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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

OXELÖ 8:20, Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus,
carportar och förråd
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas 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 Alexander
Hörnberg.
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-02-14 § 133 kommer miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 68 500 kronor för handläggning
av ärendet.
Totala avgiften för beslutet är 68 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-08-24 och beslut fattades 2021-10-19,
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).

2. Sammanfattning
Anebyhusgruppen AB har ansökt om bygglov för nybyggnation av radhus i 2 plan, 18
bostadsenheter fördelat på 4 radhuslängor. Vardera bostad förses med carport och ett
mindre förråd på tomten.
Åtgärden avviker från detaljplanen i form av att den angivna byggnadsarean (1800 m2)
överskrids med 11 m2. I samband med grannhörande har det kommit in negativa
synpunkter från närboende som anser att avvikelsen inte bör beviljas när det är så tydligt
reglerat. Det uttrycks också en oro för de naturvärden som pekats ut i direkt anslutning till
kvartersmarken.
Dialog har förts mellan miljöinspektör från kommunen och representanter från
Anebyhusgruppen AB angående naturmarken och vilka åtgärder som krävs för
byggnationen. Ett fåtal träd utanför kvartersmarken kommer att påverkas men
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Anebyhusgruppen har visat sig villiga att ersätta dessa efter kommunens önskemål. I övrigt
kommer natur inom och utanför kvartersmark i så stor utsträckning som möjligt bevaras.
Detaljplanen innehåller även en ändrad lovplikt ”Bygglov får inte ges för nybyggnation
förrän föroreningar är avhjälpta”. Detta villkor skjuts upp till startbeskedet, alltså kan
startbesked inte ges förrän föroreningar är avhjälpta.
Skäl till beslut
Utklipp ur Plan- och bygglagen 9 kap.:
30 a § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Åtgärden stämmer överens med detaljplanens bestämmelser bortsätt från en mindre
avvikelse gällande total byggnadsarea. Detaljplanen reglerar total byggnadsarea till
maximalt 1800 m2 och åtgärden innebär en byggnadsarea på totalt 1811 m2, inkluderat
förråd och carportar.
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet till att bygga bostäder med attraktiva lägen.
Avvikelsen är i sammanhanget liten och kan inte anses strida mot detaljplanens syfte eller
medföra någon olägenhet för omgivningen eller grannar.
Grannar har givits tillfälle att inkomma med synpunkter i ärendet och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) har tagit emot 4 skrivelser som innefattar negativa
synpunkter. Generellt hävdas att avvikelsen inte bör beviljas eftersom detaljplanen så
tydligt reglerar byggnadsarean. Man uttrycker också oro för att skada ska göras på natur
och de naturvärden som man pekat ut i omgivningen kring naturmark.
Dialog har förts mellan miljöinspektör från kommunen och representanter från
Anebyhusgruppen AB angående naturmarken och vilka åtgärder som krävs för
byggnationen. Ett fåtal träd utanför kvartersmarken kommer att påverkas men
Anebyhusgruppen har visat sig villiga att ersätta dessa efter kommunens önskemål. I övrigt
kommer natur inom och utanför kvartersmark i så stor utsträckning som möjligt bevaras.
Intentionerna från sökande gällande vegetationen i området kan anses överensstämma
med de önskemål och intentioner som kommunen själva har för området.
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Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 31b § och bygglov kan
därför beviljas.
Detaljplanen innehåller en ändrad lovplikt ”Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän
föroreningar är avhjälpta”. Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 37a § får liknande villkor från
detaljplaner förskjutas till startbeskedet. Lov kan alltså ges med villkor att föroreningar ska
avhjälpas innan startbesked meddelas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Innan startbesked kan meddelas ska villkoret i detaljplanen, om att bygglov inte får ges
innan föroreningar är avhjälpta, vara uppfyllt.
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.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
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.

3. Ärendet
Ansökan innefattar nybyggnation av radhus i 2 plan, 18 bostadsenheter fördelat på 4
radhuslängor. Bostäderna har en total bruttoarea (BTA) 2500 m2 (byggnadsarea ca. 1260
m2). Utöver detta uppförs även förråd och carportar till vardera bostad. Förråden är 5,6 m2
och carportarna 22 m2. Byggnadsarean, den yta som byggnaderna upptar på mark, uppgår
därmed totalt till 1811 m2.
Radhusen uppförs med pulpettak klädda med mörkgrå plåt och fasaderna kläs med
stående träpanel i en brun kulör (NCS S 8502 Y). Lutning på taken är 14 grader och
nockhöjden 7,6 meter över medelmarknivå. Detaljplanen anger att nockhöjden får vara
maximalt 8 meter över medelmarknivå.
På de nordöstra gavlarna till hus 1 och 3 uppförs miljöhus och på sydvästra sidan anläggs
stödmurar för att ta upp höjdskillnaderna mot naturmarken för att undvika slänter ut på
allmän platsmark.
Tomterna kommer i så stor utsträckning som möjligt, och efter egna förutsättningar, att
marknadsföras som naturtomter för att främja den natur som finns på platsen.
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Marken i området är delvis förorenad och frågan angående sanering hanteras av
fastighetsägaren och kommunens miljöinspektörer. Föroreningarna ska vara avhjälpta
innan startbesked meddelas för åtgärden enligt ansökan.
Beslutsunderlag
 Situationsplan
 Höjdsättningsplan och typsektion mark
 Planritningar samtliga byggnader
 Fasadritningar samtliga byggnader
 Sektionsritningar samtliga byggnader
 Yttranden från grannar
 Inventering naturvärden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Kontrollansvarig
Granne som inkommit med negativa synpunkter
o Skepparen 6
o Skepparen 2
o Skepparen 4
o Masttoppen 1
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Ägare till fastigheterna:
Flaggen 1, 2, 3 och 4
Focken 1, 2, 3 och 4
Masttoppen 2, 3 och 4
Röjeln 8, 9 och 10
Skepparen 1, 3, 5 och 7
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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.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Stenvikshöjen
Vid hus 18

C:a sex träd i ”riskzon”. Förhoppningsvis kan två av dessa (stora tallar) vara kvar. De större tallar som inte
går att behålla bör ersättas med nya träd.

Vid tomtgräns vid hus 18 finns två tallar som står nära tomtgräns. Vad kommer att göras på tomten?
Kommer rötterna till dessa tallar skadas?

Vid tomt 18 (östra sidan) finns en viktig tall som inte får komma till skada. Står relativt nära tomtgräns så
extra försiktighet bör vidtas när arbeten utförs i närheten.

Vid hus 13

Ett område med sly och mindre tallar som kan tas bort.

Ett par tallar som bör förbli orörda (baksidan av hus 13 en bit från huset)

En stor tall nära gränsen där rötterna kan komma till skada. Vad ska göras i närheten? (Baksidan av hus
13)

En ridå av tallar som står inom kvartersmark. Kan vara bra för exploatören att spara då det blir ett bra
insynsskydd till området för de boende. Många rör sig i skogen runtomkring området.

Vid hus 4

En tall på kommunens mark som inte kommer att kunna vara kvar. Bör ersättas med nytt träd.

Fin tallskog på baksidan av hus 1,2,3,4. Tips till exploatören är att marknadsföra dessa tomter som
naturmarks-tomter för de som vill ha lättskött tomt.
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EV. SO V RUM

LGH 11

300

FÖRRÅD
FG +15,50

VP

SK ÄRM VÄGG H=1800

2622

3000

VENT

10x15

10x20

VENT
LIU
F

300

27978

TT

10x10

4278

3600

TM

6900

10x20

VARDAGSRUM
22.5 m2

VENT
LIU

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

TRALL
FG +15,68

6600

HALL
3.9 m 2

FG +15,70

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

LGH 12

300

VUK

.WC/D 1.
5.6 m2

TVF
E L/MC

.TEKNIK.
4.4 m2

GVF

VENT
LIU
F

10x20

E V. SO V RUM

KE

SC

FÖRRÅD
FG +15,70

VP

SK ÄRM VÄGG H=1800

6900

2622

3000

VENT

10x15

10x20

VENT
LIU
F

300

10x10

TT

4278

3600

TM

VENT
LIU
F

10x20

VARDAGSRUM
22.5 m2

VENT
LIU

FD-10x21-21

TRALL
FG +15,88

6600

7089

HALL
3.9 m 2

FG +15,90

3000

3000

VENT

10x15

VENT
LIU
F

10x20

DM U/M

BYGGLOVSRITNING

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 69,9m²

LGH 13

300

V UK

.WC/D 1.
5.6 m 2

TVF
E L/MC

.TEKNIK.
4.4 m 2

GV F

VENT
LIU
F

10x20

E V. SO VR UM

FÖRRÅD
FG +15,90

VP

SK ÄRM VÄGG H=1800

7089

KC

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

YD-12x21

MILJÖRUM
2
23.1 m

10878

FÖRRÅD
FG +15,50

SA

KF
KF

2714
2400
8478

2400

10200

KB
KB

9x21
9x21

SA

K
F

YD838G-10x21

K
F

YD838G-10x21

K
F

YD838G-10x21

KC

9x21
9x21

9x21
9x21

9x21
9x21

K
F

YD838G-10x21

KD
KD

7800
2400
4800

DM U/M

DM U/M

DM U/M

BDC-LIHA
BDC-LIHA
BDC-TIGU
SIGN.

10-13

A-40_1-301

R ITN IN GSN R .

OXELÖ SUNDS KO MMUN

STENVIKSHÖJDEN

FA STIGH ETSBETEC KN ING / KOMM U N

A VTA LSN R.

1:100

8443

A2

SKALA

LGH

3
FOR MA T

H US

PLAN 1:1

BDC/TIG U

13.01.2021
R ITN IN G

RITA D A V

D A TU M

BYGGH ER RE

YTTERDÖ RRAR MILÖRUM
FÖRRÅDSTEXT UTBYTT
SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80

2021-08-12
2021-08-09
2021-02-15
DATUM

H U SMOD ELL

C
B
A
REV.

A

R EV

0

5

VENT

15x15

SOVRUM 4
8.3 m 2

.WC/D 2.
4.4 m 2

HALL
7.0 m 2

ÖVERPLAN

G

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

SOVRUM 1
12.9 m 2

9x21

9x21

G

10m

VENT

15x15

SOVRUM 4
8.3 m 2

.WC/D 2.
4.4 m 2

HALL
7.0 m 2

9x21

9x21

G

VENT

12x12

SOVRUM 3
8.1 m 2

SOVRUM 2
13.6 m 2

VENT

12x15

G

G

G

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

VENT

12x12

SOVRUM 3
8.1 m 2

SOVRUM 2
13.6 m 2

SOVRUM 1
12.9 m 2

EXIT
VENT

15x15
G
G
G

HALL
7.0 m 2

VENT

15x15

9x21

9x21

G

VENT

12x12

SOVRUM 3
8.1 m 2

SOVRUM 2
13.6 m 2

VENT

12x15

G

BYGGLOVSRITNING

SOVRUM 4
8.3 m 2

.WC/D 2.
4.4 m 2

SOVRUM 1
12.9 m 2

EXIT
VENT

15x15
G
G
G

G

G

G

9x21

9x21

9x21

VENT

9x21

9x21
9x21

12x15

9x21

9x21
9x21

HALL
7.0 m 2

9x21

9x21

G

VENT

12x12

SOVRUM 3
8.1 m 2

SOVRUM 2
13.6 m 2

VENT

12x15

1:100

8443

A3

AVTALSNR.

BDC/TIGU

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

A-40_1-302

RITNINGSNR.

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN
RITNING

13.01.2021

LGH
SKALA

10-13

HUS

3
FORMAT

BYGGHERRE

PLAN 1:2

RITAD AV

DATUM

HUSMODELL

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80

VENT

15x15

SOVRUM 4
8.3 m 2

.WC/D 2.
4.4 m 2

SOVRUM 1
12.9 m 2

EXIT
VENT

15x15
G
G
G

EXIT
VENT

9x21

9x21
9x21

15x15

G

G

G

REV

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

FASAD MOT SYDVÄST

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

+ 13

TG

+ 13

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

FASAD MOT NORDOST

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

MARKNIVÅER KONTROLLERAS MED KOMMUN/
MARKENTREPRENÖR SAMT PÅ BYGGPLATS.
TG = TOMTGRÄNS
BEFINTLIG MARKNIVÅ
NY MARKNIVÅ

+ 13

+ 13

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TGIU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

1

1-4

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC/TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

FASAD/SEKTION

8443

A-40_0-104

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

FASAD MOT NORDOST

+ 15

+ 14

+ 14

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

+ 13

+ 13

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

FASAD MOT SYDVÄST

+ 15

+ 14

+ 14

+ 13

+ 13

MARKNIVÅER KONTROLLERAS MED KOMMUN/
MARKENTREPRENÖR SAMT PÅ BYGGPLATS.
TG = TOMTGRÄNS
BEFINTLIG MARKNIVÅ
NY MARKNIVÅ

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

2

5-9

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

FASAD

8443

A-40_3-205

REV

A

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

FASAD MOT NORDOST

+ 13

+ 13

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

FASAD MOT SYDVÄST

+ 13

+ 13

MARKNIVÅER KONTROLLERAS MED KOMMUN/
MARKENTREPRENÖR SAMT PÅ BYGGPLATS.
TG = TOMTGRÄNS
BEFINTLIG MARKNIVÅ
NY MARKNIVÅ

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

4

14-18

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

FASAD

8443

A-40_3-405

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

FASAD MOT NORDVÄST

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

+ 13

+ 13

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

FASAD MOT SYDOST

+ 15

+ 14

+ 14

+ 13

+ 13

MARKNIVÅER KONTROLLERAS MED KOMMUN/
MARKENTREPRENÖR SAMT PÅ BYGGPLATS.
TG = TOMTGRÄNS
BEFINTLIG MARKNIVÅ
NY MARKNIVÅ

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TGIU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

1

1-4

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC/TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

FASAD

8443

A-40_3-105

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

FASAD MOT NORDVÄST

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

+ 13

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

+ 13

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

FASAD MOT SYDOST

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

MARKNIVÅER KONTROLLERAS MED KOMMUN/
MARKENTREPRENÖR SAMT PÅ BYGGPLATS.
TG = TOMTGRÄNS
BEFINTLIG MARKNIVÅ
NY MARKNIVÅ

+ 13

+ 13

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

2

5-9

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

FASAD

8443

A-40_3-204

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

FASAD MOT NORDVÄST

+ 13

+ 13

KULÖR FASAD, BRUN
NCS S 8502-Y

TG

TG

+ 18

+ 18

+ 17

+ 17

+ 16

+ 16

+ 15

+ 15

+ 14

+ 14

FASAD MOT SYDOST

+ 13

+ 13

MARKNIVÅER KONTROLLERAS MED KOMMUN/
MARKENTREPRENÖR SAMT PÅ BYGGPLATS.
TG = TOMTGRÄNS
BEFINTLIG MARKNIVÅ
NY MARKNIVÅ

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

4

14-18

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

FASAD

8443

A-40_3-404

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TGIU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

1

1-4
SKALA

DATUM

RITAD AV

FORMAT

13.01.2021

BDC/TIGU

A3

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PERSPEKTIV

8443

A-40_3-106

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

2

5-9
SKALA

DATUM

RITAD AV

FORMAT

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PERSPEKTIV

8443

A-40_3-206

REV

A

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

4

14-19
SKALA

DATUM

RITAD AV

FORMAT

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PERSPEKTIV

8443

A-40_3-406

REV

A

2400

FASAD MOT HUSET

FASAD MOT TRÄDGÅRDEN

FASAD MOT TOMTGRÄNS

2355

FÖRRÅD
4.3 m2

FASAD MOT TRÄDGÅRDEN

A

YD801-10x21

1800

2114

A

3.6°

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

2714

SEKTION A-A
ENTRÉPLAN
BIAREA 4,3 KVM
BYGGN.AREA 5,6 KVM

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

HUS

LGH

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

F4-1, ENKEL FÖRRÅD

0

5

10

Denna ritning är ej att betrakta som färdig bygghandling
och kan därför avvika från tillhörande köpeavtal.

BYGGLOVSRITNING

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

TIGU

A3

1:100

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN/FASAD/SEKTION

8443

A-40_0-301

REV

27978

VENT
LIU
F

VENT
LIU

10x20

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

VENT
LIU
F

10x20

10x20

6600

FÖRRÅD
FG +16,70

TRALL
FG +16,48

VENT
LIU
F

VENT
LIU

10x20

FD-10x21-21

VARDAGSRUM
22.5 m2

VENT
LIU
F

VENT
LIU
F

10x20

10x20

FÖRRÅD
FG +16,90

TRALL
FG +16,68

VENT
LIU
F

VENT
LIU

10x20

FD-10x21-21

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

300

SKÄRMVÄGG H=1800

TRALL
FG +16,48

2206

7089

6600

SKÄRMVÄGG H=1800

2400

VENT
LIU
F

VENT
LIU
F

10x20

10x20

TRALL
FG +16,88

VENT
LIU
F

VENT
LIU

10x20

FD-10x21-21

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

VENT
LIU
F

VENT
LIU
F

10x20

10x20

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

EV. SOVRUM

VUK

TM

TT

10x10

VUK

3600

3000

300

TM

TT

VUK

3600
4278

3000

TM

TT

10x10

300

2622

VUK

3600
4278

3000

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

8478

7800

10x15
VENT
2400

10x15

YD838G-10x21

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

FG +16,90

9x21

10x15

DM U/M

K
F

9x21

FG +16,70

10x10

2622

TVF
EL/MC

TM

10x10

300

2622

3600
4278

3000
3000
4800

4278

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

DM U/M

VP

9x21

9x21

10x15

9x21

HALL
3.9 m2

.TEKNIK.
4.4 m2

TVF
EL/MC

FG +16,50

YD838G-10x21

YDPG-17x21

TT

K
VP

TVF
EL/MC

FG +16,50

.WC/D 1.
5.6 m2

.TEKNIK.
4.4 m2

GVF

YD838G-10x21

VP

TVF
EL/MC

GVF

YD838G-10x21

VP

.TEKNIK.
4.4 m2

9x21

.TEKNIK.
4.4 m2

GVF

9x21

GVF

F

F

K

A

9x21

10200

10878

F

K

A

DM U/M

FÖRRÅD
23.1 m2

DM U/M

YDPG-17x21

300

FÖRRÅD
FG +16,50

SKÄRMVÄGG H=1800

FÖRRÅD
FG +16,50
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6900

6600

2714

6900
300

2400

7089
6600

LGH 1

LGH 2

LGH 3

LGH 4

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 69,9m²

ENTRÉPLAN
BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 70,4m²

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TGIU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

