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BAKGRUND OCH SYFTE 
Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny 
detaljplan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På 
fastigheten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens 
äldsta byggnader.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-11-20 
varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.  
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor. 

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad 
vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata 
byggnadens kulturvärden. 
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 

• Markanvändningarna C-centrumverksamhet, K-kontor och B-bostäder tillåts. 

• En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kultur- 
värden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med traditionella 
material och metoder. 

• Det möjliggörs för 2 balkonger till påbyggnadens nordvästfasad, fastän mindre 
än dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad baserad på 
oregelbundenheter. 

• Förbud mot takkupor och inglasning av- och skärmtak över balkonger. 

• Att all ombyggnad ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende 
kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.    
 

Planförfarandet 
Samråd genomfördes 12 november–7 december 2021. Handlingarna har funnits 
uppsatta på kommunens bibliotek Koordinaten samt på kommunens hemsida.  
Underrättelse om samråd har även sänts till berörda och annons i den lokala 
dagstidningen Södermanlands Nyheter den 13 november 2021. 
Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet, 
myndigheter och övriga. 
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INKOMNA SYNPUNKTER  
Under samrådstiden har 5 synpunkter 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 samhällsbyggnads-
förvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess. 

Utan erinran: 

Sörmlandskustens räddningstjänst (2021-12-01) 
Räddningstjänsten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar 
Noteras. 
 

Fastighetsägare längs Södra Malmgatan (2021-11-29)  
Då många går och cyklar i parken behövs en gång- och cykelväg. 
Det är positivt att det blir lägenheter i huset i parken. 

Kommentar 
Kommunen noterar att ni välkomnar bostäder i Telegrafhuset. Detaljplanen påverkar 
inte den välanvända gång- och cykelvägen mellan norra delarna av Centrum och 
Järntorget. Det finns inga planer på att ta bort gång- och cykelvägen.  
 

Med Synpunkter: 

Lantmäteriet (2021-11-30)  
GRUNDKARTA 
Namn på gator kan kompletteras på plankartan. Likaså kan aktbeteckningen för 
befintlig ledningsrätt akt 0481-2018/7.1 till förmån för Oxelö Energi AB redovisas 
inom u-området. 

PLANKARTA 
Den nya planen torde innebära att befintligt utfartsförbudet i norr försvinner. Om 
intentionerna istället är att utfartsförbudet ska bestå noterar Lantmäteriet att i vissa 
planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med 
en remsa bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet. Att 
utfartsförbud endast får läggas mot allmänna platser regleras i 4 kap. 9 § PBL. 
För Lantmäteriet 
Jacob Farrow  
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Kommentar 
Synpunkterna noteras. 
Namn på gator finns nu med i plankartan. Kommunen har även, av läsbarhetsskäl,  
valt att komplettera plankartan med en upplysning om att ledningsrätt finns inom  
u1-området. 
Kommunen tackar för upplysningen om utfartsförbudet. Plankartan har efter samrådet 
kompletterats med en bestämmelse om att mark som idag inte är parkering inte får 
användas för parkering, varför infartsförbud inte bedöms behövas längre. 
 

Sörmlands museum (2021-12-03)  
Förslaget till detaljplan följer i stort rekommendationerna i den antikvariska 
förundersökningen som utarbetats av Sörmlands museum. Museet har därför inget att 
erinra rörande detaljplanens syfte och innehåll.  

Vi vill dock lämna ett par redaktionella synpunkter: 
Rubriken Kulturvärden på plankartan bör ändras till Skydd av kulturvärden. Under 
rubriken Varsamhet på plankartan finns en rad bestämmelser med beteckningen k.  
En del av dessa bestämmelser reglerar utöver den befintliga balkongen också en 
tilltänkt balkong på den nordvästra fasaden som inte finns idag. 

