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Almen 7, Ankargatan 2, ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus
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Mandelblomman 3, Harstigen 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage
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Stjärnholm 5:211, Kalkugnsstigen 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av
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Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen - beslut om
godkännande

96

6
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232

7
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8
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237
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240

10
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254

11
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256
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-05-02

BYGG.2021.502

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

ALMEN 7, Ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att ansökan om bygglov för fasadändring
av flerbostadshus avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Eller
Alternativ 2.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att ansökan om bygglov för fasadändring
av flerbostadshus beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Byggherrens kontrollplan fastställs.
Totala avgiften för beslutet är 9500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2022-05-10 och beslut fattades 2022-05-19, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Ärendet
Ansökan om bygglov för fasadändring inkom 2022-01-19. Föreslagna åtgärder innebär
omfärgning av den putsade fasaden samt utbyte av byggnadens alla fönster. Sökande
upplystes om detaljplanens bestämmelser och ombads komplettera sin ansökan med
beaktande av dessa.
Gällande detaljplan för fastigheten är 0481-P09/1, lagakraftvunnen 2009-07-06. I detaljplan
anges att ”Bygglov krävs för omfärgning av fasader. Bygglov krävs även för andra
underhållsåtgärder som byte av fönster, dörrar och fasadmaterial.”

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Därtill finns också en bestämmelse, q1, som anger att "Byggnaden är kulturhistoriskt

värdefull och får inte rivas. Ursprungliga material, fasadindelning och exteriördetaljer ska
bevaras alternativt återställas".
Dessutom finns bestämmelsen k1 som anger att "Byggnadens volym,

fasadindelning, fönstersättning och detaljering ska beaktas särskilt (enligt bilaga till
planbeskrivningen). "I denna bilaga anges att "Perspektivrutorna och trapphusets dörrar
bör återställas till sin ursprungliga utformning för att byggnaden ska återfå en del av sin
sekelskifteskaraktär. Särskilt på västra gaveln bör fönstren återställas till sin ursprungliga
utformning och placering".
Sökande kompletterade sin ansökan med efterfrågade detaljritningar och färgsättning.
Både i gällande detaljplan och i Sörmlands museums kulturhistoriska områdesbeskrivning
är byggnaden utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Med anledning av detta remitterades
ärendet till Sörmlands museum för ett yttrande kring hur de föreslagna åtgärderna förhåller
sig till byggnadens kulturhistoriska värden.
Sörmlands museums remissvar daterat 2022-02-11, och efterföljande epost-korrespondens
kan sammanfattas med att föreslagna åtgärder inte är förenliga med detaljplanens
bestämmelser eller PBL och om kommunen ändå tillåter fönsterbyte bör nedanstående krav
ställas:
·
Traditionell korspostindelning (ej T-postfönster som idag)
·
Utåtgående bågar av trä
·
Kittad glasfals
·
Dimensioner lika befintligt.
Yttrandet i sin helhet, tillsammans med efterföljande korrespondens finns bifogat.
Sökande har själv, och dessutom låtit flera andra kommit till tals, yttrat sig över fönsterbyten
i allmänhet och på andra platser, men även specifikt över fönstren på denna byggnad.
Även dessa yttranden finns bifogat.
Sökande har inför nämndens sammanträde beretts möjlighet att yttra sig men har utöver de
redan insända yttranden inte inkommit med ytterligare handlingar.
Skäl till beslut
Alternativ 1.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte kan anses
överensstämma med vare sig detaljplanens bestämmelser eller med varsamhetskravet och
förvanskningsförbudet i PBL.
Ansökans föreslagna fönster har en betydligt kraftigare karm och fönsterbåge, de öppnas
inåt samt saknar en fast mittpost. Med ett inåtgående fönster ligger fönsterbågen längre in
gentemot karmen vilket ytterligare får fönstret att sjunka in i fasaden. De befintliga fönstren
har en smalare karm och fönsterbåge som ligger i liv med varandra. Fönstren öppnas utåt
vilken ger ett nättare intryck och gör att glaset ligger närmare fasaden och ger inte samma
insjunkna uttryck.
Skillnaden i dimensionering, detaljeringsgrad och utformning mellan de föreslagna och
befintliga fönstren gör att de inte går att likställa. Karaktären på byggnaden förändras
därmed. Detaljplanens syfte tolkas som att låta ett av Oxelösunds få kvarvarande äldre
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byggnader få behålla sitt utseende och sina kvarvarande detaljer samt att i så stor
utsträckning som möjligt kunna återställas där ändringar redan gjorts. Med fönsterbytet
försvinner ytterligare en av byggnadens kvarvarande beståndsdelar.
Huruvida befintliga fönster på byggnaden har nått sin tekniska livslängd är inte en fråga
som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig över. Det kräver en grundlig
besiktning utförd av en oberoende besiktningsman.
De skäl som sökande anför kan i det avseende de handlar om andra byggnader inte ses
som relevanta. För Almen 7 gäller detaljplan 0481-P09/1 med där tillhörande
bestämmelser. För de andra byggnader som sökande åsyftar gäller andra detaljplaner. För
alla byggnader, oavsett detaljplan, gäller däremot varsamhetskrav och förvanskningsförbud
enligt PBL.
Gällande de synpunkter som framförs om ljuddämpning bör denna aspekt ses i
sammanhang med att bullerskydd enligt detaljplanen ska uppföras längs med
Föreningsgatan. Detaljplanens beskrivning påpekar att tilläggsåtgärder sannolikt kommer
att behövas, men att dessa ska ske invändigt ”för att kunna bevara de befintliga
fönstren som är viktiga för byggnadens karaktär.”
Sammanfattningsvis bedöms föreslagna åtgärder innebära en förvanskning av byggnaden
(8 kap. 13 § PBL) och uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Åtgärderna
bedöms inte heller överensstämma med detaljplanens bestämmelser. Med detta bedömer
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus inte kan beviljas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill poängtera att fönsterbyte på byggnaden inte är
förbjudet enligt detaljplan. Dock krävs bygglov för en sådan åtgärd och vid en sådan ska
detaljplanens bestämmelser följas samt att varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i
PBL ska följas.

Alternativ 2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder kan beviljas
bygglov.
Byggnadens putsade fasad färgas om i kulör NCS S 1020 Y20R men fönsteromfattningar
är fortsatt vita. Dessutom innebär åtgärden att alla byggnadens befintliga fönster byts ut
mot nytillverkade treglasfönster. Fönster som avses framgår på ritning ”Fasadritning med
markering för fönster som byts”. De nya fönstren är tillverkade i trä och målade i samma
kulör som tidigare, engelskt röd, NCS S 5040-Y80R. Fönstren på sydöstra fasaden ska ha
samma indelning som befintliga och fönstren på nordvästra och sydvästra fasaden ska
återställas till att ha korspostindelning. På nordöstra fasaden ska de T-postindelade
fönstren ersättas med korspostindelade. Fönster på trapphusen ska ersättas med fönster
med samma indelning som befintliga. Föreslagna fönster redovisas på ritning ”Ritning på
samtliga fönstertyper”. De korspostsindelade fönstren har inte en fast mittpost utan
bågarna möts och öppnas inåt. Yttre fönsterbåge har kittad fals och droppbleck tillverkat i
trä. Korspostfönster redovisas på ritning ”Fönsterritning Korspost 2022-03-29”. Karmen ska
placeras på samma sätt som befintligt fönster, det vill säga inputsat i fasaden utan någon
täcklist i trä eller metall, i enlighet med handling ”Fotografi på Befintligt fönster”. Sökande
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har beskrivit detta i dokument ”Förtydligande information om puts och fönster” och åtgärden
ska således utföras enligt det.
Enligt detaljplanen finns ingen bestämmelse om att befintliga fönster nödvändigtvis ska
bevaras. Ett fönsterbyte är alltså tillåtet, med bygglov, förutsatt att övriga bestämmelser
följs. Enligt detaljplanens bestämmelser ska ”Ursprungliga material, fasadindelning och
exteriördetaljer bevaras alternativt återställas”. De föreslagna fönstren har den indelning
som föreskrivits av Sörmlands museum. Men i fråga om detaljeringsgrad, utseende och
funktion skiljer sig dock fönstren åt. De föreslagna fönstren är kraftigare dimension i både
karm och fönsterbåge och är dessutom inåtgående. Modern teknik i avseende ljudisolering
och säkerhet har beaktats och därmed är fönstren inte lika men kan ändå bedömas som
tillräckligt lika. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen väljer att se åtgärden i ett större
perspektiv där de boendes bekvämlighet vägs in.
Med detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bygglov kan ges med stöd
av 9 kap. 30 § PBL.

Upplysningar
Alternativ 1
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Alternativ 2
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Startbeskedet innebär att byggnadsarbeten får påbörjas fyra veckor efter att
lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Byggnationerna sker på egen risk om bygglovet inte har vunnit laga kraft. Om
bygglovet överklagas och startbesked har utfärdats sker byggnationerna på egen risk
med en möjlighet att rättelse kan komma att ske. Med rättelse menas att det som har
byggts kan behöva tas bort på sökanden/ byggherrens bekostnad ifall bygglovet
upphävs i sista instans.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen
(PBF), Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).
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Beslutsunderlag
Bilaga1
Fasadritning med markering för fönster som byts
Ritning på samtliga fönstertyper
Fönsterritning korspost 2022-03-29
Information om fönsterbyte
Förtydligande information om puts och fönster
Remissvar från Sörmlands museum (ursprungligt yttrande och med svar på följdfrågor)
Bilaga 2
Yttranden från sökande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Sörmlands museum
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.

Tjänsteskrivelse

6(6)

Datum

2022-05-02

BYGG.2021.502

T
e
c
k
e
n
fö
rk
la
rin
g

¥

U
ts
k
riv
e
n
:4a
p
ril 2
0
2
2
U
n
g
e
fä
rligsk
a
la
:1
:40
0
0

0

0
,0
4

0
,0
9

0
,1
7k
m

Littera: F4b

115

1140

1850

67

580

33

A

B

Snitt B-B
31

A
67

106

67

33

67

115

67

20

67

B

Mötande bågar
33

Snitt A-A

105
Botten list utförs i målad
ek för ökad hållbarhet. Struktutern i
eken skiljer sig något från furuan i övriga delar.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Angelägenhet:

Åke Holmström
Oxelösunds kommun Bygglov; Selin Nils Erik
Bygg 2021.502 Almen 7
den 10 maj 2022 07:50:12
image001.png
Almen-500.pdf
Hög

Hej !
Bekräfta gärna att ni fått komplettering den 5:e Maj med Komplettering Bygg 2021.502 med 6 st
punkter.
Utöver detta så kommer här uppställning på samtliga enheter enligt ök.

Förtydligande igen:
Putsen kommer gå mot Fönsterkarmen och inga plåt eller trälister kommer finnas utan enbart
som idag = Puts mot fönsterkarm.
1. Fönster byts
2. Puts lagas runt hela huset ( skador som uppkommit ) samt skador som finns idag.
3. Putsfasaden målas om så den blir som ny, fortfarande vitt ”skägg” runt fönster.

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
www.vinterklasen.se

Från: Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Skickat: den 10 maj 2022 07:42
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>; Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Ämne: Almen 7
Prioritet: Hög

Hej Åke & Patric,
Nu har Magnus gjort en uppställning till Almen 7 så här kommer den.
Lycka till på mötet idag!

Med vänliga hälsningar
Peter Lindgren
Direkt 0914-438 13

Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk
Tel. 0914-438 00 | www.snidex.se

KN-SLM22-0015

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

till

från

datum

ang.

Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sörmlands museum, David Hansson

2022-02-11

Almen 7, OXELÖSUND, Bygglov för fasadändring, BYGG2021.502. Yttrande.

Bakgrund
Museet har ombetts yttra sig rörande bygglov för fasadändring på Almen 7.
Ändringen innebär att fasaden målas om i en ny kulör, och att samtliga fönster
byts ut.
Byggnaden omfattas av detaljplan 1830 antagen 2009. Byggnaden är på plankartan markerad med skyddsbestämmelse (q) som anger att: Byggnaden är
kulturhistoriskt värdefull och får inte rivas. Ursprungliga material, fasadindelning
och exteriördetaljer ska bevaras alternativt återställas. På plankartan fnns också
en varsamhetsbestämmelse (k) som anger att: Byggnadens volym, fasadindelning,
fönstersättning och detaljering ska beaktas särskilt (enligt bilaga till planbeskrivningen). Fasaderna ska ha ljus färgsättning, lika den ursprungliga. (NCS-värden kring
1020-Y20R).

postadress.
Box 314
611 26 Nyköping
tel.
0155 - 24 57 00
e-post.
kultur.utbildning@
regionsormland.se

Synpunkter på bygglovsansökan
Nuvarande T-postfönster är insatta någon gång mellan 1946-1954. Alltså inte
i samband med tilläggsisoleringen på 1980-talet som uppges i ansökan. Äldre
fotografer visar att byggnaden före detta haft fönster med traditionell korspostindelning. Dessa kan ha bestått av enkla bågar som om vintern kompletterades
med lösa innanbågar, vilket i så fall bör vara anledningen till att de byttes ut
mot nuvarande kopplade bågar. Intressant i sammanhanget är att Carl Jettes
Fotoateljé, som låg intill C-skolan mellan 1900-1964 då den revs, hade fönster
med T-postindelning, vilken kan ha varit inspiration till den nya utformningen. Vid
samma tid förenklades fasaderna och de tidigare putsrusticeringarna och dekorativa fönsteromfattningarna togs bort. I planbeskrivningen fnns en ritning över
huset med träfasad, men det fnns inga fotografer som bekräftar att huset har
haft denna fasadutformning.
Även om de nuvarande fönstren inte är ursprungliga så fnns det ett värde i att
bevara och renovera dem. Bortsett från den förändrade indelningen med ett
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sammanhängande överljus, så är dimensionerna oförändrade och fönstren har
ett traditionellt utförande i trä, med kittade utåtgående bågar som ligger i liv
med fönsterkarmen. Tack vare detta har huset fortfarande kvar en stor del av sin
ursprungliga karaktär. Fönstren är idag i behov av underhåll med fagande färg,
bortfallet kitt samt en del rötskador. Skicket bedöms dock inte vara i så dåligt
skick att detta inte skulle vara möjligt. Äldre fönster går i princip alltid att laga och
renovera.
Gällande detaljplan förbjuder inte ett fönsterbyte, utan anger på plankartan
under Utformning att: Bygglov krävs även för andra underhållsåtgärder som byte
av fönster, dörrar och fasadmaterial. Övriga bestämmelser på plankartan måste
dock följas. Dessa talar särskilt om byggnadens fönstersättning och detaljering och
exteriördetaljer som ska bevaras alternativt återställas. Formuleringen om bygglov
för fönsterbyte bör därför i första hand förstås som att de fönster som bytts ut i
senare tid, och där T-postfönstren ersatts med perspektivfönster, kan bytas ut och
återställas. Detta framgår också av tillägget till planbeskrivningens som utvecklar
aspekterna rörande utformning och varsamhet. Här lyfts särskilt de äldre fönstren
fram jämfört med de utbytta perspektivfönstren. Att tolka formuleringen som att
de nuvarande äldre fönstren får bytas ut bör därför gå emot formuleringarnas
syfte.
Museet vill dock påpeka att om ett fönsterbyte ändå tillåts, så bör nya fönster
utformas som de ursprungliga. Dessa bör därför ha traditionell korspostindelning,
utåtgående bågar med kittfals på ytterbåge och där dimensionerna på båge och
karm är lika nu befntliga fönster. På inåtgående fönster är nivåskillnaden mellan
karm och båge större, vilket i kombination med den tilläggsisolerade fasaden
gör att fönstren ”sjunker in” i fasaden ytterligare. Detta skulle påverka karaktären
negativt. Om fönsterbyte tillåts så bör nya fönster därför fyttas ut till att ligga i
nivå med fasaden för att i någon mån återställa husets ursprungliga fasaduttryck.
Det fnns ett fertal fönstertillverkare på marknaden som kan tillverka fönster av
denna typ.
Rörande ny färgsättning så har museet inget att erinra.

David Hansson,
Bebyggelseantikvarie

Källor
Oxelösundsarkivet

Kopia till:
Sörmlands museum, diariet
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Hansson, David
Oxelösunds kommun Bygglov
Kultur o Utbildning, registrator
KN-SLM22-0015 Följdfråga om remisssvar Almen 7 BYGG.2021.502
den 21 februari 2022 09:11:48

Hej,
Museet anser inte att de fönster som sökanden föreslår är förenliga med detaljplanens
bestämmelser eller varsamhetskravet enligt PBL. De föreslagna är inåtgående, vilket förändrar
uttrycket enligt de skäl som nämnts i remissvaret, och dimensioner och detaljering är inte lika
befintliga fönster.

Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-145 03 92
www.sormlandsmuseum.se

Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Hansson, David
Oxelösunds kommun Bygglov
Kultur o Utbildning, registrator
KN-SLM22-0015 Almen 7, OXELÖSUND, Bygglov för fasadändring, BYGG2021.502
den 1 mars 2022 14:01:56

Hej,
Museet anser fortfarande att ett fönsterbyte inte är förenligt med detaljplanens syfte, vilket
motiverades vidare i yttrandet.
Om kommunen trots detta tillåter ett fönsterbyte måste plankartans skyddsbestämmelse likväl
följas. Denna anger att ursprungliga material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras
alternativt återställas. Med utgångspunkt i nämnda skyddsbestämmelse bör nya fönster i den
mån de tillåts motsvara de ursprungliga. Detta innebär:
·         Traditionell korspostindelning (ej T-postfönster som idag)
·         Utåtgående bågar av trä
·         Kittad glasfals
·         Dimensioner lika befintligt.
Det nya förslaget innebär mötande bågar istället för en fast mittpost. Detta innebär visserligen
något nättare dimensioner, men det sker på bekostnad av en fast mittpost som fönstren har
idag. Dessutom så specificeras att karmar och bågar utförs utan profilering, vilket är en
försämring jämfört med föregående förslag. Jag noterar också att en kipp-dreh beslagning
omtalas i dokumenten. En sådan funktion är inte önskvärd, då detta är modern
öppningsmetod som inte lämpar sig utseendemässigt med en äldre byggnad. Jag vill
dock betona att ovan nämnda punkter måste följas för att ett fönsterbyte inte ska få
negativa konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värden. Det är fullt möjligt att få
tag på sådana fönster på marknaden idag, även om den nu valda fönsterleverantören
inte producerar dem.

Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-145 03 92
www.sormlandsmuseum.se

Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 16:36
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7
Prioritet: Hög

Hej !
Ta med detta i ärendet om Fönster.
I Plankartan som är juridiskt bindande står det endast Ursprungligt material.
Det står inget om de nuvarande fönster att dessa skall bevaras.

Se text från Kjell Taawo.
---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

-------- Ursprungligt meddelande -------Ämne:
Sv: Fråga
Datum:
09.03.2022 15:35
Avsändare:
"Taawo, Kjell" <Kjell.Taawo@regionsormland.se>

Mottagare:
Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Hej Åke!
Ursprungliga material är de som användes i en byggnad eller byggnadsdel när den
ursprungligen uppfördes. Därför kan såklart en tillbyggnad till ett befintligt hus ha
andra ursprungliga material än resten av huset. Och det kan vara så att t ex ett
fasadmaterial förändrats på även äldre delar när en tillbyggnad utförts så det är
verkligen inte säkert att det "äldsta" ursprungliga materialet är det som är det mest
värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel när man tittar på helheten.

Hälsningar // Kjell

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 09:28
Till: Taawo, Kjell <Kjell.Taawo@regionsormland.se>
Ämne: Fråga
Prioritet: Hög

Hej igen bäste Kjell !
Vad menas med ursprungliga material ?
--

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

BYGGHERRENS KONTROLLPLAN

Kontrollplan enligt PBL (2010:900) Kap 10
Upprättad
DNR anmälan
Fastighet
Ärende/åtgärd

Byggherre

Vinterklasen AB
Åke Holmström
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
ake@vinterklasen.se
0155-150 903

2022-01-22
BYGG.2021.502
Almen 7
Fönsterbyte och fasadrenovering

Kontrollansvarig enligt PBL
Hillfox AB
Sofi Hamilton
Certifikat: SC0195-15
Östra Villavägen 4
611 36 Nyköping
sofi@hillfox.se
070 721 80 65
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BYGGNADSVERKET
Åtgärden som ska utföras är fönsterbyte och fasadrenovering hus.
För projektering gäller BBR 18 med ändringsförfattningar t.o.m. BBR 29 samt EKS 11.

STARTBESKED OCH SLUTBESKED
PBL KAP. 10 § 3
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1.
2.

Bygglov, marklov eller rivningslov, eller
En anmälan enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 8 §

PBL KAP. 10 § 4
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

BYGGHERRENS ANSVAR FÖR KONTROLLEN AV GENOMFÖRANDET
PBL KAP. 10 § 5
Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra
genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som
meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig ska byggherren se till att den
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

KONTROLLPLAN
10 KAP 6 §
Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med
uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
6. Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra
a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

10 KAP 7 §
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som
behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335).

2

KONTROLLANSVARIGES UPPGIFTER
10 KAP 11 §
En kontrollansvarig (KA) ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, med att identifiera avfall och
återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,.
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

BYGGNADSVERKS TEKNISKA EGENSKAPER
8 KAP 4 §
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
11. laddning av elfordon
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537).

UTFÖRANDE AV KONTROLL
Som ett led i att säkerställa att lagar och krav uppfylls i projektet skall kontroll ske enligt detta dokument.
Angiven ansvarig för respektive kontrollpunkt bevakar rätt utförande gentemot lagrum/krav samt dokumenterar det genom
egenkontroll eller intyg.
Kontrollansvarig bevakar att kontroller utföres och överlämnar efter avslutat projekt kontrollplan till Stadsbyggnadskontoret.
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BYGGHERRENS KONTROLLORGANISATION

Projektör
Entreprenör

4

Almen 7
Kontrollpunkt

0.
Byggavfall sorteras och, i de
fall så är möjligt, återvinns/
återanvänds.

Lagrum/krav

Kontrollsätt/
typ av
dokument

Kontrolleras
av

PBL 10:6§

Dokument/
Statistik

Byggherren

Protokoll
Protokoll

Byggherren
Byggherren

Protokoll

Byggherren

Om aktuellt:
Miljöfarliga ämnen identifieras
och saneras innan rivning
påbörjas.
Tekniskt samråd
PBL 10:14§
Fastställande av kontrollplan PBL 10:5§
PBL 10:24§
Startbesked
PBL 10:3§
PBL 10:23§
PBL 10:24§
Krav på varsamhet
PBL 8:17-18§
Förbud mot förvanskning

PBL 8:13§

Egenkontroll Byggherre
att utförandet
följer bygglov
Egenkontroll Byggherre
att utförandet
följer bygglov

1. Säkerhet i händelse av brand
Möjlighet till utrymning vid
BBR 5:3
Löpande
brand
visuellt
- Vid byggställning ska
säkerställas att
utrymningsvägar alltid är
fria och tillgängliga.
2. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
Fuktsäkerhet
BBR
Egenkontroll
Fönstermontage
6:53
- Drevning och fogning enl 6:532
AMA eller leverantörs
montageanvisning
3. Säkerhet vid användning
Säkerhet vid användning
BBR 8
- Skydd mot fall från höga 8:231
höjder
8:32
- Barnsäkerhet (om
persienn)
4. Skydd mot buller
Ljudmätning
BBR
7
7:3

Sett av KA

Entreprenör

Entreprenör

Egenkontroll

Entreprenör

Protokoll
ljudmätning

Entreprenör
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Almen 7
Kontrollpunkt

Lagrum/krav

5. Avslut och anmälan
Utlåtande och kontrollplan till PBL 10:11§
stadsbyggnadskontoret
Slutsamråd
PBL 10:30§

Kontrollsätt/
typ av
dokument

Kontrolleras
av

Utlåtande

KA

Protokoll

Byggherren

Sett av KA
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Angelägenhet:

Oxelösunds kommun Bygglov
Andersson West Madeleine
VB: Bygg 2021.502 Almen 7
den 2 mars 2022 08:30:02
image001.png
Almen-502.pdf
Hög

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 24 februari 2022 10:22
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7
Prioritet: Hög
Hej !
I går hade jag Eva Edberg en Bygglovsarkitekt med över 10 års tjänst i Nyköpings
Kommun som bygglovsarkitekt.
Det kostar tid och pengar för ett litet ärende som egentligen borde skrivas = Bygglov.
För börjar man tänka och granska lite så är det inte mycket som stämmer i Plankartan.
1. Byggnaden med dess belysning som ni fick från David är inte orginal utan det skall
tydligen vara små runda porslins armaturer.
2. En fasadskiva av 10 cm stenull går inte att q märka :-) Undra vem som tänkt till
där... ? Fasaden under däremot möjligtvis.
3. Entréportarna är ju i Engelsk röd Aluminium.
4. Taket har vi redan fått bygglov på att sätta nya Aluminium tak fönster i.
5. Det står att det skall buller skyddas... ja det är ju redan gjort med tilläggsisoleringen
så nu är det enbart fönster som måste klara kraven.
6. Vill verkligen upplysa er om att Fasaden är inte orginal utan det är 10 cm stenullskiva
med ny fasad på, belysningen är inte orginal utan det önskar ju David att den tas ner :), Fönster är inte orginal utan från 1954... Dörrar och entré portar är inte orginal. Så det
någon läser betyder inte laltid att det är sant :-)

Ber er verkligen skriva ut ett bygglov nu....Om inte så har Ola Forsby tid möjligvis om 2
veckor att komma på plats dessvärre men jag började med Eva Edberg.
Det var när jag sade till Ola att fasaden är tilläggsisolerad 1980 utifrån... så då sade han
att vem har q märkt en fasad av stenulls skivor... :-)

--Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD

Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

-------- Ursprungligt meddelande --------

Ämne:Sv: Ritning
Datum:24.02.2022 09:59
Avsändare:Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Mottagare:Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Hej,
Inget fotomontage blev det men bifogar här någon bild på trä/trä med denna profil från
utsidan.
Närbilden är en mötesbåge precis som förslaget, Almen-502.pdf
Med vänliga hälsningar
Peter Lindgren
Direkt 0914-438 13

Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk
Tel. 0914-438 00 | www.snidex.se
Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 24 februari 2022 09:09
Till: Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Ämne: Ritning
Prioritet: Hög
Hej bäste Peter !
Vet du när vi kan erhålla ritning på det nya fönster !
Kan ni tex göra ett foto montage i fotot ni erhöll från mig så man ser med det gamla
resp nya fönstret i ?

-Med vänliga hälsningar

Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 08:34
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
<bygg@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7
Prioritet: Hög

Hej !
Läs detta noga...
1. Fönster är undermåliga för sitt syfte med boende då de inte kan putsa fönster samt
att det bullrar.
2. Miljömässigt hållbarhetssynpunkt...det var bra att deras syn kommer fram...
3. Leva sin livslängd...När har denna tidpunkt inträffat ? Vem bedömer detta ? är det
nu eller om 2 år eller om 10 år... Men då bör det vara Korskopplade fönster... :-)

---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 24 mars 2022 08:30
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej

Ja, då blir det lika som ursprunget med fönster och puts.

ons 23 mars 2022 kl. 11:44 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:
Hej !
Det skall putsas om så det blir exakt likvärdigt som nu.
Putsen mot eran fönster karm.

Så ingen list.

Mvh / Åke

Hämta Outlook för iOS

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: Wednesday, March 23, 2022 11:32:57 AM
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej

Om ni ska putsa om huset så rekommenderar vi att man putsar in nya karmen men
om ni inte ska putsa om huset så har vi räknat med att sätta en liten trälist mot putsen
då nya fönster måste dras ner på bredd/höjd för att kunna göra en erforderlig tätning
mellan karm och vägg.
Erforderlig tätning skall enligt HusAma vara minst 15mm runt om. Detta för att man
ska säkerställa att det blir erforderligt isolerat och att inga köldbryggor uppstår.

Befintlig karm kommer demonteras helt innan ny karm monteras.

Återkom gärna om du funderar på något.

tis 22 mars 2022 kl. 14:33 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:
Hej !

De nya fönsterna ( Karmarna ) kommer monteras på samma sätt som de gamla, alltså
så att Putsen går mot trä karmen på fönstret.
De gamla fönsterkarmarna demonteras helt.

Patric: Visst är det så så inte de gamla karmarna sitter kvar. Du kan väl bara bekräfta

detta.

Fönster
De gamla fönster med karmar demonteras.
Nya fönster monteras.
Putsen repareras och fasaden färgas om.
Allt detta i samband med nya takvåningen.

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:03
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.

-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är
konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.
-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är

konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Angelägenhet:

Åke Holmström
Oxelösunds kommun Bygglov; Selin Nils Erik
Bygg 2021.502
den 23 februari 2022 14:27:55
image001.png
Hög

Hej !
Börjar med denna komplettering.
Sedan kommer det nästa vecka från Eva Edberg fd Bygglovsarkitekt Nyköpings Kommun
i över 10 år med erfarenhet av hantering av äldre byggnader.
För att uppmärksamma er så har vi ju redan ett Bygglov på Aluminium tak fönster.
Se nedan för och nackdelar.
---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

-------- Ursprungligt meddelande --------

Ämne:Sv: Almen 7 samt Gnistan 1
Datum:23.02.2022 06:12
Avsändare:Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Mottagare:Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

God morgon Åke,

Här kommer fördelar med nya fönster samt nackdelar med de befintliga.

Nya fönster;
Bättre ljudvärden
Bättre energivärde
Bättre inomhusklimat
Stabilt och tätt fönster i ett gammalt utseende med kittad ytterbåge som passar
bra till äldre bevarade fastigheter

Möjlighet att få dessa i kipp-dreh beslagning (tilta ut bågen i överkant för vädring)
Mellanglaspersienner i ljus kulör går att välja till dessa
Fönsterventil i karmöverstycke för att få bra flöde på luften inne, går att få med
viss ljudreduktion.
Inåtgående, lätta och smida att rengöra för boende/hyresgästen
Vid bytet går det att gradera upp glasprestanda till dagens byggnormer tex
härdade glas, solskyddsglas och säkerhetsglas med förhöjd inbrottssäkerhet mm

Nackdelar med att behålla befintliga;
Dålig täthet, drar invändigt
Dåligt ljud, tunt och skallrande glas
Uppruttnade bottenstycken, karmsidor. Risk att bågen kan lossna och ramla ut om
karmsidorna är uppruttnade
Läckage, mycket energislöseri
Dåligt u-värde (inte säkert dessa innehåller några energiglas)
Risk för nedhängning och ev sämre funktion om man skulle utrusta dessa med nya
energiglas då dom ej är gjorda för tjockare/tyngre glas
Svåra att rengöra om dessa är utåtgående (kan behövas ställning/kran
utvändigt?)
Ofta har beslag kärvande gång som gör att fönstren är svåra att öppna och stänga
Handtag och beslag kan innehålla farliga ämnen så som nickel som kan ge
allergier

Hör av dig om det är något mera som vi kan hjälpa dig med.
Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Peter Lindgren
Direkt 0914-438 13

Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk
Tel. 0914-438 00 | www.snidex.se
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Botten list utförs i målad
ek för ökad hållbarhet. Struktutern i
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Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 3 mars 2022 16:42
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
<bygg@oxelosund.se>
Ämne: Fwd: Kv Almen 7 Oxelösund
Prioritet: Hög

Hej !
se notering...
---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

-------- Ursprungligt meddelande -------Ämne:
Kv Almen 7 Oxelösund
Datum:
28.02.2022 10:25
Avsändare:
Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Mottagare:
ake@vinterklasen.se

Hej,

Angående fönster på Kv Almen 7, Oxelösund.

Efter inventering av fönster/fönsterdörrar på Kv Almen 7, Ankargatan 2A-C så kan vi
konstatera att ca 50% av fönster och fönsterdörrar är i sådan kondition att ett
fönsterbyte rekommenderas.
Detta pga början till rötskador, söndertorkade delar av bottenstycken, poster samt
delar av karmsidor som leder till rötskador inom tid.

En renovering av dessa fönster kommer kosta er mer än att byta ut dessa fönster och
fönsterdörrar. Då mycket tid kommer att få läggas på att byta ut skadade del i trä på
bottenstycken, poster och karmsidor. Sedan skall det skrapas och slipas färg till
trärent, oljas in och sedan grundmålas och färdigstryka minst 2 ggr. Sedan skall
befintligt kitt värmas bort och glasen skall plockas ur så att man kommer åt att skrapa,
måla om kittfalsen på bågarna samt att glasen skall sedan återmonteras i tryckkitt och
kittas om på utsida.
Ställningar och skylift tillkommer.

Om någon form av märkning eller bevarandeskydd finns på huset så rekommenderar
vi ett fönsterbyte till trä/trä-fönster 2+1 glas U-värde 1.0-1.2
med vit insida och röd utsida, kitt i rött, likvärdigt befintligt utseende.

Ha en fortsatt fin dag.

-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är
konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-04-27

BYGG.2022.33

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

MANDELBLOMMAN 3, Ansökan om bygglov för nybyggnad
av enbostadshus och garage
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse från
detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.
Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Per
Aronsson.
Totala avgiften för beslutet är 31 141 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-03-28 och beslut fattades 2022-05-19,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Ärendet
Ansökan om bygglov inkom 2022-02-01 gällande uppförande av enbostadshus och
tillhörande garage. Ansökan har reviderats då garaget till en början var betydligt större.
Efter revideringar har huvudbyggnaden en byggnadsarea om 140 m2 och garaget 53 m2.
Fasader kläs med vit träpanel, vita fönster och tak beläggs med gråsvarta batongpannor.
Gällande detaljplan, 0481-P12/1, som vunnit laga kraft 2011-10-14, begränsar
byggnadsarean till 150 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad.
Detaljplanen anger också att huvudbyggnad ska placeras 4,5 meter från tomtgräns men att
”Komplementbyggnader får placeras närmare tomtgräns mot granne om denne medger
detta.”
Förslaget innebär alltså att huvudbyggnaden, både till sin storlek och placering är planenlig.
Däremot är garagets byggnadsarea 3 m2 för stor, vilket i procent ger 6 %. Liknande
avvikelser har godtagits i området.
Berörda sakägare, det vill säga närmsta grannar, har givits möjlighet att yttra sig över
föreslagen åtgärd gällande avvikelsen. Negativa synpunkter har kommit in och handlar om
garagets placering, byggnadshöjd, utformning i förhållande till området samt misstanke om
att det ska bedrivas verksamhet. Dessa synpunkter finns bifogade beslutet.
Skäl till beslut
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

2(4)

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-27

BYGG.2022.33

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagna byggnader kan beviljas
bygglov. Huvudbyggnaden strider inte mot detaljplanen. Gällande garaget bedömer Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden att bygglov kan ges trots avvikelse och synpunkter.
Garagets byggnadsarea är 3 m2 för stort, men detta bedöms kunna ses som en liten
avvikelse. Liknande avvikelser har godtagits i området och avvikelsen kan med det inte
anses vara skäl nog att neka bygglov.
Någon byggnadshöjd är inte angiven i detaljplan, endast våningsantal. Föreslagen
byggnadshöjd på garaget är 3,5 m vilket enligt gängse beräkning är skärningen mellan
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens
tak. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser med det garagets höjd som planenligt och
lämpligt för sitt syfte. Sökande har framfört sitt intresse för bilar och därmed behov av att
kunna garagera dem. Någon yrkesmässig verksamhet har inte angivits i ansökan eller
framkommit i kontakt med sökande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan därför
inte se att någon sådan verksamhet, som dessutom inte är förenlig med detaljplanen,
skulle förekomma.
Den planbestämmelse som reglerar komplementbyggnads avstånd till fastighetsgräns
bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte som juridiskt bindande. Boverket
skriver på sin hemsida om detaljplaner att bygglov regleras med Plan- och bygglagen, och
planbestämmelser kan ”inte regleras med att samråd ska ske med en särskild
tjänsteperson eller en granne innan bygglov ges”. Med detta kan alltså inte avstånd till
tomtgräns vara en fråga för grannar utan upp till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
bedöma. Och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att garagets placering inte
kan innebära en sådan betydande olägenhet som avses i PBL. Med tanke på detaljplanens
föreskrivna byggrätt i kombination med fastighetens storlek och beskaffenhet är placering
och utformning lämplig.
Byggnaderna bryter till viss del av gentemot den ursprungliga bebyggelsen i området,
framför allt i sin storlek. Men detaljplanen medger trots allt en stor byggrätt och ger inga
andra riktlinjer än storlek, sadeltak och träfasad och att ny bebyggelse ”ansluter till
karaktärsdrag hos bebyggelsen i omgivningen”. Med tanke på den ursprungliga
bebyggelsens variation, och vad som i relativ närtid har beviljats och byggts i området kan
inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden se förslaget som avvikande.
Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslagna
åtgärder är planenliga samt anpassade till platsen. Avvikelsen i garagets byggnadsarea
bedöms vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 1 § PBL och bygglov kan
med detta beviljas.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
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Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag
Översiktskarta
Situationsplan
Plan-, sektion- och fasadritningar
Yttranden
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Granne (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)
Kontrollansvarig
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Stjärnholm 1:129, Mandelblomman 2, Mandelblomman 4, Mandelblomman 9 och
Stjärnholm 4:2
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

Tjänsteskrivelse
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I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.

Teckenförklaring
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Override 1

Utskriven: 2 maj 2022
Ungefärlig skala: 1:16 000
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BYGGLOVSHANDLING

GENERELL INFORMATION

PROJEKTSPECIFIK INFORMATION

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM INTE FINNS UPPTAGET I
TILLVERKNINGSORDER (TO) ELLER KONTRAKTSKRIVEN
LEVERANSDEKLARATION (LD) LEVERERAS EJ AV
FISKARHEDENVILLAN.

PRODUKTER
INRITAD KAMIN ÄR CONTURA 710.

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM EJ LEVERERAS ELLER
PROJEKTERAS AV FISKARHEDENVILLAN
STRECKAD TAKSÄKERHET LEVERERAS EJ SOM STANDARD AV
FISKARHEDENVILLAN.

KÖKSFLÄKT ÄR PROJEKTERAD FÖR FLÄKTKÅPA MED IMK.
GARAGEPORT

PLACERING AV PRODUKTER SOM PÅVERKAR VATTEN, AVLOPP,
VENTILATION OCH IMKANAL KAN INTE ÄNDRAS EFTER
SLUTSTÄMPLING.
OM FÖNSTER PLACERAS I RUM FÖR BAD/DUSCH, KAKLAS
FÖNSTERSALNINGEN ALTERNATIV ANVÄNDS VÅTRUMSMATTA.

KONSTRUKTION
SKIVBEKLÄDNAD: SKIVA BAKOM GIPS.

HÖJD ÖVERKANT FÖNSTER:
ENTRÉPLAN: 2100 MM
VID AVVIKELSE ANGES BRÖSTNINGSHÖJD PÅ PLANRITNING.

OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSKIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR
LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 1400 mm, KAKLAS FÖNSTERBÄNKEN.
OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSKIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR
LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 900 mm, BLIR DET EN SALNING
BAKOM BÄNK.

INSTALLATIONER:
VÄRMESYSTEM: F730

SIDOBYGGNAD
LEVERERAS ISOLERAT.

VENTILATION: INGÅR I PUMP
PROJEKTERAS FÖR TEMPERATUR 10°.

INVÄNDIG TAKHÖJD I BASTU ÄR SOM STANDARD 2150 MM.

VINDSLUCKANS PLACERING ÄR ETT FÖRSLAG, DENNA KAN EJ
PLACERAS I VÅTA UTRYMMEN (TVÄTT, RUM MED BAD ELLER
DUSCH).

VATTEN ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.

BYGGNADSKLASS: BR3

AVLOPP ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.

SKIVBEKLÄDNAD: 2x GIPS

STORLEK PÅ EVENTUELL INKLÄDNAD FÖR VENTILATION BESTÄMS
EFTER VENTILATIONSPROJEKTERING.

EVENTUELLT EXTRA PLÅTARBETE LÖSES PÅ PLATS AV LOKAL
PLÅTSLAGARE.
FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR MED GLAS LÄGRE ÄN 600 MM FRÅN
GOLV/MARK LEVERERAS MED SÄKERHETSGLAS.

UPPRÄTTADE MARKPLANERINGSRITNINGAR ÄR ETT FÖRSLAG
FRÅN FISKARHEDENVILLAN. DESSA SKALL ALLTID
KONTROLLERAS I SAMRÅD MED MARKENTREPRENÖR.

PROJEKTERINGSHANDLING
FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE
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TAK- OCH SNÖSÄKERHET TILLKOMMER PÅ RITNING EFTER
INSKICKAD BYGGLOVSHANDLINGSBESTÄLLNING.