1

1-4

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC/TIGU

A2

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN 1:1

8443

A-40_1-101

REV

A

34878

TM

TT

10x10

VUK

3600

3000

TM

TT

300

VUK

3600
4278

3000

300

FD-10x21-21

TM

TT

VUK

3600
4278

3000

SKÄRMVÄGG H=1800

300

10x20

8478

7800

DM U/M

K
F
VP

9x21

.TEKNIK.
4.4 m2
TVF
EL/MC

10x15

TM

TT

VUK

3600
4278

3000

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

10x15
VENT
2400

HALL
3.9 m2

FG +16,10

10x10

2622

10x20

GVF

TVF
EL/MC

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

VENT
LIU
F

VARDAGSRUM
22.5 m2

FG +16,30

10x15

VENT
LIU
F

YD838G-10x21

HALL
3.9 m2

VENT
LIU

10x20

K
VP

10x10

2622

10x20

VENT
LIU
F

EV. SOVRUM

.TEKNIK.
4.4 m2

TVF
EL/MC

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

10x20

F

K

10x15

VENT
LIU
F

VARDAGSRUM
22.5 m2

FG +16,30

10x10

2622

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

TM

10x10

300

2622

3600
4278

3000
3000

4800

4278

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

10x20

F
VP

9x21

9x21

10x15

VENT
LIU

GVF

FG +16,50

YD838G-10x21

HALL
3.9 m2

.TEKNIK.
4.4 m2

TVF
EL/MC

FG +16,50

.WC/D 1.
5.6 m2

10x20

GVF

9x21

9x21

.TEKNIK.
4.4 m2
VP

10x20

VENT
LIU
F

EV. SOVRUM

DM U/M

K
F

DM U/M

K
F

10200

10878

GVF

TVF
EL/MC

VENT
LIU
F

EV. SOVRUM

A

GVF

.TEKNIK.
4.4 m2

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

A
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10x20

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

VUK

10x20

VENT
LIU

TRALL
FG +16,08

DM U/M

VARDAGSRUM
22.5 m2

10x20

VENT
LIU
F

TRALL
FG +16,28

YD838G-10x21

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

6600

9x21

10x20

VENT
LIU
F

SKÄRMVÄGG H=1800

10x20

VENT
LIU

300

FÖRRÅD
FG +16,10

DM U/M

10x20

VENT
LIU
F

YD838G-10x21

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

TRALL
FG +16,28

9x21

10x20

VENT
LIU
F

TRALL
FG +16,48

7089

6600

FÖRRÅD
FG +16,30

9x21

VENT
LIU

300

FÖRRÅD
FG +16,30

SKÄRMVÄGG H=1800

SKÄRMVÄGG H=1800

2400

VENT
LIU
F

6900

6600

FÖRRÅD
FG +16,50

TRALL
FG +16,48

TT

300

YD838G-10x21

2714

FÖRRÅD
FG +16,50

VP

6900

6600

9x21

6900
300

9x21

7089
6600

LGH 5

LGH 6

LGH 7

LGH 8

LGH 9

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 69,9m²

ENTRÉPLAN
BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 70,4m²

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

2

5-9

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A2

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN

8443

A-40_1-201

REV

A

34878

TM

TT

10x10

VUK

3600

3000

TM

TT

300

VUK

3600

3000

4278

300

FD-10x21-21

TM

TT

VUK

3600
4278

3000

SKÄRMVÄGG H=1800

300

10x20

8478

7800

DM U/M

K
F
VP

9x21

.TEKNIK.
4.4 m2
TVF
EL/MC

10x15

TM

TT

VUK

3600
4278

3000

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

10x15
VENT
2400

HALL
3.9 m2

FG +14,60

10x10

2622

10x20

GVF

TVF
EL/MC

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

VENT
LIU
F

VARDAGSRUM
22.5 m2

FG +14,80

10x15

VENT
LIU
F

YD838G-10x21

HALL
3.9 m2

VENT
LIU

10x20

K
VP

10x10

2622

10x20

VENT
LIU
F

EV. SOVRUM

.TEKNIK.
4.4 m2

TVF
EL/MC

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

10x20

F

K

10x15

VENT
LIU
F

VARDAGSRUM
22.5 m2

FG +14,80

10x10

2622

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

TM

10x10

300

2622

3600
4278

3000
3000

4800

4278

HALL
3.9 m2

.WC/D 1.
5.6 m2

VENT

10x20

F
VP

9x21

9x21

10x15

VENT
LIU

GVF

FG +15,00

YD838G-10x21

HALL
3.9 m2

.TEKNIK.
4.4 m2

TVF
EL/MC

FG +15,00

.WC/D 1.
5.6 m2

10x20

GVF

9x21

9x21

.TEKNIK.
4.4 m2
VP

10x20

VENT
LIU
F

EV. SOVRUM

DM U/M

K
F

DM U/M

K
F

10200

10878

GVF

TVF
EL/MC

VENT
LIU
F

EV. SOVRUM

A

GVF

.TEKNIK.
4.4 m2

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

A
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10x20

VARDAGSRUM
22.5 m2

EV. SOVRUM

VUK

10x20

VENT
LIU

TRALL
FG +14,58

DM U/M

VARDAGSRUM
22.5 m2

10x20

VENT
LIU
F

TRALL
FG +14,78

YD838G-10x21

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

6600

9x21

10x20

VENT
LIU
F

SKÄRMVÄGG H=1800

10x20

VENT
LIU

300

FÖRRÅD
FG +14,60

DM U/M

10x20

VENT
LIU
F

YD838G-10x21

FD-10x21-21

VENT
LIU
F

TRALL
FG +14,78

9x21

10x20

VENT
LIU
F

TRALL
FG +14,98

7089

6600

FÖRRÅD
FG +14,80

9x21

VENT
LIU

300

FÖRRÅD
FG +14,80

SKÄRMVÄGG H=1800

SKÄRMVÄGG H=1800

2400

VENT
LIU
F

6900

6600

FÖRRÅD
FG +15,00

TRALL
FG +14,98

TT

300

YD838G-10x21

2714

FÖRRÅD
FG +15,00

VP

6900

6600

9x21

6900
300

9x21

7089
6600

LGH 14

LGH 15

LGH 16

LGH 17

LGH 18

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 68,3m²

BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 69,9m²

ENTRÉPLAN
BOAREA VÅN 1 = 60,2m²
BOAREA VÅN 2 = 60,2m²
TOTAL BOAREA = 120,4m²
BYGGNADSAREA = 70,4m²

A
REV.

2021-02-15
DATUM

BDC-TIGU
SIGN.

SKÄRMVÄGG & TRALL MM
ÄNDRINGEN AVSER
BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

4

14-19

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A2

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN

8443

A-40_1-401

REV

A

EXIT
VENT

VENT

EXIT
VENT

VENT

15x15

12x15

15x15

12x15

G

G
SOVRUM 3
8.1 m2

.WC/D 2.
4.4 m2

SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

9x21

9x21

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

9x21

SOVRUM 3
8.1 m2

G

HALL
7.0 m2

G

9x21

9x21

HALL
7.0 m2

G

.WC/D 2.
4.4 m2

G

9x21

G

HALL
7.0 m2

SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

9x21

HALL
7.0 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21
9x21

G

9x21

G
SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

9x21

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

G

G
SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

9x21

12x12

12x12

12x12

12x12

VENT

VENT

VENT

VENT

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2

SOVRUM 4
8.3 m2
G

.WC/D 2.
4.4 m2

G

G
G

G
G

SOVRUM 1
12.9 m2

G
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SOVRUM 1
12.9 m2

G

VENT

12x15

G

EXIT
VENT

15x15
G

VENT

12x15
G

EXIT
VENT

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

VENT

VENT

VENT

VENT

ÖVERPLAN

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

1

1-4

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC/TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN 1:2

8443

A-40_1-102

REV

VENT

EXIT
VENT

VENT

EXIT
VENT

VENT

12x15

15x15

12x15

15x15

12x15

G

SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

G

9x21

G

9x21

G
SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

G

G
G
SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

HALL
7.0 m2

G
SOVRUM 3
8.1 m2

9x21
9x21

G

9x21

G

9x21

9x21

G

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

HALL
7.0 m2

G
SOVRUM 3
8.1 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

HALL
7.0 m2

G

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

HALL
7.0 m2

9x21

9x21

12x12

12x12

12x12

12x12

12x12

VENT

VENT

VENT

VENT

VENT

SOVRUM 4
8.3 m2

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2

G

9x21

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

HALL
7.0 m2

G

G
SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

G

G
G

G
G

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

G
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SOVRUM 1
12.9 m2

G

EXIT
VENT

15x15

G

VENT

12x15

G

EXIT
VENT

15x15
G

VENT

12x15
G

EXIT
VENT

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

VENT

VENT

VENT

VENT

VENT

ÖVERPLAN

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

2

5-9

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN

8443

A-40_1-202

REV

VENT

EXIT
VENT

VENT

EXIT
VENT

VENT

12x15

15x15

12x15

15x15

12x15

G

SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

G

9x21

G

9x21

G
SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

G

G
G
SOVRUM 3
8.1 m2

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

9x21

HALL
7.0 m2

G
SOVRUM 3
8.1 m2

9x21
9x21

G

9x21

G

9x21

9x21

G

.WC/D 2.
4.4 m2

9x21

HALL
7.0 m2

G
SOVRUM 3
8.1 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

HALL
7.0 m2

G

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

HALL
7.0 m2

9x21

9x21

12x12

12x12

12x12

12x12

12x12

VENT

VENT

VENT

VENT

VENT

SOVRUM 4
8.3 m2

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2
G

SOVRUM 4
8.3 m2

G

9x21

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

HALL
7.0 m2

G

G
SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

9x21

.WC/D 2.
4.4 m2

G

G
G

G
G

SOVRUM 1
12.9 m2

SOVRUM 2
13.6 m2

G
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SOVRUM 1
12.9 m2

G

EXIT
VENT

15x15

G

VENT

12x15

G

EXIT
VENT

15x15
G

VENT

12x15
G

EXIT
VENT

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

VENT

VENT

VENT

VENT

VENT

ÖVERPLAN

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

4

14-19

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

PLAN

8443

A-40_1-402

REV

14°

2505
2500

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

NOCKHÖJD +7.60

FÄRDIG SOCKEL +0.10

MEDELMARKNIVÅ +0.00

SEKTION A-A

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

1

1-4

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC/TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

SEKTION

8443

A-40_2-103

REV

14°

2505
2500

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

NOCKHÖJD +7.60

FÄRDIG SOCKEL +0.10

MEDELMARKNIVÅ +0.00

SEKTION A-A

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

2
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DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

SEKTION

8443

A-40_2-203

REV

14°

2505
2500

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

NOCKHÖJD +7.60

FÄRDIG SOCKEL +0.10

MEDELMARKNIVÅ +0.00

SEKTION A-A

BYGGHERRE

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

0

5

10m

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

BYGGLOVSRITNING

HUS

LGH

4

14-18

DATUM

RITAD AV

FORMAT

SKALA

13.01.2021

BDC-TIGU

A3

1:100

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN

RITNING

AVTALSNR.

RITNINGSNR.

SEKTION

8443

A-40_2-403

REV

0

5

10m

SEKTION A-A

FÄRDIG SOCKEL +0.10

DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING
OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

MEDELMARKNIVÅ +0.00

2505
2500

NOCKHÖJD +7.60

14°

© RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.

BYGGLOVSRITNING

1:100

8443

A3

AVTALSNR.

BDC/TIGU

FASTIGHETSBETECKNING / KOMMUN

A-40_2-303

RITNINGSNR.

STENVIKSHÖJDEN
OXELÖSUNDS KOMMUN
RITNING

13.01.2021

LGH
SKALA

10-13

HUS
FORMAT

SEKTION

RITAD AV

DATUM

3

Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80
HUSMODELL

BYGGHERRE

REV
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Datum

Dnr

2021-09-03

BYGG.2021.247

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

;;;Ansökan om marklov för ändring av
marknivå, anlägga infartsväg och mur samt rivningslov
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om anstånd med att avgöra ärendet enligt 9
kap 28 § plan- och bygglagen.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om att utföra markåtgärder
samt rivning av befintlig byggnad. Markåtgärderna innefattade anläggning av infartsväg, i
samband med detta dras också vatten och avlopp in på tomten, anläggning av
uppställningsyta i dalsänkan där framtida garage/verkstad byggs samt möjlighet för
uppställning av båt och släpvagn, anläggning av uppfart mot bostadshus för
vardagsparkering samt utsprängning av källare och uppförande av mur för att anlägga
gräsyta framför bostadshuset.
Det finns en pågående ny detaljplan för området. Kommunfullmäktigen fattade 2020-11-11
beslut om att anta den nya detaljplanen. Länsstyrelsen upphävde den nya detaljplanen.
Kommunfullmäktigen har överklagat detta beslut till Finansdepartementet. Planärendet
överlämnades till Finansdepartementet 2021-03-30.
I och med att planarbetet är så långt framskridet och att de förslagna markåtgärderna med
stor sannolikhet inte skulle beviljas med den nya detaljplanen avvaktar Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med att avgöra ansökan.
Sökande har inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde fått möjlighet att
revidera ansökan, dra tillbaka ansökan eller inkomma med ett skriftligt yttrande men något
sådant har inte inkommit.
Sökande har även fått möjlighet att lyfta ut rivningsåtgärden att hanteras i ett separat beslut
men har inte önskat göra det.
Skäl till beslut
I enlighet med 9 kap 28 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om ett ärende om
lov avser ett markområde som omfattas av ett påbörjat arbete att anta, ändra eller upphäva
en detaljplan, besluta att ärendet inte ska avgöras förrän planarbetet avslutats.
Att avvakta med att avgöra ärendet är i detta fall motiverat i och med att det finns ett långt
framskridet planarbete, för närvarande ligger ärendet för prövning i Mark- och
miljödomstolen, som innebär att åtgärder av det önskade slaget riskerar att helt gå emot
syftena i den nya detaljplanen.

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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I den nya detaljplanen har ett relativt stort stråk på den aktuella fastigheten belagts med
både prickmark och planbestämmelsen n3. En prickmark-bestämmelse innebär att marken
inte få förses med byggnader. Planbestämmelsen n3 innebär i den nya detaljplanen att
markens vegetation ska bevaras som biotop. Syftet planbestämmelsen n3 är att bevara
spridningsvägar för växter och djur samt fördröjning och infiltrering av dagvatten. I den ny
detaljplanen finns det även planbestämmelse om ändrad lovplikt för trädfällning i hela
planområdet som innebär att alla träd med ett stamomfång större än 1 meter på 1,3 meters
höjd över marken kräver marklov. Inom n3-området kommer det dessutom att krävas
marklov för markarbeten samt och fällning av ek med ett stamomfång större än 45 cm och
tall, gran och övriga lövträd med ett stamomfång större än 60 cm. Inom n3-området mäts
stamomfånget 1 meter över marken.
Planbeskrivningen ger ett förtydligande av n3- områdets syfte:
På Jogersö har naturen en framträdande plats: För att ge växt och djurlivet långsiktigt goda
förutsättningar, säkra naturens inramning av tomterna och låta naturen bidra till
fördröjningen av dagvatten inom planområdet avsätts områden på kvartersmark ut inom
vilka den naturliga karaktären ska bevaras (n3). Områden där endast trädkronorna bedöms
bidra till spridningsvägen har getts bestämmelsen n2. Lövträdsbeståndet med främst ek i
norra delarna av planområdet är en särskilt skyddsvärd biotop, vilken säkras genom att det
krävs marklov för fällning av träd utmarkerade med en n1-bestämmelse. Avverkning,
toppkapning eller annan kraftig beskärning av ett särskilt skyddsvärt träd, t.ex. ett gammalt
grovt träd, kan komma att behöva anmälas för samråd med tillsynsmyndighet som i detta
fall är Länsstyrelsen.
För ett framgångsrikt omhändertagande av dagvatten behöver vattnet rinna genom så
mycket naturmark som möjligt på sin väg mot recipienten Östersjön. n3-områden och
områden med prickmark på kvartersmark ska bidra till att det ska finnas natur kring
bebyggelsen som kan fördröja dagvattnet. För att ytterligare säkerställa denna funktion
finns en bestämmelse som begränsar andelen hårdgjord yta till maximalt 30 % av
fastighetens landarea, frånsett öar, dock högst 500 m2 inklusive byggnader, altaner och
pooler m.m.
I planbeskrivningen anges följande om naturvärden på kvartersmark:
Då underlag saknats om naturvärdena inom privatägd mark i planområdet så har Linnea Natur & Ekologi, på uppdrag av kommunen, gjort en naturinventering under våren 2019.
Inventeringen har visat på ett flertal förekomster av den nära hotade (NT) arten Tallticka, en
svamp som växer på stammen på gamla, gärna solexponerade, tallträd. Totalt gjordes 37
fynd av Talticke-fruktkroppar, med tyngdpunkt i de allra sydligaste delarna av Jogersö; ett
av kommunens finaste bestånd och som om marken varit allmän torde haft statusen som
nyckelbiotop. Ytterligare två rödlistade arter hittades i planområdet, Dvärgbägarlav och
Kornflarnlav, liksom signalarterna (S) Barkticka, Blåsippa, Guldlockmossa och Gulpudrad
spiklav vilka indikerar på förekomst av rödlistade arter. Högst naturvärden finns knutet till
tallens ekologi i område 4-6 & 29 och ekens ekologi i område 20-21 i kartan ovan
(omnämnd karta finns med i bilaga xx).
I planbeskrivningen anges även att Jogersös växtlighet är en viktig resurs som bidrar till att
fördröja dagvattnet. Vikten i att ha en god fördröjning av dagvattnet är att tillförseln från
dagvattnet inte ska försämra vattenkvalitén i recipienten. Dagvatten från Jogersö avrinner
till recipienten Östersjön och delavrinningsområdet Marsviken. Planområdet är beläget
utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten och det är därför de enskilda
fastighetsägarnas som har ansvaret för dagvatten som uppkommer på- och rinner över
dennes fastighet, liksom för eventuella konsekvenser där av.
Att utföra så omfattade markåtgärder som sökande önskar skulle innebära att stora delar
av fastighetens vegetation och naturliga utformning drastiskt skulle förändras på ett
olämpligt sätt som motverkar pågående detaljplans intentioner att bevara spridningsvägar
för växter och djur samt fördröjning och infiltrering av dagvatten.
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Lagrum
9 kap 28 § plan- och bygglagen
Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som
omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden
besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om
expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har
avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom
in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan
dröjsmål.
Upplysningar
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick 2021-06-09 in en ansökan om att utföra
markåtgärder samt rivning av befintlig byggnad. Markåtgärderna innefattade anläggning av
infartsväg, i samband med detta dras också vatten och avlopp in på tomten, anläggning av
uppställningsyta i dalsänkan där framtida garage/verkstad byggs samt möjlighet för
uppställning av båt och släpvagn, anläggning av uppfart mot bostadshus för
vardagsparkering samt utsprängning av källare och uppförande av mur för att anlägga
gräsyta framför bostadshuset.
2021-06-24 skickades ett föreläggande om komplettering till sökande. En del av de
efterfrågade kompletteringarna inkom 2021-07-13. Utifrån den information som sökande då
lämnade in valde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inte skicka ut ett nytt
föreläggande trots att kompletteringar saknades eftersom informationen ansågs vara
tillräcklig för att se att det mest lämpliga för ärendet är att besluta att ärendet inte ska
avgöras förrän planarbetet med pågående detaljplan avslutats.
Det finns en pågående ny detaljplan för området. Kommunfullmäktigen fattade 2020-11-11
beslut om att anta den nya detaljplanen. Länsstyrelsen upphävde den nya detaljplanen.
Kommunfullmäktigen har överklagat detta beslut till Finansdepartementet. Planärendet
överlämnades till Finansdepartementet 2021-03-30.
I den nya detaljplanen har ett relativt stort stråk på den aktuella fastigheten belagts med
både prickmark och planbestämmelsen n3. En prickmark-bestämmelse innebär att marken
inte få förses med byggnader. Planbestämmelsen n3 innebär i den nya detaljplanen att
markens vegetation ska bevaras som biotop. Syftet planbestämmelsen n3 är att bevara
spridningsvägar för växter och djur samt fördröjning och infiltrering av dagvatten. I den ny
detaljplanen finns det även planbestämmelse om ändrad lovplikt för trädfällning i hela
planområdet som innebär att alla träd med ett stamomfång större än 1 meter på 1,3 meters
höjd över marken kräver marklov. Inom n3-området kommer det dessutom att krävas
marklov för markarbeten samt och fällning av ek med ett stamomfång större än 45 cm och
tall, gran och övriga lövträd med ett stamomfång större än 60 cm. Inom n3-området mäts
stamomfånget 1 meter över marken.
I och med att planarbetet är så långt framskridet och att de föreslagna markåtgärderna med
stor sannolikhet inte skulle beviljas med den nya detaljplanen avvaktar Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med att avgöra ansökan.
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Sökande har inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde fått möjlighet att
revidera ansökan, dra tillbaka ansökan eller inkomma med ett skriftligt yttrande men något
sådant har inte inkommit.
Sökande inkom samtidigt som ansökan om mark- och rivningslov med en anmälan om att
uppföra en så kallad Attefallsbyggnad om 30 m², BYGG.2021.246. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen informerade sökande, i samband med ett föreläggande om
komplettering, om att det krävs att det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus, med ett
slutbesked, för att kunna nyttja 9 kap 4a § plan- och bygglagen, vilket rivningen av den
befintliga skulle innebära att det inte gör. Sökande valde därefter att återta anmälan och
ärendet avslutades utan vidare åtgärd 2021-06-30.

