdet	  utgörs	  av	  mark	  som	  inte	  tidigare	  är	  bebyggt.	  Dock	  omges	  planområdet	  av	  
tidigare	  bebyggelse	  med	  Lilla	  Vik	  i	  öster,	  fritidsområdet	  i	  söder	  och	  Gryts	  Varv	  i	  väster.	  Detta	  
gör	  att	  det	  handlar	  om	  en	  förtätning	  av	  området	  som	  helhet	  vilket	  också	  stämmer	  väl	  
överens	  med	  framtagna	  definitioner	  på	  positiv	  landsbygdsutveckling.	  Positivt	  ur	  
naturhushållningssynpunkt	  är	  dock	  att	  bostäderna	  kommer	  att	  energiförsörjas	  så	  att	  en	  god	  
hushållning	  med	  resurser	  främjas	  med	  olika	  typer	  av	  värmepumpar.	  
	  
Ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  innebär	  som	  nämnts	  en	  begränsad	  ökning	  av	  
trafiken.	  Dock	  innebär	  denna	  ökning	  inte	  någon	  märkbar	  skillnad	  på	  områdets	  bullernivåer.	  
Kollektivtrafikförbindelserna	  i	  området	  är	  i	  dagsläget	  bristfälliga	  då	  det	  är	  ca	  6	  km	  till	  
reguljära	  busslinjer.	  	  
	  
I	  dagsläget	  bedöms	  ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  verkar	  både	  för	  och	  emot	  ett	  
uppfyllande	  av	  miljömålet.	  	  
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Ett rikt växt och djurliv 
Beskrivning:	  
”Den	  biologiska	  mångfalden	  skall	  bevaras	  och	  nyttjas	  på	  ett	  hållbart	  sätt,	  för	  
nuvarande	  och	  framtida	  generationer.	  Arternas	  livsmiljöer	  och	  ekosystemen	  samt	  
deras	  funktioner	  och	  processer	  skall	  värnas.	  Arter	  skall	  kunna	  fortleva	  i	  
långsiktigt	  livskraftiga	  bestånd	  med	  tillräcklig	  genetisk	  variation.	  Människor	  skall	  
ha	  tillgång	  till	  en	  god	  natur-‐	  och	  kulturmiljö	  med	  rik	  biologisk	  mångfald,	  som	  
grund	  för	  hälsa,	  livskvalitet	  och	  välfärd”.	  
	  
Utvärdering:	  
På	  nationell	  nivå	  har	  bedömts	  att	  målet	  blir	  mycket	  svårt	  att	  nå	  inom	  en	  
generation.	  De	  negativa	  konsekvenserna	  av	  att	  planområdet	  exploateras	  
bedöms	  som	  små	  avseende	  den	  biologiska	  mångfalden.	  Områdets	  främsta	  
naturvärden	  har	  så	  långt	  som	  möjligt	  bevarats	  eller	  tagits	  hänsyn	  till,	  dock	  
begränsas	  rekreationsmöjligheterna	  och	  arters	  spridningsmöjligheter.	  
	  
Inom	  planområdet	  förekommer	  en	  del	  utpekade	  naturområden	  som	  det	  tagits	  hänsyn	  till	  i	  
planen.	  
	  
Planförslaget	  innebär	  inte	  att	  några	  högt	  värderade	  områden	  försvinner.	  Det	  finns	  dock	  
några	  äldre	  tallar	  som	  kan	  behöva	  fällas	  för	  att	  komma	  fram	  med	  vägar	  och	  i	  viss	  mån	  
tomter.	  De	  nationella	  och	  regionala	  utvärderingarna	  ger	  stöd	  för	  denna	  bedömning.	  
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6.2 Samlad bedömning i förhållande till miljömålen 
Uppvärmning	  av	  bostäderna	  kommer	  sannolikt	  främst	  att	  ske	  genom	  
bergvärmeanläggningar	  alternativt	  med	  olika	  sorters	  luftvärmepumpar.	  
	  
Planområdets	  tillgång	  till	  kollektivtrafik	  är	  i	  dagsläget	  inte	  särskilt	  väl	  
utbyggd	  och	  närmaste	  hållplats	  ligger	  ca	  6	  km	  från	  planområdet.	  De	  
boende	  kommer	  således	  att	  bli	  relativt	  bilberoende	  även	  om	  avståndet	  inte	  
utesluter	  möjlighet	  till	  att	  cykla	  och	  promenera	  till	  närmaste	  service	  i	  Gryt.	  Inga	  
miljökvalitetsnormer	  överskrids	  för	  närvarande	  inom	  planområdet	  eller	  i	  kommunen	  i	  
stort.	  Utsläppen	  till	  luft	  inom	  Valdemarsvik	  kommun	  ligger	  generellt	  under	  gällande	  
miljökvalitetsnormer.	  	  
	  