Förklaringar
ADF

Fönsterdörr linjerar öppningsbart
fönster
Fönsterdörr linjerar fast fönster
Parfönsterdörr linjerar fast fönster
Fönster med sned överkant, fast karm
Fönster med spetsig överkant, fast
karm
Pivåhängt fönster
Fast fönster
Diskmaskin
Frys
Fasadmätarskåp
Frånluftsvärmepump
Garderob 600mm
Gruppcentral/Mediaskåp
Golvvärmefördelare
Högskåp
Kyl
Städskåp 600mm
Tvättmaskin
Torkskåp
Ugn/Mikrovågsugn
Vattenfördelarskåp med vattenmätare
Vindslucka
Vattenutkastare

ADK
ADK2
AFF8F
AFF10F

A-A / A02

16150
5400

5350

5400

20-13
AFF10F

11-7
AFF8F

11-15
AFK

20-21/15 V
ADK2

11-15
AFK

B-B / A02
11-15
AFK

10-15 10-21/15 V
AFK
ADK

VARDAGSRUM
33.7 m²

DM HS

G6

ÅSTAK 27°

10450

SOVRUM 2
19.0 m²

DOLD BALK

G6
G6

AREOR:
VUK
10-11
AFH
Br.h 1000

G6

KÖK
19.8 m²

Bruksarea (BRA)
Entréplan

Byggnadsarea (BYA)

WC/D 1
3.1 m²
G6

PLA
NTA
K

ENTRÉ
7.5 m²

G6
ALLRUM
8.0 m²

TS

FVP
TVÄTT
7.7 m²

TM

G6
10-21/13 H
ADF

10-13
AFH

G6
6-13
AFH
Marin

15-21 V
Klart

6-13
AFH

10-13
AFH

140.1 m²

10-21 H
Klart

G6
9-21

6-13
AFH
Marin

SOVRUM 1
9.2 m²

ST6
VL

DOLD BALK

Hus

9-21

K
VFS/VM
G/M

21
9-

INV. GAVEL

VL
VL

WC/D 2
6.8 m²

F

FM

9-21
GVF

9-21

U/M
DOLD BALK

921

7800

G6
G6

120.4 m²

C-C / A02

BYGGLOVSHANDLING
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Från: Maud Karlsson <majuka49@gmail.com>
Skickat: den 19 april 2022 12:31
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: BYGG.2022.33, MANDELBLOMMAN 3

Vi har synpunkter på föreslagen åtgärd och överklagar byggnadens placering mot
grannen.
Avståndet skall vara 4,5 meter från tomtgränsen.

Stjärnholm 4:2
Grönvikens Sommarstugeförening ek för
Peder Tjäderhane
ordförande

Maud Karlsson
sekreterare

oxEoi^^wlMUN

Begäran om grannyttrande

44

(174)
Datum

rn -o^-19

2022-03-29 14:44:52

Hand'.r<
Diar'^

Yttrande angående Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage på fastigheten MANDELBLOMMAN 3 med adressen HARSTIGEN 6
Delgivna fastigheter:
Stjärnholm 1:129
Mandelblomman 2
Mandelblomman 4
Mandelblomman 9

Stjärnholm 4:2 /.

OBS! Markera ovan DIN fastighet gällandegrannyttrandet.
a Vi har ingenting att erinra mot föreslagenåtgärd.
a:Vi har synpunkter på föreslagen åtgärd. Se nedanstående text.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Margareta Hodt
Oxelösunds kommun Bygglov
Synpunkter BYGG.2022.33 Mandelblomman 3
den 18 april 2022 17:33:35

Vi har synpunkter mot höjden på den planerade garagebyggnaden.
Enligt vad som står på blanketten "Begäran om granneyttrande" är byggnadshöjden 3,5 m.
Ritningen däremot visar att totalhöjden inkl tak blir 5,25 m.
Ska marken sen ev. höjas för att slippa spränga bort berg så blir höjden på byggnaden ännu
högre.
Varför så stort garage?
Är det en framtida bilverkstad vi ska få i sommaridyllen?
Ärende.nr
Namn
Fastighet
Mvh
Maggan Hodt

BYGG.2022.33
Margareta Hodt, Stefan Ek
Mandelblomman 4

Från: Tomas.Sjogren@seb.se <Tomas.Sjogren@seb.se>
Skickat: den 19 april 2022 09:52
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Mandelblomman 3 Diarenummer BYGG 2022.33

Hej!

Här kommer synpunkter från Tomas Sjögren 600819-1634, Stjärnholm 4:2
Oxelösunds kommun, Harstigen 8.

Jag, Tomas Sjögren, har tagit över min mammas sommarstuga, Barbro Sjögren
330701-1001, från och med år 2021 01 01.

Följande synpunkter:

•
Garargebyggnaden ligger närmare en 4,5 meter från min tomtgräns,
avstånden är knappt 4 meter!

•
Garagebyggnaden har en yta på 53 m2, vilket vad jag läst mig till är
större en tillåtna ytan gällande garage på fritidstomt, där 50m2 är maximal yta. Precis
som står skrivet på sid 1.

•
Gargebyggnadens takhöjd, först uppges det på sida 1 att höjden är 3,5
meter. Tittar man sedan på ritningen så är takhöjden 5,3 meter. Det är en stor skillnad!
Och som det ser ut nu där det är tänkt att placera garaget, så kommer det ligga på berg
som gör att byggnaden kommer väldigt högt gentemot min tomt. Kommer att titta rakt
in på en garagevägg, som ligger högt och har ett tak som är alldeles för högt.

•
Och att bygga ett så stort garage med dubbelport på en fritidstomt,
rimmar dåligt om man ser till omgivningens utformande. Det är ett
fritidsstugeområde, inte permanent boende. Är rädd att det kommer att bedrivas
verksamhet i detta stora garage, eftersom mannen bedriver bilfirma.

Det är mina synpunkter!

Med vänliga hälsningar

Tomas Sjögren
070-6191134

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Ulla-Britt Bladin
Oxelösunds kommun Bygglov
Ärendenummer: Bygg.2022.33
den 18 april 2022 18:14:53

Vi anser att det är VIKTIGT att 4,5 m gränsen samt tillåten byggarea hålls. Vi befarar
även att garaget kommer att nyttjas som kommersiell bilverkstad.
Ulla-Britt Bladin Tord Bladin
Stjärnholm 4:2
Skickat från min iPad
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Tjänsteskrivelse

OXL2
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v 1.0
200703-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-04-01

BYGG.2022.20

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:211, Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL beviljar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
bygglov med liten avvikelse från detaljplan för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten Stjärnholm 5:211.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Pierre
Lund.
Totala avgiften för beslutet är 31 141 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-03-13 och beslut fattades 2022-05-18,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Ärendet
Ansökan om bygglov inkom 2022-01-25 gällande uppförande av ett enbostadshus med
komplementbyggnad. Huvudbyggnaden föreslogs få en byggnadsarea om 165 m2 och
komplementbyggnaden 40 m2. Ansökan har reviderats i fråga om materialval och
diskussion har förts om kulör. Byggnadsarean har även reviderats och föreslås nu vara 162
m2. Byggnadernas tak täcks av bandfalsad plåt och fasaderna har vitmålad träpanel.
Gällande detaljplan, 0481-P12/1, som vunnit laga kraft 2012-01-09, anger att byggnaderna
ska ha takbeläggning av oglaserat tegel eller bandfalsad plåt samt träfasader ”målade i
dämpade kulörer, typ slamfärg.” Byggnadsarean för huvudbyggnad begränsas till 150 m2
och för komplementbyggnader till 40 m2.
Föreslagen åtgärd innebär således att huvudbyggnadens byggnadsarea överskrids med 12
m2, eller uttryckt i procent, med 8 %. Liknande avvikelser i fråga om byggnadsarea har
tidigare godtagits i området och även vit färg har bedömts vara dämpad kulör.
Berörda sakägare, närmsta grannar, har givits möjlighet att yttra sig över föreslagen åtgärd
gällande avvikelsen i fråga om byggnadsarea och ett negativt yttrande har inkommit.
Synpunkter framförs över att byggnaden strider mot detaljplan, i avseende insyn samt mot
att byggnadshöjden överskrids av takkupan. Yttrandet i sin helhet finns bifogat.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-01

BYGG.2022.20

Sökande har inför nämndens sammanträde beretts möjlighet att bemöta yttrandet och, ja
vadå?
Skäl till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaden inte strider mot detaljplan
på annat sätt än att föreslagen byggnad överskrider detaljplanens bestämda
byggnadsarea. Avvikelsen, 162 m2 gentemot 150 m2, är alltså 12 m2 (8 procent) och
ungefär i samma storlek som flera andra nybyggda hus i området.
De synpunkter som närmsta granne framför kan inte vara skäl nog att inte bevilja ett
bygglov anser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Synpunkter gällande insyn från
terrass och takkupa kan inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedöma vara en sådan
betydande olägenhet som avses i PBL. I ett detaljplanerat område, med förhållandevis
stora byggrätter och kuperad terräng är det ofrånkomligt med ett visst mått av insyn.
Aspekten gällande insynsskyddande vegetation är en fråga som avhandlats i ärende
2021.437 där marklov på fastigheten söktes. Detta ärende har överklagats men
Länsstyrelsen har avslagit detta och motiverat sitt beslut med att de åtgärder som utförts,
att ta ned all vegetation och förändra marknivån, ska ses som planenliga. Dock är det ju
inget som hindrar någon av fastighetsägarna att ny- eller återplantera träd och buskar för
att minska insyn.
I Boverkets publikation: ”Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal”
föreslås en takkupa bara påverka byggnadshöjden om den utgör mer än en tredjedel av
takets längd. I detta fall är takets längd 13,3 meter och takkupan 4,1 meter vilket är mindre
än en tredjedel. Med ledning av detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
takkupan inte påverkar byggnadshöjden utan att byggnaden håller sig inom detaljplanens
bestämmelse.
Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslagna
åtgärder är, bortsett från avvikelsen gällande byggnadsarea, att betrakta som planenliga,
och kan därmed bevilja bygglov. Avvikelsen med byggnadsarean bedöms vara en sådan
liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 1 § PBL
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraftdatum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.
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Datum

2022-04-01

BYGG.2022.20

Beslutsunderlag
Översiktskarta
Plan-, fasad- och sektionsritningar
Situationsplan
Granneyttrande med erinran
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Granne (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)
Kontrollansvarig
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Stjärnholm 5:210, Stjärnholm 5:202, Stjärnholm 5:203, Stjärnholm 5:1 och
Stjärnholm 5:219
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Oxelösund 2022 04 01

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Oxelösunds kommun Angående Dnr BYGG.2022.20
Fastighet: STJÄRNHOLM 5:211, Kalkugnsstigen 1
Grannyttrande

Vi har följande synpunkter inför beslut om bygglov och motsätter oss byggnation i den form som
föreligger;

-

Byggnationen strider mot detaljplanen
Enligt ritningarna i ärendet så möjliggör avvikelsen en terrass som kommer ge obehindrad
insyn till omkringliggande fastigheter.
Vi anser det olämpligt att godkänna stora takkupor i ett område där bestämmelserna syftar
till att vegetation och naturliga höjdskillnader ska fungera som insynsskydd.
Vi anser att man genom att bygga med stora takkupor (i princip enda upp till nock) får en
helt obehindrad insyn över vår fastighet. Det anser vi vara en betydande olägenhet.
Vi menar att byggnadshöjden överskrider de tillåtna 3,5 m. Givet takkupornas storlek bör
höjden beräknas till där takkupan berör 45 gradersplanet.

Oxelösund 2022-04-01

Markus Blom
Stjärnholm 5:210
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Datum

Dnr

2022-05-03

PLAN.2020.3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om godkännande
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37,
Näsuddsvägen/Tångvägen
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1.

Godkänna detaljplanen.

2.

Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

3.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att pröva om marken är lämplig
för den sökta åtgärden utifrån Plan- och bygglagen (PBL). Fastighetsägaren, i detta fall
Kommunstyrelsen, har begärt att markens lämplighet för bostäder ska prövas. I en
enskild detaljplan av den här skalan görs ingen avvägning om platsen är mer eller mindre
lämplig än någon annan plats.
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 6 i
Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47. Detaljplanen var
ute på samråd under sommaren 2021 och granskning vintern 2021/2022. Under
samrådet och granskningen inkom 47 respektive 49 synpunkter på planförslaget. Dessa
berörde till stora delar två områden i detaljplanen – byggrätt för flerbostadshus längs
Djursgravsvägen samt förlängning av Tångvägen mot Näsuddsvägen.
Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin natur
inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av byggnation som
är bäst lämpad inom respektive delområde.
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där den
möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning anpassas
utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka trafiksäkerheten och
sänka farten i området.
Tångvägen föreslås förlängas och möta Täppstigen och bildar på så vis en
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas
byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus. Planförslaget innebär 5 nya utfarter
mot Näsuddsvägen och 4 förlängningen av Tångvägen. Utifrån dagvattenutredningen
diken föreslagits längs de nya tomterna inom allmän plats.
I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. Bebyggelsen indragen
från Djursgravsvägen med en gemensam infart. Bebyggelsen föreslås som högst få vara
15 meter fördelat på 4 våningar.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Datum

2022-05-03

PLAN.2020.3

3. Ärendet
Planområdet är ungefär 30 000 kvadratmeter stort och ligger i västra Oxelösund, längs
med Näsuddsvägen.

Planområdets gräns i svart. I korsningen Sundavägen/Näsuddsvägen finns ett område för pumpstation som
inte hänger ihop med resten av planområdet markerat med röd ring.

Medborgardialog
Medborgardialog har skett vid två tillfällen enligt PBL, samråd respektive granskning. Både
under samrådet och granskningen har ett stort antal yttranden på detaljplanen lämnats in
av närboende och andra, totalt cirka 100 yttranden. Precis som i samrådet kom det under
granskningen många synpunkter på i huvudsak två delar av detaljplanen, Tångvägens
förlängning och byggrätten för flerbostadshus längs Djursgravsvägen.
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Tjänsteskrivelse
Datum
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Tångvägens förlängning
De synpunkter som berört Tångvägens förlängning handlar framför allt om att Tångvägen
skulle bli en ”genomfartsled” och att förändringen skulle försämra trafiksäkerheten på
Tångvägen, till följd av ökad trafik då trottoarer saknas längs vägen. Förslag som
närboende lämnat för att inte få genomfartstrafik men ändå tillåta infarter till nya tomter är
att delar av eller hela förlängningen i stället skulle utgöras av gång- och cykelväg.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer alltjämt att personer som ska till och
från Danvik även i fortsättningen kommer använda sig av den raka Näsuddsvägen i stället
för att åka sicksack genom villaområdet på Utterberget. Skulle det visa sig att
trafikmängden blir högre än förväntat på Tångvägen finns verktyg för att hantera det, till
exempel enkelriktning på en del av förlängningen så att trafik endast får åka mot
Näsuddsvägen på den, det är dock inget som kan hanteras i en detaljplan. Trafikmätning
kan ske efter anläggandet av förlängningen. Mätning innan bedöms inte meningsfullt.
Byggrätten för flerbostadshus
För byggrätten i den södra delen av planområdet menar de som yttrat sig att
flerbostadshus inte passar in i området som i huvudsak består av villor och radhus.
Byggrätten anses för generöst utformad när det kommer till hur hög byggnaden får bli på
platsen vilket anses avvika för kraftigt mot befintlig bebyggelse.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte föreslagit någon förändring avseende
byggrätten efter granskningen. Det finns stöd i Översiktsplanen för att förtäta området med
bland annat flerbostadshus. Avvägning görs mellan markägarens önskemål om
exploatering, det allmänna intresset av att ordna nya bostäder i kommunen och grannars
önskemål om bevarande där förvaltningen inte funnit skäl nog för att avslå önskemålet om
exploatering. Den föreslagna byggrätten är som minst belägen 44 meter från närmaste
parhus. Eftersom husen rimligen placeras närmare cykelvägen i bakkant kommer det
avståndet i sannolikt bli större.
De närmaste befintliga parhusen ligger väster om Djursgravsvägen och har en nockhöjd
mätt från marken på drygt 9 meter. Dessa ligger ungefär 1 - 2 meter högre än föreslagen ny
bebyggelse. Nordost om kvartersmarken reser sig berget snabbt upp till en höjd som är 5 6 meter högre än kvartersmarken. Med träd som är uppåt 20 meter höga gör Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att föreslagen högsta nockhöjd på 15 meter
visserligen avviker från befintliga bostäder, men hamnar i en omgivning som gör att en
byggnation enligt detaljplanens förslag håller ungefär samma skala som befintlig skog.
Ett par yttranden har vänt sig mot att det skulle byggas hyresrätter i det södra planområdet.
Upplåtelseformen, om det ska byggas hyresrätter, bostadsrätter eller någon annan variant
är inte något en detaljplan kan reglera.
Ett bekymmer som lyfts i flera yttranden är att parkeringsytan är för liten i förslaget vilket
befaras leda till att boende parkerar längs Djursgravsvägen som leder ner till
småbåtshamnen. Jämförelser dras till hur Näsuddsvägen idag används av boende inom
fastigheten Korpen för parkering då befintliga parkeringsytorna inom kvarteret är
dimensionerade för ett lägre bilinnehav. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
bedömt att det ryms ungefär 16 parkeringsplatser inom den östra delen av det södra
delområdet. Bilinnehavet är generellt lägre för boende i flerbostadshus jämfört med boende
i radhus eller villor. Skulle 16 parkeringsplatser visa sig otillräckligt finns ytterligare ytor
inom kvarteret som går att anordna för parkering, dock på bekostnad av utemiljön för de
boende.
Revideringar till följd av medborgardialogen
Efter medborgardialogen har endast mindre justeringar av planförslaget gjorts, i huvudsak
med koppling till de utredningar som tagits fram och de åtgärder som i dessa bedömdes
nödvändiga för planens genomförande. Byggrätters storlek har inte reviderats efter
medborgardialogen.
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2022-05-03
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Planförslaget

Utsnitt ur plankartan i två delar där
användningsområdena framgår.
Längs Näsuddsvägen i väster
finns utrymme för 9 villor.
Möjlighet finns också att bygga
radhus eller kedjehus. 4 av
tomterna ska ha infart från en
förlängning av Tångvägen, sedd i
mitten av plankartan i grått.
Förlängningen av Tångvägen
skapar en starkare koppling
mellan Utterberget och Danvik.
I södra området, längs med
Djursgravsvägen finns möjlighet
att uppföra mindre flerbostadshus,
området bedöms inte lämpligt för
villor. Det södra området har
illustrerats i 3D för att ge en bild
av vad som kan vara möjligt inom
området. Byggrätten är där
utformad så att ett om man
utnyttjar höjden maximalt måste
huset ta mindre plats på marken och vice versa.
Inklippt ovan till höger syns också det område för pumpstation (blått, E1) som behövs för att
säkerställa genomförandet av detaljplanen i sin helhet.

Illustrerad byggrätt, södra området. Högsta nockhöjd är 15 meter, högst 4 våningar får byggas och vind får ej
inredas.
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Utredningar
Under planprocessen har 4 områden undersökts särskilt. Dagvatten, naturvärden och
geoteknik har egna utredningar som underlag. Även trafikmätning har tagits fram som
underlag.
Dagvatten
Under sommaren 2021 togs en dagvattenutredning fram. Detta på grund av att området i
förhållande till sin omgivning ligger lågt och också ingår i ett större lågområde i kommunen
som riskerar översvämningar vid kraftiga regn.

Utsnitt ur kommunens Geografiska Informationssystem (GIS). Låga områden ses i rött, plangräns för
detaljplanen i svart längst ner i bild.

Utredningen visar att dagvattensituationen visserligen är problematisk, men går att hantera.
Utredningen föreslår att ett dagvattendike ordnas mellan Näsuddsvägen och tillkommande
bebyggelse i det norra området. Detta har införts i planförslaget genom ett 2 meter brett
område där dike ska ordnas, för utfarter och vid korsningen med Tångvägen behöver detta
kulverteras. Dagvattenutredningen föreslår även att tomter höjdsätts så att dagvatten leds
mot infiltrationsstråk, till exempel diket vid Näsuddsvägen. Tomterna för villor har i
detaljplanen bestämmelsen att de ska utformas så att de lutar från byggnader och
byggnader ska ha lägsta nivå för färdigt golv 0,2 meter över angränsande gata. Exakt hur
tomterna ska utformas får utredas i bygglovsskedet.
Naturvärden
Naturvärdesinventering gjordes under senhösten 2020. De stora värdena i naturen
återfinns på berget som i detaljplanen är markerat som NATUR (grönt, se sida 4).
Naturvärdesinventering har gjorts enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar.
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Geoteknik
En geoteknisk utredning har genomförts för de norra delarna i planområdet under våren
2022. De norra delarna bedöms som mest komplicerade ur ett geotekniskt perspektiv
varför utredningen fokuserade på den delen av planområdet. Planområdet bedöms möjligt
att bebygga ur ett stabilitets-, sättnings och grundvattenperspektiv även om framför allt de
två norra tomterna är komplicerade ur ett grundläggningsperspektiv och kan bli svåra att
genomföra ur ett ekonomiskt perspektiv.
Trafikmätning
Trafikmätning har genomförts av Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen som ett
underlag för en översiktlig bullerbedömning. På Näsuddsvägen är årsdygnstrafiken, alltså
antalet fordon som rör sig på vägen över ett dygn 957 vilket är att betrakta som lågt och
oproblematiskt ur ett bullerperspektiv.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling, 2022-05-09)


Plankarta A2 (2022-05-04)



Planbeskrivning (2022-05-04)



Granskningsutlåtande (2022-05-04)



Naturvärdesinventering (2020-12-15)



Dagvattenutredning (2021-09-22)



PM Geoteknik (2022-04-25)

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef
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PLAN.2020.3

Planbeskrivning
som tillhör detaljplan för Näsuddsvägen/Tångvägen, del
av Stjärnholm 5:37 i Oxelösunds kommun,
Södermanlands län.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Förord

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva
markanvändningen och bebyggelsen.
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella
konsekvenser samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse. Samråd genomfördes 24 juni - 18 juli 2021.
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att
lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan.
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1 Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin natur
inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av byggnation
som är bäst lämpad inom respektive delområde.
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där den
möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning anpassas
utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka trafiksäkerheten
och sänka farten i området.
Planförslaget innebär i huvuddrag:
•
•

•

•

Tångvägen förlängs och möter Täppstigen och bildar på så vis en
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen.
Längs med förlängningen och norrut skapas byggrätter för villor, radhus, parhus
eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter. Byggrätten skiljer sig åt om det
är fristående eller sammanbyggda hus. I planförslaget finns 5 nya utfarter mot
Näsuddsvägen plus förlängningen av Tångvägen.
I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. På grund av
ledningar längs med Djursgravsvägen är bebyggelsen indragen och med en
gemensam infart. Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter. Då området ligger
lägre än Näsuddsvägen bedöms det möjligt att gå upp lite i höjd utan att det blir
alltför dominant.
Möjlighet att uppföra pumpstation i korsningen Sunda-/Näsuddsvägen.

Planhandlingar

Planen omfattar följande handlingar:
Plankarta i skala 1:2000 (A3) med bestämmelser
Planbeskrivning (denna handling)
Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)
Utredningar
• Naturvärdesinventering (2020-12-15)
• Trafikmätning (2020-11-18)
• Dagvattenutredning (2021-09-22)
• Geoteknisk utredning (2022-04-25)
•
•
•

Bakgrund

Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 6
i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Spjutspetsprogrammet pekar ut
14 områden i kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de flesta fall med
fler villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering.
Viljeriktning enligt programmet är, för respektive område:
Område 5: Korsningen Djursgravsvägen / Näsuddsvägen, 3 tomter.
Område 6: Tångvägens förlängning (mot Näsuddsvägen): 6 - 8 tomter,
radhus/kedjehus/villor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked
2020-06-16 § 47.
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2 Plandata
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet är ungefär 30 000 kvadratmeter stort och ligger i västra Oxelösund.

Ungefärligt område för detaljplanen, markerat med röd cirkel.

Planområdet, direkt väster om Utterberget, längs med Näsuddsvägen i väst. Planområdet har sedan
samrådet även kompletterats med ett mindre område för pumpstation i korsningen
Näsuddsvägen/Sundavägen.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Stjärnholm 5:37 som ägs av
Oxelösunds kommun.
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3 Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.
Hela området ingår i Område 4 ”Danvik – Vallsund”. Markanvändning är Stadsbygd.
Kommunens viljeriktning i området är:
•

Område för utveckling och förtätning av bebyggelse i form av en- och
flerbostadshus. Möjlig utveckling av förskola eller skola, då i närhet till
kollektivtrafik och Sunda centrum.

Kommunen värnar om natur- och grönområden genom bevarande av viktiga natur- och
friluftsområden. Detta i samklang med nybyggnation och förtätning.

Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplaner.
04-OXS-94 Stadsplan för Utterberget. Områden som berörs är idag planerat som
allmän plats, park. Tångvägen (mellan två BF-områden centralt i bilden) slutar i en
vändplan.
04-OXS-165 Stadsplan för Danvikshagen. Längs med Näsuddsvägen och ut till Danvik.
Områden som berörs utgörs av GATA (Näsuddsvägen och Djursgravsvägen) och
allmän plats park längs med dessa.
Detaljplanen avslutas i norr mot detaljplan 0481-P78/6 för Norra Danvikshagen som är
planlagd som A, allmänt ändamål och allmän plats park.

Andra styrdokument och kommunala beslut

Oxelösunds kommun saknar ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram.
Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29 pekar ut 14 områden i
kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de flesta fall med fler
villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering. Detaljplanen omfattar två
av dessa områden.

Riksintressen
Hela Oxelösund omfattas av riksintresset högexploaterad kust. Då projektet sker i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och inte är kustnära bedöms inte riksintresset
påverkas.

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått undersökning om betydande
miljöpåverkan med Länsstyrelsen. Ett genomförande av planen bedömdes inte
innebära en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver
därför inte tas fram. Efter samrådet har planområdet minskat och därmed också
miljöpåverkan.
I undersökningen nämns att ”Området är beläget högre än +5 meter över havet, berörs
inte av strandskydd, har en relativt bra närhet till kollektivtrafik och innebär till en del en
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möjlighet till ett effektivare nyttjande av redan befintlig infrastruktur. Därtill bidrar
projektet till att förbättra för gång- och cykeltrafiken i området.”
Omständigheter som talade för och emot där omständigheten som talade för nu har
utgått ur planområdet:
Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan:
Verksamheten på Trädgårdstippens kan förändras och växa. Det är dock svårt att se
att omfattningen eller hanteringen skulle kunna bli tillståndspliktig enligt Miljöbalken
eller Miljöprövningsförordningen.
Omständigheter som talar mot en betydande miljöpåverkan:
Värdefull natur lämnas så långt möjligt orörd, utanför planområdet.
Marken är tillräckligt högt belägen och berörs inte av strandskydd.
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4 Förutsättningar
Området idag
Området ligger mellan Utterberget och Danvik och består idag i huvudsak av jungfrulig
mark, skog på mellan 6 och 16 meter över havet. Inom planområdet finns idag ingen
bebyggelse, kopplingen mellan Utterberget och Danvik är därför begränsad. En grusad
gång- och cykelväg leder ner från Tångvägen till Näsuddsvägen som är matargata för
södra Danvik. Genom den södra delen av området går en gång- och cykelväg som går
i tunnel under Näsuddsvägen och som förbinder Vallsund och Danvik.

Uppe till vänster: Grusvägen som finns mellan Näsuddsvägen och Tångvägen.
Nere till vänster: Näsuddsvägen, Täppstigen ansluter till vänster i mitten på bilden.
Till höger: I anslutning till gång- och cykelvägen växer en ek ovanpå ett klippblock.

Drygt 100 meter norr om planområdet finns kommunens ristipp. Mellan tippen och
planområdet är det skog. Ristippen är öppen för allmänheten och här kan ris och
grenar lämnas utan kostnad. Kommunen ombesörjer skötsel och tömning av ristippen
ungefär 8 gånger per år. Ris lastas på lastbil innan det transporteras vidare.
Verksamhetens typ och omfattning gör att kommunen bedömer att ristippen inte har
några miljö- eller hälsomässiga effekter på planområdet.

Områdets historia

Området ligger i utkanten av delområde ”Sunda söder” i den kommunövergripande
områdesbeskrivningen som togs fram till nu gällande översiktsplan. Större delen av
omgivningarna planerades och uppfördes under 1970-talet, både Utterberget och ner
mot Danvik.
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Om fornfynd eller fornlämning
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen
och dess närmaste omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

Skyddsrum
Närmaste skyddsrum finns på Klippvägen 5, direkt öster om planområdet, det är också
det enda skyddsrummet inom området.

Service
Peterslundsskolan ligger drygt 700 meter nordost om området med förskola och
grundskola. Under de kommande åren kommer skolorganisationen genomgå
förändringar och om-/nybyggnation ske. Till Sunda Centrum med mataffär är det cirka
1300 meter.

Gator och trafik
I området finns tre gator. Näsuddsvägen, Tångvägen och Djursgravsvägen.
Näsuddsvägen är matargata för Danvik-området. Trafikmätning har genomförts på
Näsuddsvägen 2020-11-09 och 2020-11-16. Skyltad högsta tillåtna hastighet på
sträckan är 40 kilometer i timmen vilket dock sällan följs. Medelhastigheten vid
mättillfället var 50 kilometer i timmen. En stor anledning till det är sannolikt att vägen är
och upplevs som bred. Vägen är cirka 9 meter bred men kantas av natur vilket gör att
den upplevs bredare. Näsuddsvägen länkar samman planområdet med resten av
Oxelösund genom Sundavägen, cirka 130 meter norr om planområdet.
Djursgravsvägen leder förutom till en mindre parkering kopplad till närliggande parhus
ner till småbåtshamnen Sjöängen.
Tångvägen är lokalgata uppe på Utterberget och slutar idag i en vändplan i anslutning
till planområdet.

Hållbara resor
Oxelösunds kommuns översiktsplan förordar att närhet till kollektivtrafik ska beaktas vid
nybyggnation av bostadsområden. Närmaste busshållplats finns vid Nyponvägen drygt
400 meter från planområdet, via Tångvägen. Oxelösunds cykelvägnät är väl utbyggt
men planområdet ligger förhållandevis långt från kommunens arbetsplatser.
Kommunen är dock så pass liten till ytan att det även härifrån finns goda möjligheter att
resa hållbart inom kommunen. En förstärkning av befintliga stigar mellan
Näsuddsvägen och gång- och cykelvägen i anslutning till det södra området skulle
kunna vara gynnsam för att underlätta för gående mot Peterslundsskolan och
busshållplatsen om det samtidigt görs trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Näsuddsvägen.

Mark och vegetation
Inför detaljplanen har en naturvärdesinventering tagits fram. Denna har inte samma
avgränsning som detaljplanen utan tar ett större grepp på området och sträcker sig
hela vägen upp till Sundavägen. Här nedan redovisas det som är relevant för
planområdet.
I de mellersta till norra delarna av inventeringsområdet finns en sumpskog som
avgränsats av Skogsstyrelsen 1993. Den utgörs av främst björk men även sälg, tall och
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ek och är delvis under igenväxning av björksly. Marken i sumpskogen är delvis fuktig
men inte blöt och i delar av området växer vass. Området bedöms inte nå upp till
påtagligt naturvärde.
Söder om sumpmarkerna finns en höjd med en hällmarkstallskog som har inslag av
äldre tall och öppna hällar med enbuskar och ljung samt några fläckar av blåmossa
som är en skoglig signalart. Denna skog har klassats till påtagligt naturvärde vid
Callunas inventering. I utkanten av hällmarken, mot gång- och cykelbanan, står en grov
ek på ett par stora block, med en stor hålighet i en gammal gren. Ett så kallat Särskilt
skyddsvärt trad. Sydväst om hällmarkstallskogen, på andra sidan gång- och
cykelbanan, finns en triviallövskog med bland annat asp och björk samt enstaka inslag
av ek som ej bedöms uppnå påtagligt naturvärde.
Direkt öster om triviallövskogen och söder om hällmarkstallskogen finns en blandskog
med större inslag av ek än i övriga delar av inventeringsområdet varav en ek är grov
och vidkronig. Har finns även tall och inslag av björk med stora enbuskar och berg i
dagen.
Området är luckigt och solen kan tränga igenom trädskiktet på flera ställen. Här finns
arter som bland annat blåsippa, brudbröd och liljekonvalj. Detta blandskogsobjekt har,
liksom hällmarkstallskogen, klassats till påtagligt naturvärde.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har genomförts för de norra delarna i planområdet under våren
2022. De norra delarna bedöms som mest komplicerade ur ett geotekniskt perspektiv
varför utredningen fokuserade på den delen av planområdet.
Den naturligt avsatta/bildade jorden inom projektområdet består huvudsakligen av cirka
0 - 2 meter torrskorpelera följt av 0 – 7,5 meter lera samt därunder 0 – 1 meter
friktionsjord avsatt på berg. Inom kvarteret Skogsduvan (längst upp i norr) överlagras
leran av ca 0,5 meter torv och 1,5 meter gyttja.
Inom den norra samt västra delen av projektområdet så överlagras den naturligt
avsatta/bildade jorden av cirka 0 – 1,5 meter fyllning bestående av sten, grus, sand och
humus. Berg har påträffats alternativt bedöms förekomma på ett djup om cirka 0,5 till
11 meter under nuvarande markyta inom området.
Grundvatten förekommer i friktionsjorden inom
området (övervägande slutet
grundvattenmagasin). Trycknivån för
grundvattnet antas ligga cirka 0,5 – 1 meter
under nuvarande markyta. Temporärt, och då
främst i samband med nederbörd, så kan vatten
även förekomma i fyllningen ovanför den
naturligt avsatta/bildade jorden. Vid kraftig
och/eller ihållande nederbörd så kan vattnet i
fyllningen nå ända upp till markytan.
Bild till höger: SGU:s jordartskarta med det södra
planområdet överlagrat. Mellan Tångvägen och Täppstigen
är det i huvudsak lera (gult) I söder urberg (mörk rosa) med
inslag av lera. Längst i norr torv (brun)
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Radon

Radonkartläggning är gjord 2019 på
kommunövergripande nivå baserat på jordart.
Planområdet innehåller lågradonmark på de
lägre delarna och normalradonmark på berget.
Bild till höger: Kommunövergripande radonkartläggning
med det södra planområdet överlagrat. Lågradonmark
(ljusblått) och normalradonmark (gult) förekommer inom
området. Området med torv (vitt) är inte klassat eftersom
torv ofta schaktas bort.

Buller

Trafikmätning är gjord på Näsuddsvägen, längs
med planområdet. Vid mättillfället skedde sett
över ett dygn 957 trafikrörelser förbi
planområdet vilket är relativt lågt. Med skyltat
hastighet på 40 kilometer i timmen innebär det
att uppskattade bullernivåer 10 meter från vägmitt är 53 dBA ekvivalentnivå baserat på
Boverket och Sveriges kommuner och landstings (numera regioner) skrift ”Hur mycket
bullrar vägtrafiken?”. Riktvärdet för buller vid fasad är 60 dBA. Genomsnittshastigheten
vid mättillfället var 50 kilometer i timmen, uppskattade bullernivåer håller sig dock ändå
under gällande riktvärden. Bostäder med goda bullerförhållanden bedöms därför kunna
uppföras på platsen utan närmare utredning i planprocessen.

Risk och säkerhet

Delar av planområdet ligger lågt i förhållande till sin omgivning vilket innebär risk för
översvämning vid kraftig nederbörd. Norra planområdet ingår till en del i det stora
lågområdet längs med Sundavägen, Utterkärret och Peterslundsängen upp mot
Inskogen. Inom området finns också ett mindre lågområde vid Tångvägens slut. Övriga
riskkällor som till exempel farligt gods förekommer ej i närområdet.

Friytor

Området har god tillgång till natur för rekreation och lek. Exploateringen innebär något
minskade friytor för omkringliggande bostäder. Det finns dock gott om framförallt skog i
närområdet. Öppna ytor för spontanidrott finns norr om Sundavägen eller cirka 400
meter åt sydost. Genom det södra området och norrut upp till Näsuddsvägen finns en
välanvänd stig.

Dagvatten

Planområdet delas topografiskt i en nordlig och en sydlig del. Den nordliga avrinner mot
Aspafjärden och den sydliga mot Marsviken. Dagvattenledningar i Tångvägen gör att
det tekniska avrinningsområdet för den södra delen är större än det topografiska.
Topografiskt leds Tångvägens avrinning norrut, vilket även antas ske vid skyfall större
än vad dagvattenledningen i Tångvägen dimensionerats för. Vid mindre skyfall leds
istället Tångvägens avrinning söderut via dagvattenledningen med utlopp i Marsviken.
Marsviken har otillfredsställande ekologisk status, vilket är kopplat till övergödning.
Status för kvalitetsfaktorerna Växtplankton är otillfredsställande och för Näringsämnen
måttlig, otillfredsställande eller dålig. Aspafjärden har måttlig ekologisk status.
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Kvalitetsfaktorn Växtplankton är klassad som åttlig och näringsämnen som måttlig eller
dålig.
Varken Marsviken eller Aspafjärden når god kemisk status på grund av att
kvalitetsfaktorerna prioriterade ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status. För
både Marsviken och Aspafjärden är miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status
2027 samt God kemisk ytvattenstatus. Långväga atmosfärisk deposition av kvicksilver
och PDBE till mark och vatten har resulterat i att samtliga vattenförekomster i Sverige
överskrider sina gränsvärden för PDBE och kvicksilver i fisk. Sverige har därför beslutat
att göra ett nationellt undantag för dessa ämnen då det bedöms vara tekniskt omöjligt
att åtgärda i dagsläget. De nuvarande halterna av PDBE och kvicksilver får dock inte
öka.

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp, dagvatten, el, tele, fjärrvärme och bredband finns i anslutning till
kvartersmarken i Tångvägen. På grund av områdets höjd är det svårt att ordna självfall
för avlopp till Tångvägen. En pumpstation bedöms därför bli nödvändig. El och fiber
finns i Näsuddsvägen. För södra delen av planområdet finns vatten, avlopp och
dagvatten norr om Djursgravsvägen, el i Djursgravsvägen och fiber i Näsuddsvägen.
Avfall ska hanteras enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan.
Fjärrvärmekapaciteten är begränsad i området.
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5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag:
•

Tångvägen förlängs och möter Täppstigen och bildar på så vis en
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen.

•

Längs med förlängningen och norrut skapas byggrätter för villor, radhus, parhus
eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter. Byggrätten skiljer sig åt om det
är fristående eller sammanbyggda hus. I planförslaget finns 5 nya utfarter mot
Näsuddsvägen plus förlängningen av Tångvägen. Ambitionen är att detta ska
bidra till att sänka hastigheten förbi området samtidigt som tryggheten för gångoch cykeltrafiken förbättras.

•

I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. På grund av
ledningar längs med Djursgravsvägen är bebyggelsen indragen och med en
gemensam infart. Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter. Då området ligger
lägre än Näsuddsvägen bedöms det möjligt att gå upp lite i höjd utan att det blir
alltför dominant.

•

Möjlighet att uppföra pumpstation i korsningen Sunda-/Näsuddsvägen.

Föreslagen bebyggelse, norra området
Detaljplanen möjliggör en förlängning av Tångvägen och ny bebyggelse längs med
Näsuddsvägen och Djursgravsvägen. Längs med Näsuddsvägen/Tångvägen är planen
öppen för både villor och sammanbyggda hus.
Vägarna i området kantas av 5 meter prickmark för att byggnader inte ska komma för
nära. Detta motsvarar en normal billängd. Mot allmän plats natur och park föreslås 4,5
meter prickmark. Syftet är att skapa en buffert mot allmänna grönområden.
Högsta utnyttjandegrad för sammanbyggda hus föreslås till 30% av fastighetsarean
(e1). Kvartersmarken i de tre områdena längs med Näsuddsvägen/Tångvägen har en
sammanlagd area på cirka 7800 kvadratmeter. Det innebär en totalt byggrätt på
ungefär 2350 kvadratmeter för sammanbyggda hus.
Inom området sätts minsta fastighetsstorlek till 700 kvadratmeter för friliggande hus (d1)
Lämpligt högsta antal villatomter bedöms till 9 utan att området blir för tätt exploaterat.
Någon högsta gräns bedöms inte nödvändig.
För friliggande hus föreslås högsta utnyttjandegrad till 270 kvadratmeter BTA (e4) och
210 kvadratmeter BYA (e5) per fastighet. I byggrätten ska komplementbyggnad räknas
in. Det möjliggör en hög grad av flexibilitet i vilken form av hus som kan byggas på
platsen avseende fördelningen mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Exempel på byggnation som möjliggörs:
Enplanshus (max 210 m2)

150 m2 huvudbyggnad

60 m2 komplement

Enplanshus (max 210 m2)

180 m2 huvudbyggnad

30 m2 komplement

Tvåplanshus (max 270 m2)

105+105 m2 huvudbyggnad

50 m2 komplement

Tvåplanshus (max 270 m2)

160+70 m2 huvudbyggnad

40 m2 komplement
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På detta sätt ges planområdet en flexibel utformning med flera möjliga exploateringar.
Högsta nockhöjd är satt till 8 meter vilket innebär möjlighet att bygga två våningar och
en anpassning till närliggande bebyggelse. Befintliga hus på Tångvägen har idag en
nockhöjd på mellan 6 och 7 meter, alltså mellan 1 och 2 meter lägre än föreslagen ny
bebyggelse.
På grund av områdets låga läge i förhållande till dess omgivning tillåts inte källare (b1)
Nivån för färdigt golv ska vara minst +0,2 meter över angränsande gata, mätt vinkelrätt
mot entrén för att motverka översvämning vid kraftig nederbörd (b3). Det innebär att
höjningen där huvudbyggnad ska stå varierar mellan ungefär 0,7 och 1,2 meter. Det
innebär också att vattnets möjlighet att ansamlas inne på tomterna minskar. Tomter ska
höjdsättas så att avrinning kan ske ut mot infiltrationsstråk där dagvattnet kan fördröjas
och renas (f2).

