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Miljö- och riskfaktorer i Linköpingskommun utställningsyttrande
Sammanfattning
Utställningshandlingar för Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun har översänts för
yttrande. Förslaget är ett tillägg till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping
och omfattar hela Linköpings kommun. Tillägget beskriver hur 18 olika miljö- och
riskfaktorer bör hanteras vid samhällsplanering och bygglovsprövning. Tillägget föreslår inte
någon ny markanvändning och ska ses som ett komplement till gällande översiktsplan och
dess huvudstrategier och förhållningssätt.
Motala kommun anser att tillägget på ett tydligt och pedagogiskt sätt redovisar befintlig
kunskap och nationell styrning, klargör kommunens ställningstaganden och ansvarsområden i
syfte att minska miljöpåverkan i samband med den kommunala fysiska planeringen.

Förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner Samhällsbyggnadsenhetens skrivelse som nämndens
yttrande gällande TÖP Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun.

Bakgrund
Motala kommun har tidigare yttrat sig under samrådsperioden 24 april- 30 juni 2017. I
yttrandet framhöll kommunen att samrådshandlingen på ett överskådligt och pedagogiskt sätt
redovisar befintlig kunskap, nationell styrning samt lokal status och fortsatt inriktning
avseende de 18 miljöaspekter som identifierats som relevant för den fysiska planeringen i
Linköping.
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Tillägget behandlar följande 18 aspekter; Buller, Vibrationer från spårtrafik, Vindkraft,
Ljusstörningar, Miljöfarlig verksamhet, Djurhållning, Farligt gods, Utryckningstrafik,
Luftföroreningar, Risker vid flygtrafik, Hinderfrihet, Elektromagnetiska fält, Förorenade
områden, Alunskiffer, Radon, Vattenkvalitet, Översvämningsbenägna områden, Skred, ras
och erosion. Tillägget behandlar även relationen till klimatförändringarnas påverkan och
Riksintressen samt beskriver hur tillägget har miljöbedömts och beskrivits i en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Yttranden inkomna under samrådet 24 april - 30 juni 2017 har föranlett vissa ändringar i
planförslaget. De större förändringar/kompletteringar som har skett efter samrådet är;
Samtliga kartor redovisas digitalt som bilagor
Koppling till nationella miljökvalitetsmålen belyses inledningsvis
Gränssnitt till andra kommunala planer/program belyses
Kapitel ”Observationsavstånd” har delats upp och ersatts av två nya kapitel ”Miljöfarlig
verksamhet” och ”Djurhållning”.
Nya skyddsavstånd med och utan skyddsåtgärder intill primära och sekundära farligt
godsleder
Kompletterande avsnitt om PFOS samt uppdaterad karta över föroreningspunkter
Kommunens inriktningar avseende samtliga miljö- och riskfaktorer har förtydligats.
Finansiering
Remissyttrandet föranleder ingen särskild finansiering för Motala kommun
Koppling till resultatmål
--Uppföljning/återrapportering
Linköpings kommun äger processen och ett eventuellt plangenomförande

Peter Ingesson
Kommundirektör

Theres Sandstedt Johanson
Tf Samhällsbyggnadschef

Bilaga: Samhällsbyggnadsenhetens skrivelse
Beslutsexpediering
Linköpings kommun, KS registrator, 581 81 Linköping
eller kommun@linkoping.se
Samhällsbyggnadsenheten

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Theres Sandstedt Johanson
Förvaltningschef
2018-12-17

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Peter Ingesson
Kommundirektör
2018-12-18