Beslutsunderlag
Beskrivning marklovsansökan
Markplaneringsritning
Sektionsritning
Situationsplan
Pågående detaljplan
Urklipp från pågående detaljplan
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sändlista
Sökanden
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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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

;;;Tillsyn installation av kamin samt
rökkanal innan startbesked
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ planoch bygglagen (2010:900) påföra;;;två byggsanktionsavgifter på sammanlagt 3 570 kronor.

1. Byggsanktionsavgift (eldstad) på 2 380 kr enligt 9 kap. 13 § 1st 2p och 9 kap. 3a § PBL.
2. Byggsanktionsavgift (rökkanal) på 1 190 kr enligt 9 kap. 13 § 2st 1p och 9 kap. 3a § PBL.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Sammanfattning
Sökande har installerat ny eldstad samt rökkanal innan startbesked för ändringen beviljats.
Den olovliga åtgärden uppdagades när ett besiktningsprotokoll från skorstensfejarteknikern
inkom till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen innan startbesked för åtgärden
beviljats. Sökande informerades i startbeskedet att sanktionsavgift kommer tas ut för
överträdelsen. Tillsynsärende skapades på initiativ av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen då Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är
tillsynsmyndighet.
Sökande inkom med ett yttrande där sökande motsätter sig sanktionsavgiften.
Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för beslut om
påföljd enligt 11 kap. PBL så snart det finns anledning att anta att någon inte följt plan- och
bygglagens bestämmelser.
Tillsynsmyndigheten ska enligt 11 kap. 51 § PBL byggsanktionsavgift om någon bryter mot
en bestämmelse i 8–10 kap. PBL.
Trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL har åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 1st 4p
PBF påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, 11 kap. 52 § PBL.

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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Byggsanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en eldstad innan startbesked
meddelats är 0,1 prisbasbelopp enligt 9 kap. 13 § 1st 2p PBF. Sanktionsavgiften halveras i
enlighet med 9 kap. 3a § 2p PBF då skyldigheten att anmäla åtgärden har fullgjorts.
Beräkning av sanktionsavgift påbörjande av åtgärd utan startbesked – eldstad
Antal: 1
Aktuellt prisbasbelopp (pbb): 47 600 kr (2021)
Beräkningsgrundande formel: (0,1*pbb*antal)/2
Beräkning: (0,1*47600*1)/2 = 2 380 kr
Byggsanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en eldstad innan startbesked
meddelats är 0,05 prisbasbelopp enligt 9 kap. 13 § 2st 1p PBF. Sanktionsavgiften halveras
i enlighet med 9 kap. 3a § 2p PBF då skyldigheten att anmäla åtgärden har fullgjorts.
Beräkning av sanktionsavgifter påbörjande av åtgärd utan startbesked – rökkanal
Antal: 1
Aktuellt prisbasbelopp (pbb): 47 600 kr (2021)
Beräkningsgrundande formel: (0,05*pbb*antal)/2
Beräkning: (0,05*47600*1)/2 = 1 190 kr
Av 11 kap. 53 § PBL framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
skett med uppsåt eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av överträdelsen.
Byggsanktionsavgiften ställs enbart mot en av fastighetsägarna då endast den personen
stod som sökande i den inlämnade anmälan, BYGG.2019.416, och därmed anses vara den
som begick överträdelsen.
Upplysningar
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Ärendet
En anmälan, ärende BYGG.2019.416, om installation av eldstad och rökkanal lämnades in
till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-11-19.
Ärendet var inte komplett och föreläggande om komplettering utfärdades 2019-11-27.
Sökande inkommer med kompletteringar mellan 2019-11-27 och 2019-12-16 där
bygglovshandläggaren anser att ärendet är komplett 2019-12-16.
2019-12-20 inkom ett besiktningsprotokoll från skorstensfejarteknikern till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Besiktningsprotokollet av skorstensfejarteknikern är
daterad den 2019-12-12 och visar alltså att installationen redan gjorts.
Startbesked meddelades till sökande 2019-12-23 där det även ges information om att
sanktionsavgift kommer tas ut för den uppmärksammade överträdelsen.
Slutbesked meddelades 2021-09-16, med information om att ett tillsynsärende har skapats
samt att slutbeskedet inte hindrar nämnden från att ingripa enligt 11 kap. PBL.
Inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde har sökande beretts möjlighet
att yttra sig.
Sökande inkom med ett yttrande 2021-09-17 sökande motsätter sig sanktionsavgiften.
Sökande skriver bland annat att sökande kommer överklaga beslutet och inte betala en
krona innan det står klart vem som gjort fel i detta.

Tjänsteskrivelse

3(3)

Datum

2021-09-16

BYGG.2021.369

Detta är ett beslut som kan överklagas, sökande har all rätt att överklaga Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut om så önskas (se besvärshänvisning). Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har inte sett att några fel har gjorts i handläggningen av
varken anmälningsärendet, BYGG.2019.416, eller detta tillsynsärende. Det enda fel som
upptäckts är att åtgärden påbörjats innan startbesked meddelats vilket ledde till att detta
tillsynsärende startats.
Yttrandet i sin helhet finns att läsa i bifogat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Beräkning av sanktionsavgifter påbörjande av åtgärd utan startbesked – eldstad
Beräkning av sanktionsavgifter påbörjande av åtgärd utan startbesked – rökkanal
Beslut om startbesked BYGG.2019.416
Besiktningsprotokoll sotning, godkänd BYGG.2019.416
Svar på kommunicering om beslut fattas av nämnd
Förkortningar
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)
Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Byggherren
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Södermanlands län men skickas till Oxelösunds kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.
Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in
till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

;;;, Tillsyn- påbörjat byggnation innan
startbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, träd
fällda på fastigheten utan marklov, tagit byggnaderna i bruk
innan slutbesked
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen påföra;;;
enbyggsanktionsavgift på sammanlagt 110 265 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.
Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

Ärendet
Ansökan om bygglov, ärende BYGG.2020.105, för nybyggnad av enbostadshus med
tillhörande garage samt ansökan om marklov för fällning av en ek på fastigheten inkommer
2020-03-21. Kompletteringar krävs och grannhörande skickas ut för avvikelser gentemot
detaljplan. Ärendet lämnas 2020-04-23 till bygglov i Nyköpings kommun med
överenskommelse att de ska handlägga ärendet för att undvika jäv. Sökande informeras
om detta och hur handläggningen kommer att gå till. Beslut om bygglov och marklov fattas
vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträde 2020-06-16. I beslutet noteras att
olovlig trädfällning skett.
Den 9 juni 2020, 11 augusti 2020, 25 augusti 2020 och 11 juni 2021 genomförde
förvaltningen platsbesök på fastigheten. Den 9 juni 2020 kunde förvaltningen se att träd
hade fällts utan marklov som krävs inom detaljplan 0481-P12/1 vilken omfattar fastigheten.
För fällning av ek- och lärkträd som är mer än 15 cm i diameter krävs marklov och särskilda
skäl. Minst 2 sådana träd kan konstateras ha fällts genom fotografier från platsbesöket. Det
hade också fällts träd utanför fastighetsgränsen på kommunalt ägd mark Stjärnholm 5:1.
Planbestämmelse N2 gäller inom fastigheten. N2 För fällning och stark beskärning av ek
och lärk med större diameter än 15 cm, mätt en meter över marken, krävs marklov.
Särskilda skäl krävs för att få fälla träden.
Utanför fastighetsgränsen gäller ingen planbestämmelse som reglerar marklov för fällning
av träd. I tidigare bedömning misstogs planbestämmelse N3 gälla för hela området vilket
inte visade sig stämma. N3 Ek och lärk med en diameter över 15 cm, mätt en meter över
marken, får ej fällas eller starkt beskäras. Fällning och kraftig beskärning av övriga trädarter
med en diameter över 20 cm kräver marklov. Särskilda skäl krävs för att få fälla träden.
De träd som stod utanför fastighetsgränsen omfattas alltså inte av planbestämmelser för
marklov och fällningen av dessa träd behandlas inte vidare i detta ärende.
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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Vad som kvarstår är två träd som uppfyller kraven för marklov inom bestämmelsen N2 har
fällts inom fastigheten utan beviljat bygglov och startbesked.
Vid platsbesöken den 11 och 25 augusti 2020 kunde förvaltningen se att byggherren har
påbörjat byggnationen utan startbesked.
Förvaltningen har informerat byggherren i bygglovet om att påbörja byggnationen kräver ett
beslut om startbesked. Om en åtgärd har påbörjats utan startbesked saknas det betydelse
för bedömningen om byggsanktionsavgift om fastighetsägaren haft uppsåt till överträdelsen
eller ej. I ärendet har det inte framkommit några omständigheter som innebär en befrielse
eller nedsättning av byggsanktionsavgift. Det finns därför skäl att ta ut byggsanktionsavgift.
Startbesked för samtliga åtgärder ges via nämndbeslut 2020-08-25.
Efter ett besök på fastigheten den 28 maj 2021 misstänkte förvaltningen att byggnader
hade tagits i bruk. Vid platsbesöket den 11 juni 2021 kunde fastställas att byggherren hade
tagit huvudbyggnaden och garaget i bruk. Byggherren har flyttat in och är skriven på
adressen. Förvaltningen har informerat fastighetsägaren om att det krävs slutbesked för att
ta i bruk en byggnad som har fått startbesked.
Först den 2 juli 2021 fattar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom ett
ordförandebeslut, beslut om att meddela slutbesked.
I och med att byggnationer påbörjats utan startbesked, träd fällts utan marklov samt att
byggnaderna tagits i bruk utan slutbesked har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
initierat tillsynsärende.
Ärendet avsågs behandlas vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 202108-24 och sökande fick inför detta ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslut samt
att ha möjlighet att inkomma med synpunkter.
9 augusti 2021 inkom byggherren med ett yttrande. Yttrandet består huvudsakligen av att
byggherren påpekar att handläggningen av ärendet BYGG.2020.105 utfördes av
Nyköpings kommun. Byggherren hävdar även att det fanns såväl ett godkänt startbesked
innan bygget påbörjades samt att handläggare från Nyköpings kommun godkänt inflyttning
efter gjord slutbesiktning (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen antar att byggherren
med slutbesiktning syftar på slutsamråd då slutbesiktningar inte utförs av kommuner).
Yttrandet i sin helhet finns att läsa i bifogat beslutsunderlag.
Då Nyköpings kommun inte har delegation av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
fatta beslut i något avseende har därför deras förslag till beslut gått till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för att fastställas. Ett slutbesked ges inte muntligen vid
slutsamrådet utan ska vara ett skriftligt beslut som registreras i ärendet.
Ärendet behandlas inte vid nämndens sammanträde 2021-08-24 utan behövde utredas
vidare och tas upp till nämndens sammanträde 2021-10-19 istället. Inför detta
sammanträde har sökande återigen fått ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslut
samt att ha möjlighet att inkomma med synpunkter. Något yttrande har inte kommit in.
Skäl till beslut
I de fall det finns anledning att anta att bestämmelser i bygglagstiftningen inte följts ska
tillsynsmyndigheten pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en
påföljd, 11 kap. 5 § PBL.
Byggsanktionsavgift och eventuell befrielse
Om någon bryter mot en bestämmelse i bygglagstiftningen ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift, 11 kap. 51 § PBL.
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. En avgift behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till (1) den
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avgiftsskyldigas sjukdom, (2) omständigheter som den avgiftsskyldiga inte har kunnat eller
borde kunnat förutse eller påverka, eller (3) vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika
att en överträdelse skulle inträffa, 11 kap. 53 § PBL.
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel, 11
kap. 53a § PBL.
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar upp ärendet för beslut på ett sammanträde, 11 kap. 54 §
PBL.
En byggsanktionsavgift ska tas ut av (1) den som när överträdelsen begicks var ägare till
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, (2) den som begick
överträdelsen, eller (3) den som har fått fördel av överträdelsen, 11 kap. 57 § PBL.
Då byggherren var ägare till fastigheten när överträdelsen begicks kommer förvaltningen
föreslå att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på totalt 110
265 kronor.
Byggsanktionsavgiftens storlek
Byggsanktionsavgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år
som beslutet om avgift fattas, 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen.
Sanktionsarean motsvarar den area som åtgärden avser för enbostadshus, arean för
åtgärden minus 15 kvadratmeter för garaget och per träd för fällningen av träden.
Beräkning av byggsanktionsavgift
Enbostadshus
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p, Plan- och byggförordning (2011:338) 9
kap. 18 § 1 p
Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean
motsvarar brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskat med 15
kvadratmeter.
Av vad som har framkommit i utredningen har enbostadshuset en bruttoarea på 159 m².
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 144 m²
Formel: ((1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)) / 2
Beräkning: ((1,5 * 47600) + (0,005 * 47600 * 144)) / 2 = 52 836 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 §
första stycket 2 a, 3eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 144 m²
Formel: (0,3*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)
Beräkning: (0,3*47600)+(0,001*47600*144)= 21 134kronor.
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Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta
en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Garage
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p, Plan- och byggförordning (2011:338) 9
kap. 18 § 1 p
Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean
motsvarar brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskat med 15
kvadratmeter.
Av vad som har framkommit i utredningen har garaget en bruttoarea på 40 m².
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 25 m²
Formel: ((0,25*pbb) + (0,005*pbb*sanktionsarea))/2
Beräkning: ((0,25*47600) + (0,005*47600*25))/2 /= 8 925 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 §
första stycket 2 a, 3eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,25prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 25 m²
Formel: (0,05*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)
Beräkning: (0,05*47600)+(0,001*47600*25)=3 570 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta
en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea.
Trädfällning
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 17 § 4 p
Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån antal träd som har fällts. Av vad som har
framkommit i utredningen har 2 träd fällts.
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Antal: 2 st
Formel: ((0,25*pbb*antal)
Beräkning: (0,25*47600*2) /= 23 800 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och
bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.
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Beslutsunderlag
Foton platsbesök 2020-06-09
Anteckning angående trädfällning 2020-06-05
Karta placering träd som fällts
Foton platsbesök 2020-08-11
Anteckning platsbesök 2020-08-11
Foton platsbesök 2020-08-25
Anteckning platsbesök 2020-08-25
Beräkning av sanktionsavgift påbörjat åtgärd utan startbesked enbostadshus
Beräkning av sanktionsavgift tagit i bruk utan slutbesked enbostadshus
Beräkning av sanktionsavgift påbörjat åtgärd utan startbesked garage
Beräkning av sanktionsavgift tagit i bruk utan slutbesked garage
Beräkning av sanktionsavgift påbörjat åtgärd utan startbesked trädfällning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägaren
Fastighetsägaren;;;
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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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

PRISMAN 2, Tillsyn för fasadändring på kiosk
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen påföra
Centrumbolaget Vinterklasen AB (fastighetsägaren) med organisationsnummer 5566438031 en byggsanktionsavgift på 13 727 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.
Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

2. Sammanfattning
Den 11 maj 2021 fick förvaltningen vetskap genom en artikel i Södermanlands Nyheter att
en fasadändring påbörjats på en kiosk inom fastigheten Prisman 2. En dörr hade
installerats där fönster tidigare var och kioskens färg hade ändrats till falu-röd genom
foliering. En skylt har installerats. Det saknades både ansökan om bygglov och startbesked
för åtgärden.
Fastighetsägaren framhåller att åtgärden är en del av en annan åtgärd (tillbyggnad av
galleria) för vilket bygglov och startbesked beviljats 2020-08-05 i ärende BYGG.2017.246.
Enligt det beslutet ska färgen vara RAL 9010, tonen är ljus och varm med en tydlig
dragning åt guld. (Fasadbeklädnad i fibercementskivor i kulör i samma eller ljusare kulör än
befintlig fasadfärg) Samt att kiosken enligt det beslutet nästan helt ska byggas in i/ihop med
gallerian. Det framgår inte av beslutet att kioskens fasad mot nordöstra eller något annat
väderstreck ska ha en röd färg. Nordöstfasaden är den enda som kommer synas utifrån när
tillbyggnaden är färdigställd. Ingen skylt ingår i bygglovet.
Förvaltningen har informerat fastighetsägaren om att åtgärderna kräver bygglov och ett
beslut om startbesked innan åtgärden fick påbörjas. Fastighetsägaren har fått möjlighet att
ansöka om bygglov i efterhand samt fått informerat om att en byggsanktionsavgift kan tas
ut om rättelse inte vidtas. I det här fallet skulle det innebära att dörren tas bort och fönstret
installeras som förut, samt att färgen återställs och skylten tas ned.
Fastighetsägaren har blivit informerad om vad som krävs för att undvika
byggsanktionsavgift men valt att söka bygglov. Att söka och därefter få bygglov i efterhand
är inte en rättelse. Ansökan om bygglov kom in 2021-05-12. Den nya butiken öppnade den
20 maj. Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljades för åtgärderna 2021-06-08 i
ärende BYGG.2021.213.
Sanktionsarean som berörs av fasadändringen är 19,2 kvadratmeter och framgår av bilaga
”planritning sanktionsarea.”
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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Om en bygglovspliktig åtgärd har utförts olovligt saknas det betydelse för bedömningen om
byggsanktionsavgift om fastighetsägaren haft uppsåt till överträdelsen eller ej. I ärendet har
det inte framkommit några omständigheter som innebär en befrielse eller nedsättning av
byggsanktionsavgift. Det finns därför skäl att ta ut byggsanktionsavgift. Kiosken berörs
även av tillsynsärende BYGG.2017.248, som gäller olovligt boende.