Föreslagen bebyggelse, södra området
Södra området ligger i en kil mellan Djursgravsvägen och gång- och cykelvägen mellan
Danvik och Vallsund. Inom det smala området möjliggörs ett mindre projekt med
flerbostadshus. På grund av platsens topografi och befintliga ledningar bedöms
området inte som lämpligt för villor. Behov av eventuella slänter som framkommer vid
markplanering ska hanteras inom fastigheten och får inte gå in på PARK.
Kvartersmarken i området är ungefär 2000 kvadratmeter, av dessa föreslås 500
kvadratmeter få bebyggas (BYA, e2). Detta kombineras med en högsta bruttoarea
(BTA) på 1300 kvadratmeter (e3). Kombinationen BTA och BYA innebär en flexibilitet i
hur byggnader kan utformas. En byggnad som är större på marken kan inte vara lika
hög som en som tar mindre plats på marken. I byggrätten ska också eventuella
komplementbyggnader så som soprum och cykelförråd ingå. Uppskattningsvis ryms
ungefär 12 lägenheter inom byggrätten.

Högsta nockhöjd är satt till 15 meter. Takets utformning har inte låsts i detaljplanen
utan är öppen både för sadeltak och platta tak. Intentionen är dock inte att byggrätten
ska nyttjas fullt upp till 15 meter med platt tak. För att undvika en exploatering med bara
ett punkthus med fem våningar och platt tak införs därför en bestämmelse om att
högsta antal våningar är 4 (f1). På grund av att området ligger lägre än Näsuddsvägen
och inte skuggar någon befintlig bebyggelse har det bedömts möjligt att gå upp lite i
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höjd utan att bebyggelsen ska vara allt för dominant i omgivningarna. Längs med gångoch cykelvägen kan sannolikt högre bebyggelse uppfattas mer dominant än från
bilvägarna. Bebyggelsen kan dock leda till en ökad trygghet på stråket och vid tunneln
då det blir fler ögon mot gång- och cykelvägen. Vind får ej inredas (b2).
Delvis inom kvartersmark, delvis inom parkmark finns en höjdrygg i området som ska
bevaras (n2). Höjdryggen är inte exakt avgränsad i plankartan utan bestämmelsen
ringas in av en illustrationslinje.
Syftet med att bevara höjdryggen är att bebyggelsen ska anpassas till topografin och
att den naturliga miljön ska finnas kvar på platsen, särskilt sett ifrån gång- och
cykelvägen. Grundläggning kan delvis ske på höjdryggen. Direkt sydväst om
höjdryggen finns en grupp med ekar på allmän plats som ska bevaras. Det är inte utrett
om en sprängning av höjdryggen skulle påverka ekarna men det bedöms som
sannolikt.

Exempel på byggnation med skuggor, sett ovanifrån. Framför husen finns möjlighet för en mindre, solig,
gård. Plankartan i illustrationen är en tidigare version. Ett område med korsmark har tillkommit.

För sophantering i det södra området har ett område om cirka 20 kvadratmeter lämnats
längs med Djursgravsvägen med korsmark där soprum kan uppföras. Soprum på
platsen riskerar skymma sikten något för utfart från området men farten och
trafikintensiteten på Djursgravsvägen bedöms så låg att den lösningen ändå är bäst på
platsen. Det är inte önskvärt att ta in renhållningsfordon på områdets parkering om det
går att undvika. Djursgravsvägen är så pass bred att renhållningsfordon kan stanna
längs med den utan att stoppa trafiken helt. Grundläggning för soprummet behöver
sannolikt ske med L-stöd för att inte gå in på VA-ledningarna i nordost.
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Parkering
Eftersom området är så litet begränsas exploateringen främst av behovet av ytor till
parkering. Parkeringen kan med fördel placeras längst åt sydost på kvartersmarken.
Eventuella slänter ska rymmas inom kvartersmark. Parkering för lägenheterna ska
lösas inom fastigheten. Bedömningen är att det ryms ungefär 16 parkeringsplatser
inom området med tänkt exploatering.
Ledningsrätt
I området ligger det vatten och avloppsledningar på ett djup om ungefär 3 - 4 meter.
Dessa ligger på allmän plats men på grund av dess djupa läge behövs ytor i anslutning
till ledningarna för möjliggöra säker schakt när de behöver underhållas. För att det ska
vara möjligt behöver en ledningsrätt inrättas inom u1-området. Ingen bebyggelse får
komma till stånd inom u1-området men området får till exempel asfalteras för parkering
och infart.

Föreslagen bebyggelse, generellt

Slänter som behövs vid exploatering ska ligga inom kvartersmark. Vid behov kan
exempelvis L-stöd användas för att inte påverka allmän platsmark. Kvartersmarken i
området är dock relativt plan så något större behov av slänter borde inte föreligga.
Kulturhistoriska värden
Planområdet ligger i utkanten av området ”Sunda söder” i Kulturhistorisk
områdesbeskrivning över Oxelösunds tätort. Planerad bebyggelse möter en liten del av
området endast via en förlängning av Tångvägen där det idag är varierad
villabebyggelse. De större värdena ur kulturmiljösynpunkt finns längre in i området,
närmare Sunda centrum. Planförslaget bedöms därför inte påverka befintlig kulturmiljö.
Dagvatten
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten, i form av
infiltration av tak- och regnvatten i gröna ytor, avledning och rening av dagvatten i
infiltrationsstråk och svackdike. Exploateringen enligt plankartan kommer innebära fler
hårdgjorda ytor i området, vilket gör att dagvattenflödena kommer öka. Utkastare kan
användas för att leda bort takvatten, ut över en grön yta där det kan infiltrera. Maximalt
50% av fastighetsarean får därför hårdgöras, i detta inkluderas den plats byggnaderna
tar på marken (b4). Syftet är fördröjning och infiltration av dagvatten.
Infiltrationsstråk föreslås längs med Näsuddsvägen, Tångvägen, Djursgravsvägen och
söder om kvartersmarken i kvarteret Turturduvan. Genom förlängningen av Tångvägen
samt nya infartsvägar från Näsuddsvägen föreslås trummor för att dagvattnet ska
kunna ha en flödesväg genom infiltrationsstråket utmed Näsuddsvägen.
Infiltrationsstråket kan även hantera dagvattnet från Näsuddsvägen, och utgör på så
sätt ett skydd för tomternas byggnader.
Infiltrationsstråk regleras längs Näsuddsvägen och Tångvägens förlängning genom att
2 meter allmän plats – gata läggs till längs med vägarna. Inom gatuområdet ska dike
finnas. Övriga diken planläggs inom park respektive natur. Detta säkerställs genom
utformningsbestämmelsen ”dike”. I enlighet med dagvattenutredningen ska det vara 2
meter brett och 0,5 meter djupt för att klara det dimensionerade flödet. Där infarter
ordnas ska diket kulverteras. I botten av infiltrationsstråken bedöms dräneringsrör
nödvändiga för att hjälpa till att avleda vattnet. Fördelen med öppna dagvattenlösningar
jämfört med slutna är att växtlighet kan hjälpa till med att reglera flöden.
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Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till
befintliga dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart,
eftersom marken lutar norrut. Detta område måste i stället anslutas norrut till
dagvattenstråket norr om Sundavägen.
Dagvattenutredningen föreslår dagvattenåtgärder för att fördröja och rena dagvatten till
den nivå som ses vid befintlig situation. För den södra delen av utredningsområdet
beräknas de föreslagna dagvattenåtgärderna klara detta.
För utredningsområdets norra del uppskattas halterna och belastningen av bland annat
fosfor och kväve bli högre jämfört med befintlig situationen, även efter implementering
av dagvattenåtgärder. Områdets sammanlagda fosforbelastning utgör dock endast
0,028 procent av Aspafjärdens totala fosforbelastning från landkällor och 0,11 av den
totala fosforbelastningen. Den sammanlagda kvävebelastningen utgör 0,018 procent
totala kvävebelastning från landkällor och 0,023 procent av den totala
kvävebelastningen. Det är osäkert hur stor påverkan den ökade fosfor- och
kvävebelastningen från utredningsområde har på en vattenförekomst av Aspafjärdens
storlek (7 kvadratkilometer).
Dagvattenledning finns på norra sidan om Sundavägen. Denna går sen under
Sundavägen för att släppa ut dagvattnet väster om Sundavägen i närheten av
Nyponvägen. Sannolikheten för att eventuella föroreningar skulle nå Aspafjärden
bedöms som låga, och om så skulle ske i försumbar omfattning då de från början är
låga och avståndet från planområdet till recipient är närmare 1500 meter.
Geoteknik
En geoteknisk utredning togs fram under våren 2022. Stabiliteten inom området är
tillfredställande. Jorden inom planområdet består till stor del av sättningsbenägna
material men dessa kan motverkas genom diverse olika åtgärder så som pålning av
byggnader, urgrävning, användning av lättviktsmaterial som fyllning eller förbättring av
jordens sättningsegenskaper via exempelvis förbelastning eller (i värsta fall)
bindemedelsinblandning. Djupet till den vattenförande friktionsjorden under leran är
över lag relativt stort inom området. Om inte lerlagret punkteras så bedöms det därför
som osannolikt att grundvatten från friktionsjorden skulle tränga upp och påverka
bebyggelsen inom området.
Planområdet bedöms möjligt att bebygga ur ett stabilitets-, sättnings och
grundvattenperspektiv.
Torven och gyttjan inom kvarteret Skogsduvan (det norra kvarteret) tyder på att den
delen av projektområdet är en lågpunkt i terrängen och att nederbördsvatten tidigare
har ansamlats där samt troligen fortfarande ansamlas där under långa perioder. Detta
är något som också bekräftas i dagvattenutredningen. För att kvarteret Skogsduvan
ska vara möjligt att bebygga krävs att tomter anpassas för att inte större ansamlingar
av vatten kan uppstå där.
Infiltrationsmöjligheterna i föreslaget avvattningsstråk är mycket begränsade. Vid
projektering av avvattningsstråket samt övriga dagvattendiken inom projektområdet ska
det därför förutsättas att det endast kommer vara möjligt att avleda dagvatten via
dessa.
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Föreslagen natur, rekreation

I östra delen av planområdet, invid korsningen Krabbvägen/Tångvägen finns ett släpp
mellan två fastigheter. Detta släpp är idag privat annekterat. Åtgärder kan behövas för
att säkerställa allmänhetens tillgång till naturområdet, det hanteras inte i denna
detaljplan förutom att det finns med som en del av NATUR-området.
Kommunen har inventerat skyddsvärda träd i de områden som är planerade för
bostäder eller i direkt anslutning till dessa. De träd som ska bevaras har försetts med
skyddsbestämmelse inom en yta som motsvarar stammens radie gånger 15 (n1). För
att skydda dessa träd krävs marklov även för fällning (a1). Markens höjd får heller inte
ändras (n3) Särskilt utpekade träd som står på allmän plats har skydd genom
bestämmelsen träd1. Dessa träd får endast fällas om de är sjuka eller utgör en
säkerhetsrisk. Träd med skyddsbestämmelse på kvartersmark är 1 ek (nr 9) och 3 tallar
(nr 8). Lite längre ner redovisas en sammanställning av inventeringen.
I övrigt har förslaget anpassats utifrån den naturvärdesinventering som tagits fram
genom att områden av naturvärdesklass 3 (inga områden med högre värden
påträffades) har undantagits från exploatering och ingår i detaljplanen som NATUR.
Kvartersmarken söder om Tångvägens förlängning har ett extra buffertavstånd till
naturområdet med utgångspunkt i den grupp tallar som bedömts ha ett extra högt
miljöskapande värde.
I det södra området har de särskilt
utpekade träd som avses bevaras
placerats på PARK. PARK-marken har
inte bedömts leva upp till naturklass 3 i
naturvärdesinventeringen och bedöms
kunna ha en mer skött karaktär än
skogen norr om gång- och cykelvägen.
Inom området finns också ett par
aspar som inte kan sparas med
anledning av att de utgör en alltför stor
säkerhetsrisk för planerad bebyggelse
då aspar släpper sina grenar.
Inom det södra området finns en död
ek som inte kan sparas men som kan
tas ned i sin helhet och placeras ut i
området norr om cykelvägen för att
ytterligare förstärka områdets
naturvärden. På så sätt kompenseras
ingrepp i naturen i viss mån inom
detaljplanen.
1. Ek längs med Djursgravsvägen.
Ligger på Allmän plats – park med
kronans droppzon i buffert mot
kvartersmarken.
2. Ek längs cykelvägen, frostskadad.
Extra stort skyddsavstånd till planerad
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bebyggelse. Ligger på allmän plats – park.
3. Död ek mitt i området, tas ner vid exploatering och placeras ut i närliggande skog
utan att grenar tas bort vilket förlänger dess livslängd. På så sätt kan trädet bibehålla
dess funktion som livsmiljö för insekter och andra organismer.
4. Ett par aspar varav den ena till stor del saknar bark. Behöver tas ned vid
exploatering på grund av risk för nedfallande grenar.
5. Kluster med 3 ekar. Ska bevaras vid exploatering och har placerats inom PARKmark.
6. Område med höga tallar som ramar in naturklass 3-området och bidrar till områdets
miljö. Ska bevaras. Extra buffertzon mot kvartersmarken i norr ur riskhänsyn.
7. Aspar. Behöver tas ned vid exploatering på grund av risk för nedfallande grenar.
8. 3 grova tallar som bidrar till områdets miljö. Bevaras vid exploatering på
kvartersmark.
9. Ek som bevaras vid exploatering.
Uppfyllnad av marken runt eken är inte
lämpligt och tillåts inte.
Sumpskogen
Sumpskogen som pekats ut av
Skogsstyrelsen vid inventering 1993
har inte bedömts leva upp till
Naturklass 3 i
naturvärdesinventeringen. Ingrepp i
den har därför bedömts möjligt ur ett naturvärdesperspektiv.
Till höger: Planområdet ligger delvis inom den av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogen, i huvudsak i
utkanten av den.

Föreslagen trafik, vägstruktur

Utsnitt ur plankartan med förlängningen av Tångvägen. Befintlig vändplan ses till höger.
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Höjdskillnaden mellan Tångvägens vändplan och Näsuddsvägen är liten.
Förutsättningar för att mer i detalj reglera hur vägen ska användas finns med lokala
trafikföreskrifter om det skulle visa sig att trafiken inom Utterberget skulle öka kraftigt till
följd av förläningen. Det har vid detaljplanens framtagande bedömts osannolikt.
Tomterna i det norra delområdet som saknar koppling till förlängningen av Tångvägen
ska ha sin infart från Näsuddsvägen. I förslaget är det 5 tomter som får infart mot
Näsuddsvägen. Infarterna behöver anläggas över kulvert för att möjliggöra avledning
av dagvatten i området.

Exempel på tomter med infarter över ett dike. Foto: Göran Deurell

Det utökade antalet infarter från Näsuddsvägen innebär att förare behöver vara mer
uppmärksamma vilket verkar dämpande för hastigheten. Liknande exempel på större
gator med många infarter i kommunen är Femörevägen. Där finns idag separeraring av
gång-/cykeltrafik och biltrafik vilket är önskvärt även längs med Näsuddsvägen, för att
ytterligare stärka trafiksäkerheten.
Det södra området föreslås ha en gemensam infart med anledning av de ledningar som
ligger inom PARK, cirka 4 meter in parallellt med Djursgravsvägen. Eventuella slänter
ska ordnas inom fastigheten.

Teknisk infrastruktur
På grund av områdets topografi och befintlig VA-infrastruktur i området behöver en
pumpstation tillkomma. Området Turturduvan kan preliminärt anslutas till ledningsnätet
mot söder men från den tänkta förlängningen av Tångvägen och norrut går det inte att
ordna vatten och avlopp med självfall.
Pumpstationen föreslås ligga i korsningen Sundavägen – Näsuddsvägen, en bit från
planerade bostäder, för att även kunna tjäna vid en exploatering av den befintliga
fastigheten Skogsduvan och en eventuell utveckling i anslutning till den. För
pumpstationen har ett E-område ordnats fristående från resten av detaljplanen.
Omfattningen på kvartersmarken är väl tilltagen och kan vid vidare studier för det norra
området komma att mer noggrant studeras. Högsta tillåtna totalhöjd inom E-området är
3,5 meter.
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Beslut om:
Samråd
Juni 2021
Granskning November 2021
Antagande Februari 2022
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelser anses inte nödvändiga. Planen är flexibel för olika
typer av fastighetsindelningar och upplåtelseformer. Exploatören bekostar nödvändiga
fastighetsbildningar. Minsta fastighetsstorlek för är 700 kvadratmeter i de 3 nordliga
områdena.
Servitut
Kommunen bekostar ledningsrätt för det södra området för befintliga VA-ledningar
längs Djursgravsvägens norra sida i samband med fastighetsbildning. U-området är väl
tilltaget för att säkerställa att det går att genomföra säker schaktning i området då
ledningarna ligger djupt.
Namnsättning och adresser
Kvartersnamn för området föreslås av kommunens namngrupp. Föreslagna namn
redovisas i plankartan. Adresser längs med Tångvägens förlängning kan fortsätta på
befintlig numrering. För bostäder med infart från Näsuddsvägen ska numrering börja på
5 och kompletteras med bokstav.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun, Mark & Exploatering.

Tekniska frågor
Viss infrastruktur finns i Tångvägen. För vatten och avlopp behöver ny pumpstation för
delar av planområdet. Exploatören bekostar anslutning. Fjärrvärmekapaciteten i
området är begränsad.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Antagandehandling
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1 (33)
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Granskningsutlåtande
som tillhör detaljplan för Näsuddsvägen/Tångvägen, del
av Stjärnholm 5:37 i Oxelösunds kommun,
Södermanlands län.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Bakgrund

Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 6
i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Spjutspetsprogrammet pekar ut
14 områden i kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de flesta fall med
fler villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47
Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin natur
inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av byggnation
som är bäst lämpad inom respektive delområde.
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där den
möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning anpassas
utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka trafiksäkerheten
och sänka farten i området.

Planförfarandet

Granskning genomfördes 7 december 2021 - 10 januari 2022, knappt 5 veckor.
Granskningstiden gjordes så lång eftersom den ligger över jul och nyår.
Handlingarna har funnits uppsatta på kommunens bibliotek Koordinaten,
kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.
Underrättelse om granskning har sänts till grannar, personer som yttrat sig under
samrådet och myndigheter. Annonsering har skett i den lokala dagstidningen
Södermanlands Nyheter den 11 december 2021.
Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under granskningen från
allmänhet, myndigheter och övriga.
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Inkomna synpunkter
Under granskningstiden har 49 yttranden inkommit. Det angivna datum som finns
angivet i samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.

Sammanfattning
Precis som i samrådet har det under granskningen inkommit många synpunkter på i
huvudsak två delar av detaljplanen, Tångvägens förlängning och byggrätten för
flerbostadshus längs Djursgravsvägen. Efter samrådet gjordes endast mindre
justeringar av planförslaget, i huvudsak med koppling till de utredningar som tagits fram
och de åtgärder som i dessa bedömdes nödvändiga för planens genomförande.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att pröva om marken är lämplig
för den sökta åtgärden utifrån Plan- och bygglagen. Fastighetsägaren, i detta fall
Kommunstyrelsen, har begärt att markens lämplighet för bostäder ska prövas. I en
enskild detaljplan av den här skalan görs ingen avvägning om platsen är mer eller
mindre lämplig än någon annan plats.
Kommunens ställningstagande gällande de två frågor som flest haft synpunkter på
kommer att redogöras för här, under rubriken sammanfattning. Det rör förlängningen av
Tångvägen och byggrätten för flerbostadshus i det södra området. Efter
sammanfattningen finns alla synpunkter i sin helhet. Där dessa rör något av ovan
nämnda områden besvaras de inte separat intill varje yttrande utan hänvisas hit till
sammanfattningen. Övriga synpunkter besvaras i anslutning till yttrandet.

Tångvägens förlängning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att oron för kraftigt ökad trafik på
Tångvägen kvarstår även i granskningen. De synpunkter som berört Tångvägens
förlängning handlar framför allt om att Tångvägen skulle bli en ”genomfartsled” och att
förändringen skulle försämra trafiksäkerheten på Tångvägen, till följd av ökad trafik då
trottoarer saknas längs vägen. Förslag som närboende lämnat för att inte få
genomfartstrafik men ändå tillåta infarter till nya tomter är att delar av eller hela
förlängningen i stället skulle utgöras av gång- och cykelväg.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer alltjämt att personer som ska till
och från Danvik även i fortsättningen kommer använda sig av den raka Näsuddsvägen i
stället för att åka sicksack genom villaområdet på Utterberget. Skulle det visa sig att
trafikmängden blir högre än förväntat på Tångvägen finns verktyg för att hantera det, till
exempel enkelriktning på en del av förlängningen så att trafik endast får åka mot
Näsuddsvägen på den, det är dock inget som kan hanteras i en detaljplan.
Trafikmätning kan ske efter anläggandet av förlängningen. Mätning innan bedöms inte
nödvändigt.

Byggrätten för flerbostadshus
För byggrätten i den södra delen av planområdet vidhåller de som yttrat sig att
flerbostadshus inte passar in i området som i huvudsak består av villor och radhus.
Byggrätten anses för generöst utformad när det kommer till hur hög byggnad får bli på
platsen vilket anses avvika för kraftigt mot befintlig bebyggelse.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte föreslagit någon förändring
avseende byggrätten efter granskningen. Det finns stöd i Översiktsplanen för att förtäta
området med bland annat flerbostadshus. Avvägning görs mellan markägarens
önskemål om exploatering, det allmänna intresset av att ordna nya bostäder i
kommunen och grannars önskemål om bevarande där förvaltningen inte funnit skäl nog
för att avslå önskemålet om exploatering. Den föreslagna byggrätten är som minst
belägen 44 meter från närmaste parhus, eftersom husen rimligen placeras i bakkant,
närmare cykelvägen kommer det avståndet i realiteten bli större.
De närmaste befintliga parhusen ligger väster om Djursgravsvägen och har en
nockhöjd mätt från marken på drygt 9 meter. Dessa ligger ungefär 1 - 2 meter högre än
föreslagen ny bebyggelse och höjden ökar åt väster. Nordost om kvartersmarken reser
sig berget snabbt upp till en höjd som är 5 - 6 meter högre än kvartersmarken. Med träd
som är uppåt 20 meter höga gör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömningen att föreslagen högsta nockhöjd på 15 meter visserligen avviker från
befintliga bostäder, men hamnar i en omgivning som gör att en byggnation enligt
detaljplanens förslag håller ungefär samma skala som befintlig skog.
Ett par yttranden har vänt sig mot att det skulle byggas hyresrätter i det södra
planområdet. Upplåtelseformen, om det ska byggas hyresrätter, bostadsrätter eller
någon annan variant är inte något en detaljplan kan reglera.
Ett bekymmer som lyfts i flera yttranden är att parkeringsytan är för liten i förslaget
vilket befaras leda till att boende parkerar längs Djursgravsvägen som leder ner till
småbåtshamnen. Jämförelser dras till hur Näsuddsvägen idag används av boende
inom fastigheten Korpen för parkering då befintliga parkeringsytorna inom kvarteret är
dimensionerade för ett lägre bilinnehav. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
bedömt att det ryms ungefär 16 parkeringsplatser inom den östra delen av det södra
delområdet. Bilinnehavet är generellt lägre för boende i flerbostadshus jämfört med
boende i radhus eller villor. Skulle 16 parkeringsplatser visa sig otillräckligt finns
ytterligare ytor inom kvarteret som går att anordna för parkering, dock på bekostnad av
utemiljön för de boende.

Privatpersoner och föreningar
Privatperson (2021-12-09)
Ni har en mycket fin plan för området. Det jag vill att ni beaktar är områdets karaktär.
Detta var anledningen till att jag bosatte mig just här. Jag stöttar ert förslag om
byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter.
Detta borde dock gälla för hela området, även det södra området.
Jag motsätter mig all typ av bebyggelse med högre nockhöjd än 8 meter.
Att det vid Näsuddsvägen bedöms möjligt att gå upp lite i höjd utan att det blir alltför
dominant är enligt mig helt fel. Sådan bebyggelse kommer att förstöra områdets
karaktär. Låt detta område vara bostäder med högsta nockhöjd på maximalt 8 meter.
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen.
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Privatperson (2021-12-11)
Flerfamiljshuset känns mycket tveksamt och illa genomtänkt av två skäl, dels pga
den föreslagna höjden på 4 våningar som utifrån omgivnings bebyggelsen borde vara
max 3 våningar. Men det största problemet med en sådan lösning är bilparkering.
I beskrivningen står det: "Oxelösunds kommuns översiktsplan förordar att närhet till
kollektivtrafik ska beaktas vid nybyggnation av bostadsområden. Närmaste
busshållplats finns vid Nyponvägen drygt 400 meter från planområdet, via
Tångvägen. Oxelösunds cykelvägnät är väl utbyggt men planområdet ligger
förhållandevis långt från kommunens arbetsplatser. Kommunen är dock så pass liten
till ytan att det även härifrån finns goda möjligheter att resa hållbart inom kommunen.
En förstärkning av befintliga stigar mellan Näsuddsvägen och gång- och cykelvägen i
anslutning till det södra området skulle kunna vara gynnsam för att underlätta för
gående mot Peterslundsskolan och busshållplatsen om det samtidigt gör
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Näsuddsvägen".
Denna text är bra men att dra slutsatsen att invånarna i de nya lägenheterna skulle
välja att ha en lägre biltäthet än de som bor i området i idag är naivt eller rent av korkat.
Självklart kommer även de som flyttar in i de nya lägenheterna att vilja ha bil i ungefär
samma omfattning som de som bor på Sjöbackestigen idag och över tid kommer det att
vara huvudsakligen elbilar.
Titta på hur parkeringssituationen är idag runt Sjöbackestigen, dvs stora delar
av Näsuddsvägen och Djursgravsvägen används redan idag som parkeringsplats.
Det jag menar är att ni måste planera in den biltätheten i samband med de nya
bostäderna samt möjligheten till laddning av elbilar.
Det finns en risk att som stadsplanerare svepas med i en utopisk framtidsbild (pga
klimathotet) med nästan enbart cyklar och kollektivtrafik men så länge vi lever i en
demokrati kommer detta enligt mig inte att ske dvs väljarna som bor utanför
storstäderna kommer att se till att möjligheten för privatbilismen kvarstår men förstås
med elbilar istället för fossilbilar. Löser ni frågan om husets höjd samt skapar
möjligheten för (el)bilstätheten så har vi inget emot planerna att det byggs i området
Kommentar: Se svar om flerbostadshus under inledningen.

Privatperson (2021-12-14)
Ökad trafik på Näsuddsvägen!
Kommentar: Det stämmer att det blir ökad trafik på Näsuddsvägen, den
bedöms utan större problem kunna hantera en större trafikmängd.

Privatperson (2022-01-02)
Sammanfattning:
Den plan som tagits fram för rubricerade område bör inte genomföras enligt förslaget
eftersom den strider både mot den av kommunfullmäktige beslutade Översiktsplan
2030 och mot gällande Naturvårdsplan för Oxelösunds kommuns fastland.
Översiktsplan 2030:
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I översiktsplanen finns två områden som gränsar till aktuellt planområde. Dels området
55 benämnt Nedre Näsudden – Djursgraven, dels området 45 Utterkärret. Båda dessa
är utsedda till Grönområden som bör bevaras. Området Nedre Näsudden –
Djursgraven har dessutom viktiga naturvärden och bör bevaras oexploaterat.
Planområdet utgör en grön kil mellan dessa två områden, dvs det är ett sammanhållet
stråk med grönska och natur som tillåter att djur- och växtlivet får ett samband.
I översiktsplanen anges att sådana kilar ska bibehållas, bevaras eller förstärkas. I
Översiktsplanen finns även specificerat att lämpligheten av att ta mark i anspråk ska
utredas, vilket inte redovisats. Endast en så kallad NVI (Naturvärdesinventering) har
utförts, med det begränsade syftet att värdera naturområden av betydelse för biologisk
mångfald inom ett begränsat område. Ingen konsekvensutredning föreligger rörande
påverkan på omkringliggande naturområden.
Naturvårdsplan
Kommunen har inte antagit någon målsättning för naturvården i kommunen utan
hänvisat också här till Översiktsplanen 2030. Emellertid finns i dokumentet
målsättningar specificerade:
-

”Spridningskorridorer för djur och växter och nyckelbiotoper ska beaktas vid
planering.”

-

”Vid planering i tätortsnära grönområden ska särskild hänsyn till bebyggelses
placering tas, så att naturkaraktären behålls och inte fragmenteras utan en
sammanhängande grönstruktur tryggas.”

Hållbarhet
I samband med framtagandet av Översiktsplan 2030 genomfördes också en
hållbarhetsbedömning. I denna drogs slutsatser, att för faktorerna ’Levande skogar’ och
’Ett rikt djur och växtliv’ bidrar översiktsplanen till måluppfyllelse, men
”Sammanfattningsvis bedöms Oxelösund 2030 medföra en förflyttning mot en mer
hållbar nivå ” … ”Det ska dock tilläggas att det förutsätter att kommunens visioner,
ställningstaganden och åtaganden fullföljs enligt plan”. (citat ur
Hållbarhetsbedömningen)
Slutsats
Eftersom förslaget till ny detaljplan för Stjärnholm 5:37 på flera punkter står i strid med
övergripande målsättningar och planer, bör den inte genomföras. Misstag i planering
ger långsiktiga konsekvenser och kan vara svåra att korrigera i efterhand.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte bedömningen
att planen strider mot Översiktsplan och Naturvårdsplan. Precis som framgår av
yttrandet är område 45 och 55 i Översiktsplanen utanför nu liggande
planförslag. I översiktsplanen finns också utpekade gröna kilar som i huvudsak
ska lämnas oexploaterade. I redovisningen av gröna kilar ingår det gällande
planområdet inte. Inte heller i Naturvårdsplan för fastlandet ingår planområdet
utan föreslagen exploatering håller sig utanför de områden som är utpekade i
den.
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Privatperson (2022-01-03)
Vi har tagit del av kommunens förslag till detaljplan och ser med stor förståelse alla
reaktioner från de boende i området Utterberget/Danvik som vill behålla sitt fina
bostadsområde i nuvarande form. Vi ser också med viss förvåning de svar som ges på
människors oro. Alla dessa reaktioner når förhoppningsvis också den beslutande
nämnden i frågan. Att föreslå förändringar i människors boendemiljö är en stor och
viktig fråga som givetvis engagerar och skapar åsikter!
Min största oro i den föreslagna detaljplanen är den potentiellt kraftiga ökningen av
trafik på de i dag lugna och säkra Tångvägen och Krabbvägen. Detta innebär en stor
påverkan för oss barnfamiljer utifrån en säkerhetsaspekt, samt att det givetvis kan
påverka vår boendemiljö. Jag har tidigare lyft denna fråga i den första rundan av
synpunkter och anser fortfarande att motiveringen " att förlänga Tångvägen för att
sänka farten på Näsuddsvägen" som anmärkningsvärd.
Ett alternativ till att förlänga Tångvägen till Näsuddsvägen och skapa en
fyrvägskorsning med Täppstigen kunde vara att bygga en tillfartsväg till de nya
planerade tomterna från Näsuddsvägen. Däremot skulle inte tillfartsvägen dras
hela vägen till Tångvägen, utan den sista biten (3-5 m) skulle utgöras av en
smalare cykelväg med någon typ av hinder som förhindrar bilar att passera.
Detta hinder skulle sedan kunna öppnas av exempelvis brandkår eller ambulans vid
behov. På så sätt skulle man få tillträde till de nya planerade tomterna längs
Tångvägens förlängning från Näsuddsvägen med bil samtidigt som
utryckningsfordon kunde få en snabb anslutning till nedre delen av Tångvägen och
andra delar av Utterberget vid behov. Med detta förslag skulle man samtidigt
stoppa genomfartstrafik från Näsuddsvägen via Tångvägen till Sundavägen, vilket
skulle bibehålla en säker trafikmiljö för boende längs Tångvägen och Krabbvägen.
Vi skulle vilja be kommunen att fördjupat utreda detta förslag vidare och jämföra
för- och nackdelar mellan ett alternativ med en kombinerad bil och cykelväg och
det befintliga förslaget med Tångvägen som genomfartsled.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förstår och ser att det
finns en oro hos grannarna kring förändringarna som föreslås i boendemiljön,
det är inte unikt för det här fallet utan förekommer i samtliga fall där nya
bostäder planeras i anslutning till befintliga. Oxelösunds kommun är så pass
liten till ytan att var det än tas fram ny mark för bostäder kommer det finnas
befintliga bostäder i anslutning.
Förvaltningen vrider och vänder på planförslaget många gånger innan det tas
beslut politiskt. Då får de också ta del av alla synpunkter som kommer in under
samråd och granskning. I slutändan blir det en avvägning mellan det enskilda
intresset att ha den boendemiljö som fanns när man flyttade in, och det
allmänna intresset att skapa fler bostäder för ett växande Oxelösund. Se svar
om förlängningen av Tångvägen i sammanfattningen.
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Privatperson (2022-01-03)
Att förtäta och se det dom positivt för att hålla ner hastighet känns inte som ett hållbart
beslut. Fler boende i ett område = högre risk för incidenter o olyckor.
Nämns inget om hur många fler boende det blir i detta område.
Flervåningshus innebär fler boende i området jämfört med enfamiljshus. Negativt att
förtäta ett mindre område med flerfamiljshus som är 15 meter höga. Dels pga att de
kommer att sticka ut till det negativa. Det kommer att öka boendeantalet. Ett område
där man idag har en väl fungerande grannsamverkan som även ser till områdena
utanför sitt egenägda. Med många fler boenden på områden sjunker viljan att känna
eget ansvar för områden utanför sin egen tomt.
Gällande Sjöängshamnen: I nuläget liten udde nära hamnen med många badande. Vad
händer när området förtätas och därmed betydligt fler som kommer att bada, kasta
skräp, utföra sina toalettbehov. Vem städar udden? Med flertal mer besökande har
kommunen planerat toalett m.m?
Mins åsikter om nybyggnation:
Bygg max 2 vån hus. Behåll allmänningar mellan husen. Se till att närområden runt
hamnen hålls rena och att toalettbesök inte behöver göras i naturen runt
sjöänghamnens udde
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen. Gällande
badplats hänvisar kommunen till de kommunala badplatserna. Ovan nämnd
udde är inte en kommunal badplats och det finns i nuläget inga planer på att
den ska bli det.

Privatperson (2022-01-04)
Det har kommit till vår kännedom att det ev. finns planer på högre lägenhetshus längs
Djursgravsvägen. Finns det analys på detta i form av vyer, skisser från olika vinklar
och betraktelse vinklar från nuvarande bebyggelse? Spontant låter det som ett riktigt
dumt förslag att blanda in en helt annan typ av bebyggelse i Danviks området.
Dessutom påverkar det nuvarande boendes utemiljö och vy från sina respektive
bostäder på ett negativt sätt.
Förstod det även som att det finns planer på att bebygga med småhus/radhus längs
med Näsuddsvägen. Något som det finns logik i.
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-04)
Att hugga ner skogen längst med Näsuddsvägen anser vi är direkt olämpligt och i
synnerhet ner längs Djursgravsvägen där det idag är ett fint promenad stråk som
utnyttjas dagligen av många boende i området och är också en ”naturens” lekplats för
många barn.
Vi skulle också vilja hänvisa till Gröna kilar i Oxelösund. Som är ett mycket väl
utarbetat dokument. Där man kan läsa om vikten av att bevara skog.
Många boende i bostadsrättsföreningen Danvik är inte positivt inställda till
byggnationen av flerfamiljshus i direkt anslutning till föreningens mark.
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Många av oss i området har valt att flytta till danviksområdet just för att det är
naturskönt och känner ett starkt motstånd till byggnationen. Då vårt hus är närmast
Djursgravsvägen kommer vi att drabbas av både ökad trafik, insyn och ökad ljudnivå
både under byggnationen och efter.
Vi protesterar starkt mot detta dels av egenintresse men även pga vikten av att bevara
skogen och den biologiska mångfalden.
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen. Planområdet
ligger utanför de områden som pekas ut som gröna kilar i dokumentet som även
ligger som underlag till Översiktsplanen.

Privatperson (2022-01-04)
Efter att ha tagit del av planförslaget för del av Stjärnholm 5:37
Näsuddsvägen/Tångvägen/ Djursgravsvägen, vill jag med kraft protestera mot
planerna att bebygga det smala skogspartiet längst med
Näsuddsvägen/Djursgravsvägen med flerfamiljshus 15 meter höga. Helt galet.
Området är direkt olämpligt att bygga på då det ligger i en svacka där det finns stor
risk att det blir bli översvämningar. Jag tänker även på havsnivåhöjningen.
Dessutom är skogsområdet mycket uppskattat och ett ovärderligt grönområde för oss
alla. En bebyggelse där skulle också förstöra hela Danviksområdet, den harmoniserar
absolut inte med övrig bebyggelse i närheten. Vi skall värna om gemensamma
grönområden, inte förstöra dem för oss själva, besökare och kommande generationer.
Beträffande bebyggelse längst med Näsuddsvägen med låga villor/radhus så är det
lättare att ge samtyckte till den, dock inte planerna på att skapa en plankorsning.
Behåll gång/cykelvägen och ge den belysning istället.
Det viktiga budskapet jag och sannolikt merparten av alla oss som bor i Oxelösund
vill hävda, är att vi måste vara mycket försiktiga med att skövla skog och bygga
bostäder på fel ställen. Det får vara slut med förtätning och förfulning av våra redan
etablerade bostadsområden. Om vi skall ha en attraktiv kommun där man vill bosätta
sig, så kan vi inte förstöra våra finaste värden och anledningar till att överhuvudtaget
bo i Oxelösund. Se bara skräck exemplen på Trossgränd och nu pågående byggnation
i Ramdalshamnen, där man utan pardon bygger bort havsnära värden för all
befolkning, förutom då de fåtal som skall bo där. Behåll Oxelösunds skogspartier och
kuststräcka så ren från bebyggelse som möjligt och låt Oxelösundsbor och andra njuta
av vår unika miljö även i framtiden. Det kommer vi alla att tjäna på.
Om man har behov av att bygga nytt (kommunen hoppas ju på en befolkningsökning
på 1%, alltså inte säkerställt), så kan det behovet tillgodoses genom bebyggelse på
andra attraktiva tomter som inte förstör våra gemensamma värden jag talade om
tidigare. T.ex. området där det tidigare var planerat att byggas höghus, nära all service
som Oxelösund kan erbjuda. Vi ska inte bygga där vi kan få naturupplevelse nära
natur och i närheten till havet. Detta är områden som vi alla uppskattar och som vi kan
välja att inte exploatera sönder och därmed sänka Oxelösunds attraktionskraft.
Hoppas att mina synpunkter behandlas med respekt och att kommunens politiker och
ansvariga för planerade nybyggnationer lyssnar på oss kommuninnevånare, speciell
nu när det är valår och allt.
Snälla tänk om och gör rätt, förstör inte Oxelösund verkliga värden.
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Kommentar: Oxelösunds kommun är så pass liten till ytan, Sveriges 7:e
minsta kommun, att förtätning är absolut nödvändig om det ska komma till nya
bostäder i kommunen. Att bygga längre från centrum, på exempelvis
jordbruksmark som man gör i andra kommuner, är inte lämpligt i en kommun av
den här storleken med den lilla jordbruksmark som finns kvar. Därför hamnar
mycket ny planerad bebyggelse i direkt anslutning till befintliga bostäder. Det
innebär att en avvägning måste göras mellan de allmänna intressena fler
bostäder eller bibehållna närströvområden. Det prövas från fall till fall i
detaljplaneprocessen och beslutas av kommunens politiker. Se svar om
flerbostadshus och förlängning av Tångvägen i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-04)
Ang planerna att bygga nya boenden i området vill jag vara med och uttrycka mina
tankar kring projektet. Jag och min familj är boende i området och lockades till den
fina natur som är tillgänglig där planer på bebyggelse ligger. Jag anser att det kommer
påverka den befintliga biotop, bestående av bla äldre och nya ekar samt insekter,
växter och djur, negativt om det byggs på området.
Just nu finns en biologisk mångfald som berikar denna del av Oxelösund. Självklart
kommer detta påverkas om det byggs bostäder. Fler människor kommer röra sig i
området på sikt men även under själva byggprocessen kommer djurlivet att störas. Jag
tycker dessutom att området bidrar till en fin skärgårdsvy. Kommunen har redan byggt
nära havsområdet (Jogersö). Min stora fråga är VARFÖR måste det fortsätta att
byggas mot havet?!
Kommentar: Den biologiska mångfalden inom planområdet påverkas
visserligen, framför allt där det planeras för flerbostadshuset, samtidigt finns
stora grönområden kvar i närområdet. I villaträdgårdar finns stora möjligheter att
ha en annan typ av biologisk mångfald.
Den stora anledningen för att bygga mot havet är för att det är attraktivt att bo
där, det är också därför stora delar av Oxelösunds kust redan är bebyggd. Här
kommer dock även i fortsättningen allmänheten ha mycket god tillgång till
kusten då både skog och gång- och cykelvägar finns kvar mellan föreslagen
exploatering och havet.