David Hansson 
Bebyggelseantikvarie 

Kommentar 
Tack för yttrandet.  
Kommunen har i en efterföljande diskussion under januari–februari 2022 lyssnat in hur 
Sörmlands museum ställer sig till Länsstyrelsens samrådsyttrande (nedan), med 
avseende på stycket om kulturmiljö.  
Kommunen har därigenom låtits förstå att Sörmlands museum på det stora hela ställer 
sig bakom Länsstyrelsens yttrande. Gällande balkonger anser Sörmlands museum att 
nya balkonger ”bör undvikas med hänsyn till att påverkan på det kulturhistoriska värdet 
sammantaget skulle bli negativt.” Museet ser dock att kommunen anpassat balkong-
erna genom att göra dem mindre än dem befintliga, ”vilket gör att den symmetriverkan 
som [befaras] uppstå blir något mindre.”  
Kommunen tackar för upplysningen om det felaktiga i att använda beteckningen k även 
för sådant som inte är befintligt. Planförslaget har korrigerats, men vad avser rubriken 
Kulturvärden i plankartans teckenförklaring så är inte den bestämd av kommunen och 
har lämnats utan åtgärd.  
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Länsstyrelsen (2021-12-16)  
Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen och ge råd 
om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka de frågor som i ett 
senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen i enlighet med 11 kap. 10 
§ PBL. 
Länsstyrelsen ska vid samrådet:  

• verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses,  
• verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs,  
• se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• se till att mellankommunala intressen samordnas 
• se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 
 

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt 11 kap. 
10 § PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas, under 
förutsättning att nedanstående synpunkt avseende hälsa eller säkerhet och 
miljökvalitetsnormer beaktas: 

Hälsa och säkerhet - Buller 
Planhandlingarna innehåller en redovisning av den bullerutredning som ligger som 
underlag till SSAB:s verksamhetstillstånd. 
Bullerutredningen visar att planområdet ligger inom den tillåtna ekvivalenta ljudnivån för 
industribuller vid bostadsbyggnads fasad. Länsstyrelsen saknar dock en redovisning av 
bullersituationen från närliggande järnväg i söder och sydväst samt bilvägar som 
omringar planområdet i norr, öster och väster. 
Då detaljplanen avser bostäder behöver planen innehålla en redovisning av beräknade 
omgivningsbuller från spårtrafik och vägar i enligt med 4 kap. 33a § Plan- och 
bygglagen (2010:900) och 3§ Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216). Redovisningen ska avse beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad 
och vid eventuell uteplats i anslutning till byggnad. Redovisningen behöver inte göras 
om det med hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt, vilket i sådana fall ska 
motiveras. 

Miljökvalitetsnormer - vatten 
Detaljplaneområdet avrinner till inre Ålöfjärden och dagvattenhanteringen får inte 
medföra att föroreningar sprids till mark, yt-, grund- och kustvatten och att 
miljökvalitetsnormerna för vatten försämras. I planbeskrivningen ska det tydligt framgå 
hur miljökvalitetsnormerna för vatten eventuellt kan komma att påverkas, samt vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta. 
Länsstyrelsen delar till stor del kommunens bedömning om att en dagvattenutredning 
inte behövs då planområdet är högt beläget och omgivande flödesvägar för dagvatten 
har korta rinnsträckor. Skyfall bör inte leda till översvämning då byggnaden ligger på en 
kulle.  
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Länsstyrelsen gör dock bedömningen att anpassningen av byggnaden för att 
möjliggöra både centrumverksamheter, kontor och bostäder skulle kunna  
medföra att dagvattnet förorenas om fler parkeringsplatser behöver anordnas.  
I detaljplanen har kommunen inte reglerat hur stor del av byggnaden som kommer att 
upplåtas för centrumverksamheter, kontor och bostäder. Länsstyrelsen har därför svårt 
att avgöra hur många parkeringsplatser som skulle kunna behövas om byggrätten 
maximeras med en kombination av centrumverksamheter, kontor och bostäder. Om 
den förändrade användningen medför att fler bilar parkeras inom området, kan det 
medföra att dagvattnet förorenas. Inför granskningen behöver kommunen tydliggöra 
hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan komma påverkas om området bebyggs med 
maximalt antal parkeringsplatser som kan komma till efter föreslagen exploatering. 