3. Lagrum
Beräkning av byggsanktionsavgift
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 10 § 3 p
Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån åtgärdens sanktionsarea vilken är densamma som
ändringen avser.
Av vad som har framkommit i utredningen har ändringen skett på en kiosk med en area på
19,2 m2.
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 19,2 m²
Formel: (0,25*pbb)+(0,002*pbb*area)
Beräkning: (0,25*47600)+(0,002*47600*19,2)= 13 727 kronor.
Då fastighetsägaren var ägare till fastigheten när överträdelsen begicks och senare också
sökte lov för åtgärden kommer förvaltningen föreslå att Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på totalt 13 727 kronor.
Bygglov, startbesked och ingripande
Det krävs bygglov för ändring av färg på fasad och täckmaterial som avsevärt påverkar
byggnadens utseende inom detaljplanerat område som avsevärt ändrar höjdnivån, 9 kap. 2
c § och 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL).
I de fall det finns anledning att anta att bestämmelser i bygglagstiftningen inte följts ska
tillsynsmyndigheten pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en
påföljd, 11 kap. 5 § PBL.
Byggsanktionsavgift och eventuell befrielse
Om någon bryter mot en bestämmelse i bygglagstiftningen ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift, 11 kap. 51 § PBL.
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. En avgift behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till (1) den
avgiftsskyldigas sjukdom, (2) omständigheter som den avgiftsskyldiga inte har kunnat eller
borde kunnat förutse eller påverka, eller (3) vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika
att en överträdelse skulle inträffa, 11 kap. 53 § PBL.
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel, 11
kap. 53a § PBL.
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar upp ärendet för beslut på ett sammanträde, 11 kap. 54 §
PBL.
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En byggsanktionsavgift ska tas ut av (1) den som när överträdelsen begicks var ägare till
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, (2) den som begick
överträdelsen, eller (3) den som har fått fördel av överträdelsen, 11 kap. 57 § PBL.
Byggsanktionsavgiftens storlek
Byggsanktionsavgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år
som beslutet om avgift fattas, 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen.
Sanktionsarean motsvarar den area som åtgärden avser.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c
eller 8 § förstastycket 4, 6, 7 eller 9 plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre
utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den area som ändringen avser.
Beslutsunderlag
Uträkning sanktionsavgift
Planritning sanktionsarea
Facebookinlägg öppning
Bilder från SN artikel
Foton innan fasadändring
Ritningar från BYGG.2017.246
Sökandes svar på kommunicering inför beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
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
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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.

2021-06-23

Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Prisman 2

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BYGG.2021.198

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?

Fasadändring

Vilken typ av byggnad eller ändring berör
åtgärden?

Flerbostadshus, kontorsbyggnad,
handelsbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 10 § 3 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första
stycket 4, 6, 7 eller 9 plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av
den area som ändringen avser.

Beräkning
Area

19,2

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel

(0,25*pbb)+(0,002*pbb*area)

Beräkning

(0,25*47600)+(0,002*47600*19,2)

Beräknad sanktionsavgift

13 727 kr

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Prism…
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Datum

Dnr

2021-10-08

PLAN.2021.6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag
Begäran om planbesked för del av Stjärnholm 5:37 vid
Björntorp (Spjutspetsområde 7: Jägarvägen/Sundavägen)
Oxelösunds kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för rubricerat
område.

2. Sammanfattning
Mark & Exploatering (MEX) begärde 2021-08-03 planbesked för ett område något öster
om Jägervägen vid Björntorp i Sunda. Planområdet är idag planlagt som till A - allmänt
ändamål och PARK och utgör en yta ämnad för Björntorp äldreboende som blivit över.
Gällande detaljplanen vann laga kraft 1961.
Planområdet utgör område 7 i det av kommunstyrelsen 2020-01-29 fastställda Spjutspetsprogram 2.0, med 14 platser i Oxelösund som kan lämpa sig för förtätning med bostäder.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med bostäder och eventuell
service i ett mycket centralt läge i kommunen, nära busshållplats, skola, bad och idrottsanläggningar. Därtill är detaljplanen tänkt att medge att parkmark med gång- och cykelväg
som idag ligger på kvartersmark ändras till att vara PARK-mark.
Det bör i planprocessen prövas om det är lämpligt att även planlägga söder om Sundavägen för exempelvis besöksparkering – Linjal- och Elevvägens utfart är idag planstridig.
Enligt översiktsplanen bör Sunda-området ges en mer blandad bebyggelse. Aktuellt
planområde föreslås kunna bidra till detta då det bedöms vara en lämplig plats för mindre
flerbostadshus. På platsen kan en byggnad enkelt anslutas till VA, fjärrvärme, fiber och el.
Bebyggelsen (sannolikt ett hus) föreslås vända sig ut mot Sundavägen och därigenom
bidra till ett mer stadslikt och slutet gaturum. Hur nära vägen det går att bygga styrs av hur
mycket det bullrar ifrån trafiken, vilket bestäms av mängden trafik och fordonens hastighet.
Vid planområdet är den skyltade hastigheten 40 km/h vilket om hastigheten hålls generellt
innebär att fasad till bostadshus kan anläggas ner mot ca 10–15 meter ifrån vägmitt.
Påverkan på närboende och natur bedöms som liten, men kommer att bevakas i det fortsatta arbetet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett genomförande av detalj-planen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan, en bedömning som Länsstyrelsen delar. Givet att projekteringen av den nya fjärrvärmeledningen till
Nyköping inte blir till hinder så bedöms detaljplanen kunna antas 1: a kvartalet 2023.
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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3. Ärendet
Planområdet

Mark föreslagen för ny bebyggelse indikeras med en lila ruta på norra sidan Sundavägen.
Förtätning längs Sundavägen
Aktuell detaljplan är sannolikt den första av flera (spjutspetsområde 8 och 9) som kan
komma att möjliggöra för en förtätning längs Sundavägen. För dessa krävs dock att den
skyltade hastigheten på vägen sänks från dagens 60km/h till högst 40 km/h av bulleroch trafiksäkerhetsskäl.
Hastighetssäkring
Sundavägen är idag 12 meter bred, varav 7,2 meter är körbanor och skyltade hastighet på
större delen av sträckan är 60 km/h. Studier av vägbreddens relation till hastigheten visar
att vid större vägbredder än 6,5 meter upphör vägutformningens inverkan på hastigheten.
Vid en trafikmätning av Sundavägen senhösten 2016 uppmättes strax öster om utfarten
ifrån Sundstigen en högsta hastighet av 127 km/h (östlig riktning) och 26 % av fordonen
körde för fort, varav 1 % av överskred skyltad hastighetsbegränsning med mer än 20 km/h.
Mätpunkten är belägen ca 260 meter väster om nu aktuellt planområde.
Ju högre hastighet desto mer trafikbuller. En bullerutredning av trafiken på Sundavägen
kommer att krävas vid detaljplanering.
Medborgarperspektivet
Med fler bostäder längs Sundavägen kommer medborgarnas behov av att som oskyddade
trafikanter (gång- och cykel) färdas längs med och korsa vägen. Övergångsställen och
trottoarer saknas idag helt längs Sundavägen och det är över 500 meter mellan gångtunnlarna varför det kommer behövas ytterligare korsningsmöjligheter.
Beslutsunderlag
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas
Detaljplan
för

Detaljplan för området mellan Jägarvägen och Björntorp, del av den stora
kommunägda fastighetens Stjärnholm 5:37.
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för SUNDA DEL I och II
(dp1082) upprättad i juli 1960 och lagakraft-vunnen i början av 1961.
Detaljplaner reglerar markanvändningen till A - allmänt ändamål och PARK.

Gällande
planer

Mark föreslagen för ny bebyggelse indikeras med en lila ruta.
Planens
syfte

Befintliga
förhållande
n

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Detaljplanens syfte är att medge förtätning med bostäder och eventuell
service i ett centralt läge i kommunen, nära busshållplats, skola och idrottsplats.Bebyggelsen (ett mindre flerbostadshus) ska vända sig ut mot Sundavägen och därmed bidra till ett urbanare gaturum. Därtill ska planen medge
att parkmark med gc-väg överförs ifrån kvartersmark till allmänplatsmark.
Området omfattar en mindre del av kommunens fastighet Stjärnholm 5:37,
i utkanten av det som på 60-talet avsattes som ett större område kvartersmark för allmänt ändamål - äldreboendet Björntorp. Platsen är idag avskild
ifrån äldreboendet med en gång- och cykelväg och upplevs vara allmän
parkmark, i söder med karaktären av ruderat - restytor intill Sundavägen.
Bebyggelsen förväntas få tillfart via Jägarvägen som är en återvändsgata
med 22 radhus och 6 villor. Entréer bör även ordnas ut mot busshållplatsen
vid Sundavägen inte minst för att bidra till att vitalisera det idag ödsliga
gaturummet. Projektet är ett första steg i att förtäta längs Sundavägen och
således finns behovet att bygga trottarer och cykelbanor längs vägen.
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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De 16 radhus som är belägna mot Sundavägen har på senare år fått bullerplank ut mot Sundavägen. Nu aktuellt planområde är beläget på en liten
bergknalle ca 2 m över Sundavägens vägbanor. Det är viktigt att projektet
inte skapar en försämrad bullersituation för Jägarvägens redan befintliga
bebyggelse. I exploateringen finns en möjlighet att skapa en tillgängligare
entré till naturen vid Björntorp. Det bör i planprocessen även prövas om det
är lämpligt att planlägga söder om Sundavägen, för exv. besöksparkering.

Teknisk
infrastruktu
r

De nya bostäderna kan kapacitetsmässigt förses med vatten, dagvatten
och avlopp. Det finns anslutningsmöjligheter från Patronvägen samt
Jägarvägen. Även anslutning till fjärrvärme ska vara möjligt.
Utbyggnaden av detaljplanen och en ombyggnad av Sundavägens gaturum
behöver samplaneras med en ny fjärrvärmeledning in till Nyköping som
planeras dras fram längs vägen. Hastigheten vid platsen är idag 40 km/h.

Karta med utpekat område väster om Björntorps äldreboende markerad med röd linje.
Behovsbedömning

Ja/Nej

Beskrivning

Nej

Nej, översiktsplanen medger förtätning med
bostäder på platsen och rekommenderar att den
befintliga bebyggelsen i området blandas upp
med flerbostadshus. Platsen är även utpekad
som område 7 i ett särskilt förtätningsprogram
med ett drygt 10-tal områden för vilket kommunstyrelsen medgivit exploatering.

Nej

Nej, det aktuella området är centralt beläget med
direkt närhet till busshållplats och annan
kommunal service, teknisk infrastruktur.

Nej

Riksintresset högexploaterad kust omfattar hela
Oxelösunds kommuns yta. Tätortsförtätning mer
än 500 meter ifrån havet kan inte anses beröras.

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Påverkas riksintressen

Avståndet till farligt godsleden Riksväg 53 är mer
än dubbla avståndet 150 meter inom vilket det
krävs hänsynstagande i utformningen.
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2. Lokalisering: Innebär
planen verksamhet som ska
tillståndsbedömas enligt
miljöbalken

Nej

Om JA på föregående rad.

-

Om NEJ = Inte aktuellt

-

Platsen har valts då den har god tillgänglighet till
kommunal service och busshållplats. Dessutom
finns möjlighet att bygga vidare på en befintlig
återvändsplan, varför ingen ny väg behöver
anläggas fram till området.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej.

Nej. Det finns inte skäl att anta att miljökvalitetsnormer kommer överskridas.

Påverkas strandskydd

Nej.

Nej. Vattendrag saknas i området

Nja.

Nja. Området ligger inte i- eller i anslutning till
naturreservat eller Natura 2000-område, biotopskydd eller annat djur och växtskydd. Kring
Björntorp har det siktats flera rödlistade fågelarter och området i stort rymmer sannolikt en
värdefull naturmiljö. Ny bebyggelse mot
Sundavägen i områdets södra del bedöms inte
menligt påverka naturområdets värde. En större
ek i exploateringsområdets bakkant aktas.

Nej.

Nej. Äldreboendet Björntorp omnämns i den
översiktliga underlaget Kulturhistorisk områdesbeskrivning över tätorten, Sörmlands museum
2017. Inga specifika värden om varken
byggnaden eller angränsande grönområde
beskrivs. Bilaga 1 till ÖP, Områdesspecifika
riklinjer kulturmiljö, ger följande
rekommendationer:

Miljöbalken ställer krav på att man i
planering jämför olika lokaliseringsalternativ för en sådan verksamhet.

Har alternativ till valt område
övervägts
Vilka rimliga alternativ kan det
finnas till valt område.
Ett rimligt alternativ har mer att göra
med att det märkbart skiljer sig från
andra alternativ än att vara ekonomiskt
rimligt för den sökande. Det ska alltid
finnas ett nollalternativ.

Varför har platsen valts framför
andra alternativ.

3. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

4. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

- Nya byggnader inom området bör anpassas till
omgivande byggnation.
- Garagebyggnader bör underordna sig
bostadshuset.
- Nya hus bör ha sadeltak eller i undantagsfall
platta tak.
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5. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur
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Nej.

Nej. Området angränsar till närströvområdet
Skogen norr om Björntorp, utan att påverka dess
rekreativa värden. Platsen ligger bullerstört
direkt intill Sundavägen.

Nej.

Nej. Björntorps äldreboende kommer fortsatt
vara en framträdande volym ifrån Sundavägen.
Vägen förbi det gamla torpet på platsen för det
som nu är Björntorp äldreboende berörs inte.

6. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej.

Nej. Området ligger långt ifrån hav och vattendrag. De flödesvägar som uppstår vid skyfall
styrs enligt karta i Riskbild 2 runt projektområdet.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Nej.

Även om SGU:s Jordartskartan indikerar att
området består av starkt sluttande lera är det väl
synligt för ögat att det är urberg i hela området.

Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Nej.

Nej. Det finns inte anledning att anta att marken
är förorenad. Den är dock asfalterad till en
mindre del.

Nej.

Nej. Avståndet till riksväg 53 och Aspaleden är
längre än riskhänsynsområdet 150 meter och
varken Sundavägen eller Bjönrtorpsvägen är
utpekade vägar för farligt gods.

Nej.

Nej, detaljplanen handlar om bostäder och/eller
en mindre service/butik.

Nja.

Nja. Ökningen av fordonsrörelserna på Storviltsoch Jägarvägen torde vara måttligt och därmed
ha en nära försumbar påverkan på trafikbullret.
Bergklackens bullerdämpande funktion förs med
fördel över till den nya byggnadens funktion.
Nej, för övriga faktorer.

Nej.

Nej. Den aktuella marken är en sparsamt til stora
delar obevuxen bullerstörd bit restmark mellan
en större gata och en allmän gångväg vid
vändplanen till en mindre återvändsgata.
Infrastruktur finns utbyggd och det är bara 75m
till busshållplats.

Nej.

Nej, projektet är så väl anpassat till utsläppsreducerande aspekter som det låter sig göras.

Nej.

Nej, Oxelösund saknar vattentäkt och i området
är det urberg med begränsade möjligheter att
lagra grundvatten.

Nej.

Dagvattnets möjlighet till infiltration är idag
begränsad i området, en exploatering försämrar
inte nämnvärt detta faktum.

Påverkas landskapsbilden, Inoch utblickar och historiska
samband

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området
Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

7. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser
Påverkas utsläpp av
växthusgaser
Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt
Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.
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Slutsats

Ja/Nej

Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej

Nej. Den enda aspekterna som riskerar att
försämras utifrån nuläget är möjligen naturvärdet
och bullersituationen. Dessa faktorer torde inte
behöva en strategisk miljöbedömning för att kunna
värderas, minskas och/eller kompenseras.

Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan:
Beslut
Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6§7

·

Ingen faktor bedöms innebära en risk för betydande
miljöpåverkan

Omständigheter som talar emot en betydande miljöpåverkan:
·
·
·

Infrastruktur finns utbyggd
Goda möjligheter för boende att resa med fossilfria alternativ
Begränsad inverkan på befintliga områdeskvalitéer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
planens genomförande inte leder till någon betydande
miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Checklista utförd2021-09-17 15:07:28
Göran Deurell
planarkitekt
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Erika Svensson
010-2234351
Oxelösunds kommun

Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning avseende
detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Oxelösund, Oxelösunds
kommun
Er beteckning, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2021-09-27.

Kommunen har begärt yttrande över underlag om behov av strategisk miljöbedömning
enligt 6 kap. miljöbalken. Syftet med planen är att medge förtätning med bostäder och
service i ett befintligt område.
Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen anser att planförslagets syfte är oklart beskrivet och behöver förtydligas vad
gäller den planerade markanvändningen. Det framgår inte tydligt vilket område som
kommer att omfattas av planområdet och hur stor del av markerat markområde som
föreslås bebyggas med bostäder och service. Länsstyrelsen gör dock bedömningen utifrån
angivet syfte att planförslaget så som det är beskrivet i kommunens handling Undersökning
om betydande miljöpåverkan, inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Förutom de i undersökningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen framföra
följande inför det fortsatta planarbetet:
Riksintressen – 4 kap. miljöbalken

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte kommer att påverka
Riksintresset för högexploaterad kust i enlighet med 4 kap. Miljöbalken.
Hälsa och säkerhet
Markföroreningar

Planerad markanvändning med bland annat bostäder medför att riktvärden för känslig
markanvändning gäller. Av länsstyrelsens databas (s.k. EBH-stödet) över förorenade
områden framgår att det i nära anslutning till föreslaget planområdet bedrivits en
handelsträdgård, Objekt 184415, Björntorps Handelsträdgård. Risk för förekomst av
föroreningar finns därmed.