Privatperson (2022-01-04)
Det är nog ingen idé att komma med några fler konstruktiva klagomål då jag har
förstått, efter att ha läst Samrådsredogörelsen, att ni inte kommer att lyssna på oss,
utan bara komma med automatiska svar såsom att Oxelösund ska växa med 1% samt
att ni ska motverka boendesegrationen.
Så det får mest bli ett klagomål i ren affekt pga politiker som inte tänker på
Oxelösund och dess innevånares bästa. Ingen av oss som bor här vill ha detta
flerfamiljshus, eller att skog ska skövlas runt området (ni har förresten redan börjat med
skogsskövlingen). Era beslut påverkar oss här på ett väldigt personligt plan. Gissar att
ingen av er bor i detta område, annars skulle ni inte ta ett sådant här dumt beslut. Jag
flyttade hit från en annan kommun för att jag fattade tycke för Danvik med omnejd. Och
det är just för att det ser ut som det gör med all grönska och inga flerfamiljshus tex. Nu
skulle jag lika gärna kunna flytta från kommunen igen, och jag planerar för det. Ni kör
över dem som betalar skatt och ger er era löner. Kommunen ska jobba för sina
invånare och inte emot dem. Det finns massor av ställen i Oxelösund att bygga
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flerfamiljshus på som inte inkräktar på redan befintliga boenden, fanns många
alternativa förslag i Samrådsredogörelsen, men jag ser att ni ignorerar dem.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att
det finns många bra platser att bygga på i Oxelösunds kommun. Just nu pågår
ett mer omfattande arbete med att ta fram plats för nya bostäder i kommunen än
vad som skett på länge. De förslag som kom in under samrådet är på inget sätt
avfärdade, men med kommunens ambition att växa behövs projekt i varierad
skala och på olika platser i kommunen. Se även svar om flerbostadshus i
sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-04)
Bygg småhus istället!
Gör det lättare för oss unga att äga vårt boende.
Att hyra är att förbli fattig resten av livet och ge pengar till redan väldigt rika
fastighetsägare.
Kommentar: Det finns småhus i detaljplanen. I övrigt är det inga frågor som
hanteras i detaljplanen. En detaljplan kan till exempel inte styra
upplåtelseformen.

Privatperson (2022-01-04)
Vi anser att Ox-d ska förbli en småstad med ca 10 000 inv. Varför? Det var anledningen
till att vi flyttade hit år 2000. Mer invånare innebär bara mer trängsel och stök med
kriminalitet och skadegörelse. Vi börjar bli gamla och vill känna oss trygga i
fortsättningen av vårt liv i Ox-d.
Att bygga hyreshus som tar plats och förstör rekreationsområden i småhusområden tyo
Ramdalshamnen är ett brott mot dom invånare som redan har hus i områdena.
Hyreshus är en fattigdomsfälla, bygg då istället småhus för våra unga familjer att bo i.
Måste vi absolut bygga hyreshus för att några få byggherrar ska bli ännu rikare, bygg
då på tomter där vi redan rivit hyreshus.
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-03)
Vi protesterar mot byggande Stjärnholm 5:37 gällande Tågvägen, Näsuddsvägen samt
höghus på Djursgravsvägen! Vi tycker Oxelösund kan få ha kvar detta villaområde
åtminstone med strövområden i Danvik. Vi ser redan nu hur byggande vid
Ramdalshamnen, Stenviksområdet blivit. Inte någon trevlig idyll att bo i!!! När man
köper en tomt av kommunen för att bygga en villa vill man inte ha ett stort hyreshus
som närmsta granne. De som införskaffade ett boende på ex. Örnvägen och hade
möjlighet att få se lite av småbåtshamnen med sjöidyll från sitt boende får nu istället
bostadsrätter och hyreshus att vila ögonen på!!
Oxelösund är en småstadsidyll med fina strövområden nära havet så låt det få vara så i
fortsättningen. Vi har full förståelse om det behövs bostäder men bygg hyreshus och
bostadsrätter i centrum nära vårdcentraler och affärer! Det finns bättre tomter i centrala
Oxelösund att bygga hyreshus (höghus) på! Snälla förstör inte vårt fina Oxelösund!!!
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Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen. Det finns
fortfarande gott om strövområden i närområdet och framför allt
Danviksskogarna har stora värden. Där pågår också arbete för att underlätta för
rekreation.

Privatperson (2022-01-04)
Har nu tittat igenom alla era dokument om Detaljplanen för Stjärnholm 5:37
Ser att ni tagit del av alla våra åsikter och kommit fram till att ni inte ändrar någonting
från första utskicket. Utan det enda svar ni återkommer till är. Vi behöver tomter!
Förstår fortfarande inte varför man måste öppna upp Tångvägen till allmän väg?
När det behovet inte finns. Då jag inte har ändrat min inställning till er idé.
Hoppas med detta att ni kan återkomma med ett nytt förslag där man tar lite mer
hänsyn till de boendes åsikter i frågan.
Kommentar: Se svar om Tångvägen i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-03)
Detta meddelande fanns i vår brevlåda 3/1 -22. Avsändare okänd.

Jag har tre kommentarer:
1. Mycket dåligt att dela ut anonyma lappar utan att ange avsändare. Tydligen skrivet
av någon som inte vågar stå för sina åsikter.
2. Jag tycker det är bra att det byggs bostäder enligt planbeskrivningen.
3. För det planerade flerfamiljshuset, bygg några lägenheter om 4 rok. Det saknas i de
nya husen vid Ramdalshamnen.
Kommentar: Storleken på lägenheter kommer inte styras i detaljplanen,
däremot kan kommunen när marken säljs ha önskemål på lägenhetsfördelning i
sin markanvisning.

12

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Privatperson (2022-01-05)
Fick lappar i brevlåda från någon bakåtsträvare som inte gillar ny bebyggelse.
Jag vill säga att jag personligen, min familj och flera andra jag känner i området
Danvikshage är mycket positiva till att det händer något här. Bostäder behövs och
marken finns. Det är ett perfekt område för barnfamiljer.
Kommentar: Tack för din synpunkt.

Privatperson (2022-01-05)
Tycker det är jättetråkigt att förstöra så fina promenadstråk och allt djurliv som finns
där. Flyttade hit bara för att det var så idylliskt och lugnt. Tyvärr försvinner den känslan
av att stora byggnader kommer inpå husknuten. Blir det hyresrätter så är ju risken att
hyrorna blir så höga att inget vanligt folk har råd att bo där…
Kan ni garantera att det inte blir någon värdesänkning på de boende som redan finns
där? Tror inte att trafiken på Näsuddsvägen blir lugnare / säkrare av att det kommer att
bli mera bilar som måste åka där, snarare tvärtom.
Jag vet att min åsikt inte kommer betyda det minsta men en önskan om nu ALLA ska
njuta av det som finns kanske det skulle vara på plats att röja all sly som finns.
Kommentar: Kommunen kan inte garantera värden på befintliga fastigheter.
Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta ett hinder
för att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt hur den tillkommande bebyggelsen
kommer påverka omgivningen och gjort bedömningen att förändringen inte är
något hinder för antagande av detaljplanen. Bedömningen har gjorts att en
förändring av detta slag i en tätort är rimlig.

Privatperson (2022-01-05)
Jag tycker att erat förslag om att bygga sönder den småstadsidyll som finns idag är helt
idiotiskt tänkt av er. Varför inte utnyttja marken mittemot infarten till Nyponvägen
istället? Där kommer det ju inte störa några som bor i erat tänkta område idag.
Erat förslag om mindre trafik på Näsuddsvägen pga nybygget är totalt idiotiskt eftersom
ni vill göra en 4-vägskorsning mitt på den vägen så kommer trafiken öka istället.
Sen kräver jag att kommunen går in och betalar för den värdeminskning av befintliga
bostäder som kommer att bli eftersom det kommer bli många socialplaceringar i de nya
husen. För tyvärr kommer avgiften bli så hög att vanliga arbetande människor inte har
råd att bo där.
Sen tycker jag att ni bör ta erat ansvar och röja upp allt sly och småträd som förstör den
annars så fina småbåtshamn som finns där idag.
Kommentar: Marken mitt emot infarten till Nyponvägen är i dagsläget tilltänkt till
ett par projekt och redan aktuell för exploatering. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har inte gjort någon bedömning att trafiken
skulle minska på Näsuddsvägen, däremot finns det potential för att höja
trafiksäkerheten på vägen.
Frågor om sly hanteras inte i den här detaljplanen, kommunen bedriver dock ett
kontinuerligt arbete med sly och prioriterat är längs med gång- och cykelvägar.
Småbåtshamnarna i kommunen sköts av Kustbostäder.
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Privatperson (2022-01-05)
Ett alternativ till att förlänga Tångvägen kunde vara att bygga en tillfartsväg till de nya
planerade tomterna från Näsuddsvägen. Tillfartsvägen dras inte hela vägen till
Tångvägen, utan sista biten 3-5 m) utgörs av en smalare cykelväg med någon typ av
hinder som förhindrar bilar att passera. Detta hinder skall kunna öppnas av
utryckningsfordon vid behov.
Vi skulle vilja be kommunen utreda detta förslag vidare och jämföra för- och nackdelar
mellan ett alternativ med kombinerad bil och cykelväg och det befintliga förslaget med
Tångvägen som genomfartsled.
Kommentar: Se svar om Tångvägen i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-05)
Vi har inget mot att kommunen skapar mer tomtmark. Men vi är helt mot att göra
bilkorsning Näsuddsvägen – Tångvägen. En korsning ökar olycksrisken. Det räcker att
ha en cykelväg ut till Näsuddsvägen. Utfarterna från tomterna är fartsänkande. Hela
kommunen i övrigt är uppbyggt med cykelvägar mellan bostadsområdena.
Som mellan till exempel
Tångvägen – Snäckvägen Sjöängsvägen – och mellan Nyponvägen – Krusbärsvägen –
Tranbärssvägen – Hagtornsvägen.
Med en bilinfart för större väg. Nya förslaget ger boende i Danvikshagen möjlighet att
gena till och från centrum.
Kommentar: Se svar om Tångvägen i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-04)
Sammanfattning

Vi föreslår sammanfattningsvis:
1. Pausning av föreslagen detaljplan i avvaktan på en kompletterande detaljplan så att
hela området efter Näsuddsvägen till Sundavägen kan planeras i ett svep. Se fotot i
bilagan.
2. Tångvägen förlängs inte till Näsuddsvägen
3. Villorna söder om en tilltänkt förlängning av Tångvägen slopas
4. Hyreshuset i den södra delen av området slopas
Inledning
Till att börja med får vi om planförslaget konstatera att det synes vara ett gediget
arbete. Problemet är att det tyvärr landat fel på avgörande punkter. Det kanske också
speglas av att det inkommit många kritiska synpunkter under samrådet.
Vi har bott på denna plats i drygt 20 år (X) och drygt 15 år (Y). För oss båda är
detta den bostad vi bott längst i under hela våra liv. Och inte nog med detta, X bodde till
och med på Tångvägen nära Näsuddsvägen i 5 år, innan bopålarna slogs ner på
Sjöbackestigen. Så det finns en hel del erfarenhet av att ha bott i det aktuella
planområdet.
Detta är ett underbart område, vars karaktär i högsta grad är värd att bevara. Man kan
därför rent allmänt fråga sig – varför inte vara försiktig med att exploatera här, där
natur- och fritidskvaliteterna är så stora och sårbara?
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Alternativ till planförslaget
Planförslaget, vilket endast justerats i marginalen efter samrådet, är fortfarande långt
ifrån nöjaktigt. Vi lade i samrådsvändan ett alternativt förslag, vilket kommenteras
specifikt av er på sidan 17-18 i samrådsredogörelsen (Privatperson 2021-07-18). Er
kommentar ger en öppning för att bejaka vårt förslag. Nämligen att pausa aktuell plan
för att via en ytterligare detaljplan låta bebyggelsen fortsätta ut mot Sundavägen. Vi
bilägger fotot över den skiss vi gjorde över detta tidigare, se bilagan (nästa sida).
På köpet vid en exploatering här, skulle man äntligen få fason på det område som
otillgängliggjorts genom de betongfundament som för ett antal år sedan uppfördes för
ett ej fullföljt förskolebygge. Detta är ett mycket grönt men otillgängligt och outnyttjat
område, en stor potential att ta till vara. I detta område som helhet, skulle man räknat i
personer kunna ge plats för i stort sett lika många nya boende som i befintligt
planförslag.
Med vårt förslag skulle man sålunda enbart exploatera norr om en linje i jämnhöjd med
en förlängning av Tångvägen. På det sättet skulle den mysiga gång- och cykelväg, som
förbinder Tångvägen med Näsuddsvägen få vara intakt. Det finns dock en sak som
återstår med denna länk men som är lätt att lösa – att åstadkomma belysning. Man
skulle med denna lösning slippa en obefogad vägförlängning av Tångvägen till
Näsuddsvägen. Trafiken till och från Tångvägen sker ju högst naturligt via Krabbvägen.
I vårt förslag skippar man både de villor som i planen anges söder om en linje i höjd
med en förlängning av Tångvägen samt det tilltänkta flerfamiljshuset. De områden, som
benämns Turturduvan och Kajan i förslaget till plan. Det så kallade södra området är en
ganska begränsad, delvis lågt belägen och kringränd yta. Ett flerfamiljshus med max 4
våningar och en nockhöjd på max 15 meter vore därför föga välbetänkt på denna plats.
Det skulle även och inte minst bli ett avvikande inslag i en stadsdel, vars kännetecken
är hus på max två våningar.
Kommunen säger sig värna om viktiga natur- och friluftsområden. Mot den bakgrunden
ter sig utbyggnaden av flerfamiljshuset i södra området som högst olämplig. Detta
område är ett grönt och skönt blickfång både för de många som passerar på
Näsuddsvägen liksom för passerande på Djursgravsvägen. Och områdets ”baksida” –
gång- och cykelvägen som förbinder Sundaområdet med Grönviken – är inte minst
viktig i sammanhanget. Detta är ett utomordentligt väl frekventerat rörelsestråk, både
för boende i Sundaområdet/Vallsund och hela det område som består av
Danvikshagen, Danvik och Kråkan. Detta argument väger avsevärt tyngre än att
tryggheten skulle öka i området vid en exploatering. Det råder nu ett fridfullt och
värdefullt lugn i denna del av Oxelösund.
Det anges att ett bygge i södra området skulle kräva 16 parkeringsplatser och soprum
efter Djursgravsvägen samt att trafikintensiteten på vägen skulle vara låg. Men
trafikintensiteten är inte låg under sommarmånaderna och störande trafik med
arbetsfordon i väsentlig omfattning pågår året om. Det handlar om transporter av jord
och grus mm till den upplagsplats som finns i den främre delen av
båtuppläggningsplatsen vid Sjöängens båthamn.
Detta är en störande verksamhet, som de boende i hus invid Djursgravsvägen borde
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besparas. Trafiken startar ofta även redan klockan 7 på morgonen (även på helgdagar
ibland) och kan vara ganska intensiv. Och den har inte alls upphört som ni påstår, även
om aktiviteten har avtagit i takt med den fallande utomhustemperaturen. Senast för 30
minuter sedan (kl 14.32) brakade ett fordon förbi på Djursgravsvägen!

Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för förslaget och
konstaterar att det ligger i linje med vad som tänkts för det norra området, dock
finns inget formellt arbete med det i dagsläget och det är inte heller något
planerat i närtid.
Generellt kan sägas att den tätortsnära skogen har höga värden för närboende
oavsett var i Oxelösund man befinner sig men den blir extra viktig där det inte
finns annan skog i närheten. I det här fallet har förvaltningen bedömt att de
skogsområden som är särskilt utpekade i översiktsplan och naturvårdsplan i
anslutning till detta område innebär att det fortfarande finns gott om tillgänglig
natur i området. Det pågår också arbete med att ytterligare tillgängliggöra
Danvikskogen.
Vad gäller transporter till upplagsplats vidarebefordras den informationen till
kommunens Gata/Park-enhet. Trafik till och från Sjöängens småbåtshamn kan
visserligen vara intensiv under korta perioder sommarhalvåret, men den
bedöms inte så omfattande att det skulle vara olämpligt att bo längs
Djursgravsvägen.
Se även sammanfattningen för svar kring Tångvägen och flerbostadshuset.

Privatperson (2022-01-06)
Plan Stjärnholm 5:37 bör inte genomföras, den strider mot Översiktsplan 2030.
Naturvårdsplan för Oxelösund
Område 45, nedre näsuddsvägen, Djursgraven och område 55. Utterkärret, dessa
områden är utsedda till grönområden o ska ej exploateras.
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Gröna områden måste bevaras för biologisk mångfald Översiktsplaner säger att gröna
kilar ska bevaras och förstärkas. Djursgraven har viktiga naturvärden, jag har sett
Ekoxe flertal gånger. Översiktsplanen 2030 säger att spridningskorridorer för djur,
växter och nyckelbiotoper ska beaktas vid planering.
Vid planering i tätortsnära grönområden ska särskild hänsyn till bebyggelses
placering tas, så att naturkaraktären behålls och inte fragmenteras utan en
sammanhängande grönstruktur tryggas.
Kommunens visioner planer och åtaganden ska fullföljas enligt Översiktsplan 2030
Många punkter stämmer ej överens med översiktsplanen och bör därför ej
genomföras. Görs det misstag nu så kan det ge långvariga konsekvenser för framtiden.
En del av Oxelösunds charm är nära till naturen och att det finns grönområden mellan
bostadsområden. Se till vår grannkommun som vuxit i rask takt och grönområden
försvunnit, det är ett skräckexempel.
Kommentar: Område 45 och 55 i översiktsplanen ingår inte i denna detaljplan.
Området ingår inte heller i de i översiktsplanen utpekade gröna kilarna i
kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området
även i framtiden kommer ha goda kvaliteter när det kommer till grönstruktur,
dels finns höjden kvar som natur, dels finns mycket natur på andra sidan
Näsuddsvägen och även ett fint område med ekar söder om Klippvägen.

Privatperson (2022-01-06)
För det första ifrågasätter vi nyttan med att förlänga Tångvägen till Näsuddsvägen
och därigenom skapa en ny fyrvägskorsning. Vilka behov är det tänkt att denna
förändring ska tillfredsställa? En förlängning av Tångvägen behövs inte för de som
redan bor på Tångvägen och heller inte för de som kommer att bo i de nya planerade
bostäderna. Boende på Tångvägen kommer åt sina bostäder via Tångvägen och de
nya planerade bostäderna blir åtkomliga via Näsuddsvägen. Så varför behövs en
genomfart?
Att göra Tångvägen till en genomfartsled kommer samtidigt att öka trafiken, vilket
innebär större risker för boende längs Tångvägen – framför allt vad gäller de
barnfamiljer som bor där. Ett alternativ till att förlänga Tångvägen mot
Näsuddsvägen skulle kunna vara att bygga om den befintliga stigen till en cykelväg,
och därigenom behålla naturvärden i området.
Vänligen dra tillbaka förslaget att förlänga Tångvägen ut till Näsuddsvägen. Skapar
bara en ypperlig rundbana för hugade nöjesåkare med ökad trafikintensitet/olycksrisk i
området.
Angående byggnationerna så föreslår u.t. som följer: Lägg naturkorridoren mera
söderut, ungefär i mitten på ”Ringduvan” där den ligger enligt nuvarande plan. Placera
därefter ”Ringduvan” med södra delen mot naturkorridorens norra.
Fortsätt sedan med ”Skogsduvan” norrut och avsluta med ”Turturduvan”. Betyder
således att villaägarna som bor längst västerut på var sida om Tångvägen slipper
genomfartstrafiken och omedelbar närhet av oönskade grannar på västfronten.
”Kajan” känns lite malplacerad och föreslås strykas från planen. Onödigt att ta bort ett
grönt och skönt litet skogsparti. Enbart för att ett fåtal boende skall erbjudas
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”havsutsikt” och det enda de ser är en grund liten vassomgärdad vik norr om Jogersösundet.
Sänder även med tips på ett par-tre områden som inte behöver någon större
markberedning/trädfällning och skulle kunna användas istället för ”Stjärnholm 5:37Näsuddsvägen”:
Gräsmattan efter Stenviksvägen söder om Skansvägen, gärdet vid Södra Peterslund
och slutligen Frösängsgärdet, bara att börja gräva.
Hur kan säkerheten för barn och vuxna på Tångvägen säkras om ni väljer att bygga
en ”genomfart” ut till näsuddsvägen här? Utan genomtänkt trottoar/gångbane-lösning.
Att göra Tångvägen till en genomfartsled kommer att öka trafiken, vilket innebär
större risker för boende längs Tångvägen- framför allt vad det gäller de barnfamiljer
som bor där. Ett alternativ till att förlänga Tångvägen mot Näsuddsvägen skulle vara
att bygga om den befintliga stigen till en cykelväg och därigenom behålla naturvärden
i området.
Vidare funderar vi på om nockhöjden på 8m, som ligger på förslag, är ett skämt? Vårt
hus mäter inte mer än 3.5-4m i nockhöjd. Vi har en hörntomt, hur skulle detta påverka
hela Tångvägen om ni beviljar nockhöjd på nybyggnation på 8m och över?? Vi anser
att det vore märkligt om det kommer att byggas nya hus på Tångvägen med 8 meters
nockhöjd, när då alla andra hus på sidan med jämna nummer på Tångvägen har lägre
nockhöjd.
Ett alternativ till att förlänga Tångvägen till Näsuddsvägen och skapa en
fyrvägskorsning med Täppstigen kunde vara att bygga en tillfartsväg till de nya
planerade tomterna från Näsuddsvägen. Däremot skulle inte tillfartsvägen dras hela
vägen till Tångvägen, utan den sista biten (3-5 m) skulle utgöras av en smalare
cykelväg med någon typ av hinder som förhindrar bilar att passera. Detta hinder
skulle sedan kunna öppnas av exempelvis brandkår eller ambulans vid behov. På så
sätt skulle man få tillträde till de nya planerade tomterna längs Tångvägens
förlängning från Näsuddsvägen med bil samtidigt som utryckningsfordon kunde få en
snabb anslutning till nedre delen av Tångvägen och andra delar av Utterberget vid
behov.
Med detta förslag skulle man samtidigt stoppa genomfartstrafik från Näsuddsvägen via
Tångvägen till Sundavägen, vilket skulle bibehålla en säker trafikmiljö för boende längs
Tångvägen och Krabbvägen. Vi skulle vilja be kommunen att utreda detta förslag vidare
och jämföra för- och nackdelar mellan ett alternativ med en kombinerad bil och
cykelväg och det befintliga förslaget med Tångvägen som genomfartsled.
Glöm dessutom inte bort den delen av ramdalshöjden som kommunen själva har,
delvis, förstört med nedgrävt skrot! Där finns ytor för att bygga bostäder.
Kommentar: Angränsande hus nockhöjd, alltså högsta punkten på taket och
det som regleras i detaljplanen till 8 meter, ligger mellan 6,3 och 6,5 meter. Det
är förvisso lägre än 8 meter men inte i den omfattning som beskrivs ovan. Se
sammanfattningen för svar om Tångvägen och byggrätten för flerbostadshus.
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Privatperson (2022-01-06)
Först av allt vill vi tacka kommunen för den gedigna genomgången av de synpunkter
som kommit in från boende i området för den nya föreslagna detaljplanen för
Stjärnholm 5:37. Samtidigt noterar vi att förslaget om att göra om Tångvägen till en
genomfartsled för trafik från Näsuddsvägen kvarstår.
Enligt vår mening finns det bättre alternativ för att kunna tillgodose behoven av ökad
tillgänglighet som uppstår i samband med de nya bostäder som planeras byggas längs
Näsuddsvägen och Tångvägens förlängning. Ett alternativ till att förlänga Tångvägen till
Näsuddsvägen och skapa en fyrvägskorsning med Täppstigen kunde vara att bygga en
tillfartsväg till de nya planerade tomterna från Näsuddsvägen.
Däremot skulle inte tillfartsvägen dras hela vägen till Tångvägen, utan den sista biten
(3-5 m) skulle utgöras av en smalare cykelväg med någon typ av hinder som förhindrar
bilar att passera. Detta hinder skulle sedan kunna öppnas av exempelvis brandkår eller
ambulans vid behov. På så sätt skulle man få tillträde till de nya planerade tomterna
längs Tångvägens förlängning från Näsuddsvägen med bil samtidigt som
utryckningsfordon kunde få en snabb anslutning till nedre delen av Tångvägen och
andra delar av Utterberget vid behov. Med detta förslag skulle man samtidigt stoppa
genomfartstrafik från Näsuddsvägen via Tångvägen till Sundavägen, vilket skulle
bibehålla en säker trafikmiljö för boende längs Tångvägen och Krabbvägen.
Vi skulle vilja be kommunen att utreda detta förslag vidare och jämföra för- och
nackdelar mellan ett alternativ med en kombinerad bil- och cykelväg och det befintliga
förslaget med Tångvägen som genomfartsled. Denna fråga har diskuterats i en bredare
krets av grannar boende på Tångvägen och alla är av åsikten att alternativet med en
kombinerad bil- och cykelväg skulle vara att föredra.
En andra fråga som inte är tillfredsställande besvarad av kommunen är hur
trafiksäkerheten för de boende längs Tångvägen och Krabbvägen ska säkerställas om
Tångvägen blir en genomfartsled. Särskilt Tångvägen är ganska smal, och det finns
ofta bilar stående parkerade längs vägen. Detta gör att det risken för olyckor med barn
ökar om det inte vidtas åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten om kommunen skulle
gå vidare med förslaget att göra Tångvägen till en genomfartsled.
Den tredje frågan som vi gärna skulle se att kommunen gav en vidare förklaring på är
hur avrinning av dagvatten i slutet av Tångvägen ska lösas. Som situationen är idag
finns en dagvattenbrunn vid Tångvägen 15 dit allt dagvatten från den asfalterade ytan i
slutet av Tångvägen är tänkt att rinna. Däremot fungerar inte avrinningen till denna
dagvattenbrunn vid Tångvägen 17, där stora mängder vatten samlas till en större pöl i
samband med nederbörd. Vi brukar behöva sopa vattnet manuellt åt andra hållet mot
den närliggande våtmarken som planeras bli ny tomtmark.
Strax utanför vår tomtgräns löper dessutom ett äldre dike och en liten stenmur parallellt
med vår tomt. Detta dike fungerar idag som avrinning från vår tomt samt även från den
asfalterade ytan i slutet av Tångvägen. I nära anslutning till diket finns även 2 björkar
och 6 ekar som idag absorberar en del av dagvattnet som kommer från vår tomt och
från Tångvägen. Mot bakgrund av detta skulle vi gärna se att kommunen samråder
med oss om hur de nya tomterna ska planeras och vad som ska göras med det
befintliga diket och de ovan nämnda björkarna och ekarna. Om träden huggs ner och
diket schaktas igen behöver dagvattenavrinningen säkerställas på annat sätt.
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Kommentar: Dagvattnet på Tångvägens nuvarande sträckning ska hanteras av
befintliga dagvattenledningar i gatan. Dagvatten utanför planområdet löses inte
inom denna detaljplan. Tomternas slutliga utformning sker i bygglovet och då
hörs också berörda grannar. Se svar om Tångvägens förlängning i
sammanfattningen.

BRF Danvik (2022-01-06)
Vi har tidigare lämnat in synpunkter på detaljplanen i juli 2021.
Det aktuella förslaget att skapa tomter för flerfamiljshus, villor, radhus, parhus
eller kedjehus längs befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet
och fin natur inom gångavstånd. Planen ska även möjliggöra en förlängning av
Tångvägen ut till Näsuddsvägen där den möter Täppstigen och bildar
fyrvägskorsning. Det här anser vi i Brf Danvik är ett icke passande förslag.
Vi ser detta som en början till att man kommer pga. bostadsbristen vilja utöka
byggandet mer och mer. Hur kan vi vara säkra på att det inte kommer att ske
fler ändringar i detaljplanen? Om man börjar bygga hus nu, vad kommer då att
sätta stopp för ytterligare åtgärder? Att bygga fler bostäder kommer att göra
det nu lugna och tysta området till en stor stadskärna där lugnet försvinner
likaså den fina naturen! Flerfamiljshus passar inte in och inte önskvärt med den
problematik som följer flerfamiljshus boende.
l vårt område har man varit mån hur länge som helst om att bostadsområdet "
ska smälta in " i omgivningen dvs inte ska ta plats utan naturen ska bevaras och
ha sin plats. Vad händer nu? Nu har man inga problem med att hugga ner skog
för att få plats för fler byggnader. Det tog flera år för att vi skulle få måla om
färgen på husen men nu gör det ingenting att vi förstör ekosystemen runt
omkring det vackra havet. Vad händer med det rika växt - och djurlivet,
ekosystem när skogen försvinner?
Genom byggandet av allt fler bostäder kommer trafiken öka. Fler bilar och
fordon kommer då att bli en större del av området. Att sänka hastigheten är en
bra åtgärd men hur mycket kommer det egentligen hjälpa? När någon har
bråttom till jobbet eller när ett barn hoppar ut på vägen efter sin nya fotboll
kan en olycka lätt ske. Idag kör redan många för fort på vägarna och att bygga
hus kommer inte att ändra på saken. Vi utökar bara risken för ytterligare
trafikolyckor. Dessutom får vi inte glömma den mycket utökade trafiken på
somrarna, till och från båthamnen, som inte finns med i beräkningarna.
Det är även många människor som rör sig i naturen för att må bra. De tar
promenader, hundpromenader, orienterar, löper, plockar bär och svamp eller
bara njuter av naturen. De här "må bra" upplevelserna är en del av vårt
bostadsområde. Det är en stor del till varför vi bor just här. Folk från
närliggande områden tar även del och njuter av vår fina natur. Det är inte bara
vi som bor här som utnyttjar det tysta, stilla och vackra området.
Avslutningsvis innebär fler bostäder ännu fler människor, fler bilar, mer trafik
och mer buller. Det buller som bildas i innerstaden, det buller vi som bor här
hoppats att slippa, det buller som vi slipper om det inte byggs fler byggnader.
Vi bor centralt i Oxelösund men slipper innerstadskänslan. Det är precis den
känslan som har lockat alla boende hit. Förstör inte den vackra miljön, utsikten
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och området för att bygga en till stadskärna. Vi har redan en och behöver inte
en till!
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett
flerbostadshus inte kommer göra Danvik till en stadskärna. Det är en uttalad
ambition i Översiktsplanen, beslutad av Kommunfullmäktige, att Oxelösunds
bostadsområden ska vara bli mer blandade än vad de är idag. I den här
detaljplanen är det inte aktuellt med fler bostäder än vad som finns i nuvarande
förslag, däremot går det inte utesluta ytterligare bebyggelse i området i
framtiden.
Naturen är en viktig del i Oxelösund och i västra delarna finns mycket stora
orörda områden kvar, trots ingreppet i skogen som föreslås i den här
detaljplanen.

Privatperson (2022-01-08)
Undvik att tränga in ny bebyggelse alltför tätt inpå de befintliga husen.
Kvarteret Kajan verkar alltför hopträngt och svårt att bebygga med tanke på den höga
Bergskammen och trånga utrymmet. Det vore bättre att lägga området högre upp som
en fortsättning på kvarteret Turturduvan med rad/kedjehus eller ännu hellre på andra
sidan Näsuddsvägen eller högre upp mot Sundavägen.
Bygg inte för högt. Någonstans står det 15 meter eller fyra våningar för kvarteret
Kajan och det verkar alldeles för högt för att passa in bland övrig bebyggelse. Det stör
omgivningen alltför mycket.
Hoppas ni tar till er dessa synpunkter. Denna del av Oxelösund är mycket uppskattad
och flitigt utnyttjad som rekreationsområde av de boende och andra runtomkring.
Kommentar: Se svar om byggrätten för flerbostadshus i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-06)
Jag protesterar mot kommunens plan Stjärnholm 5:37 gällande Tångvägen,
Näsuddsvägen samt höghus på Djursgravsvägen. Jag anser att Höghus och hyreshus
INTE passar in i villaområden. Villabacken är ett mycket bättre alternativ.
Gångavstånd till centrum, med all service och INTE MINST ur miljösynpunkt.
Tips. Låt bygga ett ”betongtak” över järnvägen. Blir många kvadratmeterför
byggnation. EX. De Gaulle-flygplatsen i Paris.
Kommentar: Se svar om byggrätten för flerbostadshus i sammanfattningen. Att
däcka över bangården i centrum är inte lämpligt varken ur säkerhets eller
ekonomisk aspekt även om det är en intressant tanke.

Privatperson (2022-01-09)
Vi är fortfarande starkt kritiska till att Tångvägen ska förlängas med en bilväg som ska
kopplas ihop med Näsuddsvägen.
• Ni skriver i samrådsredogörelsen; ”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att det i huvudsak är boende längs med Tångvägen som skulle ha nytta av
förlängningen.” Vi som faktiskt bor på Tångvägen ser inte nyttan i att koppla ihop
Tångvägen med Näsuddsvägen. Vi ser enbart risker med en genomfartsväg med tanke
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på att det förväntas bli mer trafik och det finns ingen ordentlig gång- och cykelbana på
Tångvägen.
• Ni skriver i samrådsredogörelsen att "Husens placering är inte låst. Den ökade
biltrafiken som kan tillkomma från de nya tomterna är försumbar i sammanhanget. Det
är lite oklart hur hastigheten skulle bli värre än idag av husens placering." Vad är
egentligen definitionen på försumbart? Absolut skulle de nya tomternas extra trafik bli
försumbar men det är ju inte enbart relevant att ta hänsyn till trafiken från de nya
tomterna. Ni måste ju ha i åtanke att hela Danviksområdet kan välja en alternativ väg
då. När kontrollen utfördes observerades 957 trafikrörelser. Ni kan omöjligt veta hur
många fler trafikrörelser det skulle bli på Tångvägen, om Tångvägen kopplades
samman med Näsuddsvägen.
Det är ju inte omöjligt att personer som kommer från Ramdalen och bor i Danvik
kommer svänga in på Krabbvägen/Tångvägen istället. Hur beaktar ni detta och
säkerställer en fortsatt trygg och säker trafikmiljö på Tångvägen om det blir en
förlängning av Tångvägen? Hur många trafikrörelser måste det vara per dygn för att det
ska finnas särskild gång- och cykelbana? Kommer det utföras
trafikrörelseobservationer om Tångvägen kopplas samman med Näsuddsvägen?
Ett alternativ till att förlänga Tångvägen till Näsuddsvägen och skapa en
fyrvägskorsning med Täppstigen, skulle kunna vara att bygga en tillfartsväg till de nya
planerade tomterna från Näsuddsvägen. Däremot skulle inte tillfartsvägen dras hela
vägen till Tångvägen, utan den sista biten (3-5 m) skulle utgöras av en smalare
cykelväg med något typ av hinder som förhindrar personbilar att passera. Detta hinder
skulle kunna vara "svängbom", som exempelvis bommarna vid övergångsstället på
Sköldvägen, som exempelvis räddningstjänst skulle kunna köra igenom vid behov.
Detta förslag skulle innebära att de ny planerade tomterna blir en "egen" gata men
kopplas samman med Tångvägen genom en kortare cykelväg med tillhörande bommar.
Detta innebär att de nya tomterna inte behöver svänga ut på en cykelväg. Alternativt
förläng Tångvägen med de nya tomterna men att den kortare cykelvägen med bommar
blir den sista biten mellan Näsuddsvägen och Tångvägen. Det här förslaget anser vi
skulle bli en försumbar ökning av trafikrörelser, med detta förslag bibehålls den
nuvarande säkra trafikmiljön som är längs med Tångvägen. Vi skulle vilja be
kommunen att utreda detta förslag vidare och jämföra för- och nackdelar mellan ett
alternativ med en kombinerad bil- och cykelväg och det befintliga förslaget med
Tångvägen som genomfartsled.
Vi skrev i föregående inskickade synpunkter att förlängningen av Tångvägen med
fördel bör sammankopplas med Näsuddsvägen genom en cykelväg istället. Detta då en
cykelväg främjar kommunens arbete kring hållbara resor och stödjer översiktsplanen i
kommunen. Ni svarade att; ”Syftet med vägen är att skapa möjlighet till fler tomter. Det
är inte lämpligt att ha infarter på cykelvägar om det går att undvika.” Vi förstår såklart
att de nya tomterna inte bör köra ut på en cykelväg, men vårat förslag är att en kortare
del av hela den eventuella förlängningen av Tångvägen bör vara en cykelväg för att
främja cykeltrafik istället för biltrafik.
Ni svarar även att ”Behovet av cykelväg styrs också av hur Näsuddsvägen utformas.
Även om skyltad hastighet bara är 40km/h är den idag inte utformad på ett trafiksäkert
sätt för cyklister.” Detta talar ännu mer för att ni bör förstärka och säkra upp för gående
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och cyklister i området, än mer om ni tänkt bygga en ny väg och fler tomter… I ett
annat svar i samrådsredogörelsen skriver ni ”Med nya infarter längs med
Näsuddsvägen är det nödvändigt att se över situationen längs med Näsuddsvägen. Det
är ingenting som styrs i detaljplanen men tänkbart är någon form av separering av
gång-/cykeltrafik och biltrafik.” Detta är ytterligare ett argument som talar för att ni ändå
kommer att se över gång- och cykeltrafiken på Näsuddsvägen. Varför inte beakta detta
redan nu och gör en del av ”förlängningen av Tångvägen” till en cykelväg för att sedan
sammanlänka den cykelvägen med en förstärkt gång- och cykelväg ni själva skriver
behöver ses över på Näsuddsvägen. Detta skulle som tidigare nämnt främja
kommunens arbete kring hållbara resor och stödja kommunens översiktsplan.
Om det kommer bli en förlängning av bilvägen på Tångvägen ut till Näsuddsvägen så
måste ni säkerställa att trafiksäkerheten på Tångvägen är fortsatt trygg. Vi som bor här
vill veta att våra barn inte ska behöva gå på en genomfartsväg utan ska kunna få gå på
en ordentlig trottoar eller cykelväg.
Kommentar: Se svar om Tångvägens förlängning i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-09)
Ang den planerade detaljplanen Stjärnholm 5:37. Flera av oss som redan bor här har
skickat in åsikter. Har ni lyssnat på någon? Det är inte bara att ni planerat in att bygga
korsning in till Tångvägen som kommer att bidra till mer trafik o genomfart. Där har ni
inte tänkt något på alla barn som går, cyklar, åker sparkcyklar till skola och buss eller
på dom som faktiskt redan bor här.
Det är även att ni tänker exploatera och bygga lägenheter, parhus och villor. Det
kommer förstöra hela området. Det som gör att man väljer att bo här tar ni bort. Jag har
förståelse att man tror att det behövs fler bostäder. Men måste det verkligen vara
genom att förstöra det som finns? Det måste finnas andra platser som passar bättre för
alla? Inte bara trycka ihop allt. Känns faktiskt riktigt oroande när man läser många av
detaljplanerna som lagts ut. Det är jag nog inte heller ensam om att tycka?
Kommentar: Synpunkter som lämnas in (enskilt intresse) vägs mot behovet av
bostäder (allmänt intresse). I det här fallet har det allmänna intresset bedömts
väga tyngre än det enskilda. Se även svar om Tångvägens förlängning i
sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-09)
Förslaget till ny detaljplan för Stjärnholm 5:37 går i strid i flera punkter mot
kommunens översiktsplan 2030, och bör därför ej genomföras!
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte den
uppfattningen.

Privatperson (2022-01-09)
När jag nu i sista stund läser planen finner jag ett delvis häpnadsväckande innehåll.
Mina upprörda synpunkter gäller i första hand de planerade förändringar
som berör bebyggelse från Näsuddsvägen och längs Djursgravsvägen.
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Djursgravsvägen ska lämnas utanför denna aktuella detaljplan. Jag vill kommentera
den förmodade demolering av den naturmiljö som finns i dag och som breder ut sig från
Näsuddsvägen mot Djursgraven, denna naturliga havsvik med stort fågelliv.
Från Djursgraven, och backen upp mot Näsuddsvägen där till och med höghus kan
komma att byggas, försvinner en viktig oas för fågelliv som finns här. Lyssna på
försommaren och hör alla arter som häckar här. Det är en upplevelse att skåda naturen
i sin praktfullhet.
Husen längs Sjöbackestigen kommer att minska rejält i värde med dessa vakande
kolosser, som höghus etc. inpå sig. Här får således inte ske någon förändring med ny
bebyggelse och dess medföljande störande och med dess utökade trafik.
Enligt sägen var Sjöbackestigens hus en gång tvungna att byggas på stolpar för att
naturen skulle kunna återställas utan synliga ingrepp vid en framtida avveckling. Det
vill jag kalla miljötänkande. Följ den andan!
Hela vårt närområde i Danvikshagen är unikt i dess öppenhet. Människorna här
älskar sin miljö i nuvarande tillstånd. Förstör inte för oss! Den aktuella planläggningen
uppvisar i detta fall ett starkt mått av arrogans i sin utformning.
Jag vill härför skarpt protestera mot delar av innehållet i kommunens planläggning av
Stjärnhom 5:37! Det borde inte behöva gå till ett överklagande i sinom tid.
Kommentar: Se sammanfattningen för svar om flerbostadshus. Största
fördelen med att bygga på pålar är sannolikt att området är väldigt kuperat. De
områden som föreslås bebyggas i detaljplanen är betydligt mindre kuperat än
husen vid Sjöbackestigen.