Inom	  planområdet	  ligger	  befintliga	  halter	  av	  kvävdioxid	  och	  partiklar	  (PM10)	  under	  normen.	  	  
	  
De	  små	  luftföroreningar	  som	  förekommer	  invid	  planområdet	  härrör	  främst	  från	  trafik	  till	  
Gryts	  Varv.	  Ett	  genomförande	  av	  detaljplanen	  bedöms	  inte	  ge	  upphov	  till	  att	  någon	  
miljökvalitetsnorm	  överskrids	  inom	  planområdet	  eller	  längs	  trafikerade	  vägnät.	  Då	  de	  
boende	  kommer	  att	  bli	  relativt	  bilberoende	  kan	  emellertid	  inte	  bortses	  från	  vissa	  utsläpp	  av	  
växthusgaser	  (koldioxid),	  dock	  bedöms	  bidraget	  från	  planområdets	  tillkommande	  trafik	  vara	  
litet	  sett	  ur	  ett	  regionalt	  perspektiv.	  Planförslaget	  bedöms	  sammantaget	  verka	  såväl	  för	  som	  
emot	  de	  lokala	  delmålen	  under	  Frisk	  luft.	  
	  
Bebyggelsen	  inom	  planområdet	  kommer	  att	  anslutas	  till	  en	  gemensamhetsanläggning	  för	  
avlopp.	  
	  
Under	  förutsättningen	  att	  föreslagna	  fördröjnings-‐	  och	  reningsåtgärder	  
genomförs	  samt	  att	  lokalt	  omhändertagande	  av	  dagvatten	  (LOD)	  tillämpas	  på	  
tomter	  bedöms	  exploateringen	  leda	  till	  att	  föroreningshalterna	  i	  avlopps-‐	  och	  dagvatten	  
efter	  rening	  kommer	  att	  vara	  låga	  för	  alla	  studerade	  ämnen.	  Planen	  medverkar	  därmed	  till	  
att	  delmålen	  under	  ”Ingen	  övergödning”,	  ”Levande	  sjöar	  och	  vattendrag”	  och	  ”Grundvatten	  
av	  god	  kvalitet”	  uppnås.	  Även	  lokala	  miljömål	  avseende	  ”God	  vattenkvalitet”	  och	  
”Grundvatten	  av	  god	  kvalitet”,	  bedöms	  kunna	  uppfyllas.	  
	  
Ambitionen	  under	  utvecklingen	  av	  planförslaget	  har	  varit	  att	  bevara	  så	  mycket	  
som	  möjligt	  av	  naturkaraktären	  i	  området.	  Sammantaget	  bedöms	  planen	  verka	  för	  att	  de	  
lokala	  miljömålen	  och	  delmålen	  under	  God	  bebyggd	  miljö	  kan	  uppnås.	  Delmålen	  under	  
miljömålet	  ”God	  bebyggd	  miljö”	  bibehålls	  i	  stort.	  Risk	  finns	  för	  att	  vissa	  organismer	  kan	  få	  
mer	  svårt	  att	  förflytta	  sig	  vid	  etablering	  av	  hårdgjorda	  ytor	  samt	  tomter	  och	  hus.	  Även	  en	  del	  
mindre	  vattensamlingar	  kan	  tänkas	  förekomma	  på	  tomterna	  i	  form	  av	  dammar	  eller	  dylikt	  
vilket	  också	  kan	  gynna	  den	  biologiska	  mångfalden.	  	  
	  
En	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  uppfylla	  de	  lokala	  miljömålen	  under	  ”God	  bebyggd	  miljö”	  
(d.v.s.	  främja	  en	  utveckling	  som	  erbjuder	  attraktiva	  alternativ	  till	  bilen	  i	  form	  av	  
kollektivtrafik	  och	  cykelvägnät	  samt	  eftersträva	  att	  bebyggelseutvecklingen	  på	  landsbygden	  
sker	  nära	  kollektivtrafik	  och	  service)	  är	  att	  kollektivtrafiken	  i	  området	  förstärks	  med	  ökade	  
turer	  till	  och	  från	  Gryt.	  
	  



Miljökonsekvensbeskrivning	  del	  av	  fastighet	  Hummelvik	  1:1,	  Gryt,	  Valdemarsvik	  kommun,	  Östergötland	  

	   28	  

Av	  de	  16	  nationella	  miljömålen	  har	  planförslaget	  bedömts	  beröra	  12	  av	  dessa.	  
	  