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 
Kulturmiljö - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Byggnaden, den f.d. telegrafstationen, uppfördes 1899 och är unik i sitt slag i 
Oxelösund. Den har tidigare innehållit bostadslägenheter. Den senaste större 
ombyggnationen utfördes 1988 då huset byggdes om till kontor för Elverket. 
Länsstyrelsen anser att byggnadens höga kulturvärden har omhändertagits i 
planförslaget på ett i huvudsak förtjänstfullt sätt. En antikvarisk förundersökning med 
konsekvensanalys har tagits fram av Sörmlands museum. Värdefulla aspekter av 
exteriören och interiören skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.  
Då byggnaden tidigare innehållit bostadslägenheter och fungerat som kontor är båda 
användningssätten möjliga. Länsstyrelsen delar Sörmlands museums bedömning att 
antalet lägenheter som inrättas är avgörande för att ingreppen i stomme, planlösning, 
ytskikt etcetera ska kunna hållas nere och det kulturhistoriska värdet bibehållas. 
Lämpligen tillåts därför två lägenheter på varje våningsplan. Antalet lägenheter per 
våningsplan regleras förslagsvis med bestämmelser på plankartan, för exempel se 
Boverkets planbestämmelsekatalog. Eventuell ombyggnad av vinden bör föregås av 
fördjupad antikvarisk undersökning. Takets utformning bör i så fall återställas. 
Länsstyrelsen delar Sörmlands museums bedömning att det inte är lämpligt att uppföra 
balkonger på byggnaden då det skulle innebära ingrepp i stomme, fasad och äldre 
träfönster samt riskera att skapa en symmetri vilket kommer förvanska den 
oregelbundna fasaden och planformen. Nya balkonger och uteplatser kan även 
medföra att området runt byggnaden uppfattas som privatiserat vilket inte är lämpligt 
eftersom byggnaden har ett exponerat läge och ligger i nära anslutning till 
kommunhuset. Om balkonger ändå tillåts bör deras antal och storlek begränsas vilket 
bör regleras tydligare på plankartan liksom materialval och utformning. 
De oputsade valvbågarna över fönstren samt de äldre fönster som sitter på den 
nordvästra och norra fasaden är viktiga för byggnadens karaktär och bör därför 
omfattas av skyddsbestämmelse q1.  
Länsstyrelsen delar Sörmlands museums syn om att tekniska installationer som till 
exempel el och ventilation ska göras med varsam hand. Vidare ser Länsstyrelsen att 
det är önskvärt om den välbevarade köksinredningen från 1948 på andra våningen 
bevaras. 
Det är positivt att all ombyggnation ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig 
avseende kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas. 
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Utökad lovplikt 
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk för att prickmarken som skyddar 
byggnaden från ytterligare tillbyggnader kan komma att bebyggas med 
komplementbostadshus, så kallade attefallshus. Då kommunen inte har reglerat 
fördelningen mellan centrum-verksamheter, kontor och bostäder bedömer 
Länsstyrelsen att hela byggnaden skulle kunna byggas om till ett en- eller 
tvåbostadshus.  
Komplementbostadshus får uppföras inom en fastighet som sedan tidigare är bebyggd 
med ett en- eller tvåbostadshus i strid mot bestämmelser i detaljplanen. Kvartersmark 
som planlagts med skydd genom prickmark för att värna kulturmiljön riskerar därmed 
att bli verkningslöst. Kommunen har under vissa förutsättningar möjlighet att införa 
bestämmelser om utökad lovplikt för åtgärder som avses i 9 kap. 4§ och 9 kap. 4a § 1 
och 2 Plan- och bygglagen (2010:900). Sådan lovplikt kan införas om det är motiverat 
utifrån att området utgör en värdefull miljö, ur bland annat kulturmiljösynpunkt. 
Länsstyrelsen bedömer att området hyser sådana värden och att kommunen har skäl 
att införa en sådan bestämmelse. 

Länsstyrelsens upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning 
Kulturmiljölagen (1988:950), KML 
Länsstyrelsen vill påminna om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§ KML: 

• Om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den 
del som berör fornlämningen och/eller fornfyndet samt området runt eventuell 
fornlämning. 

• Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 

De som medverkat i ärendet 
I handläggningen av ärendet har samråd skett med  
 
Ebba Gillbrand, (kulturmiljö),  
Jennie Johansson Roos (vattenförvaltning),  
Erika Svensson Planhandläggare 
 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Hälsa & Säkerhet – Buller 
Kommunen har efter samrådet låtit göra radarmätningar av trafikmängden på de två 
mest trafikerade vägarna, Höjdgatan och Föreningsgatan. Med ledning av Boverkets 
och SKL:s guide Hur mycket bullrar vägtrafiken? har planområdets bullersituation 
sedan översiktligt bedömts. Slutsatser om maximal bullernivå har tagits med stöd av  
en bullerutredning ifrån år 2018 för kvarteret Hampan 3 (D-skolan) vid Föreningsgatan  
16 i Oxelösund. 
Kommunen menar att det nu är säkerställt att 60 dB(A) ekvivalent bullernivå vid 
bostadsfasad och max 70 dB(A) momentan bullernivå vid uteplats med marginal 
innehålls inom planområdet. Kravet på högst 50 dB(A) ekvivalent bullernivå vid uteplats 
klaras med säkerhet utifrån trafiken på Höjdgatan och klaras sannolikt även utifrån 
trafiken på Föreningsgatan. Då detaljplanen inte handlar om nybyggnation av bostäder, 
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i egentlig mening, så är just kravet på högst 50 dB(A) svårt att säkerställa för uteplats, 
givet den väldigt öppna stadsmiljön vid planområdet. En uteplats i planområdets södra 
del skyddas dock till stor del ifrån direktexponering mot trafikbuller ifrån Föreningsgatan 
av Kommunhusets byggnadsvolym.  
Kommunen har även kompletterat Bulleravsnittet i planbeskrivningen med ytterligare en 
bullerkarta, ur bullerutredningen för Oxelösunds hamns nya verksamhetstillstånd, som 
tydligt visar på planområdets skyddade läge i förhållande till buller ifrån spårtrafik.  
 
Miljökvalitetsnormer – vatten 
Enligt VatteninformationsSystem Sverige (VISS) avrinner planområdet till vattenföre-
komsten Inre Ålöfjärden. Den allra största delen av dagvattnet ifrån planområdet torde 
dock rinna ut i norra hörnet av Breviken i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde.   
Kommunen har inte för avsikt att medge mer parkering än vad som redan finns på 
fastigheten idag. Plankartan kompletteras med bestämmelse som förhindrar ytterligare 
parkeringsplatser. Att styra hur stor del av byggnaden som används till vad bedömer 
inte kommunen är befogat för att kunna säkerställa att detaljplanen inte bidrar till en 
negativ påverkan på möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 

Kulturmiljö - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Kommunen begränsar antalet lägenheter i Telegrafhuset med en planbestämmelse om 
högst 2 lägenheter per våningsplan. Kommunen håller med om att en ombyggnad av 
vinden till bostäder kräver fördjupad antikvarisk undersökning men menar, precis som 
Sörmlands museum, att denna undersökning lämpligen görs i bygglovsskedet. 
Ett återställande av taket till sitt ursprungliga utseende, hur bra det än vore, är inget 
kommunen ser sig kunna säkerställa. På fastighetsägarens initiativ ska det dock vara 
möjligt och därför är också varsamhetsbestämmelsen (k1) formulerad för att rymma 
återställande åtgärder i samråd med certifierad antikvarisk expertis, KUL 2.   
Balkonger 
Kommunen menar att Telegrafhuset kan tillföras två kompletterande balkonger (en per 
våningsplan) utan att byggnadens asymmetriska planform, uttryck och karaktär hotas. 
Det är dock mycket viktigt att de nya balkongerna avviker i storlek (mindre än hälften så 
långa som befintliga) och att alla balkongerna, befintliga såväl som tillkommande, har 
samma formspråk (samma material och övrig detaljering).  
För att säkerställa att balkongerna uppförs på lämpligt sätt finns ett tydligt och väl 
avgränsat egenskapsområde i plankartan för var åtgärden får medges och en ny 
planbestämmelse har förts in om att balkongerna till sin storlek ska fylla hela 
egenskapsytan. Begränsningen är således högst 1 balkong per våningsplan, där den 
övre balkongen inte heller får uppföras utan den undre, av hänsyn till byggnadens 
stomme och inte minst av estetiska skäl.  
Att ange vilket material balkongerna ska ha bedömer kommunen som olämpligt utifrån 
det faktum att de nu befintliga balkongerna inte har sitt ursprungliga utseende. 
Byggnaden hade ursprungligen bara en balkong. Det som får anses viktigast för 
helhetsintrycket är att de tillkommande balkongerna utformas lika de befintliga.    
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Upplevd privatisering 
Kommunen håller med om att nya balkonger och framför allt uteplatser riskerar att 
medföra att angränsande områden kring byggnaden upplevs privatiserade. Kommunen 
föreslår därför att startbesked för bostäder villkoras med att gränsen mellan privat mark 
och allmän plats tydliggjorts med mur, staket, häck eller an fysisk åtgärd.  
Bevarande 
Det var kommunens mening att de oputsade valvbågarna skulle ingå i bestämmelsen 
q1, att de föll bort i samrådsversionen har nu åtgärdats.  
Fönstren bidrar till upplevelsen av en byggnad och för att ytterligare styra med vad 
äldre fönster får ersättas med har bestämmelsen k1 kompletterats med att även glasets 
area ska vara lika de befintliga fönstren. Stor hänsyn krävs alltså vid val av fönster.  
Köksinredningen ifrån 1948 ges inget särskilt skydd i planförslaget. Det viktigaste för 
byggnadens bevarande måste ändå vara att den används och underhålls. 
 