Privatperson (2022-01-09)
Varför förstöra en villaidyll?
Återigen har vi möjlighet att yttra oss ang nybyggnationen runt Näsuddsvägen.
Själv bor jag på Tångvägen, så vi börjar där. Som vi tidigare skrivit är det väldigt
mycket liv på gatan, i form av lekande, cyklande barn. Många har husdjur som också
vistas ute på gatan.
Alla som ska till busshållplatsen på Sundavägen passerar förbi här. Så det är alltså en
skön blandning av människor och djur, stora som små. Hur kan man komma på att
göra en genomfartsled på denna gata. Det är helt absurt att över huvud taget lägga
fram ett sånt förslag.
Jag vill ha svar av er vem som tar ansvaret för att dessa människor och djur inte blir
påkörda av bilarna som ni kommer att leda in här på vägen. Alla vi som bor här har
köpt våra villor av den anledningen att det är just ett lugnt villaområde, där vi kan vistas
utanför våra hus utan att riskera att bli påkörda.
Er anledning att göra en genomfartsled är att få ner hastigheten på Näsuddsvägen.
Men det känns bara som en dålig ursäkt. Det finns massor av sätt att sänka
hastigheten på en väg. Ang bebyggelsen som ni har tänkt er känns inte som någon bra
idé. Vi människor behöver grönområden runt om oss för att må bra. Varför ta bort det
som uppskattas så mycket. Oxelösund har massor av yta som ni skulle kunna bygga
på, utan att trampa på oss och rasera den vackra natur som vi njuter av dagligen.
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Grannar och vänner i området är väldigt ledsna och oroliga. Vi försökte hitta något
positivt med det hela, men det finns absolut inget.
Ni i kommunen är folkvalda av oss så ni borde lyssna på och ta hänsyn till att så många
människor far väldigt illa av ert beslut. Jag hoppas att ni tar en runda till och funderar
på ert beslut ang det här bygget. Läs och begrunda alla kommentarer som vi skickat in
till er.
Kommentar: Se svar om Tångvägens förlängning i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-09)
Vill med detta brev än en gång protestera med det bestämdaste att förlänga
Tångvägen och göra en fyrvägskorsning mot Täppstigen samt Näsuddsvägen!
Har fortfarande inte fått något svar om hur ni tänker er när det är vinter och vi har stora
snövallar längs Tångvägen på båda sidor och när det dessutom står bilar längs vägen
med vänner som är på besök hos oss boende här på gatan? Att då öppna upp gatan
för genomfartstrafik kan i det läget inte vara en säker och vettig trafiksituation. Vi
saknar fortfarande trottoarer och det är många som går eller cyklar till bussen längs
Tångvägen och Krabbvägen. Många mindre skolbarn använder också Tångvägen och
Krabbvägen med sina små kickbikes när dom ska till Peterslundsskolan så det låter
väldigt farligt att utsätta dessa barn för större trafikintensitet.
Ni säger att det saknas trottoarer på Näsuddsvägen men det gör det ju på Tångvägen
och Krabbvägen också samt att det är smalare väg jämfört med Näsuddsvägen!!!!!
Händer ju även att barnen är ute och leker på gatan mellan dessa parkerade bilar och
vi som bor här känner ju väl till detta men hur skall dessa barn skyddas vid
genomfartstrafik? Vore väl bättre att de nya husen längs Tångvägen åker in från
Näsuddsvägen och att ni gör en smal cykel och gångväg in till Tångvägen.
Tycker också att det känns väldigt tråkigt för boende på Klippvägen som kommer att få
ett höghus tätt inpå deras tomter. Vi bor ju här ute för att kunna njuta av naturen samt
de grönområden som finns i vår närhet. Det räcker väl att ni har förstört för de stackars
boende som har sina hus på Örnvägen!!!
Kommentar: Se svar om Tångvägens förlängning i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-09)
Jag motsäger mig planen.
Djursgraven område 45 och utterkärret område 55 är utsedda till grönområden enligt
Översiktsplan 2030, Djursgraven har viktiga naturvärden som bör bevaras
oexploaterat. Översiktsplanen att gröna kilar mellan områden bör bevaras bibehållas
och förstärkas.
Det är ett sammanhållet stråk för växter och djur mellan områden.
Översiktsplanen säger att spridningskorridorer för djur och växter och nyckelbiotoper
ska beaktas vid planering. Att vid planering I tätortsnära grönområden ska särskild
hänsyn till bebyggelses placering tas, så att naturkaraktären behålls och inte
fragmenteras utan en sammanhängande grönstruktur tryggas.
Flera punkter krockar med översiktsplanen och bör ej genomföras. Det är ett rikt
fågelliv i viken Vi ska ta hänsyn till djur och natur, Grönska mellan områden mår vi bra
av och gör Oxelösund till den stad vi tycker om.
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Kommentar: Planområdet ligger mellan område 45 och 55 i Översiktsplanen
och ingår i så kallad Stadsbygd som bedömts lämplig att exploatera. Området är
inte heller utpekat som en grön kil vilka också redovisas i Översiktsplanen.

Privatperson (2022-01-09)
Jag motsäger mig planen Stjärnholm 5:37, den strider mot översiktsplan 2030,
beslutad av kommunfullmäktige som är en naturvårdsplan för Oxelösunds fastland
I översiktsplanen finns två områden, Djursgraven område 45 och utterkärret område
55, dessa är grönområden som bör bevaras. Djursgraven har viktiga naturvärden som
bör bevaras och förstärkas. Området utgör en kil som bildar ett stråk med grönska och
natur som tillåter att djur och växter får ett samband.
Spridningskorridor för djur och växter och nyckelbiotoper ska beaktas vid planering i
tätortsnära grönområden ska särskild hänsyn till bebyggelses placering tas, så att
naturkaraktären behålls och inte fragmenteras utan en sammanhängande grönstruktur
tryggas, allt från översiktsplanen 2030
Det genomfördes en hållbarhetsbedömning för faktorerna levande skogar ock ett rikt
djurliv i Djursgravskilen finns Ekoxe och Näktergal. Detaljplan Stjärnholm 5:37 står i
strid med översiktsplanen så ska den ej genomföras Får vår del, att få ett
flervåningshus 35 m fån oss är inte godtagbart.
Kommentar: Planområdet ligger mellan område 45 och 55 i Översiktsplanen
och ingår i så kallad Stadsbygd som bedömts lämpligt för förtätning. Området är
inte heller utpekat som en grön kil vilka också redovisas i Översiktsplanen.
Oavsett var i Oxelösund det planeras kommer bebyggelse hamna närmare än
35 meter från befintliga bostäder. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer det som rimligt.

Privatperson (2022-01-10)
Trä- och växtinventering är gjord men hur är det med djurinventeringen? I området
finns rödlistade ”ekoxen”. Har hänsyn tagits till detta? Dessa träd är syrebildande (O2)
och behövs. Parkeringen vid flerfamiljshuset är i underkant och samma problem som
vid ”Kråkan” är troligt. Trots att det finns både garage och p-platser i området (kråkan)
är Näsuddsvägen vid området fullt av bilar även i gathörnen och utgör en trafikfara.
Alternativ: Området höger sida Danviksvägen där man kalhuggit beroende på
granbarkborre. Där finns dessutom mark för eventuell ytterligare byggnation. Närheten
till busshållplats och skola (Nyponvägen och Peterslundsskolan). Andra alternativ är
Ramdalshöjden, Frösängsvägen och villabacken där man rivit flera bostadshus. Varför
inte använda dessa platser först??
Kommentar: Naturvärdesinventeringen följer svensk standard, även djur ingår i
denna. Parkeringsfrågan behandlas i sammanfattningen under rubriken
Byggrätt för flerbostadshus.
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Privatperson (2022-01-10)
Byggnaderna kring Södra området består enbart av en- och tvåvåningshus. Att bygga
flerfamiljshus i 4 våningar passar inte in i naturen och området. Det blir ett totalt stilbrott
och avvikelse i området jämfört med övrig bebyggelse.
Södra området är ett öppet och omtyckt rekreations- och promenadområde. Ett
grönområde för hela Oxelösund. Att bygga ett flerfamiljshus på det lilla avgränsade
området anser jag är helt fel planerat.
De grönområden som finns inom Södra området kommer att försvinna till byggnationer
och parkeringar. De parkeringar som är planerade är långt ifrån tillräckliga. Parkering
kommer att ske utefter gatan. (Se problemen vid Kråkan)
Jag förväntar mig att mina synpunkter beaktas vid planeringen av byggnation Södra
området.
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-10)
Förslaget att förlänga Tångvägen som gata avslås helt! Ett sådant genomförande skulle
medföra att Tångvägen – Krabbvägen blir en genomfartsled Näsuddsvägen –
Sundavägen. Icke önskvärt!
Gör en gång och cykelväg för att förhindra många olyckor! En gatuanslutning skulle
även locka till trafik Tångvägen över gång- och cykelvägen till Snäckvägen något som
redan sker idag!
Bebyggelse längs Djursgravsvägen olämplig då utrymmet för en bra placering ej finns.
Området är för smalt för att rymma både fastighet, gångväg till huset, cykelparkering
samt plats för 1½ bil per lägenhet samt eluttag för billaddning. Avståndet till gång och
cykelvägen Danviksvägen Vallsund för smal för att förhindra avskilt boende utan insyn.
Bygg på Ramdalshöjden!!!
Kommentar: Se svar om flerbostadshus och Tångvägens förlängning i
sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-10)
Ang Tångvägens förlängning: Att man skulle få en fördel att komma ut på Sundavägen
från fastigheten närmast Näsuddsvägen är obefintlig, mot att få in 100-tals fordon
dagligen från Näsuddsvägen, bilar med hög hastighet, trimmade mopeder, motorcyklar,
dessa kommer tacksamt åka denna förlängning! Alltså ett dåligt utbyte / förslag,
dessutom försämring av samverkan. Detaljplanen kommer även att slå ut ett rikt
fågelliv. Lämna Tångvägen i fred då ingen boende är positiv till förslaget.
Kommentar: Se svar om Tångvägens förlängning i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-10)
Jag ifrågasätter starkt det intensiva byggandet som under senaste tiden skett i vår
vackra kommun. Det unika med vår stad är tillgängligheten till de naturnära värdena
som vår omgivning erbjuder. Fortsätter det att bebyggas på varenda till synes
’lediga/oanvända’ mark kommer vi snart bygga oss ifrån det som tidigare var attraktivt
med Oxelösund – stadsbyggnad och natur i balans.
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När jag nu fick reda på att det finns planer på att utöka bebyggelsen längs med
Näsuddsvägen/Tångvägen kände jag att det var dags att uttrycka min åsikt att jag
vänder mig emot denna plan på grund av ovanstående argument.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att
tillgängligheten till natur är ett stort värde i Oxelösunds kommun. I västra
Oxelösund bedöms dock att tillgången till natur är fortsatt mycket god.

Privatperson (2022-01-10)
Finns det möjligheter att ta hänsyn till det betydande och särpräglade värde som
utvecklats i Oxelösund med att säkerställa grön- och skogsområden? Med ambitiösa
byggplaner kommer delar av detta lokala mervärde för alla att minska. Hur säkerställer
vi att detta egna mervärde i Oxelösund med påtagliga skogs- och grönområden behålls
och skyddas?
Går det att finna ”grönare” alternativ för Stjärnholm 5:37 som mer passar de värden
som är förknippade med Oxelösund?
Kommentar: Frågor av denna karaktär hanteras bäst i Översiktsplanen.
Oxelösunds kommuns Översiktsplan antogs 2018 av Kommunfullmäktige.

Danfrid Ekonomiska Förening (2022-01-10)
Danfrid Ekonomiska Förening äger fastigheten Stjärnholm 1:129 angränsande till det
aktuella planområdet. Vi lämnade i somras in synpunkter på planen och dessa kvarstår
dvs att vi anser att det är viktigt att karaktären i området bibehålls innebärande att vi
anser att ett hyreshus med höjd av 15 meter inte alls passas in i området och är direkt
olämpligt. Vidare skrev vi i somras att det var anmärkningsvärt att kommunen går ut
med samråd under en tid då folk har ledigt. Nu upprepar kommunen samma förfarande
genom att lämna ut planen för granskning under jul- och nyårshelger. Vi är förvånade
över att kommunen inte beaktat detta utan på nytt ger oss sakägare kort om tid att
inkomma med svar när det dessutom är ledigheter för berörda medlemmar mfl.
När vi nu går igenom planen och dess innehåll vill vi vidare lämna följande synpunkter.
Enligt naturvärdesinventeringen (Calluna, 2020) utgörs planområdet för detaljplan
Näsuddsvägen/Tångvägens norra och mellersta delar av sumpmark. Utterkärret och
Träskbacken ligger nordväst om planområdet och består av delvis orörd natur med
stort inslag av sumpmark. Områdena har högt naturvärde och bör bevaras, vilket också
fastställs i Oxelösunds översiktsplan (Oxelösunds översiktsplan 2030, 2018). Dessa
områden gränsar till planområdet.
Föreningen hävdar att en av de sista kvarvarande spridningsvägarna för djur mellan
Västra Oxelösunds norra och södra delar, då inte minst för de rikligt förekommande
groddjur som observerats i planområdets södra del riskerar att försvinna. Föreningen
anser vidare att fältinventeringen i naturvärdesinventeringen som utfördes 25 november
2020 (Calluna, 2020) inte har kunnat registrera dessa fynd på grund av tiden på året då
inventeringen gjordes. Området från Djursgraven upp och in i planområdets södra del
bedöms av Skogsstyrelsen ha hög markfuktighet (SKS, skogliga grunddata
markfuktighet, Skogsstyrelsen) varför en exploatering i detta område kommer att utgöra
en barriär för de djur som kräver en sådan livsmiljö.
Kommunen har inte redovisat förekomsten den stora populationen av groddjur i
områdets södra del eller hur de kommer att påverkas av föreslagen markanvändning.
Inte heller har någon konsekvensbedömning eller eventuella samband mellan
groddjuren i sumpmarkerna norr och nordväst och söder om planområdet redovisats.
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Kommunen har enligt planhandlingarna inte heller utrett och redovisat djurs migration i
nord-sydlig riktning. Föreningen vill ytterligare understryka vikten av en spridningskorridor för djur mellan de gröna kilarna i öst-västlig riktning, fastställt i Oxelösunds
översiktsplan (Oxelösunds översiktsplan 2030, 2018) och våtmarken/kusten vid
Djursgraven. Föreslagen markanvändning och planområdets utformning skapar en
fysisk barriär vilket stänger denna spridningsväg mellan norra och södra Oxelösund då
befintlig bebyggelse idag omöjliggör andra vägar för djuren förflytta sig. Föreningen
anser att dessa osäkerheter innebär att planen medför betydande miljöpåverkan och att
en miljökonsekvensbeskrivning skulle ha upprättats för att utreda dessa frågor, oaktat
genomförd revidering av planområdets utformning. Planerna för ”kvarteret Kajan” med
vägen på ena sidan och det branta Utterberget på andra sidan skapar en ”propp”, vilket
inte kan kompenseras av mer naturmark öster om kvarteret.
Enligt Miljöbalken ska värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska
mångfalden ska bevaras. Föreningen menar att planen inte kan antas i dess nuvarande
form då uppgifter om ovan beskrivna förhållanden inte har redovisats i
planhandlingarna.
Kommentar: Det är inte Naturvärdesinventeringen som konstaterat att det är
sumpmark utan det har gjorts av Skogsstyrelsen under början av 1990-talet.
Aktualiteten är oklar.
Område 45 i Översiktsplanen (Utterkärret) gränsar till planområdet och är markerat
som grönområde. Värdet av det har dock inte utretts i arbetet med att ta fram
översiktsplanen. I Naturvårdsplan för fastlandet har det angetts ha ”vissa värden”.
Det är också utpekat som del av en grön kil. Att det gränsar till planområdet är
dock inget hinder i sig. Planområdet ligger i sin helhet inom område 4 – Danvik
Vallsund och utpekat som lämpligt för förtätning.
Naturvärdesinventeringen är utförd i enlighet med svensk standard för
naturvärdesinventeringar. Förutom fältinventering från Calluna AB som gjordes
under senhösten 2020 använder sig kommunen också av rapporterade fynd i
Sveriges Lantbruksuniversitets Artportal. I Artportalen finns endast ett rapporterat
fynd av grod- och kräldjur i anslutning till, men inte inom planområdet under de
senaste 20 åren, skogsödla i anslutning till fastigheten Skogsduvan.

Privatperson (2022-01-10)
Vi känner stor sorg att detta fina område ska bebyggas med flervåningshus då det inte
alls passar in med omgivningen runtomkring. Det skulle förstöra lugnet och naturen
här för oss som valt att betala stora summor pengar för att få bo lite mer avsides.
Flerfamiljshus tillhör ett mer centralt läge och inte i ett villa- och radhusområde.
Kommer våra (vi som bor angränsande bebyggelsen) synpunkter överhuvudtaget att
ha en betydande roll för er? Genom att ha läst ett flertal synpunkter samt kommentarer
från er känns det som att våra synpunkter kvittar!
Vi vill inte att det ska byggas här! Betyder inte vår vilja något alls? Oxelösund som alltid
har haft sådan fin natur förstörs bara mer och mer för varje år. Snart är det bara ett
minne blott.
Kommentar: Se svar om flerbostadshus i sammanfattningen.

Privatperson (2022-01-10)

Platsen ni har projekterat för exploatering är en mycket viktig plats för djur och natur.
När en naturvärdesinventering gjordes hittades 3 arter som omfattas av
artskyddsförordningen, detta visar hur viktig denna gröna yta är för naturen men även
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djuren. Under somrarna är det väldigt mycket grodor i området, vilka är fridlysta.
Enligt naturvärdesinventeringen som gjordes i området så har man också hittat
skogsödla, även den är fridlyst i hela landet. Förutom dessa djur så hittade man också
flera naturvårdsarter. I området finns även väldigt många rådjur. På grund av detta
motsätter jag mig exploatering av området.
Kommentar: De observationer av arter som gjorts i området har inte varit i de
delar där exploatering nu föreslås.

Privatperson (2022-01-10)
Plan Stjärnholm 5:37 bör inte genomföras, den strider mot Översiktsplan 2030.
Naturvårdsplan för Oxelösund Område 45, nedre näsuddsvägen, Djursgraven och
område 55. Utterkärret, dessa områden är utsedda till grönområden o ska ej
exploateras. Gröna områden måste bevaras för biologisk mångfald
Översiktsplaner säger att gröna kilar ska bevaras och förstärkas
Djursgraven har viktiga naturvärden, jag har sett Ekoxe flertal gånger.
Översiktsplanen 2030 säger att spridningskorridorer för djur, växter och
nyckelbiotoper ska beaktas vid planering. FÖRSTÖR INTE VÅRAN NATUR!!
Vid planering i tätortsnära grönområden ska särskild hänsyn till bebyggelses
placering tas, så att naturkaraktären behålls och inte fragmenteras utan en
sammanhängande grönstruktur tryggas. Kommunens visioner planer och åtaganden
ska fullföljas enligt Översiktsplan 2030 Många punkter stämmer ej överens med
översiktsplanen och bör därför ej genomföras. Görs det misstag nu så kan det ge
långvariga konsekvenser för framtiden. En del av Oxelösunds charm är nära till naturen
och att det finns grönområden mellan bostadsområden. Se till vår grannkommun som
vuxit i rask takt och grönområden försvunnit, det är ett skräckexempel, Protesterar!
Kommentar: Planområdet ligger mellan område 45 och 55 i Översiktsplanen
och ingår i så kallad Stadsbygd som bedömts lämplig att exploatera. Området är
inte heller utpekat som en grön kil vilka också redovisas i Översiktsplanen.

Privatperson (2022-01-10)
Jag protesterar mot kommunens plan Stjärnholm 5:37
Gällande Tångvägen, Näsuddsvägen samt höghus på Djursgravsvägen. Jag tycker
INTE att höghus och hyreshus passar in i villaområde. Ett bättre förslag är att bygga på
Villabacken. Nära till centrum med all service och kommunikation ur miljöhänseende.
Låt gjuta ett betongtak över hela bangårdsområdet då frigörs många kvm för all sorts
byggnation. Tips; Titta på De Gaulleflygplatsen i Paris
Kommentar: Se svar om byggrätten för flerbostadshus i sammanfattningen. Att
däcka över bangården i centrum är inte lämpligt varken ur säkerhets eller
ekonomisk aspekt även om det är en intressant tanke.
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Myndigheter

Lantmäteriet (2021-12-23)
GRUNDKARTAN
Registerbeteckningar för befintliga fastigheter finns fortfarande inte redovisade i
plankartan. Namn på vägar kan skrivas ut på plankartan. Detta bör åtgärdas.
Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar: Registerbeteckningar och gatunamn är nu införda i plankartan.

Länsstyrelsen (2021-01-10)
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2021-08-19 framfört synpunkter
avseende miljökvalitetsnormer, trafiksäkerhet samt risk för översvämning. Dessa
synpunkter har till viss del beaktats i granskningsförslaget men det finns kvarstående
frågor enligt nedan som måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen
inte ska överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen, med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden.

Miljökvalitetsnormer - vatten

Vid planläggning ska miljökvalitetsnormerna (MKN) i 5 kap. miljöbalken följas.
Länsstyrelsen kan inte se att planförslaget redovisar hur detaljplanen ska genomföras
för att följa MKN vatten. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget behöver
kompletteras i denna del och tillföras den information som beskrivs i den
dagvattenutredning (WSP 2021-09-22) som tagits fram. Planbeskrivningen behöver
tillföras en beskrivning av naturligt och tekniskt avrinningsområde samt en redogörelse
för berörda vattenförekomster och deras MKN och hur de kan komma att påverkas och
vilka eventuella åtgärder som krävs för att följa dem.
Av dagvattenutredningen framgår att föroreningsmängderna från planområdet kommer
att öka vid ett genomförande av föreslagen exploatering. För den södra delen bedöms
föreslagna dagvattenåtgärder vara tillräckliga men för den norra delen kommer
föroreningshalten att öka även om de föreslagna åtgärderna genomförs. Kommunen
har bedömt sannolikheten för att Aspafjärden skulle nås av ökade föroreningsmängder
som låg men motivering till denna bedömning saknas.
Planområdet består i södra delen av urberg och i norra delen av lera och torv och
möjligheterna till infiltration är begränsade. Genomsläpplighetskartan från SGU
(dagvattenutredningen, figur 4) visar att området har låg till medelhög genomsläpplighet
och där ny bebyggelse planeras är den huvudsakligen låg. Dessa förutsättningar
behöver beaktas vid utformning av dagvattenhanteringen inom planområdet.
Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna dagvattenhanteringen med svackdike och
infiltration i grönyta är tveksam då det inte finns möjlighet att dränera ytorna. Det är
även oklart om det höjdmässigt är möjligt att avleda dagvattnet från det södra
planområdet till befintliga dagvattenledningar och om dessa har tillräcklig kapacitet.
Dagvattenhanteringen får inte innebära att föroreningar sprids till mark, yt-, grund- och
kustvatten och att MKN vatten försämras. Länsstyrelsen anser därför att följande
behöver utredas vidare inför antagande:
• Möjlig rening nedströms utredningsområdet för att klarlägga om den ökade
föroreningshalten påverkar MKN för Aspafjärden.
• En geoteknisk utredning och mätning av grundvattennivåer för att klargöra
förutsättningarna för infiltration.
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• Möjligheten att avleda dagvattnet från det södra planområdet till befintliga
dagvattenledningar.
Se även synpunkter avseende dagvatten i avsnitt om risk för översvämning.

Risk för översvämning

Dagvattenutredningen visar att delar av planområdet ligger inom områden som riskerar
att översvämmas vid skyfall. När planområdet exploateras kommer en av vattnets
flödesvägar att försvinna och befintliga lågpunkter i att byggas bort.
Ett genomförande av detaljplanen får inte medföra att den nya bebyggelsen tar skada
eller riskerar att orsaka skada på närliggande områden vid skyfall. Länsstyrelsen anser
därför att det är av stor vikt att kommunen redovisar hur dagvattenhanteringen ska
lösas och att planförslaget säkerställer utrymme på plankartan för de i
dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna. Med tanke på risken för översvämning
och klimatförändringar är det också av stor vikt att området höjdsätts på lämpligt sätt
och att detta regleras med planbestämmelser samt att framkomligheten till området
säkerställs.
Länsstyrelsen konstaterar att utrymme för de föreslagna infiltrationsstråken utmed
Näsuddsvägen och Djursgravsvägen säkerställs på plankartan. Det är däremot oklart
om allmän plats GATA har dimensionerats så att det finns plats för ett
infiltrationsstråk/växtbädd eller om detta ska placeras inom kvartersmark. Det är även
oklart om svackdiket ska placeras inom allmän plats NATUR eller inom kvartersmark.
Planförslaget behöver därför förtydligas i dessa delar. I det fall skyddsåtgärderna ska
placeras inom en enskild tomt på kvartersmark så behöver kommunen säkerställa
genomförandet med en bestämmelse om villkor för bygglov/startbesked. Kommunen
behöver dessutom redogöra för risken för översvämning av områden nedströms då
befintliga lågpunkter i planområdet byggs bort.

Upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning
11 kap. miljöbalken (1998:808) MB, Vattenverksamhet

Kommunen har i samrådsredogörelsen framfört att syftet med det dike som föreslås
anläggas mellan Näsuddsvägen och bebyggelsen inte är att markavvattna utan att
bistå med hanteringen av dagvatten. Kommunen har därför bedömt att det inte är att
betrakta som markavvattning i miljöbalkens mening.
Då delar av föreslagen exploatering sker inom område med sumpskog bedömer
Länsstyrelsen det som troligt att det finns behov av att avvattna marken för att varaktigt
göra den lämplig för bebyggelse. Länsstyrelsen vill därför påminna om att det krävs
både dispens och tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för åtgärder som utförs för att
avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för
att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med
åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats avseende dagvatten med
utgångspunkt i den dagvattenutredning som tagits fram till detaljplanen.
Svackdikets funktion är primärt att avleda dagvatten till lågpunkten norr om
planområdet men genom utformningen kan det även ges viss
infiltrationsförmåga. Markens genomsläpplighet var känd vid tillfället för
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dagvattenutredningen och har tagits i beaktande i den. Den har också bekräftats
i en geoteknisk utredning.
Höjdsättning av området har varit med i detaljplanen från samrådsversionen i
form av att lägsta nivå för färdigt golv ska vara minst 0,2 meter över
angränsande gatas höjd, mätt vinkelrätt mot entré. Detta innebär att utifrån
dagens höjd på Näsuddsvägen kommer tomter behöva höjas ungefär 0,7 - 1,2
meter där byggnad ska placeras. Utöver det har bestämmelse om tomtens
utformning införts för att motverka översvämning och underlätta avledning av
dagvatten. Tomt ska utformas så att marken lutar från byggnaderna.
Framkomligheten bedöms
För det södra området har ledningsnätets kapacitet bedömts tillräckligt av
ledningsägaren givet att de i dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna
vidtas.
En geoteknisk utredning har genomförts. Området bedöms möjligt att bebygga
ur stabilitets-, grundvatten- och sättningsperspektiv.
Plankartan har kompletterats med plats för diken i enlighet med
dagvattenutredningens förslag.
Oxelösunds kommun har bedömt att eftersom kvartersmarken norr om
Tångvägens förlängning, framför allt i kvarteret Skogsduvan, kommer att
behöva höjas i enlighet med planbestämmelser och dagvatten ledas förbi
tomterna i dike kommer behovet av att avvattna marken minska.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har 49 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden
med synpunkter på planförslaget har bemötts med kommentarer ovan.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:
•

Redaktionella ändringar och förtydliganden.

•

Planförslaget har kompletterats med en geoteknisk utredning vilken påvisar att
området är byggbart ur grundläggnings-, stabilitets- och sättningsperspektiv.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda
•

Synpunkter på Tångvägens förlängning och byggrätten för flerbostadshus har
inte blivit tillgodosedda. En stor andel av de som yttrat sig har varit negativa till
förslaget med förläning av Tångvägen och nytt flerbostadshus längs
Djursgravsvägen.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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1 Bakgrund
Oxelösunds kommun avser att omvandla ett skogsområde vid Näsuddsvägen och
Tångvägen i Oxelösund till ett bostadsområde. Projektområdets läge framgår av figur
1. Området omfattar del av fastigheten Stjärnholm 5:37.
Längsmed Näsuddsvägen avser man att anlägga ett avvattningsstråk för bortledning
alternativt infiltration av nederbördsvatten.
Projektet är i ett detaljplaneskede.

Figur 1. Ungefärligt läge för aktuellt projektområde markeras med röda linjer. Norr är uppåt i
bilden.
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2 Utredningsobjekt
Objekt för denna utredning utgörs av planerat bostadsområde inklusive planerat
avvattningsstråk längsmed Näsuddsvägen.
Områdets planerade utformning framgår av planritningen tillhörande MUR/Geo [1].
Det planerade avvattningsstråket längsmed Näsuddsvägen markeras på ritningen med
grå färg.
Området är uppdelat i tre planerade bostadskvarter; Skogsduvan, Ringduvan och
Turturduvan.
Området är tänkt att bebyggas med flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus med en högsta nockhöjd på 8 m. Källare kommer inte tillåtas.

3 Syfte
Syftet med föreliggande utredning är att ge svar på följande frågor:
1. Hur är marken inom projektområdet uppbyggd?
2. Är det lämpligt/möjligt, ur ett stabilitets-, sättnings- och
grundvattenperspektiv, att bebygga området?
3. Kommer det gå att infiltrera nederbördsvatten längsmed planerat
avvattningsstråk vid Näsuddsvägen samt inom övriga delar av
projektområdet?

4 Begränsningar
Denna handling är ett inledande projekteringsunderlag och behandlar endast
rekommendationer och anvisningar för det fortsatta detaljplanearbetet samt för den
inledande projekteringen av det planerade bostadsområdet.

5 Underlag för utredningen
Underlag för utredningen utgörs av:
[1] Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Näsuddsvägen/Tångvägen,
Oxelösund, Geoteknisk undersökning för planerat bostadsområde. Handling
upprättad av AFRY, uppdragsnummer 214519, daterad 2022-04-12.
Handlingen benämns i denna PM som MUR/Geo.

6 Geotekniska förhållanden
6.1 Jordlager och berg
Ingående redovisning av jordlagerförhållanden framgår av sektionsritningen
tillhörande MUR/Geo.
Den naturligt avsatta/bildade jorden inom projektområdet består huvudsakligen av ca
0 – 2 m TORRSKORPELERA följt av ca 0 – 7,5 m LERA samt därunder ca 0 – 1 m
FRIKTIONSJORD avsatt på BERG. Inom kvarteret Skogsduvan överlagras leran av ca
0,5 m TORV och ca 1,5 m GYTTJA.
Inom den norra samt västra delen av projektområdet så överlagras den naturligt
avsatta/bildade jorden av ca 0 – 1,5 m FYLLNING bestående av sten, grus, sand och
humus.
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Berg har påträffats alternativt bedöms förekomma på ett djup om ca 0,5 – 11 m under
nuvarande markyta inom området.

6.2 Grundvatten
Grundvatten förekommer i friktionsjorden inom området (övervägande slutet
grundvattenmagasin). Trycknivån för grundvattnet kan antas ligga ca 0,5 – 1 m under
nuvarande markyta.
Temporärt, och då främst i samband med nederbörd, så kan vatten även förekomma i
fyllningen ovanför den naturligt avsatta/bildade jorden. Vid kraftig och/eller ihållande
nederbörd så kan vattnet i fyllningen nå ända upp till markytan.

7 Planerat bostadsområdes genomförbarhet
7.1 Stabilitet
Stabiliteten inom området är tillfredsställande under rådande förhållanden. Om
området bebyggs så bedöms detta i nuläget inte kunna medföra någon påtaglig
försämring av områdets stabilitet. Projektområdet bedöms därför som möjligt att
bebygga ur ett stabilitetsperspektiv.

7.2 Sättningar
Jorden inom projektområdet består till stor del av vanligen sättningsbenägna material i
form av torv, gyttja och lera. Sättningsegenskaperna för dessa material har dock inte
bestämts i den utförda undersökningen. Så det går i detta skede inte att bedöma hur
stora sättningar som eventuellt skulle kunna uppstå inom området om detta bebyggs.
Men om det skulle visa sig behövas så kan dock sättningar hanteras och motverkas
genom diverse olika åtgärder såsom pålning av byggnader, urgrävning, användning av
lättviktsmaterial som fyllning inom området eller förändring/förbättring av jordens
sättningsegenskaper via exempelvis förbelastning eller (i värsta fall)
bindemedelsinblandning. Så även om det i nuläget alltså inte går att bedöma hur stora
sättningar som eventuellt skulle kunna uppstå så bedöms området ändå som möjligt
att bebygga ur ett sättningsperspektiv.

7.3 Grundvatten
Djupet till den vattenförande friktionsjorden under leran är överlag relativt stort inom
området. Om inte lerlagret punkteras så bedöms det därför som osannolikt att
grundvatten från friktionsjorden skulle komma att tränga upp och på något sätt kunna
påverka bebyggelsen inom området. Ur ett grundvattenperspektiv bedöms det därför
som möjligt att bebygga projektområdet.

7.4 Övrigt
Att det förekommer torv och gyttja inom kvarteret Skogsduvan tyder på att den delen
av projektområdet är en lågpunkt i terrängen och att nederbördsvatten tidigare har
ansamlats där samt troligen fortfarande ansamlas där under långa perioder. Om
kvarteret Skogsduvan ska bebyggas så måste dess höjdsättning och
avrinning/dränering därför anpassas så att större ansamlingar av vatten inte kan
uppstå där. Dränerande åtgärder kommer behöva vidtas för varaktig avvattning av
området. Dränerande åtgärder ska utformas i samråd med en geotekniker då sådana
åtgärder kan bidra till uppkomst av sättningar i torven, gyttjan och leran i området.
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8 Infiltrationsmöjligheter
Marken inom det planerade avvattningsstråket längsmed Näsuddsvägen, samt inom
övriga delar av projektområdet, består huvudsakligen av jord med låg
genomsläpplighet. Möjligheterna till att kunna infiltrera nederbördsvatten inom
avvattningsstråket samt projektområdet som helhet bedöms därför vara mycket små.
Vid projekteringen av avvattningsstråket samt övriga dagvattendiken inom
projektområdet så ska det därför förutsättas att det endast kommer vara möjligt att
avleda dagvatten via dessa.

9 Anvisningar för det fortsatta arbetet
Marken inom kvarteret Skogsduvan är byggbar ur ett geotekniskt perspektiv men
eventuellt inte ur ett ekonomiskt perspektiv. Kostnaderna för eventuella erforderliga
åtgärder för hantering av sättningar och nederbördsvatten kan bli stora för denna del
av projektområdet. En geoteknisk och entreprenadteknisk analys bör därför
genomföras där åtgärdsbehovet samt kostnaderna för de eventuella åtgärderna
bedöms. Analysen bör utföras i detaljplaneskedet. För att kunna genomföra analysen
så kommer kompletterande geotekniska undersökningar i form av kolvprovtagning,
skruvprovtagning, CPT-sondering samt laborationsarbeten att krävas. För att kunna
genomföra analysen på ett så precist sätt som möjligt så måste ett förslag på
områdets utformning och höjdsättning tas fram innan analysen påbörjas.
En förnyad bedömning av stabilitets- och sättningsförhållanden inom hela
projektområdet ska utföras när ett förslag på områdets utformning samt höjdsättning
har tagits fram. För kvarteren Ringduvan och Turturduvan kan denna bedömning
utföras efter detaljplaneskedet. Kompletterande geotekniska undersökningar kan
komma att krävas för att bedömningen ska kunna utföras.
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SAMMANFATTNING
WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att ta fram en dagvattenutredning för en detaljplan i
Oxelösunds kommun. Området som utreds består idag av skogsmark samt gång- och cykelvägar. Den
nya bebyggelsen föreslås bestå av tomter med villor, radhus, kedjehus i norr samt flerfamiljshus i
söder. Tomterna föreslås längst med befintlig infrastruktur, med närhet till kollektivtrafik, skolor, havet
och naturen. Områdets mellersta del planeras att även i framtiden utgöras av skog. En förlängning av
Tångvägen planeras, genom området ut till Näsuddsvägen.
Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka och presentera hur den planerade utbyggnaden i
området kommer påverka dagvattenflödena och flödesvägarna inom och ut från utredningsområdet.
Dagvattenutredningen uppskattar även föroreningshalterna och -belastningen från områdets
dagvatten, idag och efter de planerade förändringarna. Lämpliga åtgärder för en hållbar, framtida
dagvattenhantering föreslås avslutningsvis.
Mottagare för dagvattnet från områdets norra delar är ytvattenförekomsten Aspafjärden, norr om
utredningsområdet. Mottagare för områdets södra delar är ytvattenförekomsten Marsviken, belägen
söder om utredningsområdet.
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten, i form av infiltration av tak- och
regnvatten i gröna ytor, avledning och rening av dagvatten i infiltrationsstråk och ett svackdike.
Utkastare kan användas för att leda bort takvatten, ut över en grön yta där det kan infiltrera. Tomter
höjdsätts så avrinning kan ske ut mot infiltrationsstråk, där dagvattnet kan fördröjas och renas.
Infiltrationsstråk föreslås längs med Näsuddsvägen och Djursgravvägen. Längs förlängningen av
Tångvägen föreslås infiltrationsstråk eller växtbäddar. Genom förlängningen av Tångvägen samt nya
infartsvägar från Näsuddsvägen föreslås trummor för att dagvattnet ska kunna ha en flödesväg genom
infiltrationsstråket utmed Näsuddsvägen.
Exploateringen enligt plankartan kommer innebära fler hårdgjorda ytor i området, vilket gör att
dagvattenflödena kommer öka. Även föroreningshalterna och -mängderna kommer öka.
Dagvattenutredningen föreslår dagvattenåtgärder för att fördröja och rena dagvatten till den nivå som
ses vid befintlig situation. För den södra delen av utredningsområdet beräknas de föreslagna
dagvattenåtgärderna klara detta. För utredningsområdets norra del uppskattas halterna och belastningen av bland annat fosfor och kväve bli högre jämfört med befintlig situationen, även efter
implementering av dagvattenåtgärder. Om denna ökning når fram till Aspafjärden eller om dagvattnet
kommer renas ytterligare på vägen är inte klarlagt.
Exploateringen innebär även att en befintlig flödesväg i områdets norra del försvinner, vilket innebär
en risk för översvämningar vid skyfall. En noggrann och genomtänkt höjdsättning, tillsammans med
implementering av dagvattenåtgärder, krävs därför för att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering. Exploateringen kommer dock innebära att befintliga lågpunkter byggs bort, vilket
kan innebära negativa konsekvenser för områdena nedströms utredningsområdet.
För att avleda och rena dagvatten från områdets norra delar föreslås ett infiltrationsstråk utmed
Näsuddsvägen. Denna mark bör planläggas som allmän platsmark.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till befintliga
dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart, eftersom marken lutar
norrut.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att ta fram en dagvattenutredning för området
Näsuddsvägen/Tångvägen (del av Stjärnholm 5:37), beläget i Oxelösunds kommun (Södermanlands
län). Dagvattenutredningen ingår i arbetet med en ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen
föreslår exploatering med tomter för villor, radhus, kedjehus i norr samt flerfamiljshus i söder.
Tomterna föreslås längst med befintlig infrastruktur, med närhet till kollektivtrafik, skolor, havet och
naturen. I den mellersta delen bevaras skogsmarken. Utredningsområdet sammanfaller med hela
detaljplaneområdet, vars placering ses markerat i Figur 1.
Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka och presentera hur den planerade utbyggnaden i
detaljplaneområdet kommer påverka dagvattenflödena och flödesvägarna inom och ut från
utredningsområdet. Vidare beräknas föroreningsbelastningen från områdets dagvatten. Områdets
nuvarande och framtida förutsättningar kartläggs och jämförs. Lämpliga åtgärder för en hållbar,
framtida dagvattenhantering föreslås avslutningsvis.

Figur 1. Utredningsområdets placering (röd cirkel) i Oxelösunds kommun. Bildkälla: Länsstyrelsens webbgis (Länsstyrelsen
Södermanlands län, 2021).