Sammantaget	  är	  det	  viktigt	  att	  framhålla	  styrningen	  i	  ett	  strandnära	  skogsområde	  där	  
plandokumentet	  utgör	  en	  viktig	  grund	  för	  reglering	  av	  placering	  och	  utseende	  på	  tomter	  och	  
byggnader	  samt	  den	  stora	  vikten	  av	  gemensamma	  lösningar	  för	  vatten	  och	  avlopp	  som	  
kanske	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  frågorna	  för	  planområdet.	  En	  viss	  påverkan	  på	  landskapsbilden	  
kommer	  att	  ske	  även	  om	  den	  måste	  anses	  som	  begränsad.	  Trafiksituationen	  är	  kanske	  den	  
del	  som	  innebär	  störst	  miljöpåverkan	  i	  och	  med	  att	  boende	  helt	  är	  hänvisade	  till	  biltrafik	  till	  
och	  från	  området	  men	  kollektivtrafik	  finns	  från	  Gryts	  samhälle.	  Ökad	  befolkning	  i	  denna	  del	  
tillsammans	  med	  andra	  närliggande	  nyexploateringar	  skulle	  kunna	  vara	  underlag	  för	  att	  
utveckla	  kollektiva	  transportlösningar.	  
	  
Vidare	  anses	  inte	  planförslaget	  ge	  någon	  betydande	  miljöpåverkan	  på	  det	  utpekade	  
riksintresset	  skärgården.	  Vattenfrågorna	  har	  behandlats	  och	  genom	  gemensamhetslösningar	  
anses	  dessa	  inte	  kunna	  ge	  någon	  betydande	  miljöpåverkan	  utan	  istället	  förbättra	  de	  
långsiktiga	  möjligheterna	  för	  yt-‐	  och	  grundvatten	  i	  området.	  
	  
Mot	  bakgrund	  av	  ovan	  kan	  dock	  konstateras	  att	  planförslaget	  bidrar	  till	  miljömålsuppfyllelse	  
i	  högre	  grad	  än	  trenden	  på	  nationell	  nivå.	  
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7. Uppföljning av den betydande miljöpåverkan 
Kraven	  på	  uppföljning	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  nyheterna	  med	  de	  nya	  reglerna	  om	  
miljöbedömningar	  av	  planer	  och	  program.	  Det	  har	  tidigare	  inte	  funnits	  några	  krav	  
på	  uppföljning	  av	  de	  planer	  som	  regleras	  i	  PBL.	  När	  en	  plan	  har	  genomförts	  ska	  
”den	  beslutande	  myndigheten	  eller	  kommunen	  skaffa	  sig	  kunskap	  om	  den	  
betydande	  miljöpåverkan	  som	  planens	  genomförande	  faktiskt	  medför”.	  Detta	  ska	  
göras	  för	  att	  myndigheten	  eller	  kommunen	  tidigt	  ska	  få	  kännedom	  om	  sådan	  
betydande	  miljöpåverkan	  som	  tidigare	  inte	  identifierats	  så	  att	  lämpliga	  åtgärder	  
för	  avhjälpande	  kan	  vidtas	  (6	  kap	  18	  §	  miljöbalken).	  
	  
I	  lagtexten	  om	  miljöbedömningar	  finns	  också	  krav	  på	  att	  miljökonsekvensbeskrivningen	  
ska	  innehålla	  en	  redogörelse	  för	  ”de	  åtgärder	  som	  planeras	  för	  uppföljning	  och	  övervakning	  
av	  den	  betydande	  miljöpåverkan	  som	  genomförandet	  av	  planen	  eller	  programmet	  medför”	  
(6	  kap	  12	  §	  punkt	  9,	  miljöbalken).	  Ur	  ett	  mer	  principiellt	  perspektiv	  har	  uppföljning	  stor	  
betydelse	  för	  att	  tillgodose	  syftet	  med	  miljöbedömningen	  och	  det	  långsiktiga	  målet	  om	  en	  
hållbar	  utveckling.	  De	  miljökonsekvenser	  som	  följer	  av	  en	  plan	  eller	  ett	  program	  är	  svåra	  att	  
förutse	  i	  planprocessen	  och	  arbetet	  med	  miljöbedömningen.	  Uppföljningen	  visar	  på	  
skillnader	  ”mellan	  bedömda	  och	  verkliga	  miljöeffekter	  samt	  behov	  av	  ytterligare	  
åtgärder	  för	  att	  förhindra	  eller	  begränsa”	  betydande	  konsekvenser.	  Uppföljningen	  
bidrar	  till	  kunskapsuppbyggnad	  och	  på	  sikt	  bättre	  och	  effektivare	  miljöbedömningar.	  
 