Postadress
611 86 Nyköping

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 7710
831 90 Östersund

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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Länsstyrelsen anser att den potentiella föroreningssituationen inom planområdet behöver
utredas. För att säkerställa att marken blir lämplig för planerat ändamål, utan risk för
människors hälsa och miljö, är det viktigt att tillräckligt med utredningar i form av
undersökningar, riskbedömning och vid behov åtgärdsutredning tas fram. Utredningar som
kommunen tar fram som underlag till planförslaget ska ske i dialog med
tillsynsmyndigheten i Oxelösunds kommun.
Buller, vibrationer

Då planen avser bostäder behöver planförslaget innehålla en redovisning av beräknade
värden för omgivningsbuller, i enlighet med 4 kap. 33a § PBL. Redovisningen ska avse
beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad och vid eventuell uteplats i anslutning till
byggnaden. Redovisningen behöver inte göras om det med hänsyn till bullersituationen kan
anses obehövligt, vilket i sådana fall ska motiveras.
Risk för olyckor, översvämning eller erosion
Geoteknik

Länsstyrelsen konstaterar att marken i den södra delen av planområdet enligt SGU:s
jordartskarta i huvudsak består av lera. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver ta fram
en geoteknisk utredning för att klargöra markens geotekniska förutsättningar.
Skred

Länsstyrelsen konstaterar att det i den södra delen av planområdet finns ett av SGU:s
utpekat aktsamhetsområde med förutsättningar för skred i finkornig jordart. Ett
aktsamhetsområde innebär att det kan förekomma skredfara och där ytterligare
bedömningar/undersökningar behöver göras. Länsstyrelsen anser kommunen behöver ta
fram en geoteknisk utredning för att klargöra eventuell skredrisk.
Miljökvalitetsnormer
Vatten

Detaljplaneområdet avrinner till Aspafjärden samt Marsviken. Dagvattenhanteringen får
inte medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och grundvatten så att
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas negativt.
I samband med att området exploateras kommer mer ytor att hårdgöras, vilket medför att
vattnets flöde och infiltrationen kan komma att förändras. Länsstyrelsen anser att en
dagvattenutredning behöver tas fram för att klargöra vattnets ändrade flöde och infiltration
samt val av lämpliga dagvattenåtgärder som eventuellt behöver vidtas. Identifierade behov
av skyddsåtgärdeer, exempelvis höjdsättning och lokalisering av ytor för
infiltration/flödesutjämning behöver säkerställas genom planbestämmelser i plankartan.
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Naturmiljö
Generellt biotopskydd

Länsstyrelsen vill informera om att den ek som nämns i Undersökning om betydande
miljöpåverkan kan omfattas av 12 kap. 6 § miljöbalken om trädet har en stamdiameter
grövre än en meter. Länsstyrelsen rekommenderar Naturvårdsverkets (2012 rapport 6946)
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012-2016 för mer
information om vad som gäller vid planläggning och skötsel av särskilt skyddsvärda träd.
Övrigt
Upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning

Synpunkter enligt annan lagstiftning som måste beaktas men inte berör länsstyrelsens
ingripandegrunder, tex:
Kulturmiljölagen (1988:950) KML
Inom planområdet finns det ingen känd fornlämning. Länsstyrelsen bedömer att en
arkeologisk utredning inte krävs inom ramen för planens genomförande.
Länsstyrelsen vill ändå 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 Agneta Scharp (kulturmiljö), Jaqueline
Rydberg, Amina Qasim (förorenade områden), Jennie Johansson Roos (vattenförvaltning).
Erika Svensson
Planhandläggare
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Datum

Dnr

2021-10-11
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd
Detaljplan för Gnistan 1, Oxelösunds kommun,
Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd

2. Sammanfattning
Den 9 augusti 2019 inkom Centrumbolaget Vinterklasen Ab med en begäran om planbesked för en ny detaljplan för Telegrafhuset, även kallat Företagarhuset, på fastigheten
Gnistan 1 mittemot kommunhuset. Nämnden gav planbesked 2019-11-20, MSN § 103.
Fastighetsägaren köpte Gnistan 1 år 2018 med en detaljplan ifrån 1988 som föreskriver att
byggnaden används för Centrumanvändning, med preciseringen Kontor, men önskar nu
inrätta bostäder i byggnaden, vilket MSF på grund av byggnadens ålder och läge har
bedömt som en större planändring och därför behöver utredas i en helt ny detaljplan.
Telegrafhuset från år 1899 hör till de allra äldsta byggnaderna i Centrum. En av endast 4
bevarade hus sedan den första stadsplanen från 1908. Byggnaden är ritad i jugendstil; en
arkitekturstil inspirerad av naturens mjuka rörelser som var populär kring sekelskiftet 1900.
För detaljplanen har en antikvarisk förundersökning tagits fram där byggnaden beskrivs
ha höga samhällshistoriska-, byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska värden:
”Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande
partier och torn saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt
slag och [en] mycket viktig representant inte bara för sin tid men också för sin arkitektur-stil
i staden”.
Rapporten kompletterades med en konsekvensanalys för att hantera fastighetsägarens
önskan att utföra fasadändringar, så som fönsterbyten, takfönster och fler balkonger.
Den antikvariska förundersökningen ställer sig negativ till fastighetsägarens önskan att
göra två ytterligare balkonger på nordvästfasaden, då symmetri och regelbundenhet är
något främmande för byggnaden. Enstaka takfönster kan diskuteras med en antikvarie.
I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i
huset. En bestämmelse om bevarande av byggnadens kulturvärden såväl utanpå som
inuti förs in och därmed krav på att skötsel sker med traditionella material och metoder.
Ytterligare 2 balkonger, fastän mindre än dagens, bedöms kunna medges utan att det
upplevs symmetriskt med resultatet att 4 av husets 6 tänkta lägenheter kan få balkong.
Förbud mot inglasning av balkonger föreslås av hänsyn till kulturvärdet. Alla ombyggnader
föreslås också följas av certifierad antikvariskt sakkunnig inom kulturvärden enligt KUL 2.
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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3. Ärendet
Bevarandebestämmelser
Bevarandebestämmelser (q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.
Fastighetsägaren förutses i denna detaljplan avstå ifrån ersättningsanspråk utifrån
eventuellt upplevda inskränkningar på fastighetens nyttjande och/eller en minskning av
fastighetens värde grundat i behovet att i detaljplan och framtida lovgivning säkerställa ett
bevarande av byggnadens kulturvärden. Motivet till det är att detaljplanen initierats- och
bekostats av fastighetsägaren själv och att denne då förutses godta dess konsekvenser.
Fler balkonger

Till vänster: Telegrafhusets nordvästfasad ursprungliga utformning innan år 1904.
Till höger: Telegrafhusets nordvästfasad illustrerad med två ytterligare balkonger till höger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse_2021-10-11
Plankarta_2021-10-11
Planbeskrivning_2021-10-11
Gnistan 1 - Antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning_2021-04-22

Nils Erik Selin
Tillförordnad miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planarkitekt

Beslut till:
Till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.

185200

Planbestämmelser

14

Följande g äller inom om råden m ednedanstående b etec kning ar.
Endast ang iven användning oc h utform ning är tillåten.
Där b etec kning saknas g äller b estäm m elsen inom h elaplanom rådet.

k1

Gränsbeteckningar

Planom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativg räns

Användning av mark och vatten
Kvartersmark
CKB Centrum ,Kontor,Bostäder,PBL4kap.5§1st 3p.

14

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@ Marken får inte förses m edb yg g nad,PBL4kap.11§1st 1
@@@@@@@@
@@@@@@@@ p.
@@@@@@@@

—
)
+30,
0

Hög stanoc kh öjdär ang iv
et värde i m eter över ang ivet
nollplan ,PBL4kap.1
1§1st 1p.

Rivningsförbud

r1

Byg g nadfår inte riv
as,PBL4kap.16§1st 4p.

q1

Särskilt v
ärdefullb y
g g nadsom inte får förvanskas.Äldre
delar så som fönster på den nordvästraoc h norrafasaden,
trapph us m edäldre trappsteg oc h g olvb eläg g ning sam t
h andledare skab evaras.Dettag äller även äldre interiöra
detaljer i form avdörrar,g olvsam t profilerade listv
erk oc h
stuc katur skab evaras Underh ållskaske m edtraditionella
m aterialoc h m etoder.,PBL4kap.16§1st 3p.

k2
k3
k4
k5
k6

14

13

Balkong skallv
aralik b efintlig avseende m aterialoc h färg .
Konstruktionen skautföras m edm instam öjlig aing repp i
fasad.Utförandet inklusive fasadförändring skainte h a
sym m etriskapande verkan,PBL4kap.16§1st 2p.
T
akkupor får inte finnas,PBL4kap.16§1st 2p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genom förandetiden är 5år .
,PBL4kap.21§

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allm ännyttig aunderjordiskaledning ar.
u1
Kvartersm ark,PBL4kap.6§

Kulturvärden

13

Byg g nadens ursprung lig akaraktär m edav
seende på voly
m,
takform ,fasadutform ning ,detaljering ,färg sättning oc h
fönstersättning skab ib eh ållas.Vissaåterställande åtg ärder
tilltidig are utform ning oc h kom plettering m edb alkong er oc h
enstakatakfönster får utföras i sam rådm edantikv
arisk
expertis.,PBL4kap.16§1st 2p.
Fönster oc h dörrar skautform as likaursprung lig aavseende
form ,indelning oc h proportioner oc h v
arai trä,PBL4kap.16
§1st 2p.
Endast b alkong får krag aut från fasad,PBL4kap.16§1st
2p.
Balkong får inte ing lasas,PBL4kap.16§1st 2p.

Varsamhet

6506200

14
13

13

500 (
Skala1:
A3)

0

25

Fastig h et linje

Körb ana

Tillplanen h ör:
Planprog ram
Planb eskrivning
I
llustrationsplan

Fastig h etsförtec kning
Undersökning om b etydande m iljöpåverkan
Miljökonsekvensb eskrivning
Sam rådsredog örelse

Dp Teleg rafh uset

Teckenförklaring
Grundkarta

Gång -oc h c y
kelb ana

50Meter

Häc k

*
UU

UU

UU

Staket

Detaljplan för Gnistan 1

Söderm anlands län

Stenm ur

Övrig t

Stödm ur

Byg g nadsytor (
O xelösundBAL-från LM XML)

Höjdkurv
a

Granskning sutlåtande

Sam rådsh andling
Beslutsdatum
Sam råd

XXXXXXXX
Granskning

XXXXXXXX
Antag ande:

XXXXXXXX
Lag akraft:

I
nstans
MSN
MSN

KF

Göran Deurell

XXXXXXXX

Nils Erik Selin

0481P20XX/
X

Planarkitekt

Tillförordnadm iljö-oc h sam h ällsb yg g nadsc h ef

Dnr:PLAN.
2019.
9

1 (20)

Samrådshandling
Datum

2021-10-11
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Planbeskrivning
som tillhör detaljplan för Gnistan 1 (f.d. Telegrafhuset) 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
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.
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
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.

Planens 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 centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts.
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden 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 balkonger.
- Att all ombyggnad ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende
kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:


Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser



Planbeskrivning (denna handling)



Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar.


Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys, 2021-04-22
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2 Plandata
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet är beläget i centralt i Oxelösunds Centrum, med adress Höjdgatan 24.
Arealen är cirka 0,1 hektar (1159 kvadratmeter) stort.

Planområdet utpekat med rött.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattas i sin helhet av fastigheten Gnistan 1 som ägs av ett
privat fastighetsbolag. Fastigheten är på alla sidor omgiven av Oxelö 7:50 som ägs av
Oxelösunds kommun.

Karta med fastighetsgränser med Gnistan 1 centralt i bild.
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3 Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
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.
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är:

•
•
•
•

Centrum förtätas och utvecklas. Nybyggnation hanteras i detaljplan.
Viktiga kulturvärden bevaras i samklang med bebyggelse
Utformning och gestaltning av allmänna ytor ses över för att inbjuda till vistelse
och spontana möten
Hänsyn tas till centrala grönytor

I bilaga 1 till översiktsplanen, Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö, beskrivs
inriktningen för kulturmiljön i södra delen av Centrum på följande sätt:

•

•

Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset,
Folkets hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls
med traditionella material och metoder.
Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.

Detaljplaner
Kvarteret som Gnistan 1 ingår i omfattas av detaljplanen Dp1763 (även P88/3) detaljplan för Kv Almen och del av Kv Fokus m.m. från år 1988, vars syfte är:
””att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla telegrafhuset och den s k
”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas, samt att säkerställa fortsatt
nyttjande av de mycket frekventerade gång- och cykelvägarna inom planområdet.
Planförslaget syftar vidare till att ge möjlighet till fortsättning och viss utveckling av
pågående markanvändning.””
Något faktiskt skydd av byggnadens kulturvärden saknas i gällande detaljplan, utöver
det skydd som allmänt gäller genom varsamhetsbestämmelserna och förvanskningsförbudsbestämmelserna i 8 kapitlet Plan- och bygglagen. Se mer kulturvärdena på s 9.
Inom detaljplanens kvartersmark har användningen preciserats så att endast
Kommunhus, Telestation, Kontor, handel och undervisning, Kontor samt Parkering
medges. För Gnistan 1 gäller att byggnaden endast får användas som C4 - kontor.
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Nu gällande detaljplan Dp1763,
med Gnistan 1 i norr (svart pil) och Teleparken mitten.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresset högexploaterad kust. Planområdet
är beläget mitt inne i tätbebyggt område och därmed påverkas inte riksintresset.
Cirkulationsplatsen vid Hamnbron/Gamla Oxelösundsvägen är del av riksintresse för
väg. Planområdet bedöms inte påverka- eller påverkas av riksintresset.

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen bedömer att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan och
därmed behövs ingen strategisk miljöbedömning (miljökonsekvensbeskrivning).
Bedömningen delas av Länsstyrelsen i deras remissyttrande 2019-11-04.
Skälet bakom att det inte bedöms finnas någon risk för betydande miljöpåverkan är:


Detaljplanens syfte överensstämmer med intensionerna i översiktsplanen och
bidrar till en förtätning av Centrum genom ett ökat antal bostäder.



Det rör sig om en befintlig byggnad med redan ansluten VA, befintliga
asfalterade parkeringsplatser och där människor redan tidigare har bott i
byggnaden. Åtgärder till skydd för kulturmiljövärdena kan säkerställas i
detaljplan.
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4 Förutsättningar
Planområdet Gnistan 1
Planområdet med Telegrafhuset är beläget precis intill ett av stadens större gångstråk,
det mellan Järntorget och de norra delarna av Oxelösunds Centrum. Fastigheten är
närmast gångvägen bevuxen med gräsmatta utan någon synliggjord gräns mellan
gångstråket på allmänplatsmark och kvartersmarken som utgörs av Gnistan 1.

Till vänster: Gnistan 1 sedd ifrån
Teleparken med det allmänna gångstråket till vänster. Till höger: Gnistan 1 sedd ifrån
Kommunhuset med Telehuset bakom. Allmänheten ses ibland nyttja den privata
uteplatsen, en indikation på en fastighet med otydliga gränser.

Till vänster: Utsikt över Teleparken och södra änden av kommunhusets parkering. Till
höger: Västra delen Teleparken mot Södra Malmgatan sedd ifrån balkong på våning 2.
Telegrafhuset, idag även kallat Företagarhuset är beläget på den högsta punkten i
kvarteret, väl synlig ifrån det allmänna gångstråket och är ett verkligt blickfång i stadslandskapet. Att fastigheten länge använts som kontor gör att den hållits öppen mot
Teleparken, det är bara mot balkongerna på nordvästfasaden som man låtit en enhäck
växa till sig som insynsskydd. Sannolikt kommer boende i fastigheten önska att utemiljö
görs mer insynsskyddad. Samtidigt som bostäder i Telegrafhuset kan ge fler ögon på
gång- och cykelstråket och därmed bidra till upplevda tryggheten Teleparken.
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Att det allmänna gångstråket går helt nära byggnaden är resultatet av den genomgripande förändring som skett i det som ursprungligen var kvarteret Almen, med
anledning av omläggningen av Föreningsgatan och avklippningen av Malmgatan med
Domushuset vid Järntorget på 60-talet och därtill byggandet av Kommunhuset 1975.
Från att ha haft sin offentliga sida mot nordväst och nord med en privatare del åt öster,
mot mitten av kvarteret Almen, blir insidan sedan till en fullt exponerad entrésida. Att
Malmgatan senare helt blockerats ifrån Järntorget har till slut gjort att gående och
cyklister mellan Järntorget och norra delarna av Centrum idag passerar intill Gnistan 1.

Till vänster: Kartan visar förändringen med
historiska gator (prickat vitt), det nya gång-cykelstråket (blått streck), Telegrafhusen
(röd linje). Till höger: Kvarteret Almen år 1964 innan kommunhuset men efter
Föreningsgatan omdragning. Telegrafhuset syns något vänster om mitten i bilden och
det nybyggda Domushuset syns i nedre vänstra hörnet.

Telegrafhuset
Byggnaden ritades 1899 av en arkitekt på TGOJ:s (Trafikaktiebolaget GrängesbergOxelösunds Järnvägar) kontor i Eskilstuna och uppfördes samma år som ett av
företagets bostadshus för de anställda inom järnvägen. Byggnaden uppfördes i sten
och gavs en påkostad utformning, i likhet med flera andra av företagets nu rivna hus i
det som nu är Järnvägsparken. Huset uppfördes samtidigt med samhällets första
brandstation som inrymdes i ett nu rivet uthus ut mot Höjdgatan.
Telegrafhuset är ritad i jugendstil, även kallad art nouveau (den nya stilen) vilket
innebär en arkitektur som genom oregelbundenheter i planform och fasader söker
inspiration i naturens formspråk och mjuka rörelser. Stilen var populär under en kort
tidsperiod från sekelskiftet 1900 fram till ca 1910. Mitt på byggnadens västfasad samt ut
mot gångvägen i sydväst finns två gavlar med tydliga förebilder i renässansarkitekturens bas i regelbundenhet och geometri, symmetri, delar och helhet. En blick mot
historien som var vanlig på 1800-talet som idag kallas nyrenässans.
Byggnaden har alltid haft en tydlig uppdelning mellan våningsplanen med möjlighet till
flera parallella verksamheter. På byggnadens övre plan inrymdes redan år 1900
stadens telegrafstation och byggnaden ska även en tid ha inhyst Oxelösunds första
läkarmottagning. Den sista hyresgästen som bott i huset flyttade ut 1971, då
byggnaden avsågs rivas för att ge plats åt parkeringen för det år 1975 invigda
kommunhuset. Tack vare att en del av kommunhusets parkeringsbehov istället kunde
lösas i kvarteret Humlen på norra sidan Höjdgatan undgick Telegrafhuset rivning.
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Telegrafhusets västsida i sin ursprungliga utformning, med brandstationen till vänster.
Telegrafhusets västsida så som den ser ut år 2021, med kommunhuset i bakgrunden.