2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
DAGVATTENHANTERING

Under de följande rubrikerna beskrivs de krav som finns angående vad dagvattenhanteringen inom
utredningsområdet ska uppnå samt vad dagvattenutredningen ska innehålla.
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2.1

DIMENSIONERINGSKRAV ENLIGT P110

I Svenskt Vatten (2019) i publikationen P110 beskrivs minimikrav när det gäller vilka åtkomsttider för
regn som bör användas vid dimensionering av nya dagvattensystem (se tabell 2.1 i P110). Det
dimensionerande regnet bör ökas med en klimatfaktor. Klimatfaktor storlek bör vara minst 1,25 för
regn med kortare varaktighet än en timme. Utredningsområdet klassas som gles bostadsbebyggelse,
vilket innebär att återkomsttid 2 år för fylld ledning och 10 år för trycklinje i marknivå används.1 Detta
innebär att dagvattensystem dimensioneras för att hantera ett 10-årsregn (inklusive klimatfaktor) utan
uppdämning på gatorna. Enligt P110 ska skyfall hanteras i ytliga system så att skador på byggnader
inte uppkommer.

2.2

VATTENDIREKTIVET OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av EU:s vattendirektiv och
kallas formellt för vattenförekomster. Syftet med vattendirektivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i samtliga vattenförekomster inom unionen. Vattendirektivet är sedan 2004 infört i
svensk lagstiftning genom 5 kapitlet i miljöbalken. Som styrmedel används så kallade
miljökvalitetsnormer (MKN), vilka beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss
tidpunkt. Det finns MKN fastställda för alla vattenförekomster. Sammanfattningsvis innebär
lagstiftningen att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas av en myndighet eller kommun om de ger
upphov till en försämring av vattenmiljön som äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet
ska ha enligt MKN.
I den så kallade Weserdomen prövade EU-domstolen hur MKN ska tolkas och tillämpas i
tillståndsärenden. Havs- och Vattenmyndigheten (2016) har analyserat det nuvarande rättsläget i
Sverige utifrån Weserdomen och efterföljande svenska domar. Sammanfattningsvis gjorde Havs- och
Vattenmyndigheten följande bedömning:
•
•
•
•

Det räcker att en kvalitetsfaktor försämras för att en försämring av statusen ska ansetts ha
skett.
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste innehålla en beskrivning
av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.
Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och kemisk status ska ha samma rättsverkan.
Det är viktigt att det finns ett system för att kunna pröva undantag för vissa verksamheter.

3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Utredningsområdet innefattar hela planområdet, cirka 3,0 ha, beläget i de västra delarna av
Oxelösund, i Oxelösunds kommun (Södermanlands län). Området består mestadels av skogsmark,
förutom två gång- och cykelbanor genom området (en grusad mellan Tångvägen och Näsuddsvägen
samt en asfalterad mellan Näsuddsvägen och Djursgravsvägen). I väst avgränsas området av
vägarna Näsuddsvägen och Djursgravsvägen, se Figur 2. I öst gränsar området till villor belägna
utmed Tångvägen och Klippvägen. Delar av vändplanen i slutet av Tångvägen ligger inom
utredningsområdet. Områdets södra delar består av kuperad terräng med berg i dagen. De norra
delarna utgörs av flackare mark. I de norra delarna finns en sumpskog, där marken är fuktig
(Oxelösunds kommun, 2021).

1

Valet av återkomsttid togs i samråd med Jonny Jakobsson på Oxelö Energi (muntligt 2021-08-27)
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Figur 2. Utredningsområdet placering i förhållande till omkringliggande vägar och befintlig bebyggelse. Bakgrundskarta: ESRI.

3.2

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s (2021a) jordartskarta består områdets södra och mellersta delar av främst urberg, men
även områden med glacial lera (se Figur 3). Områdets norra del består av glacial lera,
gyttjelera/lergyttja och kärrtorv.
I Figur 4 ses att de delar av området som utgörs av urberg (se Figur 3) har medelhög
genomsläpplighet. Resterande delar av området (främst de norra delarna) har låg genomsläpplighet
enligt SGU:s (2021b) genomsläpplighetskarta. Ingen geoteknisk undersökning är utförd för området.
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Figur 3. SGU:s Jordartskarta. Bildkälla: SGU, 2021a.

Figur 4. SGU:s genomsläpplighetskarta. Bildkälla: SGU, 2021b.
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3.3

FÖRORENAD MARK

Enligt Länsstyrelsen Södermanlands läns (2021) karta över misstänkta eller konstaterade förorenade
områden (EBH-kartan) finns inga kända markföroreningar inom utredningsområdet.

3.4

TOPOGRAFI, HYDROLOGI OCH SKYFALL

Topografin i området har studerats i programvaran SCALGO Live, där Lantmäteriets höjddata (2021)
med upplösning 1 x 1 m ligger till grund för beräkningarna. Resultatet från SCALGO Live ses i Figur 5
till Figur 8. Beräkningarna i SCALGO Live utgår bara från höjddata, det vill säga de tar inte hänsyn till
tid, infiltration eller underjordiska strukturer så som ledningsnät. Det är därför ett trubbigt verktyg.
Resultatet från SCALGO Live kan liknas vid ett värsta scenario med avseende på stående vatten.
Notera att tjockleken hos flödesvägarna i Scalgo Live inte representerar flödets storlek.
Inga mätningar av grundvattennivåer är utförda i området.

3.4.1

Topografi och avrinningsvägar

Inom utredningsområdet ses två större flödesvägar vid ett klimatanpassat 100-årsregn med 30 min
varaktighet (se Figur 5), en norrut och en söderut. Flödesvägen norrut går genom sumpskog och
ligger uppströms i (och i utkanten av) ett avrinningsområde som mynnar i Stjärnholmsviken
(Aspafjärden), se Figur 6. Den södra flödesvägen (se Figur 5) bidrar med avrinning från ett område
väster om utredningsområdet, se Figur 7. Den södra flödesvägen går under Näsuddsvägen (via en
gång- och cykeltunnel), vidare genom utredningsområdets södra del och när till slut Djursgraven
(Marsviken) söder om utredningsområdet, se Figur 7. Flödesvägen sammanfaller med en befintlig
gång- och cykelväg. Avrinningen från utredningsområdets sydöstra delar sker söderut, se Figur 8, mot
Djursgraven (Marsviken).

Figur 5. Bild från Scalgo Live, vilken visar höjddata (Lantmäteriet 2021, 1x1 m) samt flödesvägar och ansamling av stående
vatten inom och i anslutning till utredningsområdet. Regnmängden 56 mm motsvarar ett klimatanpassat 100-årsregn med 30
minuters varaktighet, där inga avdrag för ledningsnät eller infiltration i mark gjorts. Flödesriktningen markeras med vita pilar.
Plankartan ses utritad med svarta linjer. Bildkälla: Scalgo Live, 2021.
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Figur 6. Delavrinningsområde (innefattar utredningsområdets norra del) som mynnar i Stjärnholmsviken (Aspafjärden) samt
flödesvägar (depression-free flow). Bildkälla: Scalgo Live.

Figur 7. Delavrinningsområde (innefattar utredningsområdets sydvästra del) som mynnar i Djursgraven (Marsviken) samt
flödesvägar (depression-free flow). Bildkälla: Scalgo Live.
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Figur 8. Delavrinningsområde (innefattar utredningsområdets sydöstra del) som mynnar i Djursgraven (Marsviken) samt
flödesvägar (depression-free flow). Bildkälla: Scalgo Live.

3.4.2

Skyfall

I Scalgo Live användes nederbördsmängden 56 mm, vilket motsvarar ett klimatanpassat 100-årsregn
med en varaktighet på 30 minuter utan hänsyn till ledningsnätets kapacitet eller markens
infiltrationsförmåga (Svenskt vatten, 2019). Ansamlingar av stående vatten samt uppkomna
flödesvägar vid nederbördsmängden 56 mm ses i Figur 9. I norr finns ett instängt område (avgränsat
av Sundavägen och Näsuddsvägen) där stående vatten ansamlas. Ansamlingen av vatten sker delvis
inom utredningsområdet (se punkt A i Figur 9). Punkt A sammanfaller troligtvis med det som i
planbeskrivningen (Oxelösunds kommun, 2021) benämns som sumpskog.
Ansamlingen av vatten i punkt B (se Figur 9) sker i anslutning till den befintliga (grusade) gång- och
cykelvägen mellan Tångvägen och Näsuddsvägen. Vidare ses ansamling av vatten på ett flertal
ställen i terrängen i utredningsområdets södra delar (se punkt C-F), varav ansamlingarna vid punkt D
är belägna längst med den befintliga (asfalterade) gång- och cykelvägen.
Djupet hos det ansamlade vattnet ses i Figur 10, där punkt C-F ligger mellan 0 och 30 cm (grönt
område). Vid punkt B ligger vattendjupet till största del mellan 0 och 30 (grönt område), men på
enstaka ställen också mellan 30 och 50 cm (gult område). Vid punkt A varierar djupet mellan 0 och 50
cm (grönt och gult område). I det instänga området mellan Näsuddsvägen och Sundavägen (norr om
utredningsområdet) förekommer vattendjup större ön 50 cm (rött område).
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Figur 9. Utbredning av stående vatten samt flödesvägar. Regnmängden 56 mm motsvarar ett klimatanpassat 100-årsregn med
30 minuters varaktighet, där inga avdrag för ledningsnät eller infiltration i mark gjorts. Plankartan ses utritad med svarta linjer.
Bildkälla: Scalgo Live.

Figur 10. Vattendjupet hos stående vatten vid 56 mm enligt Scalgo Live. Plankartan ses utritad med svarta linjer. Bildkälla:
Scalgo Live.
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3.5

YTVATTENFÖREKOMSTER

Mottagare av avrinning från utredningsområdets södra delar är ytvattenförekomsten Marsviken (se
Figur 11). Avrinningen från utredningsområdets norra delar avrinner till ytvattenförekomsten
Aspafjärden (se Figur 12). Både Marsviken och Aspafjärden kategoriseras i VISS som tillhörande
Östergötlands och Stockholms skärgård (så kallat mellankustvatten). Vattenförekomsterna nedströms
Marsviken respektive Aspafjärden bedöms inte beröras.
Marsviken har otillfredsställande ekologisk status, vilket är kopplat övergödning. Status för
kvalitetsfaktorerna Växtplankton är otillfredsställande och för Näringsämnen måttlig, otillfredsställande
eller dåligt (se
Tabell 1). Marsviken uppnår ej god kemisk status på grund av att kvalitetsfaktorerna prioriterade
ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status.
Aspafjärden har måttlig ekologisk status (se Tabell 2). Kvalitetsfaktorn Växtplankton är klassad som
måttlig och näringsämnen som måttlig eller dålig. Aspafjärden uppnår ej god kemisk status på grund
av att kvalitetsfaktorerna prioriterade ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status.
För både Marsviken och Aspafjärden är miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status 2027 samt
God kemisk ytvattenstatus. Långväga atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE till mark och
vatten har resulterat i att samtliga vattenförekomster i Sverige överskrider sina gränsvärden för PDBE
och kvicksilver i fisk. Sverige har därför beslutat att göra ett nationellt undantag för dessa ämnen
(Undantag, mindre strängt krav) då det bedöms vara tekniskt omöjligt att åtgärda i dagsläget. De
nuvarande halterna av PDBE och kvicksilver får dock inte öka.

Figur 11. Marsvikens (cyanfärgat område) läge i förhållande till utredningsområdet (röd cirkel). Bildkälla: VISS, 2021a.
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Figur 12. Aspafjärdens (cyanfärgat område) läge i förhållande till utredningsområdet (röd cirkel). Bildkälla: VISS, 2021b.

Tabell 1. Statusklassning för Marsviken (VISS, 2021a). Bromerade difenyletrar = PBDE

Kvalitetsfaktor
Ekologisk
status

Status

Miljökvalitetsnorm
(MKN)

Otillfredsställande

God ekologisk
status 2027

Växtplankton

Otillfredsställande

Syrgasförhållanden

Hög

Ljusförhållanden

Otillfredsställande

Näringsämnen – Totalt kväve sommar

Otillfredsställande

Näringsämnen – Totalt kväve vinter

Måttlig

Näringsämnen – Totalt fosfor sommar

Dålig

Näringsämnen – Totalt fosfor vinter

Otillfredsställande

Näringsämnen – Löst org. kväve vinter

Måttlig

Näringsämnen – Löst org. fosfor vinter

Otillfredsställande

Särskilt förorenande ämnen

Ej klassad

Kemisk
status

Uppnår ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Prioriterade ämnen – PBDE

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav

Prioriterade ämnen – kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav
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Tabell 2. Statusklassning Aspafjärden (VISS, 2021b). Bromerade difenyletrar = PBDE

Kvalitetsfaktor
Ekologisk
status

Miljökvalitetsnorm
(MKN)

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Växtplankton

Måttlig

Syrgasförhållanden

-

Ljusförhållanden

Måttlig

Näringsämnen – Totalt kväve sommar

Måttlig

Näringsämnen – Totalt kväve vinter

Ej klassad

Näringsämnen – Totalt fosfor sommar

Dålig

Näringsämnen – Totalt fosfor vinter

Ej klassad

Näringsämnen – Löst org. kväve vinter

Ej klassad

Näringsämnen – Löst org. fosfor vinter

Ej klassad

Särskilt förorenande ämnen

Ej klassad

Kemisk
status

3.6

Status

Uppnår ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Prioriterade ämnen – PBDE

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav

Prioriterade ämnen – kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav

BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING OCH
VERKSAMHETSOMRÅDE

Ytavrinningen inom området sker idag främst på naturmark, se Figur 5. I områdets södra del sker
ytavrinning även på en befintligt gång- och cykelbana. I Tångvägen-Klippvägen respektive
Näsuddsvägen-Djursgravsvägen finns dagvattenledningar som leder bort dagvatten från
bostadsområdena som angränsar till utredningsområdet i sydöst och sydväst. De befintliga
ledningarnas ungefärliga läge finns markerat i Figur 18. I områdets norra del sker ytavrinningen på
naturmark norrut. Norr om Sundavägen finns befintliga dagvattenledningar, vilka leder dagvattnet till
ett skogsområde.
Utredningsområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA (Oxelösunds kommun, 2021).
Enligt Oxelösunds kommun finns inga anläggningar för dagvattenrening nedströms området. Både
dagvattenledningarna i Tångvägen och Näsuddsvägen-Djursgravsvägen har sina utlopp i Marsviken
(söder om utredningsområdet), vilket är en vik i Östersjön. De befintliga dagvattenledningarna i
Tångvägen gör att det tekniska avrinningsområdet för utredningsområdets sydöstra del är större än
det topografiska. Topografisk leds Tångvägens avrinning norrut, vilket fortfarande antas ske vid skyfall
större än vad dagvattenledningen i Tångvägen dimensionerats för. Vid mindre skyfall leds istället
Tångvägens avrinning söderut via dagvattenledningen, mot utloppet i Marsviken. Utredningsområdets
ungefärliga tekniska avrinningsområden (uppdelade i avrinning norrut respektive söderut) kan ses i
Figur 15 och Figur 16.

16 | 10324535 • Dagvattenutredning DP Oxelösund

3.7

ÖVRIGA BEFINTLIGA LEDNINGAR

Inom eller i anslutning till utredningsområdet finns ledningar att ta hänsyn till vid planeringen av
områdets dagvattenhantering. Som tidigare nämnts finns VA-ledningar i Tångvägen samt utmed
Näsuddsvägen-Djursgravsvägen. Utöver dessa finns även en vattenledning genom området, utmed
den befintliga, grusade cykelvägen samt söderut längst med Näsuddsvägen. Telekablar går genom
områdets södra och norra utkanter, samt i Tångvägen. Fjärrvärme och opto finns i Tångvägen.
Optoledningar finns även utmed den befintliga, grusade cykelvägen.

3.8

MARKÄGAREFÖRHÅLLANDEN/DIKNINGSFÖRETAG

Enligt länsstyrelsens webbgis (2021) finns inga markavvattningsföretag inom detaljplaneområdet. Norr
om detaljplaneområdet finns ett torrläggningsföretag (Lövgölet-Sundsör tf, 1932). Utredningsområdet
och platsen för torrläggningsföretaget ligger inom olika avrinningsområden. Torrläggningsföretaget är
beläget på den nordvästliga sidan Näsuddsvägen och Sundavägen (på motsatt sida jämfört med
utredningsområdet).
Området omfattar delar av fastigheten Stjärnholm 5:37, vilken ägs av Oxelösunds kommun
(Oxelösunds kommun, 2021).

3.9

OMRÅDESSKYDD

Utredningsområdet ingår i riksintresset 4 kap 4 § MB högexploaterad kust. Enligt länsstyrelsens
webbgis (Länsstyrelsen Södermanlands län, 2021) finns inget Natura 2000, naturreservat eller
vattenskyddsområde inom eller i anslutning till utredningsområdet.

3.10 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK
Inget platsbesök har genomförts inom ramen för denna utredning, men bilder från platsen har
mottagits från Oxelösunds kommun. Blöta områden med stående vatten har då noterats, se Figur 13.
Platsen för fotografiet i Figur 13 ligger troligtvis i närheten av punkt B i Figur 9.

Figur 13. Fotografi taget i anslutning till Tångvägen (vid vändplanen). Foto: Oxelösunds kommun.
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3.11 ÖVRIGA GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
Inga övriga utredningar är kända.

4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Plankartan föreställande den nya bebyggelsen ses i Figur 14. Den planerade byggelsen består i
områdets norra del av tomter för villor, radhus, parhus eller kedjehus. Nya utfarter (5 stycken) mot
Näsuddsvägen planeras. En ny väg genom området planeras, en förlängning av Tångvägen ut mot
Näsuddsvägen där en fyrvägskorsning bildas med Täppstigen. Den befintliga, grusade gång- och
cykelvägen försvinner. Ett grönt område behålls mellan tomterna i den norra delen av området, se
Figur 14.
I områdets södra och mellersta dels behålls stora delar av den kuperade skogsterräng som finns idag.
Längst i söder, mellan den befintliga gång- och cykelvägen och Näsuddsvägen-Djursgravsvägen
planeras för mindre flerfamiljshus samt omgivande parkområde. Flerfamiljshuset har en gemensam
infart från Djursgravsvägen, se Figur 14. I anslutning till infarten finns ett u1-område på grund av
befintliga VA-ledningar på platsen.
I områdets södra del finns en höjdrygg (på kvartersmark och allmän platsmark) samt en grupp med
ekar (på allmän platsmark) som ska bevaras. I områdets mellersta del (söder om förlängningen av
Tångvägen) finns tallar som ska bevaras och i det norra området finns en ek som ska bevaras
(Oxelösunds kommun, 2021). Det är inte lämpligt att fylla upp marken runt eken enligt
planbeskrivningen.

Figur 14. Plankarta över detaljplaneområdet. Bakgrundskarta: Plankarta med grundkarta (Oxelösunds kommun 2021-07-01).
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4.2

FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2013a,b) har tillsammans med SMHI tagit fram underlag med
syftet att underlätta klimatanpassning inom fysisk planering. Det karaktäristiska vattenståndet år 2100
(i höjdsystemet RH2000) för södra Södermanland beräknas bli +1,67 (för återkomsttiden 100 år).
Vidare beskriver underlaget att ett lokalt tillägg (för vind och vågeffekter) till 100-årsvattenståndet på
1,5 m bör göras för Oxelösund. Den potentiella vattennivån för Oxelösund år 2100 blir då + 3,17 m ö
h. Länsstyrelsen i Stockholms län (2015) rekommenderar en lägsta grundläggningsnivå på + 2,7 m ö h
(i RH2000) längst Östersjökusten i Stockholms län. Hela planområdet ligger över + 3,17 m ö h.

5

BERÄKNINGAR

Under de kommande rubrikerna presenteras beräknade dimensionerande flöden och
föroreningsberäkningar för befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet.

5.1

BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN

Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för nuvarande markanvändning inom utredningsområdet
och jämförs med beräknade dagvattenflöden genererade från den planerade markanvändningen. För
att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används den rationella metoden, se
ekvation (1).

𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶

(1)

Där:
•
•
•
•
•
•

𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚= dimensionerande flöde (l/s)
𝐴 = avrinningsområdets area (ha)
𝜙 = avrinningskoefficient (-)
𝑖(𝑡𝑟) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s ha)
𝑡𝑟 = regnets varaktighet (min)
𝐶 = klimatfaktor

En återkomsttid för nederbörd på 10 år användes. En varaktighet på 25 minuter respektive 15 minuter
användes för det norra (avrinner mot Aspafjärden) respektive södra området (avrinner mot Marsviken).
Varaktigheten valdes som den uppskattade rinntiden för respektive område. En klimatfaktor på 1,25
har använts för beräkning av dagvattenflöden från den planerade markanvändningen i syfte att ta
hänsyn till förväntade klimatförändringar. En korrigerad årsnederbörd på 600 mm/år användes,
baseras på uppmätt årsnederbörd för Oxelösund (SMHI, 2021a). Den korrigerade årsnederbörden är
den uppmätta årsnederbörden multiplicerad med korrigeringsfaktor 1,14 enligt SMHI:s metoder (SMHI,
2003).
Markanvändningen har karterats med hjälp av grundkarta, plankarta och ortofoto.
Avrinningskoefficienter för de olika typerna av markanvändning har valts med stöd av P110 (Svenskt
Vatten, 2019) och StormTac.

5.1.1

Dimensionerande flöden vid befintlig markanvändning

Den befintliga markanvändningen inom utredningsområdet har karterats utifrån ortofoto och
uppskattas bestå av främst skogsmark, men även en grusad respektive asfalterad gång- och cykelväg
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samt delar av vändplanen vid Tångvägen. Skogsmark och den grusade gång- och cykelbanan har
karterats som skogsmark, vändplanen som väg och den asfalterade gång- och cykelbanan som gångoch cykelbana. Karteringen delades upp i södra och norra området utifrån de tekniska
avrinningsområdena, se Figur 15. Trafikmängden för Tångvägen och dess vändplan har antagits vara
mindre än 100 ÅDT (årsdygntrafik). För markanvändningskategorin väg har faktor 0,1 därför använts
som ett värsta scenario.
Avrinningskoefficienter, reducerad area, årsvolym och dimensionerande flöde för respektive
markanvändningskategori ses i Tabell 3 och Tabell 4.

Figur 15. Kartering av befintlig markanvändning. Bakgrundskarta: ESRI.

Tabell 3. Dimensionerande flöden för den befintliga markanvändningen inom utredningsområdets norra del, 10-årsregn med 25
minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) exkl. kf

Skogsmark

1,41

0,1

0,14

Väg (faktor 0,1)

0,01

0,8

0,40

48

1

Totalt

1,42

0,1

0,15

892

19

844

18

Tabell 4. Dimensionerande flöden för den befintliga markanvändningen inom utredningsområdets södra del, 10-årsregn med 15
minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

0,1

0,15

Skogsmark

1,54

Gång- och cykelbana

0,06

0,8

1,6

0,13

Totalt
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Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) exkl. kf

274

8

0,05

923

28

0,20

1197

36

5.1.2

Dimensionerande flöden vid planerad markanvändning

Den planerade markanvändningen efter exploatering har karterats utifrån plankartan (Oxelösunds
kommun, 2021). Karteringen delades upp i södra och norra området utifrån de tekniska
avrinningsområdena, se Figur 16. Utredningsområdets norra del kommer bestå av tomter för villor,
radhus, parhus eller kedjehus samt två områden med skogsmark. Bostadstomterna har karterats som
villaområde. Den nya vägen och den befintliga vändplanen har karterats som del av villaområdet.
Skogsområdena har karterats som skogsmark, se Figur 16.
Utredningsområdets södra del kommer efter exploatering bestå av skogsmark, en gång- och
cykelbana samt ett område med flerfamiljshus omgivet av ett parkområde, se Figur 16.
Markanvändningskategorierna skogsmark, gång- och cykelbana, flerfamiljshusområde och parkmark
har använts.
Avrinningskoefficienter, reducerad area, årsvolym och dimensionerande flöde (inklusive klimatfaktor
1,25) för respektive markanvändningskategori ses i Tabell 5 och Tabell 6. För det norra området (som
avrinner mot Aspafjärden) beräknas flödet öka med faktor 3,0 efter exploatering. För det södra
området (som avrinner mot Marsviken) beräknas flödet öka med faktor 1,7 efter exploatering.

Figur 16. Kartering av den planerade markanvändningen efter exploatering. Bakgrundskarta: ESRI.

Tabell 5. Dimensionerande flöden för den planerade markanvändningen inom utredningsområdets norra del, 10-årsregn med 25
minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) inkl. kf

Skogsmark

0,57

0,1

0,06

344

9

Villaområde

0,84

0,35

0,29

1768

48

Totalt

1,42

0,25

0,35

2113

58
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Tabell 6. Dimensionerande flöden för den planerade markanvändningen inom utredningsområdets södra del, 10-årsregn med
15 minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) inkl. kf

Skogsmark

1,14

0,1

0,11

684

26

Gång- och cykelbana

0,06

0,8

0,05

274

10

Parkmark

0,20

0,1

0,02

117

4

Flerfamiljshusområde
Totalt

5.2

0,20

0,45

0,09

551

21

1,6

0,17

0,20

1625

61

BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2021). För att
uppskatta mängden och halten föroreningar som kommer från utredningsområdet används
schablonhalter för specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter tillsammans med
avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av markanvändning samt den årliga nederbörden
för området ger mängden föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar
hänsyn till dagvatten och schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de
använda schablonerna bör ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än
exakta värden.
Utredningsområdet studeras uppdelat i fyra delområden, se Figur 17. Område I och II avrinner norrut,
och område III och IV avrinner söderut.

Figur 17. Uppdelning av utredningsområdet i fyra delområden (I, II, III och IV). Bakgrundskarta: ESRI.
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Vid föroreningsberäkningarna i StormTacs användes markanvändningskategorin Villaområde för att
beskriva markanvändningen i utredningsområdets norra delar efter exploatering utan implementering
av dagvattenåtgärder. För situationen efter exploatering med dagvattenåtgärder användes istället
kategorin Villaområde med total LOD.
I Tabell 7 till Tabell 10 ses de beräknade föroreningshalterna respektive föroreningsbelastningen
(mängden föroreningar) för de norra områdena (I och II). Beräkningarna visar att den planerade
exploateringen (utan implementering av dagvattenåtgärder) ökar halterna och mängderna av samtliga
undersökta föroreningar. Implementering av föreslagna dagvattenåtgärder minskar mängderna och
halterna av föroreningarna, men för de flesta ämnen mängderna och halterna är fortfarande högre än
för befintlig situation. För krom, nickel och suspenderad substans är halten och belastningen lägre
eller förändrad jämfört med värden för befintlig markanvändning. För område II beräknas
föroreningsbelastningen med bly nå befintlig situations nivå efter implementering av
dagvattenåtgärder.
Tabell 7. Föroreningshalter [µg/l] för område I. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas. P = fosfor, N = kväve, Pb = bly, Cu = koppar,
Zn = zink, Cd = kadmium, Cr = krom, Ni = nickel, SS = suspenderad substans, BaP = benso(a)pyrén.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
16
350
3,6
5,2
13
0,12
2,4
3,9
20000
0,0062

Osäkerhet [%]
29
30
35
30
29
34
34
35
35
34

Efter expl.
150
1300
7,2
15
61
0,35
4,2
5,1
34000
0,036

Osäkerhet [%]
34
31
35
34
34
36
36
33
34
35

Efter expl. Inkl. rening
100
1100
3,8
9,3
43
0,18
1,9
3,9
17000
0,020

Osäkerhet [%]
32
29
34
32
31
35
34
30
33
32

Tabell 8. Föroreningsbelastning [kg/år] för område I. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering
samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,014
0,30
0,0032
0,0045
0,011
0,00011
0,0021
0,0034
18
0,0000054

Osäkerhet [%]
23
25
30
24
24
30
30
30
31
30

Efter expl.
0,17
1,5
0,0083
0,017
0,071
0,00041
0,0048
0,0059
40
0,000041

Osäkerhet [%]
28
25
30
28
28
30
30
27
29
30

Efter expl. Inkl. rening
0,090
0,92
0,0033
0,0081
0,037
0,00016
0,0016
0,0034
15
0,000018

Osäkerhet [%]
40
38
42
40
40
42
41
39
42
40

Tabell 9. Föroreningshalter [µg/l] för område II. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
21
410
3,6
5,8
13
0,13
2,6
3,9
22000
0,0064

Osäkerhet [%]
30
31
35
31
30
35
35
35
35
34

Efter expl.
82
810
5,4
10
37
0,24
3,3
4,5
27000
0,021

Osäkerhet [%]
33
31
35
33
33
35
35
33
35
35

Efter expl. Inkl. rening
54
650
3,7
7,0
26
0,15
2,2
3,9
19000
0,012

Osäkerhet [%]
31
29
35
31
31
34
34
33
34
32
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Tabell 10. Föroreningsbelastning [kg/år] för område II. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering
samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,028
0,56
0,0049
0,0079
0,017
0,00018
0,0035
0,0053
30
0,0000086

Osäkerhet [%]
24
26
30
25
24
30
30
30
31
30

Efter expl.
0,12
1,2
0,0081
0,015
0,055
0,00036
0,0050
0,0067
41
0,000031

Osäkerhet [%]
28
25
30
27
27
30
30
28
30
30

Efter expl. Inkl. rening
0,070
0,86
0,0049
0,0092
0,034
0,00020
0,0029
0,0051
25
0,000016

Osäkerhet [%]
26
23
30
26
25
30
29
27
29
27

För områdets sydvästra del (område IV) ses de beräknade föroreningshalterna respektive belastningen i Tabell 11 och Tabell 12. Efter exploatering ses en ökning av föroreningshalterna- och
belastningen hos samtliga undersökta ämnen. Vid implementering av föreslagna dagvattenåtgärder
(infiltrationsstråk) beräknas föroreningshalterna- och belastningen minska till nivåer lägre än vid
befintlig markanvändning. För ämnet fosfor är dock föroreningshalten- och belastningen nästan
samma som för den befintliga markanvändningen.
För området III planeras ingen förändring av markanvändningen. Halterna och mängderna
föroreningar från området antas inte förändras efter exploatering. Inga dagvattenåtgärder föreslås
därför för det området. Föroreningshalterna- och belastningen för området kan ses i rapportens bilaga
(se Tabell 15 och Tabell 16).

Tabell 11. Föroreningshalter [µg/l] för område IV. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
25
550
3,6
7,5
14
0,15
3,0
3,8
18000
0,0067

Osäkerhet [%]
31
32
35
32
30
35
35
35
36
35

Efter expl.
81
900
5,7
13
32
0,26
4,7
4,7
28000
0,015

Osäkerhet [%]
34
32
36
34
33
36
35
34
35
35

Efter expl. Inkl. rening
22
360
0,86
3,0
4,2
0,050
1,9
0,92
7300
0,0035

Osäkerhet [%]
45
44
47
45
45
47
46
46
46
46

Tabell 12. Föroreningsbelastning [kg/år] för det område IV. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter
exploatering samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,056
1,2
0,0079
0,017
0,031
0,00032
0,0067
0,0085
41
0,000015

Osäkerhet [%]
26
27
30
27
25
30
30
30
31
30
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Efter expl.
0,20
2,2
0,014
0,031
0,078
0,00063
0,012
0,011
69
0,000037

Osäkerhet [%]
28
26
31
28
28
31
30
29
30
30

Efter expl. Inkl. rening
0,055
0,88
0,0021
0,0073
0,010
0,00012
0,0046
0,0023
18
0,0000086

Osäkerhet [%]
41
40
43
41
41
43
43
42
42
43

6

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

För att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är det viktigt att planera höjdsättningen i
området utefter principen att grönytor placeras i lågpunkter och bebyggelse på höjdpartier. Det är
eftersträvansvärt att undvika hårdgjorda ytor i den mån det går. Hårdgjorda ytor bör placeras högre än
lågpunkterna med gröna ytor, men lägre än bebyggelsen. Marken runt byggnader bör höjdsättas så
den lutar bort från byggnaden. Genom att fördröja avrinningen och låta dagvattenhanteringen
efterlikna naturliga förhållanden på platsen kan en hållbar dagvattenhantering uppnås (Svenskt
Vatten, 2011).
De dagvattenåtgärder som föreslås för utredningsområdet är infiltration i grönytor, infiltrationsstråk och
svackdiken, se Figur 18. För områdets norra del föreslås takavlopp med utkastare samt höjdsättning
av hårdgjorda ytor så dagvattnet kan ledas ut över en grönyta och infiltreras i denna. Mellan villa, radhus-, kedjehustomterna och Näsuddsvägen föreslås ett infiltrationsstråk. Tomterna bör höjdsättas
så ytavrinning kan ske mot infiltrationsstråket. Infiltrationsstråket kan även hantera dagvattnet från
Näsuddsvägen, och utgör på så sätt ett skydd för tomternas byggnader. Vid infarter från
Näsuddsvägen kan dagvattenflödet passera i trummor, för att sedan ledas ut i en fortsättning av
infiltrationsstråket på andra sidan.
Mellan förlängningen av Tångvägen (ut mot Näsuddsvägen) och den södra villa-/radhus/kedjehustomten föreslås ett infiltrationsstråk, vilket kan motta dagvatten från tomten samt
förlängningen av Tångvägen. Dagvattnet från infiltrationsstråket leds via en trumma under
förlängningen av Tångvägen vidare norrut, i infiltrationsstråket längst med Näsuddsvägen.
Infiltrationsstråket vid förlängningen av Tångvägen skulle också kunna utgöras av en växtbädd.
Vid den södra kanten av tomten söder om Tångvägens förlängning, där skogsmarken slutar, föreslås
ett avskärande dike i form av ett svackdike. Svackdiket leder avrinningen från naturmarken västerut,
till ett infiltrationsstråk beläget mellan tomten och Näsuddsvägen.
I områdets södra del föreslås ett infiltrationsstråk i anslutning till området med flerfamiljshus, se Figur
18. Infiltrationsstråket bör placeras på en lägra nivå än hårdgjorda ytor och byggnaderna. Marken bör
höjdsättas så den lutar bort från byggnaderna, mot infiltrationsstråket. Infiltrationsstråkets dränering
föreslås kopplas till befintliga dagvattenledningar, om det är höjdmässigt genomförbart och
ledningarna har tillräcklig kapacitet.
De områden som utgör allmän platsmark inom detaljplaneområdet är förlängningen av Tångvägen,
natur- och skogsområdet mellan tomterna i detaljplaneområdets norra del samt park-, skog- och
naturområdena i detaljplaneområdets södra del. Infiltrationsstråket längst Tångvägens förlängning kan
placeras på allmän platsmark, men det beror på vägens bredd. Infiltrationsstråket i anslutning till
flerfamiljshusområdet kan placeras på allmän platsmark (parkmarken). Infiltrationsstråket utmed
Näsuddsvägen bör placeras inom allmän platsmark, men i plankartans nuvarande utformningen ligger
infiltrationsstråket på kvartersmark. Denna mark bör planläggas som allmän platsmark.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till befintliga
dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart, eftersom marken lutar
norrut.
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Figur 18. Schematisk placering av föreslagna dagvattenåtgärder samt flödesvägar för dagvattnet efter exploatering.
Bakgrundskarta: ESRI.

6.1

DIMENSIONERING AV DAGVATTENÅTGÄRDER

Utredningsområdet med befintlig markanvändning ger upphov till ett dagvattenflöde om 19 l/s (norra
området) respektive 36 l/s (södra området), för dimensionerande 10-årsregn (med varaktighet 25
respektive 15 minuter). Flödet efter exploatering uppskattas enligt beräkningar till 58 l/s respektive 61
l/s (med klimatfaktor 1,25). Erforderlig magasinsvolym för att utflödet från utredningsområdet i sin
helhet inte ska öka är 56 m3 för utredningsområdets norra del och 21 m3 för dess södra del.
Beräkningen av fördröjningsvolym har gjorts med Svenskt Vattens bilaga till P110 kap 10.6
”Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 2010 för varaktigheter upp till 1 dygn”
som finns tillgänglig på Svenskt Vattens hemsida. Avtappningen har multiplicerats med 2/3 vid
beräkning av fördröjningsbehovet, för att kompensera för att avtappningen inte är konstant.
De föreslagna dagvattenåtgärderna har dimensionerats enligt Tabell 13. Dimensioneringen har
eftersträvat både att uppfylla fördröjningsbehovet och tillräcklig rening av dagvattnet. I Tabell 14 ses
magasinsvolymen och ytbehovet för de föreslagna dagvattenåtgärderna, uppdelade på respektive
delområde. I tabellen ses att magasinsvolymerna överskrider fördröjningsbehovet, vilket behövdes ur
reningssynpunkt eller för att skapa flödesvägar vid skyfall. De ytbehov som redovisas i Tabell 14
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bedöms få plats inom planområdet, se schematisk placering i Figur 18. Dagvattenåtgärderna ryms
dock inte inom allmän platsmark (utifrån plankartans nuvarande utformning), utan även kvartersmark
behöver tas i anspråk. Infiltrationsstråken, som avleder dagvatten från flera tomter, bör placeras på
allmän platsmark. Marken där infiltrationsstråket föreslås bör därför planläggas som allmän platsmark.
För området III planeras ingen förändring av markanvändningen. Inga dagvattenåtgärder föreslås
därför för det området.

Tabell 13. Dimensioneringsparametrar för den föreslagna dagvattenåtgärden infiltrationsstråk, vilka använts vid beräkningarna
av ytbehov. Baseras på Stockholms stads (SVOA) dimensioneringstabell för anläggningar med 20 mm magasinsvolym (SVOA,
2017).
Dagvattenåtgärd

Antaget ytmagasin
[mm]

Antaget djup hos poröst lager
[mm]

Antagen dränerbar porositet
(poröst lager) [%]

Infiltrationsstråk

200

500

15

Tabell 14. Uppdelning av erforderlig magasinsvolym på de delområden vars markanvändning förändras efter exploatering
(område I, II och IV).
Delområde

Typ av
dagvattenåtgärd
I

Magasinsvolym [m3]

Infiltrationsstråk

Ytbehov [m2]

77

Kommentar

280

För ett 2 m brett infiltrationsstråk
motsvaras ytbehovet av ett 140 m
långt infiltrationsstråk.

II

Infiltrationsstråk

44

160

För ett 2 m brett infiltrationsstråk
motsvaras ytbehovet av ett 80 m
långt infiltrationsstråk.

IV

Infiltrationsstråk

50

181

För ett 2,5 m brett infiltrationsstråk
motsvaras ytbehovet av ett 72 m
långt infiltrationsstråk.

6.2

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten. Vid användning av LOD eftersträvas att
dagvattnet hanteras lokalt där det uppkommer istället för att direkt ledas till en dagvattenledning.
Infiltration av dagvatten, från hårdgjorda ytor som tak och uppfarter, i en grönyta är ett exempel på
LOD. Användning av infiltrationsstråk och svackdiken är också exempel på LOD.
Under de följande rubrikerna beskrivs de typer av dagvattenåtgärder som föreslås för
utredningsområdet.

6.2.1

Infiltrationsstråk

Ett infiltrationstråk utgörs av ett nedsänkt, gräsbeklätt dike, vilket kan bidra med fördröjning, rening och
avledning av dagvatten. Infiltrationsstråket renar dagvattnet med avseende på lösta och
partikelbundna föroreningar SVOA (u.å.a).
Dikets slänter bör utformas med svag lutning. Även den längsgående lutningen bör svag. I
infiltrationsstråkets botten finns en dräneringsledning omgiven av makadam, se Figur 19. Ovanpå
makadamlagret läggs ett grusskikt, följt av ett skikt bestående av sand och matjord och avslutningsvis
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ett vegetationsskikt SVOA (u.å.a). En upphöjd bräddbrunn (se Figur 19) möjliggör att en
fördröjningsvolym skapas genom ansamling av vatten i diket upp till bräddbrunnens nivå.

Figur 19. Infiltrationsstråk i genomskärning. Bildkälla: VA-guiden (u.å.a).

6.2.2

Svackdiken

Svackdiken är gräsbeklädda diken var syfte främst är att fördröja och avleda dagvatten. Till skillnad
från infiltrationsstråk har svackdiken oftast inget dräneringslager, se Figur 20. Viss rening av
dagvatten kan ske genom sedimentation, infiltration (om förutsättningarna på platsen möjliggör detta)
eller genom växtupptag SVOA (u.å.b). För att uppnå tillräcklig rening av dagvatten kan svackdiken
användas i kombination med andra tekniker. Minsta anläggningsdjup för ett svackdike är cirka 0,5
meter (VA-guiden u.å.b).

Figur 20. Svackdike. Bildkälla: VA-guiden (u.å.b).

6.2.3

Takavlopp med utkastare samt infiltration i grönyta

Genom att låta dagvattnet ledas till en grönyta, och sedan infiltreras av grönytan, kan både rening och
fördröjning av dagvatten ske (SVOA, u.å.c). Infiltration i grönyta kan till exempel utnyttjas för
omhändertagande av dagvatten från tak, vägar och parkeringar. Metoden är enkel och billig, men
kräver förhållandevis stor yta. I Figur 21 ses en principskiss föreställande dagvattenhantering genom
infiltration i grönyta.
Grönytan renar dagvattnet med avseende på partikelbundna och lösta föroreningar. Reningen sker
dels då dagvattnet filtreras genom grönytan, dels genom växtupptag. En tät gräsväxt och ett
genomsläppligt ytlager ger bättre reningseffekt.
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Figur 21. Infiltration i grönyta. Bildkälla: WRS via SVOA (u.å.c).