Utökad lovplikt 
Kommunen tackar för påpekandet om risken för att fastigheten skulle kunna bebyggas 
med komplementbostadshus. Kommunen håller med om att risken för detta finns och 
att det bör kunna vara motiverat av kulturmiljöbevarande skäl att förhindra en sådan 
exploatering. Kommunen väljer därför att komplettera plankartan med en bestämmelse 
om utökad lovplikt för komplementbyggnader och komplementbostadshus, men även 
för plank, staket och stängsel. 
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SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis har 5 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden 
från Lantmäteriet, Sörmlands museum, Länsstyrelsen och 1 fastighetsägare har haft 
synpunkter på planförslaget och har bemötts med kommentarer ovan. 

Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande 
• Valvbågsmönstret över fönsterna läggs till i formuleringen av q1-bestämmelsen. 

• Bevarandebestämmelsen q1, varsamhetsbestämmelsen k2 och utformnings-
bestämmelsen f6 läggs till även inom egenskapsområdet för tornet.  

• Utformningsbestämmelsen f3 har lagts till som närmare reglerar nya balkonger. 

• Varsamhetsbestämmelse k3 – k6 har döpts om till utformningsbestämmelse  
f2 och f4 – f6. f4 har kompletterats med för förbud mot skärmtak över balkonger. 

• Bestämmelsen k2 kompletteras med att även glasets area ska vara lika vid byte 
och k3 läggs till som reglerar antalet bostäder till högst 2 per våning. 

• Två egenskapsområden för uthus tillskapas i norr, med byggrätt och krav på 
utformnings som styrs av de nya bestämmelserna e1 och f1.  

• Utökad lovplikt införs med krav på bygglov för komplementbyggnader och 
komplementbostadshus.  

• Utökad lovplikt införs med krav på bygglov för plank, staket och skärmtak. 

• Bestämmelsen n1 införs för att förhindra att större ytor används till parkering.  

 
Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Länsstyrelsens och Sörmlands museums synpunkt om att ytterligare balkonger 
inte borde tillåtas har inte tillgodosetts. 

• Äldre fönster har inte tagits in i q1-bestämmelsen och två 2-lufts fönster ersätts 
med liknande dörrar om föreslagna balkonger byggs.   

• Länsstyrelsens synpunkt om att taket borde återställas i det fall att vinden inreds 
har inte säkerställts i detaljplanen mer än att en varsamhetsbestämmelse (k1) 
öppnar för denna möjlighet i samråd med certifierad antikvarisk expertis, KUL 2.  

• Länsstyrelsens önskemål om ett bevarande av köksinredningen ifrån 1938 på 
våning 2 har inte inarbetats i planförslaget.  

 
 

 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Nils Erik Selin   Göran Deurell  
Miljö- och samhällsbyggnadschef  planarkitekt  
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