 
 
7.1 Utkast till program för uppföljning 
 
Ansvar för uppföljningen 
Förslagsvis	  har	  kommunen	  genom	  miljö-‐	  och	  samhällsbyggnadsförvaltningen	  det	  
övergripande	  ansvaret	  för	  att	  uppföljningen	  genomförs.	  Berörda	  handläggare/	  
inspektörer	  inom	  denna	  föreslås	  ansvara	  för	  granskning	  av	  uppföljningen	  och	  
beslut	  om	  eventuella	  åtgärder	  (efter	  uppföljning)	  föreslås	  fattas	  av	  den	  nämnd	  
som	  bäst	  kan	  hantera	  uppföljningsfrågan.	  
	  
Själva	  genomförandet	  av	  uppföljningen	  föreslås	  initieras	  av	  antingen	  kommunen,	  
genom	  deras	  myndighetsutövning	  eller	  av	  byggherren	  d.v.s.	  exploatören.	  
Uppföljningen	  kan	  då	  anses	  rymmas	  inom	  exploatörens	  kontrollprogram.	  
Uppföljningen	  bör	  också	  redogöras	  för	  i	  detaljplanens	  exploateringsavtal	  och	  
genomförandebeskrivning.	  
 
Förslag till avgränsning och omfattning av uppföljningen 
Det	  är	  planens	  betydande	  miljöpåverkan	  som	  ska	  omfattas	  av	  uppföljningen.	  
Avgränsningen	  av	  uppföljningen	  har	  gjorts	  utifrån	  befintliga	  kunskapsunderlag	  
samt	  resultat	  av	  utredningar	  som	  redovisas	  i	  denna	  MKB.	  Nedanstående	  
miljöaspekter	  ska	  följas	  upp	  inom	  ramen	  av	  den	  generella	  tillsynen	  och	  
miljöövervakningen	  som	  genomförs	  på	  kommunal	  nivå	  och/eller	  på	  uppdrag	  av	  
exploatören:	  
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Dagvatten	  
Provmätning	  bör	  genomföras	  med	  några	  års	  intervall	  (cirka	  vart	  5:e	  år)	  under	  pågående	  
etapputbyggnad,	  dock	  senast	  när	  planområdet	  kan	  anses	  vara	  helt	  färdigbyggt.	  
Uppföljningen	  av	  genomförandet	  av	  föreslagna	  fördröjnings-‐	  och	  reningssystem	  görs	  
lämpligen	  i	  samband	  med	  tillfälle	  för	  slutbesiktning	  av	  allmänna	  anläggningar	  och	  övriga	  
kontrollprogram	  och/eller	  åtgärder	  upprättas	  och	  godkänns	  i	  samband	  med	  kommande	  
bygganmälan.	  
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Underlagsmaterial	  för	  arbetet	  är	  hämtat	  från:	  

Valdemarsvik	  kommun;	  översiktsplan,	  naturvårdsplan	  samt	  andra	  kommunala	  
ställningstaganden	  

Länsstyrelsen	  Östergötland;	  information	  från	  Östgötakartan	  över	  utpekade	  värdekärnor	  och	  
fornminnen,	  beskrivning	  av	  riksintresset	  skärgården	  

Artportalen;	  registrerade	  artförekomster	  för	  planområdet	  med	  angränsande	  marker	  

Skogsstyrelsen;	  utpekade	  skogliga	  värden	  i	  området	  	  

Naturinventering	  utförd	  i	  flera	  etapper	  för	  att	  göra	  en	  grundläggande	  kartläggning	  av	  
naturtyper	  och	  värden	  samt	  fördjupningar	  avseende	  geologi	  och	  geohydrologi.	  Utförda	  av	  
Anders	  Tingvall	  

Regionala	  och	  nationella	  miljömål	  hämtade	  från	  Länsstyrelsen	  Östergötland	  samt	  
Naturvårdsverket.	  

Samråd	  med	  Länsstyrelsen	  inför	  uppstart	  av	  arbete	  med	  miljökonsekvensbeskrivning	  

Riksantikvarieämbetet	  för	  kontroll	  av	  fornminnen	  i	  området	  

Bullerutredning,	  Akustikkonsulten	  2018	  och	  2019	  

Granskning	  och	  utredning	  av	  förorenad	  mark	  i	  området	  

Teknisk	  undersökning	  av	  vatten-‐	  och	  avlopp	  

Trafikverkets	  trafikräkning	  för	  aktuella	  vägsträckor	  

	  

	  

Miljökonsekvensbeskrivningen	  är	  författad	  av:	  

Anders	  Tingvall/Pighouse	  Production	  HB	  –	  Natur	  &	  Media	  

Med	  granskning	  av	  Aline	  Eriksson,	  Valdemarsviks	  kommun	  samt	  Leif	  Leandertz,	  planarkitekt	  