Dagvattnet från tak kan tas omhand genom att utkastare leder dagvattnet ut över en grönyta, bort från
byggnaden. Ett exempel på hur stuprör med utkastare kan se ut ses i Figur 22. Reningen av
dagvattnet sker sedan genom infiltration i grönytan.

Figur 22. Stuprör med utkastare. Bildkälla: WRS via SVOA (u.å.c).

6.2.4

Nedsänkt växtbädd

En nedsänkt växtbädd utgörs av en nedsänkt planteringsyta där dagvatten tillåts bilda en ytligt
fördröjningsvolym, se Figur 23. Dagvattnet kan ledas in i bädden på olika sätt, till exempel som
ytavrinning eller via en brunn (SVOA u.å.d). Dagvattnet filtreras ner genom växtbädden och renas
med avseende på lösta och partikelbundna föroreningar. Den nedsänkta växtbäddens funktion liknar
ett infiltrationsstråk.
Växtbäddens botten kan vara tät eller genomsläppligt samt förses med ett dräneringsrör omgivet av
makadam (SVOA u.å.d). Ovanpå makadamlagret finns ett filtermaterial, se Figur 23. Nedsänkta
växtbäddar kan anläggas på både plan och sluttande mark. Minsta anläggningsdjup för nedsänkta
växtbäddar är cirka 1 meter.
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Figur 23. Principskiss föreställande en nedsänkt växtbädd. Bildkälla: WRS via SVOA (u.å.d).

6.3

DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL

Höjdsättningen bör utformas enligt principerna beskrivna i det inledande stycket av avsnitt 6:
byggnader på högre höjd än omgivande mark, infarter och vägar, att marken lutar bort från
byggnaderna, att grönytor och dagvattenåtgärder placeras i lågpunkterna.
Utredningsområdet innefattar vid befintlig markanvändning och höjdsättning två större flödesvägar, en
norrut (genom sumpskogen) och en söderut (via eller i anslutning till den befintliga gång- och
cykelvägen), se Figur 9.
Den planerade exploateringen i områdets norra del innebär att den befintliga flödesvägen skärs av
och försvinner. Höjdsättningen och utformningen av svackdiket, infiltrationsstråken (och de eventuella
växtbäddarna) måste göras så att en ny flödesväg norrut skapas. En trumma behöver anläggas under
förlängningen av Tångvägen. Om ingen implementering av dagvattenåtgärder och trumma under
Tångvägens förlängning görs, riskerar situationen i Figur 24 uppstå. I bilden ses att vatten ansamlas
söder om Tångvägens förlängning, på grund av att flödesvägen skurits av. I bilden ses även
flödesvägen som går nordväst utmed den befintliga sträckningen av Tångvägen. I Tångvägen finns
befintliga dagvattenledningar som leder dagvattnet tillbaka syd-sydöst, till Marsviken. Vid extrema
flöden vid skyfall kommer dock dessa ledningar gå fulla, vilket gör att dagvattnet istället följer
topografin norrut. I en sådan situation kommer dagvattnet bilda en sekundär flödesväg längst med
Tångvägens förlängning och vidare norrut, se Figur 24. Det finns också en risk att en sekundär
flödesväg ut på Näsuddsvägen bildas. Detta under antagandet att Tångvägen höjdsätts som en
interpolering mellan höjden vid den befintliga Tångvägens vändplan och Näsuddsvägen, se Figur 24,
vilket är en grov uppskattning och förenkling. Vid framtida projektering bör vägen höjdsättas så att
dagvattenflödet vid mindre regn avleds till de föreslagna infiltrationsstråken/växtbäddarna.
Höjdsättningen bör också utformas så att en säker, sekundär flödesväg norrut skapas vid skyfall, för
att skydda befintlig och ny bebyggelse. En sådan flödesväg föreslås gå i infiltrationsstråket utmed
Näsuddsvägen.
Den södra flödesvägen finns kvar även efter den planerade exploateringen. Höjdsättningen av marken
i anslutning till flerfamiljshuset/-husen bör utföras så att dagvattenflödet styrs mot infiltrationsstråket,
inte så att mer dagvatten än tidigare når gång- och cykelbanan. Detta för att inte öka dagvattenflödet
ut ur utredningsområdet.
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Figur 24. I Scalgo Live uppskattas konsekvenserna av en ny väg (tjockt, svart streck) mellan Tångvägen och Näsuddsvägen,
om ingen trumma anläggs under den nya vägen, om inga dagvattenåtgärder implementeras samt om vägens höjdsättning är en
interpolering mellan befintlig höjd för Tångvägen och Näsuddsvägen. Ett instängt område skapas söder om vägen (se bild t.h.),
på grund av att den befintliga flödesvägen (norrut) genom området skärs av. I profilen (t.v.) ses att marknivån vid Tångvägen är
högre än vid Näsuddsvägen (röd prick i bild t.h. visar var höjdangivelsen +8,16 meter är avläst i profilen). Observera att den
nödvändiga höjningen av tomterna i utredningsområdets norra del inte är inkluderad i bilden. Vita pilar visar flödets riktning. 56
mm regn användes i Scalgo Live, vilket motsvarar ett klimatkompenserat 100-årsregn. Bildkälla: Scalgo Live.

I Figur 9 (avsnitt 3.4.2) ses befintliga lågpunkter med ansamlingar av vatten vid ett klimatkompenserat
100-årsregn med 30 minuters varaktighet. Vissa av dessa tros inte påverka av den planerade
exploateringen inom utredningsområdet (punkt D och F i Figur 9). Andra lågpunkter kommer försvinna
vid exploateringen, då marken (främst i områdets norra delar) kommer behöva höjas (punkt A-C och E
i Figur 9). Att lågpunkter försvinner uppströms i ett avrinningsområde kan innebära konsekvenser
nedströms, eftersom vatten som annars hade ansamlat i lågpunkten istället rinner vidare nedströms.

7

KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

7.1

FLÖDEN, FÖRORENINGAR OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Dagvattenflödet ökar i samband med planerad exploatering. Detta beror på att skogsmark ersätts med
villa-, radhus- och flerfamiljsområden. Förorenings- och flödesberäkningarna visar att exploateringen i
samband med den nya detaljplanen kommer leda till ökade flöden och en ökad föroreningstransport
om inga reningsanläggningar anläggs. Åtgärder för att fördröja och rena dagvattnet är därför
nödvändiga.
Detaljplanens genomförande får inte medföra en negativ påverkan på vattenförekomstens status eller
försvåra att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. För utredningsområdets norra del (område I och II)
kvarstår en ökning av föroreningshalterna och -belastningen för främst fosfor och kväve (men även
koppar, zink, kadmium, BaP och i vissa fall bly) efter implementering av föreslagna dagvattenåtgärder.
Föroreningshalterna och -belastningen av krom, nickel och suspenderar substans beräknas minska
eller vara oförändrade efter implementering av dagvattenåtgärder. Område I och II:s sammanlagda
fosforbelastning (0,16 kg/år) utgör 0,028 % av Aspafjärdens totala fosforbelastning från landkällor och
0,11 % av den totala fosforbelastningen (se Tabell 17 i rapportens bilaga). Den sammanlagda
kvävebelastningen för område I och II (1,78 kg/år) utgör 0,018 % av Aspafjärdens totala
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kvävebelastning från landkällor och 0,023 % av den totala kvävebelastningen (se Tabell 17). I
praktiken är det osäkert hur stor del av dagvattnet från utredningsområdet som når Aspafjärden om
trög, ytlig avledning med möjlighet till infiltration och rening nedströms utredningsområdet tillämpas.
Möjligheterna till detta behöver utredas vidare. I nuläget finns dagvattenledningar norr om
Sundavägen, som leder dagvatten till ett skogsområde. Det är också osäkert hur stor påverkan den
ökade fosfor- och kvävebelastningen från utredningsområdet har på en vattenförekomst av
Aspafjärdens storlek (7 km2).
För utredningsområdets södra delar beräknas halterna och belastningen av de undersökta
föroreningarna bli lägre jämfört med befintlig situation, om implementering av dagvattenåtgärder
genomförs. Halterna och belastningen av fosfor bli dock endast något lägre jämfört med befintlig
situation. Notera att beräkningsresultaten från StormTac ska ses som ungefärliga.

7.2

EXTREMFLÖDEN OCH SKYFALL

Exploateringen innebär att lågpunkter inom utredningsområdet byggs bort, vilket kan innebära
konsekvenser för området nedströms. Förlängningen av Tångvägen och höjningen av marknivån i
områdets norra del innebär att den befintliga flödesvägen försvinner, vilket innebär en risk för
översvämningar om implementeringar av dagvattenåtgärder och en genomtänkt höjdsättning inte
genomförs.

8

SLUTSATSER

Exploateringen enligt plankartan kommer innebära fler hårdgjorda ytor i området, vilket gör att
dagvattenflödena kommer öka. Även föroreningshalterna och -mängderna kommer öka.
Dagvattenutredningen föreslår dagvattenåtgärder för att fördröja och rena dagvatten till den nivå som
ses vid befintlig situation. För den södra delen av utredningsområdet beräknas de föreslagna
dagvattenåtgärderna klara detta. För utredningsområdets norra del uppskattas halterna och belastningen av bland annat fosfor och kväve bli högre jämfört med befintlig situationen, även efter
implementering av dagvattenåtgärder. Om denna ökning når fram till Aspafjärden eller om dagvattnet
kommer renas ytterligare på vägen är inte klarlagt.
Exploateringen innebär även att en befintlig flödesväg i områdets norra del försvinner, vilket innebär
en risk för översvämningar vid skyfall. En noggrann och genomtänkt höjdsättning, tillsammans med
implementering av dagvattenåtgärder, krävs därför för att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering. Exploateringen kommer också innebära att befintliga lågpunkter byggs bort, vilket
kan innebära negativa konsekvenser för områdena nedströms.
För att avleda och rena dagvatten från områdets norra delar, samt för att ersätta den flödesväg som
försvinner exploateringen, föreslås ett infiltrationsstråk utmed Näsuddsvägen. Infiltrationsstråket bör
vara placerat inom allmän platsmark. Marken där infiltrationsstråket föreslås bör därför planläggas
som allmän platsmark.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till befintliga
dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart, eftersom marken lutar
norrut.
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9

PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH
BEHOV AV VIDARE UTREDNING

Då Oxelösunds kommun inte har någon dagvattenpolicy eller andra riktlinjer för planering av
dagvatten har dagvattenutredningen eftersträvat att inte öka flödet eller föroreningshalterna- och
belastningen jämfört med befintlig situation.
Vattengång samt kapacitet för befintliga dagvattenledningar är okända. Dagvattenutredningen har
antagit att det är höjdmässigt möjligt att leda dagvatten från infiltrationsstråket (i områdets södra del)
till befintliga dagvattenledningar samt att dessa ledningar har tillräckligt kapacitet att ta emot
dagvattnet. Exakt anslutningspunkt är inte heller fastställd.
Ingen geoteknisk utredning är gjord för området, inte heller några grundvattennivåmätningar.
Förutsättningarna för infiltration ser utifrån SGU:s genomsläpplighetskarta begränsade ut,
dräneringsrör i botten av infiltrationsstråk och växtbäddar har därför bedömts vara nödvändigt. Hur
dagvattnet från infiltrationsstråket utmed Näsuddsvägen ska ledas vidare norrut behöver utredas
vidare, om det finns möjlighet till infiltration i sumpskogen norr om utredningsområdet eller avledning
till befintligt dagvattennät. Geoteknisk utredning och mätning av grundvattennivåer bör utföras i
framtiden. En hög grundvattenyta kan påverka de föreslagna dagvattenåtgärdernas funktion.
Områdets norra del ligger inom en större lågpunkt som går utanför planområdets gräns. Den del som
ligger inom utredningsområdet ligger uppströms i sitt delavrinningsområde. Höjningen av tomterna för
att skydda dessa från skyfall innebär att lågpunkter byggs bort, vilket kan innebära konsekvenser för
området nedströms. Detta bör utredas vidare. I områdets norra del finns en ek i vars närhet marken
inte får fyllas upp. Hur detta påverkas höjdsättningen av tomterna och risken för översvämningar
behöver utredas vidare.
De infiltrationsstråk (eller växtbäddar) som dagvattenutredningen föreslår bör placeras på allmän
platsmark. Ett svackdike som föreslås är placerat på kvartersmark, vilket innebär att det kommer ägas
och förvaltas av fastighetsägaren eller -ägarna. Hur detta ska organiseras kan behöva utredas vidare.
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11 BILAGA
Tabell 15. Föroreningshalter [µg/l] för område III. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
16
350
3,6
5,2
13
0,12
2,4
3,9
20000
0,0062

Osäkerhet [%]
29
30
35
30
29
34
34
35
35
34

Efter expl.
16
350
3,6
5,2
13
0,12
2,4
3,9
20000
0,0062

Osäkerhet [%]
29
30
35
30
29
34
34
35
35
34

Osäkerhet [%]

Efter expl. Inkl. rening
-

-

Tabell 16. Föroreningsbelastning [kg/år] för område III. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering
samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,078
0,17
0,0017
0,0025
0,0062
0,000060
0,0012
0,0019
9,8
0,0000030

Osäkerhet [%]
23
25
30
24
24
30
30
30
31
30

Efter expl.
0,078
0,17
0,0017
0,0025
0,0062
0,000060
0,0012
0,0019
9,8
0,0000030

Osäkerhet [%]
23
25
30
24
24
30
30
30
31
30

-

Tabell 17. Aspafjärdens fosfor- och kvävebelastning. Information från SMHI:s vattenwebb (SMHI, 2021b).
Fosfor

Område I och II:s andel

Total belastning från landkällor [kg/år]

566

0,028 %

Totalt belastning (inkl. nettoutbyte med
andra vattenförekomster) [kg/år]

141

0,11 %

Kväve

Område I och II:s andel

Total belastning från landkällor [kg/år]

9670

0,018 %

Totalt belastning (inkl. nettoutbyte med
andra vattenförekomster) [kg/år]

7840

0,023 %
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Osäkerhet [%]

Efter expl. Inkl. rening

-
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1

Sammanfattning

Calluna AB har 2020 på uppdrag av Oxelösunds kommun utfört en naturvärdesinventering
(NVI) av ett område mellan Korallvägen och Näsuddsvägen i Oxelösund. Bakgrunden till
inventeringen är att en ny detaljplan ska tas fram. En NVI syftar till att beskriva och värdera
naturområden av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.
Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på
fältnivå med detaljeringsgrad medel. Fältinventering utfördes 25 november 2020.
Inventeringsområdet består i huvudsak av skogsmark. De nordvästra delarna utgörs av
sumpskog, delvis under igenväxning, och öster om den finns lövskog med ett par ekar samt en
liten dunge med äldre tallar. Längre söderut finns hällmarkstallskog, en liten triviallövskog i
sydväst samt blandskog med ekinslag i sydöstra delarna.
Vid inventeringen avgränsades totalt två naturvärdesobjekt (totalt 2,3 hektar av
inventeringsområdets 6,2 hektar). Av dessa objekt har båda påtagligt naturvärde
(naturvärdesklass 3).
Vid Callunas inventering noterades sex naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att
området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva området
har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från
Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom inga ytterligare
relevanta naturvårdsarter. Totalt ger detta sex konstaterade naturvårdsarter för
inventeringsområdet (ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats kan dock förekomma1).
Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst av fem
skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845), exempelvis blåsippa och revlummer.
De högsta naturvärdena i inventeringsområdet består av de två områden som avgränsats som
naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). De utgörs av en
hällmarkstallskog med öppna, solexponerade hällar med ljung, enbuskar och äldre tallar samt
enstaka grov ek i utkanten samt av en blandskog med förekomster av ekar i olika åldrar varav
ett par stycken är grova. Klass 1 och 2 utgörs av objekt som har så höga naturvärden att de
skulle kunna ingå i naturreservat med syfte att bevara biologisk mångfald, några sådana objekt
har dock inte noterats vid Callunas inventering.
NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav,
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.

1

I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.
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2

Inledning

2.1

Uppdrag och syfte

Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2020 på uppdrag av Oxelösunds kommun utfört en
naturvärdesinventering (NVI) av området mellan Näsuddsvägen och Korallvägen, i Oxelösunds
kommun.
Bakgrunden till inventeringen är att området ingår i en planerad ny detaljplan för exploatering.
Resultaten från Callunas naturvärdesinventering ska utgöra underlag för den fortsatta
planeringsprocessen. Tidigare har Calluna utfört en naturvärdesinventering i området
Peterslund, norr om inventeringsområdet (Andersson, H., 2018). Markerna inom
inventeringsområdet undersöktes 1993 av Skogsstyrelsen avseende sumpskog.
Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för
biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två
bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar
av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade
naturvårdsarter och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över
noterade naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området, för detta
krävs en särskild artinventering.
En NVI kan utgöra en grund inför konsekvensbedömningar eller inventeringar av andra
miljöaspekter än naturmiljö (till exempel friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och
ekosystemtjänster, men bedömningar av andra miljöaspekter än natur ingår inte i NVIresultatet. Naturvärdesinventeringen innefattar inte heller analys av huruvida risk föreligger för
förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI
är dock ett användbart underlag till en artskyddsutredning och NVI:n ska om möjligt
uppmärksamma om behov finns av en artskyddsutredning.

2.2

Inventeringsområdet

Inventeringsområdet omfattar 6,2 hektar och består av skogsmark av sumpskog i norr,
hällmarkstallskog i mellersta delarna och blandskog med ekar i södra delarna. Marken används
idag främst för friluftsliv, lek och rekreation. En gång- och cykelbana går genom södra delarna av
inventeringsområdet.
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till omgivande
vägar med Näsuddsvägen i väster och havsviken med båtklubben vid Djursgravsvägen.
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3

Metod och genomförande

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard2 utan tillägg (tabell 1).
Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas
uppdrag.
Beställd?

Möjliga tillägg till NVI

Beställd?

Möjliga tillägg till NVI

Nej

Naturvärdesklass 4

Nej

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Nej

Generellt biotopskydd

Nej

Detaljerad redovisning av artförekomst

Nej

Värdeelement

Nej

Fördjupad artinventering

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen vid Korallvägen i Oxelösund har utförts enligt SIS standard och
metoden finns beskriven i sin helhet i standarden3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i
bilaga 1 till denna rapport. Calluna är ackrediterade4 för naturvärdesinventeringar, vilket
innebär årliga kontroller där företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI
enligt standarden håller god kvalitet och att personalen har rätt kompetens.
Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel.
Detaljeringsgraden medel innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 0,1 hektar.
En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 6,2 hektar (se kartan i figur 1). De
källor som har granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som stöd
vid avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.
Påträffade naturvårdsarter redovisas enligt Callunas filtrering av artuppgifter från Svenska
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till
varför de påträffade naturvårdsarterna utgör naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på
nationella listor men som Calluna själva definierar som naturvårdsarter. Under rubriken
Naturvårdsarter i avsnitt 4.3 nedan finns en faktaruta med förklaring av begreppet
naturvårdsart.
Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU
Artdatabanken, 2020). Alla hänvisningar till den svenska rödlistan gäller den senaste upplagan
(SLU Artdatabanken, 2020).

2

SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning”.

3

Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/.

4

Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden.
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3.2

Tidpunkt för arbetet och utförande personal

NVI-uppdraget genomfördes under november till december 2020. Datum för utsök av
underlagsdata redovisas vid respektive källa i avsnitt 3.3 nedan. Fältinventeringen genomfördes
25 november 2020.
Förarbetet med eftersökning och granskning av tillgängliga underlag och tidigare
artobservationer gjordes av GIS-specialist Axel Linder från Calluna AB. Fältinventering och
naturvärdesbedömning utfördes av biolog Ann-Sofie Lindén från Calluna AB.

3.3

Informationskällor och referenslitteratur

Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar
om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken.
Tabell 2 nedan redovisar de källor som har genomsökts och använts som underlag vid
bedömningar och avgränsningar. Inga NVI:er eller utförliga artinventeringar har enligt Callunas
kännedom tidigare gjorts inom inventeringsområdet. Däremot har Calluna gjort en
naturvärdesinventering av området Peterslund (Andersson, H., 2018), strax norr om
inventeringsområdet.
Som stöd vid uppdragets bedömning av naturvärden användes SIS-standarden samt den
litteratur som listas i avsnittet Referenser.
Tabell 2. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.
Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Utsök gjordes
27 november
2020.

Sökningen begränsad
till tidsperioden 2000 2020. Sökområdet
omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.
Utsök av
naturvårdsarter5 och
skyddade arter enligt
Calluna AB:s filter för
utsök av
naturvårdsarter.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.3.3.

Artobservationer:
Naturvårdsarter och skyddade arter
Fynduppgifter för inrapporterade
observationer av arter. Data nedladdad från
Svenska LifeWatch Analysportal
(Leidenberger et al., 2016), där följande
databaser användes vid utsök: Artportalen
samt Analysportalens samtliga övriga
databaser för artobservationer.

5

Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1.
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Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Skyddsklassade artobservationer
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken6.
Fynduppgifter för inrapporterade
skyddsklassade observationer av arter.
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter
för specifika arter döljs eller diffuseras i
varierande grad, antingen för att skydda dem
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren
har begärt att observationen ska döljas.
Skyddet berör främst orkidéer och vissa
rovfåglar.

Utdrag
gjordes 23
november
2020.

Sökningen
begränsades inte till
någon tidsperiod.
Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.
Calluna följer
ArtDatabankens regler
för sekretess och
rumslig diffusering vid
information om och
produktion av kartor
med skyddsklassade
artobservationer.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Jordbruksblock
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen).

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Ängs- och betesmarker
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och
betesmarksinventeringen (TUVA),
innehållande både ängs- och
betesmarksobjekt och naturtypsytor.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Kulturreservat
Skyddade områden enligt 7 kap MB med
värdefulla kulturpräglade landskapsområden.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Natura 2000-områden
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv,
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av
andra naturtyper.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
en kilometer.

Sökningen gav inga
resultat.

IVL Svenska Miljöinstitutet:
Kustklassning
GIS-skikt med klassning av kusttyper och
strändernas beskaffenhet, användning samt
lämplighet för bad- och friluftsliv.
Havs- och vattenmyndigheten:
Värdefulla vatten
En sammanställning (GIS-skikt) av Sveriges
mest värdefulla sötvattensmiljöer för
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.
Jordbruksverket:

Naturvårdsverket:

6

Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.
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Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Naturreservat
GIS-skikt med skyddade områden enligt
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
en kilometer.

Sökningen gav inga
resultat.

RAMSAR-områden
GIS-skikt med internationellt värdefulla
våtmarksområden skyddade av
Ramsarkonventionen.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Riksintressen natur och friluftsliv
GIS-skikt med områden som av riksdagen
har utpekats som riksintresse för naturvård
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Vattenskyddsområden
Områden till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 2122 §§ MB).

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Andra skyddade områden
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver
ovanstående. Naturminnen,
naturvårdsområden, djur- och
växtskyddsområden, biotopskyddsområden,
skyddade älvar, nationalparker och
nationalstadsparker.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Forn- och kulturlämningar
GIS-skikt (Skog & Historia) med information
om forn- och kulturlämningar i skogsmark,
exempelvis stenrösen och kolbottnar.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Naturvårdsavtal
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade
områden som t.ex. är beroende av skötsel
för att bevara naturvärden eller där
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Nyckelbiotoper och naturvärden
GIS-skikt med naturvärden inventerade av
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark
samt från skogsbolags och större
markägares egna inventeringar.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Sumpskogar
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från
inventering av Skogsstyrelsen.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Riksantikvarieämbetet:
Riksintresse kulturmiljövård
Områden som har utpekats som riksintresse
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB.
Skogsstyrelsen:
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3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångst har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone.
Lägesnoggrannheten för denna enhet är vanligen 5 – 10 meter förutom i tät skog eller nära höga
byggnader då det kan vara något sämre. Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de
attribut som specificeras i SIS standard 199000.
GIS-skikt med naturvärdesobjekt och artregistreringar från inventeringen har upprättats. Till
GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.
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4
4.1

Resultat
Allmän beskrivning av inventeringsområdet

I de mellersta till norra delarna av inventeringsområdet finns en sumpskog som avgränsats av
Skogsstyrelsen 1993. Den utgörs av främst björk men även sälg, tall och ek och är delvis under
igenväxning av björksly. Marken i sumpskogen är delvis fuktig men inte blöt och i delar av
området växer vass. I nordöstra delen av inventeringsområdet finns även ett mindre område
med äldre tall. Dessa områden har ej avgränsats som naturvärdesobjekt vid inventeringen.
Talldungen för att den är för liten och sumpskogen för att den inte bedöms uppnå påtagligt
naturvärde.
Söder om sumpmarkerna finns en höjd med en hällmarkstallskog som har inslag av äldre tall och
öppna hällar med enbuskar och ljung samt några fläckar av blåmossa som är en skoglig signalart.
Denna skog har klassats till påtagligt naturvärde vid Callunas inventering. I utkanten av
hällmarken, mot gång- och cykelbanan, står en grov ek på ett par stora block, med en stor
hålighet i en gammal gren. Ett så kallat Särskilt skyddsvärt träd. Sydväst om
hällmarkstallskogen, på andra sidan gång- och cykelbanan, finns en triviallövskog med bland
annat asp och björk samt enstaka inslag av ek som ej bedöms uppnå påtagligt naturvärde.
Direkt öster om triviallövskogen och söder om hällmarkstallskogen finns en blandskog med
större inslag av ek än i övriga delar av inventeringsområdet varav en ek är grov och vidkronig.
Här finns även tall och inslag av björk med stora enbuskar och berg i dagen. Området är luckigt
och solen kan tränga igenom trädskiktet på flera ställen. Här finns arter som bland annat
blåsippa, brudbröd och liljekonvalj. Detta blandskogsobjekt har, liksom hällmarkstallskogen,
klassats till påtagligt naturvärde.

4.2

Skyddad natur och övrig känd kunskap om området

Förarbetets informationssökning visar att det inom inventeringsområdet inte finns skyddad
natur enligt 7 kap miljöbalken.
Det kan finnas områden som omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken
13 §. Det kan gälla både generellt strandskydd (100 m från strandlinje) och utökat strandskydd
(300 m från strandlinje). Huruvida bestämmelser om strandskydd förekommer i området har
inte utretts i denna NVI.
Inom en buffertzon på en kilometer omkring inventeringsområdet förekommer ingen skyddad
natur enligt 7 kap miljöbalken.
En sumpskog fältinventerad och avgränsad av Skogsstyrelsen 1993 finns i inventeringsområdets
norra delar. Även strax väster om inventeringsområdet finns en sumpskog avgränsad av
Skogsstyrelsen vid samma tillfälle.
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Figur 2. Kartan visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området.

4.3
4.3.1.

Naturvärdesinventeringens resultat
Naturvärdesobjekt

Vid inventeringen avgränsades totalt två områden med klassning som naturvärdesobjekt (se
figur 3). Dessa utgjorde totalt 2,3 hektar av inventeringsområdets 6,2 hektar. Av objekten hade
båda påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). De naturvärdesklassade områdena beskrivs var
för sig i bilaga 2, med motiven till naturvärdesklassningen liksom representativa bilder till
objekten.
Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens
beställda detaljeringsgrad).
De identifierade naturvärdesobjekten i området karaktäriseras av hällmarkstallskog med
förekomst av äldre tallar samt hällar med enbuskar och ljung och av en blandskog med ek i olika
åldrar och även här med berg i dagen och enbuskar.
Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan beskrivas som en sumpmark i
mellersta till norra delarna med triviallövträd och viss inblandning av ek och tall som delvis är
under igenväxning av björksly samt triviallövskogen på västra sidan av gång- och cykelbanan.
13
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Även den lilla talldungen i nordöst ingår bland de områden som inte avgränsats eftersom den är
mindre än minsta karteringsenhet för denna NVI. Tallarna i sig har dock värden i och med att de
börjar bli äldre och har goda förutsättningar att i framtiden hysa flera värdefulla arter knutna till
gammal tall.

Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas
naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 och 2 återfanns ej vid inventeringen.
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4.3.2.

Arter

Naturvårdsarter

Vid Callunas inventering noterades7 sex relevanta naturvårdsarter (se faktaruta nedan med
förklaring av begreppet naturvårdsart). I utsök från Analysportalens databaser återfanns inga
ytterligare relevanta naturvårdsarter.
Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.
Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas blåsippa och blåmossa. Blåsippan är
kalkgynnad och fridlyst i hela landet. Blåmossa indikerar höga naturvärden där skogen har en
lång period av orördhet och stabila förhållanden där den förekommer i stora kuddar. Mindre
kuddar visar på lämplig miljö under en mer begränsad tid. I inventeringsområdet förekommer
blåmossa som mellanstora kuddar i hällmarkstallskogen.
Av relevanta naturvårdsarter i området var inga rödlistade (se faktaruta nedan med förklaring
av begreppet rödlistning) men en igelkott (NT), som inte bedöms vara naturvårdsart för
inventeringsområdet, har observerats i en trädgård strax utanför inventeringsområdet.
Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen även några naturvårdsarter som
rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter8. Dessa redovisas i bilaga 4.
NATURVÅRDSARTER
Begreppet naturvårdsarter lanserades av
Artdatabanken som ett verktyg vid
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm för
arter som är skyddsvärda genom att de indikerar
att ett område har höga naturvärden, eller i sig
själva är av särskild betydelse för biologisk
mångfald (Hallingbäck, 2013).
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i
identifierade Natura 2000-naturtyper, ansvarsarter,
signalarter etc. Arterna kan finnas i upprättade
officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens signalarter)
eller vara sådana som inventeraren själv bedömer
uppfyller definitionen för en naturvårdsart.
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används vid
bl.a. naturvärdesinventeringar.

RÖDLISTADE ARTER
Rödlistningen visar risken att en art dör ut.
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra
artens populationsstorlek,
populationsförändring, utbredning samt grad av
habitatfragmentering mot en uppsättning
kriterier.
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller
kriterierna för någon av kategorierna:
• Nationellt utdöd (RE)
• Akut hotad (CR)
• Starkt hotad (EN)
• Sårbar (VU)
• Nära hotad (NT)
• Kunskapsbrist (DD)
Som hotad benämns de rödlistade arter som
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer
den senaste rödlistan från Artdatabanken.

Skyddade arter

Vid Callunas inventering noterades tre arter som omfattas av skydd enligt
artskyddsförordningen (2007:845) och i utsök från Artdatabankens databaser återfanns
ytterligare två arter. Dessa skyddade arter redovisas i bilaga 3 och 4 och utgörs av:

7

Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas
fler naturvårdsarter.

8

Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör
hemma.
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•

En fågelart (som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) prioriterade enligt
Naturvårdsverket (se faktaruta): Näktergal.

•

En djurart skyddade enligt 4 §, 5 § och 6 §: Skogsödla.

•

Tre växtarter skyddade enligt 9 §: Blåsippa, liljekonvalj och revlummer.

Utöver arterna skyddade enligt artskyddsförordningen påträffades blåmossa som står med i artoch habitatdirektivets bilaga 5 som omfattas av arter som kan behöva särskilda
förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar på grund av insamling eller annan
exploatering.
NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras
även om alla fågelarter omfattas:
•

Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till
EU:s fågeldirektiv).

•

Rödlistade arter.

• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005.
Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter.
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5

Slutsatser

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 1
kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga
områden och 3 kap 4§ om skydd av jordbruksmark, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning
och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att tillämpa artskyddsförordningen,
samt användas som underlag för att utveckla ekologisk kompensation, klimatkompensation och
bevarande av biologisk mångfald.
Skyddade arter (artskyddsförordningen) kan påverka fortsatt process. Vid denna
naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats (se
avsnitt 4.3). Det rör sig om tre växtarter; liljekonvalj, blåsippa och revlummer som samtliga är
skyddade enligt 9 § vilket innebär att det är förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter
med rötterna och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller
andra kommersiella ändamål. Det är även en fågelart skyddad enligt 4 §; näktergal och en
djurart skyddad enligt 4 §, 5 § och 6 §; skogsödla.
För 4 § i fråga om vilda fåglar och sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen har markerats med N eller n är det förbjudet att avsiktligt fånga eller
döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintringsoch flyttningsperioder, att avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och att skada eller
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser (Artskyddsförordning 2007:845).
För 5 § i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till artskyddsförordningen har
markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller
metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner
eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse
eller från flygplan (Artskyddsförordning 2007:845).
För 6 § i fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i
bilaga 2 till artskyddsförordningen är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och att ta bort eller skada ägg, rom,
larver eller bon (Artskyddsförordning 2007:845).
Skyddade områden (7 kap miljöbalken) kan tydligare påverka fortsatt process än hänsyn till
oskyddade naturvärden enligt de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken). Det aktuella
projektet berör inte några skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken (se avsnitt 4.2).

Generella rekommendationer
I det aktuella projektet förekommer oskyddade naturvärden i form av naturvärdesobjekt,
landskapsobjekt och naturvårdsarter enligt avsnitt 4.3.
Generellt gäller att naturvärdesobjekt av klass 1 och 2 har så höga värden för biologisk mångfald
att påverkan bör undvikas. Även naturvä rdesobjekt med lägre naturvärdesklass (3 och 4) och
landskapsobjekt kan ha sådana naturvärden och vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
att påverkan bör undvikas, annars om möjligt minimeras. I landskap där naturvärdena över lag
är låga kan även påverkan på objekt med klass 3 och 4 behöva undvikas.
Generellt gäller även att naturvärdesobjekt ofta är i den storleken att man kan utgå ifrån att det
behövs en skyddszon runt objektet för att undvika eller minimera påverkan inne i
naturvärdesobjektet.
Genom att ta hänsyn till NVI-objekten och artförekomsterna kan NVI-rapporten bidra till
uppfyllnad av miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen
antagna miljökvalitetsmål.
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Skadelindringshierarkin (se figur 4 nedan) är ett rekommenderat verktyg för att få struktur på
hänsynstagandet när ett projekt ger negativ påverkan på naturmiljön (Boverket, 2018).

Figur 4. Skadelindringshierarkin eller kompensationstrappan. Vid exploateringar ska man i första hand försöka
undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt kan kompensation
övervägas.
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard)
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning9.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter (figur 1).
Bedömningsgrund biotop
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.

Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan),
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.
9

Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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Bedömningsgrund arter
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen,
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer
de är för naturvärde.
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.
Naturvärdesklasser
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde (figur 2).
Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att
bedömningen är preliminär.

Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur
standarden (SIS, 2014).

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande
naturvärdesklasser:
•

högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald

•

högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

•

påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald

•

visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)
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Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). Dessa kan
avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd
detaljeringsgrad (se nedan).
Nivå och detaljeringsgrad
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och
fältinventering ingår).
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå.
Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält – översikt

En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en
bredd på >2 meter.

Fält – medel

En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Fält – detalj

En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Tillägg
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas.
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.
Generellt biotopskydd

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras
och kartläggas, oavsett storlek.
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Värdeelement

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt
eller inte. Tillägget ska göras i fält.
Kartering av Natura 2000-naturtyp

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas.
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper.
Tillägget ska göras i fält.
Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.
Fördjupad artinventering

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.
Genomförande
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer i samband med redovisningen.
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI
Naturvärdesobjekt nr 1
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt
naturvärde

Skog och träd

Hällmarkstallskog

Påtagligt
biotopvärde

Obetydligt artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Olikåldrigt med förekomster av äldre tall och sparsamt med död
ved. Solexponerade hällar med ljung och enbuskar med värden
för såväl pollinerare som för eventuella grod- och kräldjur.
Förekomst av en naturvårdsart som inte riktigt uppnår visst
naturvärde då den var endast var sparsamt förekommande i
medelstora kuddar.

Blåmossa

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Objektet består av en olikåldrig hällmarkstallskog med
förekomster av äldre tall och sparsamt med död ved. I utkanterna
av objektet finns även inslag av gran och björk i lägre partier
varav enstaka klent hålträd av björk samt en grov ek i utkanten
mot gång- och cykelbanan med stor hålighet i död gren. Denna
ek räknas som ett så kallat Särskilt skyddsvärt träd.
I objektet finns lav- och mossklädda hällar samt öppna hällar i
solexponerade lägen med block och sten samt svackor av ljung
och med enbuskar. I lägre partier växer mer blåbär.
Det förekommer även enstaka blöta surdråg.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

1,35

Inventerare
Ann-Sofie Lindén
Inventeringsdatum
2020-11-25

Bild
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Blandskog

Påtagligt
biotopvärde

Visst artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Förekomster av ädellövträd av ek i olika åldrar och dimensioner
varav minst två är grova. Sparsamt med död ved. Delvis
solexponerade hällar, block och sten med värden för eventuella
grod- och kräldjur. Förekomst av fyra naturvårdsarter.

Brudbröd, liljekonvalj, enstaka blåsippa
samt födosökande stjärtmes

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Objektet består av en blandskog i kuperad terräng med berg i
dagen där några hällar är solexponerade under delar av dagen.
Trädskiktet utgörs till stor del av ek i olika åldrar varav en i mitten
av objektet är grov och vidkronig och en ek i utkanten av objektet,
väster om gång- och cykelbanan, som även den är grov. Förutom
ek finns i västra och mellersta delarna även tall och björk i
trädskiktet där stjärtmesar födosökte vid inventeringstillfället.
Buskskiktet utgörs av stora, fina enbuskar samt av eksly, nypon
och kaprifol och i fältskiktet finns främst gräs men även stensöta
och blommande örter av smultron, blåsippa, brudbröd, kärleksört,
liljekonvalj, nävor, blåbär och lingon.
Förutom berg i dagen finns även block och sten med enstaka
stenröse i objektet i delvis solexponerat läge. Död ved
förekommer endast sparsamt.
Objektet är mer öppet och solexponerat i öster där trädskiktet är
relativt glest av ekar på cirka 20 – 40 centimeter i diameter.

-

Bild
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Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,97

Inventerare
Ann-Sofie Lindén
Inventeringsdatum
2020-11-25
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
I tabellerna nedan redovisas naturvårdsarter från Callunas fältinventering och från Callunas utsök av arter i Analysportalen och övriga källor.
Arterna presenteras med information om sällsynthet, signalvärde och ekologi.
De arter som listas är relevanta för denna NVI och kan knytas till inventeringsområdet. Naturvårdsarter som knyts till något av
naturvärdesobjekten listas även i bilagan för naturvärdesobjekt, så där kan alltså utläsas i vilket naturvärdesobjekt arten hittats.

Callunas fältinventering
Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:
RL 20 = rödlistan från år 2020
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Fåglar

Stjärtmes
Aegithalos
caudatus

x

Typisk art för:
Landhöjningsskog (9030)
Lövsumpskog (9080)
Svämlövskog (91E0)
Taiga (9010)
Förekommer i löv- och blandskog. Ökande art som
dock kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar
möjligen bäst som signalart i bland- och barrskog.

Kärlväxter
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Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

Blåsippa
Hepatica
nobilis

FD

ASF

9§

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Typisk art för:
Nordlig ädellövskog (9020)
Näringsrik granskog (9050)
Ek-avenbokskog av måratyp (9170)
Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240)
Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst enligt 9 § i
hela landet.

Brudbröd
Filipendula
vulgaris

Typisk art för:
Silikatgräsmarker (6270)
Enbuskmarker (5130)
x
Brudbröd är en stark signalart för bete och är
kväveskyende men kalkgynnad. Den klarar
av en viss igenväxning.

Liljekonvalj
Convallaria
majalis

Revlummer
Lycopodium
annotinum

9§

Typisk art för:
Näringsfattig ekskog (9190)
Ek-avenbokskog av måratyp (9170)
Liljekonvalj (Convallaria majalis) är fridlyst enligt 9 §
i Södermanlands län.

V

9§

Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant
unionsintresse att insamling i naturen och
exploatering kan bli föremål för särskilda
förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5
till art- och habitatdirektivet.
Lummerväxter: Samtliga arter av familjen
Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet.

Mossor
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Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Typisk art för:
Lövsumpskog (9080)
Svämlövskog (91E0)
Taiga (9010)

Blåmossa
Leucobryum
glaucum

x

V

När mossan förekommer i mycket stora kuddar
indikerar den höga naturvärden där skogen har en
lång period av orördhet och stabila förhållanden.
Mindre sjok visar på lämplig miljö under en mer
begränsad tid.
Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant
unionsintresse att insamling i naturen och
exploatering kan bli föremål för särskilda
förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5
till art- och habitatdirektivet.
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Bilaga 4 – Övriga artfynd
Redovisning av de för inventeringsområdet relevanta övriga artfynd, utöver naturvårdsarterna i bilaga 3, inklusive information om deras
sällsynthet, signalvärde och ekologi.