Byggnaden är idag en av de äldsta bevarade byggnaderna i centrala Oxelösund, ett av
endast 4 hus som finns kvar ifrån tiden för den första stadsplanen år 1908.
Större ombyggnader
Större förändringar av byggnaden har skett flera gånger; 1948 förenklades den
utvändiga utsmyckningen och tornets tornhuv ersattes med en mindre spetsig och
gaveln ändrades om till en enkel spetsig gavel. Balkongen byggdes också om och
kompletterades med en till balkong. 1988 byggdes huset om till kontor åt dåvarande
Oxelösunds elverk, dagens Oxelö energi, och moderniserades med ny ventilation och
fler eluttag. Den norra entrén tillgänglighetsanpassades med en ramp till parkeringen.
Mer om byggnaden finns att läsa i Antikvariska förundersökning med konsekvensanalys som Sörmlands museum tagit fram på uppdrag av kommunen.
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Kulturvärde
Enligt den antikvariska förundersökningen har byggnaden ett stort lokalhistoriskt- och
samhällshistoriskt värde då den byggts i sten och därför överlevt 60-talets rivningsvåg i
stadskärnan. Även den viktiga roll byggnaden haft som stadens telegrafstation bidrar till
värdet. Byggnad har också stora byggnadshistoriska värden och får anses omistlig som
en av endast ett fåtal byggnader kvar ifrån tiden kring sekelskiftet 1900.
Byggnaden har därtill genom sin tidstypiska och påkostade utformning med oregelbunden plan, utskjutande partier och torn ett högt arkitekturhistoriskt värde och saknar
idag sin motsvarighet i Oxelösund. Den oregelbundna planformen gör att fasaderna,
men också taket framhävs med sina många nivåskillnader och språng. En asymmetri
som är ett bärande stildrag för byggnaden.
Viktiga värdebärande delar är byggnadens volym och takform, den för hand påslagna
spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade taklisten
och de oputsade valvbågarna över fönstren. Väst och norrfasadernas fönster har
dimensioner närmare de ursprungliga fönstrena och är därför mycket viktiga för
byggnadens karaktär. Byggnadens utformning har förenklats med åren men trots detta
är den ursprungliga karaktären fullt avläsbar. Byggnaden är även relativt välbevarad
invändigt vilket även detta utgör ett betydande kulturvärde.
Rekommendationer
Den antikvariska förundersökningen rekommenderar är att byggnaden och dess
kulturvärden bevaras och i de fall det är möjligt även återställs. För att säkerställa att
varsamhetskravet följs vid förändringar av byggnaden bör en antikvarisk kontrollplan
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad sakkunnig av kulturvärden (KUL 2).
Fler lägenheter än 2 per våningsplan bedöms ge för stor negativ påverkan på de
kulturhistoriska värdena och är således olämpligt. Takkupor bör inte tillföras taket, men
enstaka takfönster kan prövas i bygglov. Fler balkonger är negativt för byggnadens
kulturhistoriska värde och bör undvikas, detta då det bidrar negativt till byggnadens
oregelbundna karaktär och att åtgärden i området för ingreppet ger skador på
byggnadens stomme och fasaddetaljer.

Mark, natur & vegetation
Fastigheten Gnistan 1 ligger mot väster i direkt anslutning till en liten park med större
träd som en allé längs sidorna av en triangelformad yta. Längs Telegrafhusets västsida
växer idag en vildvuxen enhäck, sannolikt i syfte att minska insynen ifrån parken. Bilder
ifrån 60-talet visar att fastigheten då omgavs av en häck även på husets södra sida.
Husets övriga sidor domineras av öppna gräsmattor, vilka i anslutning till entrén helt
nyligen ersatts av ytor med stenkross. Naturvärdena på fastigheten Gnistan 1 bedöms
sammantaget som ringa.
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Geotekniska förhållanden

Utsnitt ur SGU jordartskartan med Telegrafhuset utpekad med svart pil.
Hela fastigheten Gnistan 1 (svart pil) befinner sig enligt den översiktliga SGU:s
Jordartskartan på uppfylld mark (gråstreckad yta). Sannolikt med urberg inunder.
Kartan anger jordarten för de första 0,5 meterna under markytan, där rött är urberg och
gult är glacial lera. På kartan syns även ett mindre klapperfält som orange med röda
ringar. Då fastigheten redan är bebyggd behövs ingen fördjupad utredning av markens
förutsättningar för bebyggande. Risk för skred bedöms inte kunna finnas.

Dagvatten

Utsnitt ur kommunens karta med Länsstyrelsens underlag om flödesvägar (blå linjer)
och instängda områden (röda ytor) inlagt.
Gnistan 1 är högt belägen och omgivande flödesvägar för dagvatten, bland annat över
parkeringen i öster, har korta rinnsträckor. Skyfall bedöms inte kunna leda till översvämning. Regnvatten styrs bort ifrån byggnaden med hjälp av stuprör med utkastare.
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Miljöförhållanden
Bullerstörning
Risken för störande bullernivåer är inte högre än för annan bebyggelse i Centrum.
Oxelösund är ett industrisamhälle där både de dominerande verksamheterna SSAB
och Oxelösunds hamn ger upphov till industribuller. Dessa verksamheter har att följa
sina verksamhetstillstånd. SSAB har i nuläget ett tillfälligt tillstånd att bullra 53 decibel
dB(A) vid närmaste bostad i Centrum och är belagda med krav att utreda i vilken mån
företaget kan minska bullret ifrån sina många bullerkällor inom 4 år från att det nya
verksamhetstillståndet tas i bruk.
Planområdet hamnar enligt bullerutredningen tillhörande SSAB:s nya verksamhetstillstånd inom grönt område med ekvivalent bullernivå på mellan 40–45 dB(A). I kartan
nedan syns det kumulativa scenariot där bullret ifrån SSABs: befintliga verksamhet
kombinerats ihop med bullertillskottet ifrån en skrotbaserad tillverkningsprocess.
Enligt Boverkets vägledning för industribuller anses nybyggnation utan bulleranpassning möjlig inom område med maximalt 45 dB(A) ekvivalent buller nattetid – så
kallat Zon A. Planområdet får utifrån bästa tillgängliga underlag anses falla inom Zon A.

Planområdet (vit
ring) hamnar inom grönt område med 40-45 dB(A) ekvivalent buller nattetid i det
kumulativa scenariot i bullerutredning för SSAB:s verksamhetstillstånd.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Fastigheten är redan bebyggd och närliggande vattendrag saknas. Någon risk för en
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna, genom ett genomförande av detaljplanen,
bedöms inte finnas.
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Markmiljö
Fastigheten är liksom stora delar av Centrum anlagd på uppfylld mark, se Geotekniska
förhållanden ovan. En vanlig källa till markförorening i Oxelösund är så kallad hyttsten,
en slaggprodukt ifrån malmbaserad ståltillverkning, särskilt genom metallerna Vanadin
(V) och Barium (Ba). Telegrafhuset byggdes redan 1899, 18 år innan ståltillverkningen
påbörjades i Oxelösund 1917, varför marken inte kan ha fyllts upp med hyttsten.
Byggnaden har använts som stadigvarande bostad större delen av tiden mellan år
1899–1971 parallellt med telegrafverksamhet, läkarmottagning, kontorsverksamhet och
utbildningsverksamhet. Verksamhet som inte bedöms innebära förhöjd risk för markförorening. Någon markförorening finns heller inte noterad på- eller intill Gnistan 1 i
Länsstyrelsens EBH-stöd för efterbehandling av potentiellt förorenade områden.
Radon
Fastigheten Gnistan 1 står på uppfylld mark och bedöms därmed stå på mark med hög
risk för förhöjda radonnivåer, enligt kommunens radonriskkartläggning från 2018.

Service
Planområdet är beläget i Oxelösunds Centrum drygt 200 meter ifrån Järntorget, med
matbutik, apotek, restauranger, caféer och ett flertal butiker. Här ligger även bibliotek
med fritidsgård och kommunens besökscenter, lite längre bort även vårdcentral.
Närmaste förskola och skola är den kommunalt drivna Oxelöskolan drygt 600 meter
ifrån planområdet vid Frösängs gärde. Något närmare ligger den privata förskolan
Solgläntans förskola på Oxelögatan.

Friytor
Den nyligen renoverade Järnvägsparken erbjuder rekreation och vissa lekmöjligheter.
Närmaste gungor finns på D-skolans skolgård knappt 200 meter ifrån planområdet.
Närmaste större grönyta är Frösängs gärde där kommunen nyligen anlagt en damm på
ett avstånd av drygt 600m.

Skyddsrum
Det finns 1750 platser i skyddsrum inom 300 meters gångväg ifrån planområdet. Det
närmaste skyddsrummet har 161 platser och är beläget i kommunhuset 55 meter bort.

Gator och trafik
På fastigheten Gnistan 1 finns idag 7 parkeringsplatser, samförlagda med parkeringen
vid Kommunhuset i sydöstra hörnet av fastigheten. Området är centralt beläget nära
Järntorget med bara ca 250 meter till busshållplats Oxelösunds centrum, varför antalet
parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt i förhållande till antalet bostäder.

Teknisk försörjning
Byggnaden är befintlig och redan ansluten till teknisk infrastruktur.
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5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- Markanvändningarna centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts.
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med traditionella
material och metoder. Byggnaden beläggs också med rivningsförbud.
- Det möjliggörs för 2 balkonger till på byggnadens nordvästfasad, fastän mindre än
dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad baserad på oregelbundenheter.
- Förbud mot takkupor och inglasning av balkonger införs.

Planförslag
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder på fastigheten Gnistan 1 samt att
bevara byggnadens kulturvärden och karaktär samtidigt som byggnaden anpassas till
att inrymma bostäder.
I plankartan införs följande planbestämmelser:
CKB – centrumverksamhet, kontor och bostäder
Bestämmelsen motiveras av att bostäder bedöms vara en fortsatt lämplig markanvändning i samtidigt som centrumverksamhet erbjuder en större flexibilitet i vilka funktioner
som kan inrättas i byggnaden och därmed möjliggöra för att byggnaden kan bidra med
nya upplevelsevärden till den angränsande Teleparken.
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad
Bestämmelsen om prickmark tätt inpå byggnadens fasader motiveras av att ett fritt
bebyggande av fastigheten sannolikt skulle inverka negativt på byggnadens kulturvärden. Det är även prickmark tätt runt byggnaden redan idag i den nu gällande
detaljplanen, även om området nu minskat något på nordvästsidan av byggnaden.
Högsta nockhöjd över angivet värde i meter över nollplanet
Bestämmelsen motiveras av att fastigheten behöver ha en begränsning i byggrätten
och att den bäst förhåller sig till en +-höjd snarare än markens höjd invid byggnaden.
Tornets takkon har historiskt haft höjden +40 och befintlig taknock når +30 meter i
höjdsystemet RH2000, där Östersjöns medelvattenyta i Oxelösund är cirka +0,1 meter.
q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med
traditionella material och metoder. Äldre delar så som fönster på den nordvästra
och norra fasaden, trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt
handledare ska bevaras. Detta gäller även äldre interiöra detaljer i form av dörrar,
golv samt profilerade listverk och stuckatur.
Bestämmelsen motiveras av att det är en av Oxelösunds äldsta byggnader, med tydliga
och säregna stildrag som saknar sin motsvarighet i staden. Att peka ut den som en
särskilt värdefull byggnad tydliggör förutsättningarna vid framtida prövning.

14

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

r1 – Byggnaden får inte rivas.
Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska
värden vilka inte kan bevaras om byggnaden tillåts rivas.
k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform,
fasadutformning, detaljering, färgsättning och fönstersättning ska bibehållas.
Vissa återställande åtgärder till tidigare utformning och komplettering med
balkonger och enstaka takfönster får utföras i samråd med antikvarisk expertis.
Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska
värden, vilket kräver att byggnadens fasader, tak och interiör hanteras med varsamhet.
Tidigare renoveringar har bland annat förenklat byggnadens fasader och tak och ett
återställande kan visa positivt för byggnadens kulturvärde men kräver stor hänsyn.
k2 – Fönster och dörrar ska utformas lika ursprungliga avseende form, indelning
och proportioner och vara i trä.
Bestämmelsen motiveras av att fönster och dörrar kan behöva bytas, men att de då ska
vara lika de ursprungliga fönster och dörrar som fortfarande sitter på husets nord och
nordvästfasad.
k3 – Endast balkong får kraga ut från fasad.
k4 – Balkong får inte inglasas.
k5 – Balkong skall vara lik befintlig avseende material och färg. Konstruktionen ska
utföras med minsta möjliga ingrepp i fasad. Utförandet inklusive fasad-förändring
ska inte ha symmetriskapande verkan.
Bestämmelserna motiveras av att det finns behov av att säkerställa område för
balkonger utan att de kan tolkas som en utökad byggrätt. Inglasning bedöms som
negativ för bevarandet av byggnadens karaktär. Ska ytterligare balkonger tillföras
byggnaden behöver detta ske på ett varsamt sätt (inom området med k5) som inte
förvanskar byggnadens karaktär av oregelbundenhet genom införande av symmetrier.

Telegrafhusets nordvästfasad illustrerad med två ytterligare balkonger till höger.
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k6 – Takkupor får inte finnas.
Bestämmelsen motiveras av att takkupor är ett mycket kraftigt ingrepp på byggnadens
takform, som inte bedöms vara förenlig med ett bevarande av byggnadens karaktär.
u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, Kvartersmark
Bestämmelsen motiveras av en befintlig ledningsrätt för fiber över fastigheten.

6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd november 2021
Granskning februari 2022
Antagande maj 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
Detaljplanen saknar allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar för skötseln inom hela
planområdet.
Avtal
Avtal om att fastighetsägaren avsäger sig rätt till ersättning utifrån detaljplanens
bevarandebestämmelser ska tecknas innan beslut om antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Gnistan 1. Någon fastighetsjustering är
inte aktuell utifrån detaljplanebestämmelserna.
Fastigheten ingår inte i någon gemensamhetsanläggning
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Servitut
Fastigheten Gnistan 1 berörs av följande servitut:
04-IM1-91/6112.1

Avtalsservitut

Levande

Väg

04-IM1-98/919.1

Avtalsservitut

0481-2018/7.1

Ledningsrätt

Levande

Elektroniskt
Kommunikation

0481IM-08/13338.1

Avtalsservitut

Levande

OMRÅDE

Elledning m.m.

Ledningsrätt 0481-2018/7.1 i södra kanten av Gnistan 1

Arkitektoniska och kulturhistoriska konsekvenser
Planförslaget får till konsekvens att Telegrafhuset, en av de äldsta byggnaderna i
Oxelösunds Centrum, åter får användas för bostadsändamål. Därtill medges att
byggnaden även fortsatt användas som kontor och/eller eller centrumverksamhet så
som café eller dylikt som kan dra nytta av närheten till det välfrekventerade gång- och
cykelstråket.
Med ändrad användning till bostäder kommer att den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden medges förändras såväl exteriört som interiört inom i denna detaljplan angivna gränser. Byggnaden medges kompletteras med ytterligare två balkonger på dess
nordvästra fasad, vilket bedöms kunna vara möjligt med kortare balkonger än dagens.
Som en konsekvens av att planförslaget medger bostäder förväntas friytorna kring
huset behöva få en tydligare avgränsning mot närliggande park-, parkerings- och
gatumark. En följd av detta kan bli att byggnaden delvis döljs bakom en häck eller plank
men byggnaden torde fortsatt upplevas vara väl synlig i siktlinjen till och från Järntorget.
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Sociala frågor
Studier som gjorts visar att otydliga gränser mellan vad som är privat och vad som är
allmän mark är mycket negativt för användandet av friytorna kring en bostad. För att
friytorna ska leva upp till begreppet tomt där barn kan leka fritt behöver fastigheten ges
tydligare gränser. Tillgång till egen gård är viktigt för boendekvalitén och folkhälsan.
En konsekvens av att byggnadens tomt avgränsas mot den angränsande Teleparken är
att häck eller plank kan komma att inkräkta på det välanvända gång- och cykelvägen
mellan Järntorget och Centrums norra delar. Teleparken kommer att upplevas mindre
och smalare; utan fastighetsjustering kommer en häck eller ett plank att kunna placeras
fysiskt mycket nära den som går eller cyklar.
Att detaljplanen medger en större bredd av markanvändningar gör att förutsättningarna
ökar för att Teleparken ska kunna bli en målpunkt under större delar av och inte bara en
plats man passerar. Bostäder vid parken torde bidra positivt till den upplevda tryggheten längs det viktiga gång- och cykelstråket och kan därmed även bidra till att stärka
den byggda miljöns sociala hållbarhet i Oxelösunds Centrum.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.
Ersättning
Bevarandebestämmelser (q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.
Fastighetsägaren förutses avstå ifrån ersättningsanspråk utifrån eventuellt upplevda
inskränkningar på fastighetens nyttjande och/eller en minskning av fastighetens värde
grundat i behovet att i detaljplan och framtida lovgivning säkerställa ett bevarande av
kulturmiljövärdena.
Ekonomiska konsekvenser
Fastighetsägaren kan som en följd av planförslaget få ökade kostnader för underhåll,
skötsel och eventuell byggnation grundat i att krav på dessa ska ske med de material,
färger och metoder som är ursprungliga för byggnaden.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
I arbetet med att ta fram samrådshandlingar har inga tekniska utredningar tagits fram.
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Dokumentation och kontroll
Vid förändringar av byggnaden bör antikvarisk kontrollplan upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende kulturvärden (KUL 2).
Kontrollplanens kontrollpunkter ska utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska
värden som redovisas i Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys daterad
2021-04-22 [Rapport 2021:1].
Om markföroreningar påträffas ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Det finns
även en skyldighet att anmäla efterbehandlingsåtgärder till tillsynsmyndigheten innan
åtgärder vidtas. Egenkontrollprogram för uppföljning av efterbehandlingsåtgärder ska
upprättas och redovisas

Administrativa frågor
Ansvaret för att arbetet med denna detaljplan har legat på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig planarkitekt och projektledare är Göran Deurell.
Övriga deltagare i projekt har varit Christoffer Karlström, planarkitekt; Nils Erik Selin,
tillförordnad miljö- och samhällsbyggnadschef och Jonny Jakobsson, energibolagschef.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planarkitekt
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Södermanlands län

Läget för Gnistan 1 som är markerad med en röd ring. Karta från Lantmäteriet.
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Bakgrund
Sörmlands museum fick i december 2020 i uppdrag av Oxelösunds kommun att utföra
en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys av fastigheten Gnistan 1 i
Oxelösund. Fastigheten ägs idag av Vinterklasen AB.
Fastighetsägaren har för avsikt att bygga bostadslägenheter i huset som idag inrymmer
kontor. Detta skulle i så fall kräva en ändring av gällande detaljplan. Syftet med den
antikvariska förundersökningen är att undersöka byggnadens historia samt att identifiera de värden som finns i miljön idag. Konsekvensanalysen är tänkt att pröva olika
användningar i förhållande till det kulturhistoriska värdet och en eventuell ombyggnads
påverkan på byggnaden som helhet och utpekade karaktärsdrag och byggnadsdelar.
Rapporten utfördes under februari-mars 2021 av David Hansson, bebyggelseantikvarie,
fil. kand.