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:
RL 20 = rödlistan från år 2020
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

AD

FD

ASF

50%

PFS

Sk

Information

K

Däggdjur
Igelkott
Erinaceus
europaeus

Nära
hotad
(NT)

Rödlistekriterium 2020: A2a
En observervation i maj 2020, Korallvägen 29

A

En observation av sjungande individ strax öster
om ristippen, maj 2020

A

Fåglar
Näktergal
Luscinia
luscinia

4§

x

Grod- och
kräldjur

Skogsödla
Zootoca
vivipara
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4 §,
5 §,
6§

Skogsödla (Lacerta vivipara) är fridlyst enligt 6
§ i hela landet. Undantag (11 §): Trots förbudet
i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre
vattensalamander, skogsödla, vanlig groda,
vanlig padda och åkergroda 1. ägg (rom) och
larver (yngel) samlas in, om a) det sker i liten
omfattning för studie av äggets eller larvens

A
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Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Sk

Information

utveckling till djur, b) det insamlade materialet
eller, när det har utvecklats till djur, djuret
snarast återutsätts på den plats där materialet
samlades in, och c) insamlingen inte har något
kommersiellt syfte, eller 2. enstaka exemplar
tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret
inte flyttas från den plats där det fångades och
snarast släpps tillbaka på den platsen.
En observation i nordvästra delen av
inventeringsområdet av födosökande individ,
augusti 2020.
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FÖRÄNDRINGSBESKRIVNING 2023
Bakgrund
En begränsad budget innebär att Oxelösunds kommun inte har möjlighet att
fullt ut finansiera ökade kostnader när priser stiger och nya investeringar
görs. För att årligen få intäkter och kostnader i balans måste vi ständigt
effektivisera och pröva nya vägar för att nå verksamhetsmål utan att tumma
på kvalitet, lagstadgade krav och politiska prioriteringar.
Syftet med förändringbeskrivningar är att Nämnder beskriver vilka åtgärder
de behöver göra för att klara av sina uppdrag inom tilldelad ekonomisk ram.
För att möta framtida behov och utmaningar behövs en proaktiv och
innovativ vidareutveckling av verksamhet och arbetssätt i förvaltningarna.
Arbetet med förändringsbeskrivning är även ett tillfälle för Nämnden att
lämna synpunkter på föregående års mätbara mål från Kommunfullmäktige
och Kommunstyrelse.
Arbetet med förändringsbeskrivningar görs på samma sätt som föregående
år där utgångspunkten är vilka åtgärder Nämnden behöver göra för att hålla
tilldelad preliminär ekonomisk ram.

Figur – Processen för arbetet med förändringsbeskrivning
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1. Vilka effektiviseringar behöver Nämnden göra för att hålla
tilldelad preliminär ram 2023, om några
Bedömningen är att nämnden kan klara verksamheten med de hårda
prioriteringar som gjorts tidigare år med tilldelad ram.
Förvaltningen vill dock framhålla att tilldelad ram inte inrymmer
nedanstående.

Planeringsstrategi (Översiktsplan)
Tidigare så skulle varje kommun aktualitetsförklara sin översiktsplan eller
anta en ny under varje mandatperiod. Själva aktualitetsförklaringen har nu
ersatts av en ”Planeringsstrategi”. Boverket säger så här:
” Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och
vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin
bidrar till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis kan
förändrade förutsättningar fångas. Översiktsplaneringen ges därmed en
större politisk betydelse.”
” Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de
två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en
ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en
planeringsstrategi också. Kommunens första planeringsstrategi ska ha
antagits senast 11 september 2024.”
Tidigare översiktsplaner har utarbetats av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som då har fått särskilda budgetmedel för
detta. Ska förvaltningen fortsätta att ansvara för detta och utarbeta en
planeringsstrategi som antas under 2024 så behövs en budgetförstärkning
till budget 2023 och 2024. Bedömningen är att det behövs en årsarbetare
plus medel för konsultutredningar, ca 1 miljon kr 2023.

Ökade ambitioner fysisk utemiljö och en växande stad
Förvaltningen gläds åt kommunens ökade ambitioner när det handlar om att
investera i gatu- och parkmiljöer samt offentlig konst. Det är även glädjande
att kommunen växer med nya bostadsområden. Viktigt i sammanhanget är
dock att driftskostnaden också beaktas. För att hantera ökade
driftskostnader som de ökade ambitionerna medför så genomförs ständiga
effektiviseringar och prioriteringar men för att klara av en rimlig nivå på
underhållet så behövs en budgetförstärkning. 500 tkr är en rimlig nivå.
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Synpunkter på kommunfullmäktiges mätbara mål och KS-uppsiktspliktsmål
2022

För att göra centralt formulerad mätbara mål mer relevanta och skapa
bättre förutsättningar för måluppfyllelse kan Nämnder föreslå förändringar
av mätbara mål för 2023. I verksamhetsplaner för 2023 uppmanas
Nämnder också att se över omfattning och kvalitet (SMARTA-mål) på sina
egna mätbara nämndmål samt relevanta kopplingar till koncernmål och
intentioner i beskrivningar.
Koncernmål och
inriktningsbeskrivningar
Mod och framtidstro:
Att vilja bryta mönster och att
prova nya sätt att göra gott för
kommuninvånarna.
Trygg och säker uppväxt:
Barn och ungdomar:
- Känner sig trygga i samhället
och de kommunala
verksamheterna.
- Når goda studieresultat.
- Deltar aktivt i ett brett kultur- och
fritidsutbud.
- Växer upp med trygga föräldrar
och i en trygg och säker miljö.
God folkhälsa:
Oxelösundarna/as:
- Faktiska folkhälsa och upplevda
livskvalitet utvecklas positivt.
- Känner delaktighet och
inflytande.
- Deltar i aktiviteter som främjar
hälsa och friskvård.
- Lever ett självständigt liv fritt från
missbruk.

Mätbart mål
KF/KS

Motivering till
förändring

Förslag på
förändring
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Trygg och värdig ålderdom:
-Oxelösundare åldras värdigt,
tryggt och säkert.
- Äldre med behov av stöd
erbjuds möjlighet att bo kvar i
egen bostad.
- Äldre har inflytande över hur
beviljade insatser utförs.
- Insatser till äldre ska vara av god
kvalitet, individinriktade samt ges
med gott bemötande.
Attraktiv bostadsort:
Oxelösund / kommunen erbjuder:
- En hög kommunal service.
- Bra barnomsorg, skola, fritid och
kulturliv.
Att:
– Det finns ett bra och varierat
bostadsutbud för olika behov och
åldrar.
- Kommunen präglas av ett
positivt företagsklimat som gör det
enkelt att starta, driva och
utveckla företag.
- Infrastrukturen håller god kvalitet
och upplevs välfungerande.
Hållbar utveckling:
- Oxelösund säkrar långsiktigt
resurser för framtiden och för
kommande generationer.
Kommunen/s:
- Ekonomi är stabil.
- Är en attraktiv arbetsgivare.
- Arbetar aktivt för att möta
samhällets krav inom
miljöområdet.
- Arbetar för ökad integration och
möjlighet till egen försörjning.
Tabell – Synpunkter på centrala mätbara mål från KF och KS-uppsiktspliktsmål.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-10

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av delegations- och verkställighetsordning 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänner förslaget till delegations- och verkställighetsordning

2. Ärendet
Delegations- och verkställighetsordningen är ett dokument som regelbundet ses över och
revideras och så har nu skett.
Ändringarna omfattar:
Ärendegrupp/ärende
Tobakslag Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Beslut om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen.

Delegat

Ersättare

MHI

FCH

Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror

MHI

FCH

MHI
FCH

FCH
MHI

FCH

MHI

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive
partihandlare
Beslut om varning
Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el.
påfyllningsbehållare
Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror

Grön text = ny text
Röd text = Utgår ska tas bort.
Vissa förtydliganden och anpassningar har gjort. Vidare så införs att beslut om avslag,
återkallelse av tillstånd, försäljningsförbud samt varningar fattas av nämnd.
Beslutsunderlag
Förslag till förändrad delegations- och verkställighetsordning

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-28

MSN.2022.9

14. Ärende enligt tobakslagen
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

F
F.1

Tobakslag Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Beslut om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen.

MHI

FCH

D

7 kap 9 § tobakslagen

F.2

Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror

MHI

FCH

D

5 kap 1 §

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare
F.3

Beslut om varning

MHI

FCH

D

7 kap 11 §

F.4

Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el.
påfyllningsbehållare
Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror

FCH

MHI

D

7 kap 13 §

FCH

MHI

D

7 kap 10 §

F.5

Grön text = ny text
Röd text = utgår och ska tas bort

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(10)

2022-05-18
Dnr MSN.2022.2

Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
2022-04-21
Beslut på överklagan om föreläggande att vidta rättelse, Vildvinet 2.

Utdragsbestyrkande

Blad 1
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Beslut
Datum
2022-04-21

Ärendebeteckning
403-2890-2021

Centrumbolaget Vinterklasen AB
genom jessica.kling@maminza.com
Förenklad delgivning

Överklagande av kommuns beslut om
föreläggande; fastigheten Vildvinet 2 i
Oxelösunds kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
beslut.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun
(nämnden) beviljade den 5 juli 2019 Centrumbolaget Vinterklasen AB
(bolaget) bygglov för ombyggnad av tidigare biograf och
samlingslokal till 14 lägenheter med en bruttoarea om ca 1 082 kvm,
gymsal med omklädningsrum, bastu samt dusch och WC, tvättstuga
med bokningssystem och förråd, tillgängliga på plan 5 och i
källarplanen på fastigheten Vildvinet 2. Av bygglovet framgår även att
byggherren avsåg att utföra en fasadändring i form av installation av
13 balkonger på plan tre till fem. Ärendet har bedömts inte strida mot
gällande utformning och varsamhet. Som förutsättning för bygglovet
angavs att åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena inte får
vidtas. Under rubriken ”Kulturmiljövärden” angavs att byggnaden är
utpekad som kulturhistoriskt värdefull av Sörmlands museum. Av
upplysningar till beslutet framgick att vid ändringar av beviljat
bygglov ska en ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovet omfattar Tärnabyggnaden
och tillbyggnaden 1974 - 1976 (den sydöstra byggnadskroppen).
Bygglovet har vunnit laga kraft.
Den 17 januari 2020 beviljades startbesked för rivningsarbetena. Den
11 februari 2020 beviljades startbesked för om- och
tillbyggnadsarbetena. Vid arbetsplatsbesök den 24 oktober 2020
misstänktes flertalet avvikelser från beviljat bygglov. Planlösningen
har ändrats i flera lägenheter, den skyddade med planbestämmelse i
detaljplanen fasaden har ändrats, mm. Avvikelserna noterades i

Postadress:611 86 Nyköping

Telefon: 010-223 40 00

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland

Länsstyrelsen
Södermanlands
län

Beslut
2022-04-21
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protokollet den 29 oktober 2020. Bolaget har den 11 september 2020
skickat in ritningar där balkongtaken finns, ansökan om bygglov har
inkommit den 21 december 2020. Antikvariskt utlåtande gällande bl.a.
skärmtaken och utformning av nya balkonger har inhämtats
(Fredrikssons arkitektkontor AB, 2021-01-26). Nämnden har bedömt
att de ändringar i planlösningen som gjorts omfattas inte av
bygglovsplikt. Bolaget har dock enligt nämnden vidtagit omfattande
fasadändringar i strid med bygglovet. Bolaget har ansökt om bygglov
för fasadändring och skärmtak på balkonger i efterhand. Nämnden har
avslagit ansökan. Besluten har vunnit laga kraft.
Det överklagade beslutet
Nämnden beslutade den 16 mars 2021 att, med stöd av 11 kap. 20 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga bolaget att senast
inom tre månader från den dag då beslutet har vunnit laga kraft vidta
rättelse genom att återställa:
1. den mittersta byggnadskroppens (Tärnabyggnadens) fasad mot
sydväst, våningsplan 1-3, till ursprungligt utseende i enlighet med vad
som framgår av Sörmlands museums utlåtande den 9 december 2020.
Fönster ska genomgående vara av trä, med glasdelande spröjs i såväl
yttre som inre båge. Fönsterkarmar ska mörkbetsas eller målas bruna.
Smidesräcken på översta våningen ska monteras på rätt höjd, i nivå
med den tvärgående spröjsen. Vita fönsterbleck ersätts med
kopparplåt likt tidigare utseende. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL,
förpliktas bolaget att utge ett vite om 100 000 kronor om
föreläggandet enligt punkten 1 inte efterkoms i rätt tid. Bolaget
förpliktas vidare att utge ett vite om 50 000 kronor för varje period om
en månad, räknat från tre månader från den dag då beslutet har vunnit
laga kraft, under vilken föreläggandet enligt punkten 1 inte
efterkommits.
2. den sydöstra byggnadskroppens fasad mot nordost och
Tärnabyggnadens fasad mot sydost genom att ta bort till balkongerna
tillhörande skärmtak och balkongernas fasadhända konstruktion, ta
bort altan, ta bort fönster som inte följer ritningarna i bygglov dnr.
BYGG.2019.80, samt återställa Tärnabyggnadens sydöstra fasad med
tegel som överensstämmer med det ursprungliga beträffande
dimensioner, kulör och ytbearbetning, montera fönster i enlighet med
bygglovet, samt återställa putsad yta på fasaden med tegel som
överensstämmer med det ursprungliga beträffande dimensioner, kulör
och ytbearbetning. Bolaget föreläggs vidare att vidta rättelse genom
att befintliga fönster på fasaden som följer bygglovet dras ut så att de
följer fasadlivet. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL förpliktas bolaget att
utge ett vite om 50 000 kronor om föreläggandet enligt punkt 2 inte
efterkoms i rätt tid. Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om
25 000 kronor för varje period om en månad, räknat från tre månader
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från den dag då beslutet har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 2 inte efterkommits.
3. den sydöstra byggnadskroppens fasad mot nordost och sydväst
genom att använda plåt med den färgsättning som framgår at
Sörmlands museums yttrande den 9 december 2020, sidan 6. Med stöd
av 11 kap. 37 § PBL förpliktas bolaget att utge ett vite om 50 000
kronor om föreläggandet enligt punkt 3 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kronor för varje
period om en månad, räknat från tre månader från den dag då beslutet
har vunnit laga kraft, under vilken föreläggandet enligt punkten 3 inte
efterkommits.
4. den sydöstra byggnadskroppens fasad mot sydväst genom att ta bort
till balkongerna tillhörande skärmtak och balkongernas fasadhängda
konstruktion samt ta bort fönster som inte följer av ritningarna i
bygglov dnr. BYGG.2019.80, samt montera fönster i enlighet med
bygglovet. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL förpliktas bolaget att utge
ett vite om 50 000 kronor om föreläggandet enligt punkt 4 inte
efterkoms i rätt tid. Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om
25 000 kronor för varje period om en månad, räknat från tre månader
från den dag då beslutet har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 4 inte efterkommits.
5. Tärnabyggnadens fasad mot nordväst genom att ta bort till
balkongerna tillhörande skärmtak och balkongernas fasadhängda
konstruktion, samt ta bort fönster som inte följer av ritningarna i
bygglov dnr. BYGG.2019.80, samt återställa fasaden med tegel som
överensstämmer med det ursprungliga beträffande dimensioner, kulör
och ytbearbetning, montera fönster i enlighet med bygglovet samt
återställa putsad yta på fasaderna med tegel som överensstämmer med
det ursprungliga beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning.
Bolaget föreläggs vidare att vidta rättelse genom att befintliga fönster
på fasaden som följer bygglovet dras ut så att de följer fasadlivet. Med
stöd av 11 kap. 37 § PBL förpliktas bolaget att utge ett vite om 50 000
kronor om föreläggandet enligt punkt 5 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kronor för varje
period om en månad, räknat från tre månader från den dag då beslutet
har vunnit laga kraft, under vilken föreläggandet enligt punkten 5 inte
efterkommits.
6. Tärnabyggnadens tak genom att ersätta den ärggröna korrugerade
takplåten med grå bandtäckt takplåt så att utförandet följer vad som
angetts i ritningar i bygglov dnr. BYGG.2019.80. Med stöd av 11 kap.
37 § PBL förpliktas bolaget att utge ett vite om 50 000 kronor om
föreläggandet enligt punkt 6 inte efterkoms i rätt tid. Bolaget
förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kronor för varje period om
en månad, räknat från tre månader från den dag då beslutet har vunnit
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laga kraft, under vilken föreläggandet enligt punkten 6 inte
efterkommits.
Bygglov i efterhand (punkterna 2,4 och 5 föreläggandet)
Den 24 januari 2022 beslutade nämnden att med stöd av 9 kap. 30 §
PBL, bevilja bolaget bygglov i efterhand för fasadändring och
skärmtak över balkonger på fastigheten Vildvinet 2 (Tärnabyggnaden)
i enlighet med den reviderade ansökan från den 22 december 2021.
Som skäl för beslutet angavs följande. Nämnden har i ärenden
BYGG.2021.1 och BYGG.2021.9 avslagit ansökan om bygglov för
det befintliga utförandet. I och med sökandens revidering 2021-12-22
föreligger nya förutsättningar som nämnden måste ta ställning till,
varför tidigare beslut inte rakt av kan användas som vägledning.
Nämnden lägger i bedömningen rörande kraven 8 kap. 17 § PBL stor
vikt till vad som uttalats av Sörmlands museum (yttrande daterat
2021-12-02).
De föreslagna åtgärderna avser sju skärmtak över balkonger, ett
utanpåliggande bärverk för balkongerna samt ändrad fönstersättning
med murad avväxling ovanför. I enlighet med Sörmlands museums
utlåtande föreslås balkongernas bärverk målas in i befintlig fasads
kulör samt att fönstrens betongavväxling till det yttre ersätts med
fasadtegel. Bygglov har beviljats för ett skärmtak på Tärnabyggnadens
sydöstra byggnadskropps sydvästra fasad (skärmtak 1), fyra skärmtak
på Tärnabyggnadens nordvästra fasad (skärmtak 2,3,4,5), ett skärmtak
på Tärnabyggnadens sydöstra byggnadskropps nordöstra fasad
(skärmtak 6) samt ett skärmtak på Tärnabyggnadens sydöstra fasad
(skärmtak 7). Bygglov har beviljats också för balkongernas
utanpåliggande bärverk, som på Tärnabyggnadens nordvästra och
sydöstra fasad ska målas in i kulör överensstämmande med befintligt
fasadtegel. Bygglov har beviljats också för den ändrade
fönstersättningen på Tärnabyggnadens nordvästra och sydöstra fasad
och för att återskapa fasadens utseende genom att fräsa ur avväxlingen
ovanför dessa fönster och återmura med begagnat fasadtegel.
Med anledning av att sökanden har reviderat sin bygglovsansökan
utifrån museets synpunkter, bedömer nämnden att utförandet inte står i
strid med varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL. Enligt nämndens
bedömning tar den reviderade ansökan betydligt bättre hänsyn till
varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och förvanskningsförbudet i
8 kap. 13 § PBL.
Överklagandet
Bolaget har överklagat beslutet och i första hand yrkat att beslutet
upphävs i sin helhet. I andra hand har yrkats att beslutet ändras på så
vis att förelägganden om rättelse inte ska kvarstå i den omfattning som
görs gällande, utan enbart ska kvarstå gentemot åtgärder som

Länsstyrelsen
Södermanlands
län

Beslut
2022-04-21

5 (13)
403-2890-2021

Länsstyrelsen finner strida mot bygglov och/eller bestämmelser om
bevarande av kulturmiljövärden. Som grund för yrkandena har
följande anförts. Kommunen har beviljat bolaget bygglov för
ombyggnation av fastigheten Vildvinet 2. Bolaget har utfört
byggnation i enlighet med bygglovet och/eller med de godkännanden
som erhållits från kommunen. Eftersom åtgärder inte vidtagits i strid
med bygglov ska beslutet om att företa rättelse upphävas.
Bolaget har sökt bygglov om ombyggnation av lokaler till 14
lägenheter. Kommunen har beviljat bygglov och startbesked för
rivningsarbeten samt lämnat beslut om startbesked. Samtliga lov och
besked har vunnit laga kraft. I bygglovet har inte angivits några
specifika förutsättningar eller villkor utöver upplysningar om att
åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena får ej vidtas och att
byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Villkor för ett
lov anger vad som måste uppfyllas för att en åtgärd ska få vidtas och
under vilka förutsättningar lovet ges. Villkor ska vara så preciserade
att de kan tjäna som underlag till sökande och till andra parter. I
bygglovet finns inga villkor angivna.
Det är kommunen som haft att kontrollera huruvida sökt bygglov
uppfyller de förutsättningar som anges i gällande lagstiftning innan
lov ges. Kommunen har gjort bedömningen att ansökt bygglov inte
stridit mot gällande regler. Det torde ha varit av särskilt intresse för
kommunen att noga beakta varsamhetskravet och
förvanskningsförbudet mot bakgrund av att kommunen identifierat att
fastigheten har ett kulturhistoriskt värde. Kommunen har dock inte
angivit några särskilda villkor eller krav i detta avseende. Vidare har
kommunen haft att pröva det sökta bygglovet mot de tre
utformningskraven (8 kap. 1 -3 §§ PBL). Inte heller i detta avseende
har kommunen gjort några noteringar eller angivit villkor kring
förutsättningar gällande utformningen, mer än att kommunen har
kommit fram till att bygglovet inte strider mot utformningskraven.
Oavsett kommunens hantering av varsamhetskravet och
förvanskningsförbudet har bolaget dock iakttagit dessa bestämmelser i
samtliga led av den ombyggnation som företagits. Vidare har bolaget
haft att beakta de byggregler som finns gällande standarder för
bostäder (bl.a. nivåer för buller, ljus, ventilation osv.).
Delar av fastigheten omfattas av skyddsbestämmelser gällande
kulturhistoriska värden. Förvanskningsförbudet gäller alla typer av
ändringar som kan komma att ske men ska inte tillämpas så att
pågående markanvändning påtagligt försvåras. Det är enbart de
egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefull som är skyddade,
klarläggs och respekteras värdena kan olika åtgärder utgöras ändå.
Varsamhetskravet är ett generellt hänsynskrav. Kravet ska dock inte
tillämpas så att det hindrar att andra väsentliga krav tillgodoses. Det
kan däremot påverka på vilket sätt utformningskraven och de tekniska
egenskapskraven tillgodoses.
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De ombyggnationsarbeten som bolaget har förtagit har skett under år
2020 och ombyggnationen av fastigheten stod klart i slutet av
december 2020. Under hösten 2020 initierade kommunen ett ärende
avseende tillsyn av påstådda olovliga ändringar i förhållande till
bygglovet. I samband med tillsynen inhämtade kommunen ett yttrande
från Sörmlands museum. Sörmlands museum har inte dessförinnan
fått möjlighet att yttra sig avseende bygglovet eller processen i övrigt
gällande bygglovet och ombyggnationen av fastigheten. I samband
med tillsynen uppdagas att delar av fastigheten omfattas av
skyddsbestämmelser och rivningsförbud, vilket inte framkommit eller
tagits hänsyn till vid hanteringen av bygglov/rivningslov. Kommunen
har således beviljat rivningslov avseende delar av fastigheten som är
belagda med rivningsförbud. Vidare har kommunen i bygglovet inte
specificerat villkor eller krav som är förknippade med de
skyddsbestämmelser som gäller för delar av fastigheten.
I och med att kommunen beviljat bygglovet, rivningslovet och
startbesked, vilka alla vunnit laga kraft, innebär det att dessa lov har
vunnit negativ rättskraft. Kommunen kan således inte ändra,
förutsättningarna givna i loven/besluten oaktat huruvida det uppdagats
att kommunen baserat lov/beslut på felaktiga grunder eller ej.
Kommunen har i beslutet påtalat, såvitt gäller den mittersta
byggnadskroppen på den sydvästra fasaden, att Vinterklasen ska
återställa fasaden till ursprungligt utseende enligt fotografier och äldre
fasadritningar, följa angivna dimensions-, material- och färgkrav för
fönster samt ändra på höjd för smidesräcken. Något ingrepp i fasaden
har inte skett utan enbart byte av fönster samt smidesräcke har skett.
Såvitt gäller föreläggande om att smidesräcke ska monteras i nivå med
tvärgående spröjs, framgår av bygglovet att smidesräcken inte är i
nivå med tvärgående spröjs. Vinterklasen har således monterat
smidesräcken i enlighet med bygglovet. Det ska även noteras att
smidesräckena till utformningen följer Boverkets riktlinjer gällande
höjd på räcken för 2020. När det gäller valet av fönster, dimensionsmaterial- och färgkrav, har detta diskuterats med kommunen och
kommunen har inte haft något att erinra i detta avseende. Bygglovet
innehåller inga krav gällande fönstren och inte heller några krav på
redovisning från Vinterklasen avseende fönstren. Kommunens
rättelseanmaning i denna del saknar grund.
Kommunen har i beslutet gjort gällande att färgsättningen på
plåtdetaljer på de nordöstra och sydvästra fasaderna, ska bytas ut till
en annan färg. Såvitt gäller plåtdetaljer bör det vara fönsterbleck som
avses. Endast fönsterbleck på våning 2 på den sydvästra fasaden bytts
ut, varför övriga bleck/plåtdetaljer är i enlighet med vad som förelåg
när bygglovet söktes och beviljades. Det finns inte något i bygglovet
som anger att det är en förutsättning att dessa detaljer ska bytas ut, ej
heller något som påvisar att plåtdetaljer inte får bytas ut. De
plåtdetaljer som bytts ut har valts med omsorg utifrån vad som passar
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fastigheten, utbytet har inte inneburit att fastigheten har förvanskats.
Då det vare sig strider mot bygglovet eller mot PBL, saknas det grund
för att förelägga Vinterklasen att vidta rättelse i detta avseende.
Kommunen har angivit att takplåt ska återställas såtillvida att ärrgrön
takplåt ska ersättas med en grå bandtäkt takplåt. Såvitt gäller takplåten
har Vinterklasen inte vidtagit några åtgärder gällande den befintliga
taktäckningen (takplåten). Vinterklasen har enbart utfört
målningsarbeten (målat rostig takplåt med en ärggrön färg). Takplåten
är således i enlighet med hur byggnaden såg ut innan bygglovet
beviljades, varför Vinterklasen inte agerat i strid med bygglovet enär
taktäckningen inte ens är föremål för ändring enligt bygglovet. Det
anges inte heller i bygglovet att en förutsättning skulle vara att
takplåten byttes ut, ej heller villkor kring takets kulör och/eller att
kommunen krävt att Vinterklasen specificerat kulörval. Inte heller vid
det tekniska samrådet har takplåtens färgsättning varit föremål för
diskussion.
Vinterklasen har även agerat utifrån såväl varsamhetskrav som
förvanskningsförbud när det gäller de utförda åtgärderna. De utförda
åtgärderna innebär inte att fastighetens egenskaper försvunnit eller att
karaktären av fastigheten förändrats. Majoriteten av de åtgärder som
utförts har varit föremål för diskussion med kommunen inför
vidtagandet av själva åtgärderna. Det borde ålegat kommunen vid en
sådan diskussion att särskilt beakta de krav som följer av PBL, särskilt
i förhållande till att delar av fastigheten omfattas av
skyddsbestämmelser.
Eftersom bygglovet inte stadgar några villkor eller i övrigt anger
preciserade förutsättningar som gäller för åtgärder, har Vinterklasen
agerat utifrån bygglovet och har i situationer där frågetecken
uppkommit vänt sig till kommunen för att få svar på uppkomna
funderingar. Sammantaget har Vinterklasen agerat i enlighet med
bygglovet och i enlighet med de samtycken i övrigt som lämnats av
kommunen.
Det förefaller förhålla sig som så att kommunen lämnat ett gynnande
beslut om bygglov och därtill lämnat gynnande samtycken till olika
delfrågor (vilka ej specificerats i bygglovet), men att kommunen, när
ombyggnationen närmar sig sitt slut, kommit på att de själva inte följt
samtliga krav som ankommer på dem och därför försöker rätta till sina
misstag genom att ålägga Vinterklasen rättelser, trots att det inte finns
stöd för sådana rättelser.
Till stöd för sin talan har bolaget bifogat skriftlig bevisning (11
bilagor). Åke Holmström har även inlämnat bevisning i form av
ljudfiler.
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Nämndens bemötande
Nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över bolagets
överklagande och har anfört i huvudsak följande. Nämnden har inlett
ett tillsynsärende med anledning av att bolaget inte följde det beviljade
bygglovet. Vid handläggningen av ärendet har det även framkommit
ändringar på byggnaden som inte omfattas av bygglovet, men som
bolaget i egenskap av fastighetsägare har ansvar för. Tillsynsärendet
omfattar således fler delar än vad som framgår av bygglovet, t.ex.
hade plåten på Tärnabyggnadens tak ändrats i både utförande och färg.
Under punkten 2 i överklagandet anses att grunden för överklagandet
är att byggherren har följt bygglovet ”med de godkännanden som
erhållits från kommunen” samt att bolaget inte har vidtagit åtgärder i
strid med bygglovet. Nämnden har i detta avseende svårt att förstå
bolagets grunder. Ett beviljat bygglov kan varken ändras eller på
något sätt justeras efter att beslutet har fattats. Det rör sig i så fall om
ett nytt bygglov. Det finns således inte utrymme i PBL för
”godkännande” av ändringar i ett bygglov.
I punkten 3.1.1. påstås att det föreligger ett rivningslov. Detta är fel.
Det finns inget rivningslov beviljat. Det bolaget synes mena är att
bolaget har gjort en rivningsanmälan och fått startbesked för
rivningsarbeten. Detta innebär dock inte på något sätt att bygglov
beviljats för annat utförande avseende fönstren än det som bygglov
beviljats för.
Punkten 3.2.1.4 avser Tärnabyggnadens sydvästra fasad (punkt 1
föreläggandet). Som framgår av nämndens motivering till beslutet
omfattar inte bygglovsbeslutet byte av fönsterkarmar. I bolagets
bygglovsansökan anges endast att glas ska ersättas med energiglas,
inte att fönsterkarmarna skulle bytas ut. Det finns inte heller beskrivet
i bygglovsansökan att ”hela” fönstren skulle bytas ut, detta var således
något som bolaget efter bygglovet beviljats kommit på när denne fick
information om att det inte skulle vara möjligt att renovera fönstren.
Nämnden hänvisar till redogörelsen i tjänsteskrivelsen till beslutet
daterad den 8 december 2020.
Punkten 3.2.1.6 i överklagandet torde avse punkten 3 i nämndens
beslut. Frågan har behandlats på sidan 14 – 16 och 18 i
tjänsteskrivelsen. Det rör sig således om hela fasaden som är beklädd
med svart plåt. Nämnden har svårt att förstå vad som menas med att
endast fönsterbleck har bytts ut. Av relevans för bedömningen är att
fasaden har ändrats utan att lov givits för åtgärden.
Punkten 3.2.1.7 i överklagandet torde avse punkten 6 i nämndens
beslut. Av ritning 061 som även framgår på sidan 10 i överklagandet,
framgår att taket på ritningen inte stämmer överens med det verkliga
utförandet. Vidare har takets färg ändrats till ärggrön. Något bygglov
för denna ändring har aldrig sökts. Om detta har utförts i samband
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med de byggarbeten som omfattas av lovet eller inte, saknar relevans
för bedömningen. Det rör sig om en bygglovspliktig åtgärd att ändra
färgen på taket. Något bygglov har inte beviljats för åtgärden. att
färgen och utförandet ändrats framgår på sidan 12 i den antikvariska
utredning som nämnden låtit utföra. I utredningen framgår även att
taket ska vara bandtäckt och inte av korrugerad plåt. Det är oklart
varför den ritning som ingetts inte har avspeglat de verkliga
förhållandena med korrugerad plåt.

Motivering till beslutet
Tillämpliga lagrum m.m.
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en
tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa
eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av
lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens
tillämpningsområde.

I 11 kap. 20 § första stycket PBL anges att byggnadsnämnden får, om
det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en
åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, förelägga den som äger fastigheten eller
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).
Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 20 § får
förenas med vite.
För Tärnabyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom
fastigheten Vildvinet 2 gäller detaljplan 0481-P2018/3, som vann laga
kraft den 30 april 2018.
Länsstyrelsens bedömning.
Länsstyrelsen har att ta ställning till om det har varit korrekt av
nämnden att förelägga bolaget att vidta rättelse genom att återställa de
utförda åtgärderna i enlighet med det som framgår av det överklagade
beslutet.
Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget har erhållit bygglov för
ombyggnation av Tärnabyggnaden och tillbyggnaden från 1975 till 14
lägenheter. Utöver bygglovet har nämnden beviljat startbesked samt
startbesked för rivningsarbeten. Samtliga beslut har vunnit laga kraft.
Nämnden har i bygglovsprövningen bedömt att åtgärderna inte strider
mot gällande utformning och varsamhet. Av beslutet framgår att inga
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andra villkor än att alla åtgärder som ingår i bygglovet måste utföras
för att slutbesked ska kunna utfärdas. Av beslutet framgår inte annat
än att åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena inte får vidtas.
Det upplyses om att vid ändringar av beviljat bygglov ska en ny
ansökan om bygglov inlämnas till nämnden.
Fasadändring och skärmtak över balkonger (punkterna 2,4 och 5
föreläggandet)
Nämnden har genom beslut den 24 januari 2022 beviljat bygglov i
efterhand för sju skärmtak över balkonger, ett utanpåliggande bärverk
för balkongerna samt ändrad fönstersättning med murad avväxling
ovanför. Nämnden har till följd av det beviljade i efterhand bygglovet
medgett punkter 2, 4 och 5 föreläggandet. Mot bakgrund av nämndens
medgivande upphäver Länsstyrelsen nämndens beslut vad gäller
punkterna 2, 4, och 5 föreläggandet.
Den återstående frågan är då huruvida det har varit korrekt av
nämnden att förelägga bolaget att vidta rättelse enligt det som anges i
punkterna 1, 3 och 6 föreläggandet.
Tärnabyggnadens sydvästfasad (punkt 1 i föreläggandet)
Av bolagets ansökan framgår att bolaget har sökt bygglov för byte av
fönsternas glas (isolerglas). Det framgår dock inte av ansökan att
fönsterkarmarna ska bytas ut. Vidare kan konstateras att ansökan
saknar uppgift avseende val av material/kulör för fönsterbågar.
Länsstyrelsen konstaterar att nämnden den 17 januari 2020 har
beviljat bolaget ett startbesked för att påbörja rivningsarbeten på bland
annat den aktuella fasaden. Av rivningsplanen och de medföljande
ritningarna framgår att en selektiv rivning av 130 fönster ska utföras,
inklusive de aktuella fönstren på Tärnabyggnadens sydvästfasad. Att
nämnden har beviljat startbesked för rivningsarbeten som omfattar de
ovannämnda åtgärderna kan enligt Länsstyrelsen inte tolkas på något
annat sätt än att nämnden har accepterat fönsterbyte.
När det gäller smidesräcken på översta våningen, konstaterar
Länsstyrelsen att smidesräckenas höjd uppgår till ca 1 meter, vilket
stämmer väl överens med riktlinjer i Boverkets byggregler 2020.
Vidare kan Länsstyrelsen konstatera att det framgår av
bygglovsritningen A061 att smidesräckena inte är i nivå med
tvärgående spröjs. I och med att nämnden har godkänt den aktuella
utformningen i bygglovet, saknas enligt Länsstyrelsen grund för
ingripandet enligt 11 kap. 20 § PBL.
Mot bakgrund av ovanstående menar Länsstyrelsen att nämnden inte
har haft fog att ålägga bolaget att vidta rättelse i enlighet med punkt 1
föreläggandet. Det överklagade beslutet ska därför upphävas gällande
åtgärderna som avses i punkt 1 i föreläggandet.
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Sydöstra byggnadskroppens fasad mot nordost och sydväst (punkt 3 i
föreläggandet)
Nämnden har förelagt bolaget att vidta rättelse genom att återställa
fasaderna genom att använda plåt med den färgsättning som framgår
av Sörmlands museums yttrande daterat den 9 december 2020.
Länsstyrelsen konstaterar att bolaget har ansökt om att vidta åtgärder
på fasaderna. Bolaget har däremot inte angett en kulör för
fasadbeklädnaden i ansökan. Enligt Länsstyrelsen ankommer det på
nämnden att uppmärksamma bolaget på den bristfälligt ifyllda
ansökan och begära en komplettering avseende fasadmaterialets
färgsättning. Av bygglovsbeslutet framgår inte heller några villkor
avseende färgsättningen på den aktuella fasaden. Med beaktande av
nämndens bristfälliga handläggning av bygglovsansökan samt den
otydliga beslutsmotiveringen i bygglovsbeslutet finner Länsstyrelsen
att det har varit orimligt att förelägga om rättelse beträffande sydöstra
byggnadskroppens fasad mot nordost och sydväst. Det överklagade
beslutet ska därför upphävas i den delen (punkt 3).
Tärnabyggnadens tak (punkt 6 föreläggandet)
Nämnden har förelagt bolaget att återställa Tärnabyggnadens tak
genom att ersätta den ärggröna korrugerade takplåten med grå
bandtäckt takplåt, så att utförandet följer vad som angetts i ritningar i
bygglovet. Länsstyrelsen konstaterar att bolaget har ansökt om plåt
som det utvändiga materialet för takbeläggningen. Uppgift om kulör
saknas i ansökan. Nämnden har inte krävt att bolaget specificerar val
av kulör i ansökan. Inte heller av bygglovsbeslutet, daterat den 5 juli
2019, framgår några tydliga villkor avseende val av kulör samt takets
utformning. Det antikvariska utlåtandet som nämnden hänvisat till och
som har legat till grund för bedömningen i den aktuella frågan, har
först inhämtats i januari 2021. Med beaktande av Tärnabyggnadens
höga kulturhistoriska värde, anser Länsstyrelsen att det borde
ankomma på nämnden att redan i bygglovsbeslutet ställa specificerade
villkor avseende utformning/material- och kulörval m.m.
Länsstyrelsen finner att nämnden har brustit i sin skyldighet att i
bygglovsbeslutet utveckla sin beslutsmotivering på ett klargörande
sätt och motivera sina ställningstaganden, samt, med hänsyn till
byggnadens höga kulturhistoriska värde, framställa tydliga villkor för
ombyggnationen. Länsstyrelsen delar Sörmlands museums synpunkt
om att bygglovet skulle ha föregåtts av en antikvarisk förundersökning
och att en fortsatt ombyggnation skulle ha följts av en antikvarisk
sakkunnig avseende kulturvärden.
Länsstyrelsen anser, mot bakgrund av ovan, att det är orimligt att
ålägga bolaget att vidta rättelse i enlighet med det som framgår av
punkten 6 föreläggandet.
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Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att nämnden har saknat fog
att förelägga bolaget att vidta rättelse i enlighet med det överklagade
beslutet. Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen
nämndens beslut i sin helhet.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjuristen Maria Pettersson med länsjuristen
Olga Frolenko som föredragande. Länsarkitekten Victor Zakrisson har
deltagit i ärendet.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
Kopia till:
Åke Holmström, ake@vinterklasen.se
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun
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Överklagandehänvisning mark- och
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via
e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Södermanlands län, 611 86 Nyköping.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av
beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in
senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar.
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00.
Ange diarienummer 2890-2021.

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(11)

2022-05-18
Dnr MSN.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Johan Hemmingson

Stephanie
Strömberg

Mikael Johansson

Ebba Sellén
Annelie Alfredsson
Andreas Edhag

Beslut om avslut av ärende
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Avskrivning av tillsynsärende
Beslut om avvisning
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Beslut om avslut av ärende
Beslut om försiktighetsmått
Beslut om försiktighetsmått
Beslut om klassificering och årlig tillsynsavgift
Beslut registering livsmedelsanläggning
Beslut årrapport köldmedie
Föreläggande av vidta åtgärder i
livsmedelsverksamhet
Omhändertagande av matavfall
Omhändertagande av latrin
Saneringsintyg fartyg

Utdragsbestyrkande

April

April

April

April
April
April

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kent Börjesson

Jerry Karlsson
Nils-Erik Selin
Moa Bohm

2022-05-18

Beslut fällning av träd
Beslut trafikanordningsplan
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Avskrivning av tillsynsärende
Beslut om avskrivning
Beslut av avskrivning av ärende
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Rättidsprövning
Strandskyddsdispens

Utdragsbestyrkande

April

April
April
April

1 (1)

BALANSLISTA MSN

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2022-05-20
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och
resursåtgång i de större arbetsområdena.
De större områdena (cykelvägar, gräsytor,
snöröjning, badplatser, lekplatser, rabatter).
Kostnader inom gata/park-uppdraget, även
underhållskostnader, även i jämförelse med
andra kommuner.
Uppdrags- och kostnadsberäkningar
Bygg Varsamt

Nisse

Transporter

Nisse

VA

Postadress
Oxelösunds kommun

Besöksadress

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2020-03-18 § 25

Skriftlig redovisning varje kvartal

B

Varje kvartal
2022
Maj 2022

2020-09-29 § 82

Lägesuppdatering

M

Juni 2022

Revidering av Bygg varsamt

B

Årlig redovisning

MI

Q3 2022

Årlig redovisning

MI

Q3 2022

Telefon/Fax
Webb/E-post
613 81 OXELÖSUND

Org.nr