Aktuellt skydd
Plan- och bygglag (2010:900)
Byggnaden saknar idag skydd i aktuell detaljplan 0481-P88/3 som vann laga kraft 198810-18. Detaljplanens syfte var dock att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla
telegrafhuset och den sk ”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas.
All mark omkring den nuvarande byggnadsytan är därmed prickmark som inte får
bebyggas.
Byggnaden omfattas av de generella varsamhetsbestämmelserna enligt Plan- och bygglag
(2010:900) 8 kap. 17 § som anger:
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
I egenskap av sin ålder och utpekade kulturhistoriska värde omfattas byggnaden också av
förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13 § som anger:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Plan- och bygglagen anger också hur underhåll av byggnader ska utföras:
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och
de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas
till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Sörmlands museum
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Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Strategiska dokument
2017 gjorde Sörmlands museum en kulturhistorisk områdesbeskrivning över Oxelösund,
som ett underlag till nu gällande översiktsplan. Området där den aktuella fastigheten
ingår beskrivs som följer:
Trots stadsomvandlingen under 1960-talet då merparten av del av den äldre bebyggelsen revs finns en del äldre byggnader kvar i närheten till centrum. Dessa är alla
viktiga markörer för samhället i äldre tid såväl som att de ger ledtrådar till Oxelösunds
stads utveckling, vilket gör att de innehar både byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden.
Som riktlinje/förhållningssätt anges:
• Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
• Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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Ortofoto över Gnistan 1 med dagens fastighetsindelning. Karta från Lantmäteriet.
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Byggnadens västra sida med trapptornet till vänster i bild. Fastighetsgränsen går i linje med de närliggande buskarna.
(SLM D2021-0212)

Byggnaden sedd från Malmgatan i sydväst. Gångbanan går mellan de höga träden och passerar byggnaden nära det
sydvästra hörnet. De oputsade valvbågarna över fönstren accentuerar fönstren. (SLM D2021-0213)

Sörmlands museum
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Gnistan 1 fotograferad från norväst före 1904 med sin ursprungliga exteriöra utformning. Skillnader mot idag märks
framförallt i tornes höga spira, gavelpartiet och verandans utformning samt fasadernas listverk. I bakgrunden till
vänster syns Oxelösunds första brandstation. (SLM M022389)

Utsnitt av Stadsplan över Oxelösund, upprättad 1908. Gnistan 1 är utmärkt som Telegrafstation på kartan. Notera
byggnadens placering invid gatan och att kvarteret hade en annan form än idag. På tomten fanns även ett gårdshus
mot den inre tomtgränsen samt samhällets första brandstation. Av de byggnader som syns på kartan finns endast
fyra kvar idag. Karta från Lantmäteriet, 0481K-LITT D.
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Historik
Oxelösunds samhälle
Oxelösunds samhälle växte fram efter att en hamn anlades här i början på 1870-talet.
Hamnen var tänkt att användas för att skeppa ut råvaror från Bergslagen, varför
en järnväg drogs från Västmanland genom Sörmland med slutstation i Oxelösund.
Hamnen och järnvägen innebar en mängd nya arbetstillfällen, och ett samhälle växte så
småningom fram runt den nya järnvägsstationen. När ett järnverk anlades här 1917 växte
samhället allt mer.1 2
År 1900 blev Oxelösund municipalsamhälle och fick därmed sin första egentliga
beslutsfattande organisation. I slutet av 1800-talet var ännu få gator utlagda, och bebyggelsen hade placerats relativt fritt. En första stadsplan upprättades 1896-97 av Oskar B
Déhn från vilken huvuddragen skulle komma att följas även i kommande stadsplaner.
Malmgatan var en av de första gator som kom till stånd efter municipalbildningen, och
kvarteren längs denna gata bebyggdes därefter.3

Gnistan 1
I kvarteret som tidigare hette Almen var den aktuella byggnaden en av de första att
uppföras. Huset ritades 1899 vid TGOJ:s (Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds
Järnvägar) kontor i Eskilstuna,4 och uppfördes samma år tillsammans med ett uthus.
Byggnaden uppfördes i sten och gavs en påkostad utformning, i likhet med järnvägsbolagets bostadshus som tidigare låg vid Järnvägsparken. Bolaget ägde ett tjugotal hus i
staden varav de flesta låg i järnvägens direkta närhet.
Huset uppfördes som boställehus (Boställehus 8G) till anställda vid järnvägen, men
förmodligen fanns också redan vid uppförandet planer på att byggnaden skulle rymma en
telegrafstation. Vid samma tid uppfördes på tomten också samhällets första brandstation
efter att den första brandkåren hade inrättats år 1900.5
Telegrafstationen öppnade den 15 november 1900 som en kombinerad statstelegrafstation
och telefonstation. Järnvägstelegraf hade dock funnits i Oxelösund sedan järnvägen stod
klar 1877.6 Järnvägstelegrafin var en enklare variant av statstelegrafen som fanns vid de
flesta järnvägslinjerna. En mindre telefonstation hade också funnits en tid, inrymd i en
barack intill Percy Thams villa.7 Tjänstgöringstiden vid den nya telegrafstationen var när
den öppnade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, förutom vintertid då man öppnade en
timma senare.8 Detta var i enlighet med en andra klassens telegrafstation.

1
2
3
4
5
6
7
8

Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 10 ff.
Nyhlén, Erik, Boken om Oxelösund, Oxelösunds kommun, Oxelösund, 1977, sid. 42 ff.
Nyhlén, sid. 60
Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230
Nyhlén, sid. 65
Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1877
Nyhlén, sid. 65
Dagens nyheter, AB Dagens nyheter, Stockholm, 1900-11-14
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Personal vid telegrafstationen 1914. Fotograf okänd. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 009834.

Flygfoto över Oxelösund 1964 med Gnistan 1 i mitten av bilden. Den nya dragningen av Föreningsgatan till höger i
bild har genomförts, men ännu har kvarterets äldre bebyggelse inte rivits. Husen till höger om Gnistan 1 kallades för
Bonnkvarteren. Här skulle kommunhuset byggas tio år senare. (SLM BF04-2204)
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Foto av Gnistan 1 taget från Malmgatan i nordväst 1941. Notera ledningsstolparna på taket av byggnaden. Bilden är
hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230.

Telegrafstationens personal i arbete 1942. Sittande från höger är Lisa Pettersson, Britta Andersson född Hedberg,
Helga Carlén och Karin Karlsson. De stående från vänster är Ingrid Jansson, Lisbet Nyberg, Ninni Pettersson och Karin
Sundström. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 005200.

Sörmlands museum
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Telegrafyrket var tidigt ett kvinnodominerat yrke. Även ansvariga poster på de olika
telegrafstationerna sköttes inte sällan av kvinnor. 1911 var det Ida Carolina Holmberg
som var telegrafkommissarie i Oxelösund. Hon var också ansvarig för rikstelefonens
centralstation.9 1929 hade Nanna Sofia Tiberg tagit över.10 Enligt uppgifter från TGOJ
var Telegrafverkets lokala föreståndare 1933 O Helander som hyrde en av lägenheterna.11
Huset ska också ha inrymt den första läkarmottagningen i Oxelösund, men det har inte
kunnat fastställas när detta var.

Ombyggnad 1948
1948 genomfördes en ombyggnad som i enlighet med tidens anda förenklade den
exteriöra utsmyckningen. Alla ”överflödiga lister, gesimser och takprydnader” togs ned
samtidigs som en översyn gjordes av putsad sockel, verandaparti, räcken, granittrappa,
fönster, plåtbeslag och skorstenar.12 De småspröjsade fönstren i trapptornet ersattes av
ospröjsade fönster och sannolikt byttes övriga fönster ut mot kopplade. Terrassen på
byggnadens nordvästra sida byggdes om med ett bärverk av stål istället för det tidigare
av trä och fick en ovanliggande balkong från andra våningen. Det som behölls av den
tidigare utsmyckningen var den kvaderindelade putsen på hörn och trapptorn och de
synliga fönstervalven. Den mest påtagliga skillnaden mot tidigare var att trapptornets
spetsiga tornhuv ersattes av en betydligt flackare, samt att det dekorativa gavelmotivet åt
nordväst ersattes av en enkel spetsig gavel.

Centrumomvandlingen
Under slutet av 1950-talet påbörjades en stor omvandling av hela samhället på grund
av järnverkets utbyggnadsplaner. 1956 gjordes en inventering av bebyggelsen i centrum
där byggnader kategoriserades efter ålder, byggnadsmaterial och om de var i gott skick
eller ”rivningsskick”. Av de drygt 400 hus som inventerades ansågs 200 av dessa vara
i rivningsskick. Detta var i stort sett samtliga äldre hus uppförda före 1915 (totalt 230
st). Inte ett enda äldre trähus söder om Esplanaden ansågs vara i gott skick. I stort sett
följdes saneringsplanen helt och hållet, och de fåtal äldre hus som idag finns kvar är
de som då ansågs vara i gott skick. År 1959 hade en generalplan för Oxelösund utarbetats i rekordfart för att anpassa samhället till järnverkets stora utbyggnad och stadens
förväntade befolkningsökning. För att kunna möta den större mängd bilar som skulle
passera genom centrum, gavs Föreningsgatan en ny sträckning. Härmed kom också
kvarteret Almen att förändras till sin form.13
1953 uppfördes en ny telefonstation på granntomten Fokus 3 (dåvarande Almen 2) och
sannolikt flyttade då också telegrafverksamheten hit. En mindre utbyggnad av den nya
telefonstationen genomfördes redan 1958.14 I december 1969 stod den nya telestationen
9 Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1911
10 Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1929
11 Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
12 Beskrivning till ansökan om bygglov för fasadrenovering 1948
13 Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 19 ff.
14 Nybyggnadsritning, 1958
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Fasadritningar från ombyggnaden 1948 som visar exteriören efter ombyggnaden. Utseendet är i stort sett detsamma
idag. Några planritningar finns inte från ombyggnaden. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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klar på Fokus 3 efter ritningar av arkitekt SAR Sergej Mirelius. De äldre delarna i norr
byggdes om och anpassades till det nya utseendet.

Rivningshot
När en ny detaljplan för de aktuella kvarteren antogs 1969 var de äldre husen tänkta att
ersättas med bostadsbebyggelse och parkeringsytor. Gamla telegrafhuset hade då under
en period använts av TBV och ABF som bland annat hade kursverksamhet förlagd till
byggnaden, samt också Vägbyrån. En rivning av byggnaden var nära förestående tillsammans med flera andra hus i närliggande kvarter. Tack vare Oxelösundsprofilen Karl
Stålberg, som då bodde i det rivningshotade huset på Höjdgatan 25, gick kommunen med
på att bevara det gamla telegrafhuset i utbyte mot att Stålberg flyttade ut så att huset han
bodde i kunde rivas.15
Redan 1974 antogs en ny detaljplan för området som inte heller garanterade ett bevarande
telegrafhuset. Vid denna tid hade övriga äldre hus i kvarteret redan rivits. De tidigare
planerna på bostadshus inom kvarteret hade dock övergivits, och istället förbereddes
för uppförande av det nya kommunhuset intill den nyanlagda delen av Föreningsgatan.
Kommunhuset invigdes 1975.

Ombyggnad 1988
1988 byggdes huset om till kontor för AB Oxelösunds Elverk (senare Oxelö Energi AB).
Samma år antogs nu gällande detaljplan för kvarteret med syfte att bevara byggnaden
genom att göra den planenlig, samtidigt som användningen ändrades till kontor.
Ombyggnaden av huset innebar att flera moderniseringar gjordes invändigt och att ny
ventilation sattes in i huset. Den norra entrén tillgänglighetsanpassades och en ramp
byggdes. Utifrån fotografier kan man dock fastställa att taket redan var omlagt till den
bandtäckta plåt som finns idag.

15 Folket, Tidningen Folket AB, Eskilstuna, 1971-10-26
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Planritning över byggnaden som upprättades i samband med ombyggnaden 1988. De röda siffrorna visar var
fotografierna på följande sidor är tagna. Siffran på ritningen motsvaras av bildnumren som föregår bildtexten på
motsvarande bild. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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Beskrivning
Exteriör
Gnistan 1 är en hörntomt vid korsningen Höjdgatan och Malmgatan i centrala
Oxelösund. Den aktuella byggnaden ligger snett i förhållande till gatunätet, vilket är
ett resultat av omdragningen av Föreningsgatan i slutet av 1960-talet. Tidigare följde
kvarteret byggnadens längdriktning vilket syns på de intilliggande äldre byggnaderna
på fastigheterna Fokus 3 och 4. På den västra sidan om fastigheten finns en mindre park
med högresta träd och en gångbana. Resterande delar av fastigheten öster om byggnaden
upptas idag av parkering.
Byggnaden, som har två våningar och vind, har en oregelbunden planform med två
utskjutande partier på långsidorna åt nordväst och sydost samt ett trapptorn i norr.
Det utskjutande partiet på den nordvästra sidan avslutas uppåt av en frontespis med ett
fönster. Till vänster om denna finns en terrass med ovanliggande balkong, båda med
fronter av småkorrugerad plåt. Terrassens tak, vilket också utgör balkongens golv bärs
upp av I-balkar på stolpar av stål. Balkongen på andra våningen tillkom i samband med
att terrassen byggdes om 1948. Det utskjutande partiet i öster, som innehåller trapphus,
avslutas uppåt med ett tornliknande vindsrum med mindre tvåluftsfönster.
Byggnaden har naturstenssockel och gula spritputsade fasader med vita slätputsade fönsteromfattningar. Spritputsen är påslagen för hand och grovkornig i sin struktur med fyllnadsmaterial av naturgrus. Vissa lagningar utförda i senare tid går att urskilja genom sitt
fyllnadsmaterial av mindre kornstorlek. Den senaste avfärgningen ser ut att ha sprutats
på vilket tyvärr ger en något vass ytstruktur. Hörnen och trapptornet har kvaderformad
rusticering i putsen och längs takfoten löper en kraftig profilerad taklist, alla vitfärgade
och utförda i slätputs.
Taket är högt och valmat och täckt med falsad svartmålad plåt i bandtäckning. Trapptornet har ett runt konformat tak. Ursprungligen var taket lagt med skivtäckt plåt med
parallellt liggande tvärfalsar. När den nuvarande taktäckningen gjordes, sannolikt i
mitten på 1980-talet, förenklades även skorstenarnas plåtinklädnader och förlorade då
sina utkragande avslut. Takavattning sker via en fotränna, infäst med konsolkrokar, som
löper runt hela taket i kombination med ett antal vitmålade stuprör.
Tre entréer finns, två på norra sidan i och vid sidan av trapptornet och en på den sydöstra
sidan. Denna sida var tidigare byggnadens baksida och här fanns en gårdsplan med ett
gårdshus vid tomtgränsen. Dörrarna, utbytta i senare tid, är av rödmålad plåt. Entréerna
har dörromfattningar av tegel och mindre skyddande tak upptill. Trapptornets entré nås
via en ramp som löper längs byggnadens östra sida. En större skylt sitter mellan våningsplanen på den sydöstra fasaden.
Byggnaden har kopplade fönster av trä, de flesta med korspostindelning. Fönstren på den
nordöstra och södra sidan har bytts ut i senare tid och har något grövre dimensioner än
de på den nordvästra och norra sidan. Troligt är att nuvarande äldre fönster sattes in vid
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Byggnadens östra sida med parkeringen som upptar östra delen av fastigheten. På denna sida, som är gårdssidan,
saknas de oputsade valvbågarna i fasaden. (SLM D2021-0214)

Byggnaden sedd från Höjdgatan i nordost. Till vänster skymtar kommunhuset och till höger anas S:t Botvids kyrka
genom träden. Byggnaden ligger på en höjd i förhållande till kringliggande bebyggelse. Entrén som syns på byggnadens kortsida intill trapptornet är tillgängliggjord och nås via en ramp. (SLM D2021-0215)
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Fönstren på den västra sidan byttes sannolikt ut vid ombyggnaden 1948. Dimensionerna är smäckra och bågarna har
valsat glas. Notera de många språng som skapas tack vare byggnadens oregelbundna planform. (SLM D2021-0216)

Balkongen på den västra fasaden fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. Stommen är av stål och
fronterna är av småkorrugerad plåt. Tidigare fanns här endast en terrass med ett tak över. (SLM D2021-0217)
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Detalj av trapptornets listverk med tandsnitt. Fönstren på trapptornet var ursprungligen småspröjsade, men fick sitt
nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. (SLM D2021-0218)

Detalj av taklist och taktäckning. Idag ligger falsad plåt i bandtäckning och fotränna med konsolkrokar, i utförande
från 1980-talet. Tidigare var plåten skivtäckt med parallella tvärfalsar. (SLM D2021-0219)
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ombyggnaden 1948. Bågarna är smäckra, i likhet med det tidigare utseendet, har valsat
glas men saknar utanpåliggande hörnjärn. Tornet hade ursprungligen småspröjsade
fönster, vilket är synligt på äldre fotografier. Dessa ersattes vid ombyggnaden 1948 med
ospröjsade fönster. Alla källarfönster utom ett på den nordvästra sidan har satts igen i
senare tid.

Interiör
På grund av att uppföranderitningar saknas, är det svårt att säkert säga hur den
ursprungliga planlösningen och dispositionen såg ut. De flesta invändiga väggar är dock
av samma tjocklek, varför det är troligt att endast mindre justeringar av planlösningen
har gjorts genom åren. Enligt uppgifter från TGOJ fanns det 4 lägenheter, 3 kök och 13
rum i huset 1933.16 Här anges även att lägenhet 4 hyrs av Telegrafverket och dess lokala
föreståndare O Helander. På båda våningsplanen löper korridorer i mitten av byggnaden
i dess längdriktning från vilken man når rummen som är placerade längs ytterväggarna.
Bottenvåningen har idag sju rum, korridor, trapphall, kapprum och toaletter oräknade.
På övre våningen, som har sex rum, finns ett större konferensrum som sannolikt tidigare
varit två rum. Rummen längs byggnadens norra kortsida har dock delats av i senare tid,
varför det ursprungligen kan ha funnits ett större rum på respektive våning här.
Merparten av ytskikten i huset härstammar sannolikt från ombyggnaden 1988 då även
ett modernt ventilationssystem installerades. Ventilationskanalerna löper i korridorernas
tak som är nedpendlade. I samtliga rum finns akustikplattor i taket och elektriska installationer som löper längs väggarna. Uppvärmningen sker genom vattenburna radiatorer
kopplade till stadens fjärrvärmenät.
Trots de senare tilläggen finns relativt mycket äldre detaljer bevarade i de flesta rum.
Dörrar med profilerade fyllningar, profilerade dörr- och fönsterfoder och golvsocklar
finns i samtliga rum i huset. Det finns några olika varianter av golvsocklar i rummen,
åtminstone en del av dessa kan sannolikt knytas till uppförandetiden. Den högre
varianten är sannolikt äldst, denna kan också skymtas på äldre fotografier från interiören. I två rum finns även takstuckatur bevarad. Det är i dessa rum som den högre
varianten av golvsocklar finns.
Väggarnas nedre del upptas av en slät panel med en profilerad mittelbandslist upptill.
Under denna har elinstallationer och uttag lagts in i plåtlådor. På en del ställen, t.ex.
under fönster är listverket helt i trä. Det är förmodligen denna som elinstallationernas
lådor har försökt efterlikna. Om mittelbandslisten är ursprunglig eller senare tillkommen
har inte kunnat fastställas. Merparten av dörrarna är enkla dörrar, men några pardörrar
finns. Dörrtrycken har ersatts i senare tid. Flera av golven, i första hand i rummen åt
nordväst, utgörs av fiskbensmönstrad parkett. I korridorer och rummen åt öster ligger
plastmattor.
På andra våningen finns ett kök med äldre platsbyggda köksskåp bevarade. Att döma av
utseende och beslag är de sannolikt från ombyggnaden 1948. Endast en eldstad finns i
16 Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
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huset, en rörspis i det norra rummet på andra våningen. Sannolikt har det tidigare funnits
eldstäder i fler rum, men inga spår återstår av dessa idag.
De båda trapphusen har ursprungliga trappor av kalksten och äldre handledare av
trä. I trapphuset på sydöstra sidan ligger ett äldre mönstrat golv med röda och beigea
keramiska plattor på bottenvåningen.
Vinden är till största delen oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. Ett rum finns
i anslutning till trapphuset i öster som ej har inspekterats. Ett fläktrum finns i vindens
norra del, samt i anslutning till denna ett mindre fönsterlöst rum. I källaren finns fyra
rum. Ett rum i norr som tidigare använts som arkiv, ett teknikrum i nordväst och intill
detta ett omklädningsrum, samt ett rum utan fönster i söder. I källarens korridorer som
förbinder rummen består väggarna av stora kvaderhuggna stenblock av samma typ som
husets sockel.
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Bild 1. Det östra trapphusets trappa av kalksten med handledare av trä. (SLM D2021-0220)

Bild 2. Det östra trapphuset sett från entrén. Till vänster syns de mönsterlagda keramikplattorna på golvet. (SLM
D2021-0221)
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Bild 3. Trapptornets svängda trappa av samma kalksten som i det östra trapphuset. (SLM D2021-0222)

Bild 4. Trapptornets trapphus sett från entrén till andra våningens lägenhet. (SLM D2021-0223)
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Bild 5. Korridoren på bottenvåningen. Det nedpendlade taket döljer ventilationstrummor. Ytskikten på golv, väggar
och tak är från senare tid. (SLM D2021-0224)

Bild 6. Bottenvåningens toaletter. (SLM D2021-0225)
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Bild 7. Ett av rummen på bottenvåningen. Dörrarna till vänster leder till balkongen. Öppningen bakom dörrarna i
bildens mitt är igensatt. (SLM D2021-0226)

Bild 8. Ett av rummen på bottenvåningen. Fiskbensmönstrad parkett på golvet, profilerade spegeldörrar och golvsocklar. (SLM D2021-0227)

Sörmlands museum

27

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Bild 9. En glasad vägg som uppfördes vid ombyggnaden 1988. (SLM D2021-0228)

Bild 10. Rummet intill bottenvåningens trapphus har en öppning till trapphuset med skjutlucka. (SLM D2021-0229)
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Bild 11. Andra våningens korridor. Bakom de två dörrarna till vänster döljs teknikutrymmen. (SLM D2021-0230)

Bild 12. Andra våningens korridor med en glasad dörr till trapphuset till vänster. (SLM D2021-0231)
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Bild 13. Andra våningens ingång från trapphuset i tornet. Dörren är glasad med liggande profilerade fyllningar och
har ett överljus. (SLM D2021-0232)

Bild 14. Konferensrummet på andra våningen. Rummet har sannolikt förstorats vid något tillfälle. Här finns husets
enda eldstad. (SLM D2021-0233)
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Bild 15. Köket på andra våningen. Till vänster syns de platsbyggda köksskåp som härstammar från ombyggnaden
1948. (SLM D2021-0234)

Bild 16. Detalj av den äldre köksinredningen med tidstypiska handtag till både draglådor och skåp. (SLM D2021-0235)
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Bild 17. Ett av rummen på andra våningen där takstuckatur finns bevarad. (SLM D2021-0236)

Bild 18. Detalj av golvlisten i samma rum som föregående bild. Sockeln är den högre varianten, vilken sannolikt är
ursprunglig. (SLM D2021-0237)
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Bild 19. Detalj av takstuckatur med växtmotiv. (SLM D2021-0238)

Bild 20. Detalj av takrosett med kottar. (SLM D2021-0239)
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Bild 21. Källarens korridor där de stora grundstenarna är synliga. (SLM D2021-0240)

Bild 22. Bild av omklädningsrum och teknikrum i källaren. (SLM D2021-0241)

34

Sörmlands museum

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Bild 23. Vindsutrymmet i den östra delen är oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. (SLM D2021-0242)
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Kulturhistoriskt värde
Byggnaden uppfördes 1899 vilket gör den till en av endast ett fåtal hus från tiden kring
sekelskiftet 1900 som idag finns kvar i Oxelösunds stadskärna. När omvandlingen av
stadskärnan var klar i slutet av 1960-talet hade så gott som alla äldre hus rivits. Enbart av
denna anledning är byggnaden omistlig ur ett lokalhistoriskt perspektiv och har därför
stora byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden.
Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande
partier och torn saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt
slag och mycket viktig som representant inte bara för sin tid men också för sin arkitekturstil i staden. Utformningen har förenklats genom åren, framförallt vid ombyggnaden
1948, men trots detta är den ursprungliga karaktären fullt avläsbar.
Arkitekturen är relativt avskalad och bär idag på relativt få uppenbara stildrag. Det vid
ombyggnaden 1948 borttagna gavelpartiet på den nordvästra fasaden hade sina förebilder
i renässansen vilket också syns i tornpartiet med sin tandsnittslist, samt fasadputsens
rusticering. Även det utstickande och fasade hörnet åt väster kan härledas till nyrenässans, även om fasadbearbetningen är betydligt mer återhållen än samtida nyrenässansarkitektur från slutet av 1800-talet. Det tydligaste karaktärsdraget är dock den oregelbundna planformen, vilken ger fasaderna, men också taket sin artikulation med många
nivåskillnader och språng. Asymmetrin är ett bärande stildrag. Genom sin tidstypiska
och påkostade utformning har byggnaden ett högt arkitekturhistoriskt värde.
Viktiga värdebärande komponenter är byggnadens volym och takform, den för hand
påslagna spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade
taklisten och de oputsade valvbågarna över fönstren. De äldre fönstren som sitter på
den nordvästra och norra fasaden stämmer i dimensionering bättre överens med det
ursprungliga utseendet, och är därför mycket viktiga för byggnadens karaktär.
I egenskap av att ha innehållit Oxelösunds första telegrafstation har byggnaden ett högt
samhällshistoriskt värde. Inrättandet av telegraf- och telefonstationen innebar att en
viktig samhällsfunktion kom till i det nya samhället. Institutioner som denna visar på
Oxelösunds utveckling från den sporadiskt framväxta bebyggelsen kring hamnen och
järnvägen till det municipalsamhälle som inrättades vid sekelskiftet 1900.
Byggnadens är trots flera ombyggnader relativt välbevarad interiört. Även om den
ursprungliga planlösningen inte är känd, har sannolikt få större genomgripande omdisponeringar av rummen skett invändigt. Rummen har tack vare detta kvar flera viktiga
beståndsdelar som gör byggnadens ålder uppenbar även invändigt. Hit hör äldre dörrar
med profilerade fyllningar, profilerade golvsocklar, dörr-, fönsterfoder och listverk samt
stuckaturer i två rum. I köket på andra våningen finns välbevarad köksinredning med
skåp och lådor, sannolikt från ombyggnaden 1948, som är viktiga för att visa på husets
ålder och historia.
De två trapphusens kalkstenstrappor och det sydöstra trapphusets mönsterlagda
keramiska plattor i är av högt byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde, tillsammans
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med äldre handledare av trä. Mellan trapphus och lägenheter finns glasade lägenhetsdörrar med profilerade fyllningar som kan vara ursprungliga.

Sammanfattning av värdebärande komponenter
Följande sammanfattning redovisar de viktiga karaktärsdrag eller byggnadsdelar som bör
tas hänsyn till vid en ombyggnad. Punkterna bör fungera som ett underlag till kontrollpunkter för den antikvariska kontrollplanen.
•

Byggnadens volym och takform med språng och nivåskillnader.

•
Fasadens spritputs med putsdekorationer i form av profilerad taklist, rusticerade
hörnomfattningar och släta fönsteromfattningar.
•

Äldre träfönster på husets nordvästra och norra sida.

•

Planlösning och rumsindelning.

•
Trappor av kalksten med handledare av trä. Golv av mönsterlagda keramiska
plattor.
•

Glasade lägenhetsdörrar i trapphus med profilerade fyllningar.

•
Innerdörrar med profilerade fyllningar. Golvsocklar, profilerade dörr- och
fönsteromfattningar.
•

Äldre golv av fiskbensmönstrad parkett.

•

Takstuckatur i två av rummen.

•

Köksinredning med äldre luckor och draglådor av trä.

•

Rörspis på andra våningen.
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Konsekvensanalys
Följande konsekvensanalys är tänkt att pröva olika framtida användningar av byggnaden
i förhållande till det kulturhistoriska värdet. Eftersom förundersökningen har tagits
fram som förarbete till en ändrad användning från kontor till bostadslägenheter,
kommer största vikt läggas vid detta. Förundersökningen tar inte ställning till något
färdigt ombyggnadsförslag utan tar sin utgångspunkt i sannolika krav på anpassningar
av byggnaden. En diskussion förs kring de förmodade anpassningarnas lämplighet med
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och ursprungliga delar.

Fortsatt användning
Idag används byggnaden som kontor. Den senaste större ombyggnaden utfördes 1988
då huset byggdes om till kontor för Elverket. Huset är således anpassat till denna
användning. Vid ombyggnaden installerades aktiv ventilation i huset. Ventilationstrummor placerades i de längsgående korridorernas tak, dold bakom ett nytt innertak
bestående av akustikplattor, vilka sedan försåg rummen med tilluft genom ventilationsöppningar upptill på rummens väggar. Längs väggarna i rummen löper en låda med
el- och bredbandsinstallationer, som integrerats i den tidigare väggpanelen. I taket har
akustikplattor satts upp och ny belysning finns. En del av rummens golv har försetts med
plastmatta. Toaletter finns i på båda våningsplanen intill det sydöstra trapphuset, vilka
sannolikt inreddes vid samma tillfälle.
Inredningen till kontor har inte inneburit några större irreversibla ingrepp i husets
stomme eller bevarandevärda ytskikt. De moderniseringar som gjorts, har varit relativt
skonsamma mot äldre detaljer vilka ännu karakteriserar en stor del av rummen. Senare
tillkomna väggar utgörs förutom toaletterna på båda våningsplanen av de södra rummen
som har delats av till två mindre rum på var sin sida om den förlängda korridoren i husets
mitt. De tillkomna elinstallationerna längs rummens väggar använder sig av det tidigare
utseendet och smälter således in relativt bra i interiören. Ventilationstrummorna som
placerats i korridorens tak, har krympt takhöjden avsevärt och därmed korridorernas
karaktär relativt mycket. Detta i kombination med akustikplattornas utseende har
påverkat upplevelsen av interiören negativt. Placeringen i korridorernas tak har samtidigt
gjort att större ventilationskanaler i rummen har kunnat undvikas. Här har visserligen
akustikplattor också satts upp, men dessa har inte krympt rummens volym.
Om huset även i fortsättningen skulle används till kontor, behöver således inga
omedelbara ingrepp göras. I och med detta skulle även byggnadens kulturhistoriska
värde vara opåverkat.
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Ombyggnad till bostäder
Byggnaden har tidigare innehållit bostadslägenheter varför det inte skulle vara en
otänkbar framtida användning. Eftersom det finns två trapphus i byggnaden finns det
också goda möjligheter att anordna lägenheter med egna ingångar utan att göra alltför
stora ingrepp i stommen. Ingreppen är dock beroende av hur många lägenheter som
inrättas, varför lämpligheten i projektet i stor grad styrs av detta. Ju färre lägenheter
per våningsplan , desto mindre kan ingreppen göras i fråga om tillkommande väggar,
dörröppningar, anordnande av badrum och kök etc. Och ju färre ingrepp som görs,
desto mindre blir påverkan på de värdebärande komponenterna och det kulturhistoriska
värdet.
Varje våningsplan upptar ca 250 m2, vind och källare undantagna. Eftersom det är osannolikt att det finnas underlag för så stora lägenheter i Oxelösund, är det rimligt att tänka
sig att varje våningsplan åtminstone delas på två lägenheter vardera.
Med två lägenheter på varje våningsplan kan befintliga dörröppningar till trapphus
användas för ingång till lägenheterna. På så sätt skulle ingrepp i trapphusen kunna
undvikas, vilket är positivt. Toaletter finns idag på båda våningsplanen, vilka skulle
kunna byggas om till badrum för två av lägenheterna. På samma sätt skulle köket som
idag finns på våning två kunna användas till en av lägenheterna. Det som i så fall skulle
behöva byggas som inte finns idag är en avdelande vägg mellan lägenheterna på varje
våningsplan, två toaletter och ett kök.
Fler lägenheter skulle ytmässigt vara möjligt att få till, men skulle samtidigt innebära
ännu större ingrepp i befintlig planlösning och således befintliga ytskikt. Till detta ska
också läggas att fler ingångar behöver anordnas från trapphusen. På grund av byggnadens
kulturhistoriska värden bör detta därför undvikas.

Vind
Vindsvåningen är idag till största delen oinredd. Här finns ett inrett rum med fönster
på byggnadens sydöstra sida. Rummet har inte besiktigats i samband med förundersökningen. Att omvandla denna till en separat lägenhet kan dock innebära vissa svårigheter.
Rummet är mycket litet, och ligger precis mellan trapphuset och fläktrummet. Beroende
på hur ventilationen är tänkt att anordnas i framtiden kan dock fläktrummet komma
att utgå varför det i så fall skulle finnas utrymme att göra lägenheten större. Åt nordväst
finns ytterligare ett fönster i den oinredda delen, som dock sitter på en högre höjd än
normalt. Det kan dock tänkas att en vindslägenhet inreds som utnyttjar båda sidors
befintliga fönster.
Byggnadens tak är mycket viktigt för husets karaktär, varför tillkommande volymer i
form av takkupor eller dylikt inte kan genomföras utan att påverka byggnaden i för stor
grad. Enstaka takfönster kan vara möjligt, men detta behöver i så fall prövas i samband
med bygglov. En ombyggnad av vinden skulle därför behöva föregås av fördjupade
studier för att konstatera vilken påverkan en eventuell inredning av lägenheter kan få.
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Nya balkonger
En önskan om uppförande av balkonger på husets nordvästra fasad meddelades före
förundersökningen inleddes. Dessa skulle i så fall uppföras söder om det utskjutande
partiet på den nordvästra fasaden och likna de som finns i det norra hörnet. Enligt
nuvarande detaljplan är marken runt byggnaden prickmark. Detta innebär att marken
inte får förses med byggnad, och en balkong skulle således bli planstridig. Åtgärden
skulle kunna prövas som en liten avvikelse, men det är inte säkert att den skulle
godkännas.
Att sätta balkonger på den aktuella fastigheten skulle både påverka husets yttre form och
innebära ingrepp i befintlig stomme. En stor del av byggnadens karaktär och arkitektoniska gestaltning är kopplad till den oregelbundna och asymmetriska planformen med
sina språng och nivåskillnader. Balkongerna skulle genom att uppföras på andra sidan
av nordvästra fasadens utskjutande parti skapa en symmetri som idag är främmande för
byggnaden. Dessutom skulle ingrepp behöva göras, dels i stommen och fasaden men
också genom att två av de äldre träfönstren på den nordvästra fasaden ersätts med dörrar.
Sammantaget skulle påverkan på det kulturhistoriska värdet vara negativt och ingreppet
bör därför undvikas. Till detta kommer också den förmodade möbleringen av uteplatserna vilket kan få stor påverkan på det visuella intrycket av byggnaden såväl som att
balkongerna i så fall befinner sig mycket nära ett allmänt gångstråk i staden.
Med tanke på byggnadens exponerade läge, centrala placering i staden och att kommunhuset ligger strax intill, är balkonger på någon annan fasad tveksam både med hänsyn till
byggnadens kulturhistoriska värden och sett till stadsbilden.

Positiva konsekvenser av en ombyggnad
I samband med en ombyggnad till bostadslägenheter skulle en del anpassningar kunna
göras som bättre stämmer överens med byggnadens ålder och värdefulla detaljer.
Den nuvarande aktiva ventilationen har relativt stor påverkan på i första hand korridorernas rumsvolym. En återgång till självdragsventilation hade inneburit att skrymmande
ventilationstrummor kunde tas bort, samtidigt som förfulande ventilationsöppningar
mellan rum och korridor kan sättas igen. Tidigare tilluftsventiler i fasaden finns kvar i
fasaderna men har satts igen från insidan. Hur kanalerna för frånluft i murstockarna ser
ut har inte undersökts.
De nuvarande elinstallationerna som löper längs rummens väggar skulle behöva ersättas
med lösningar bättre anpassade till bostäder. Den väggavdelande listen i rummen skulle
då kunna återställas till tidigare utseende, alternativt tas bort. Också akustikplattorna i
rummens tak skulle kunna tas bort vilket hade varit positivt då de idag stör upplevelsen
av den väl tilltagna takhöjden. Senare tillkomna väggar i husets södra del skulle också
kunna tas bort, vilket samtidigt hade gjort korridorerna i husets mitt mindre påtagliga.
I sambands med en inredning av vindsutrymmet skulle vissa åtgärder för att återställa
takets tidigare utseende kunna genomföras vilket hade vara mycket positivt för den
arkitektoniska helheten. Hit hör att tornets takhuv åter görs spetsigare, och att skor-
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stenar och gavelpartiet på nordvästra sidan återställs till tidigare utseende. Om återställande åtgärder utförs kan det möjligen göra acceptansen för nya tillägg nödvändiga för
inredning av vindslägenheter större. Detta bör undersökas i samband med den framtida
bygglovsansökan.

Sammanfattande diskussion
En fortsatt användning av byggnaden som kontor hade gett minst omedelbar påverkan
på det kulturhistoriska värdet. Detta därför att lokalerna redan är anpassade till denna
funktion, och inga ytterligare åtgärder skulle bli nödvändiga. Ombyggnaden till kontor
som genomfördes 1988 har dock inneburit att vissa förfulande åtgärder har gjorts
invändigt. De flesta är dock av reversibel art och skulle enkelt kunna plockas bort i
framtiden.
En ombyggnad till bostäder skulle innebära att flera ingrepp behöver göras i byggnaden.
Dessa bestäms dock i första hand av hur många lägenheter som inreds per våningsplan.
Ju färre lägenheter, desto mindre ingrepp. Fler än två lägenheter per våningsplan skulle
sannolikt göra påverkan på den relativt välbevarade interiören och därmed det kulturhistoriska värdet för stor. Det är dock fullt möjligt att vid en ombyggnad spara en stor del av
de äldre och värdefulla ytskikten och detaljerna invändigt. Detta kan uppnås genom att
bostäderna planeras med utgångspunkt i och en förståelse för byggnadens kulturhistoriska värden. För att säkerställa att varsamhetskravet följs bör en antikvarisk kontrollplan
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvarisk sakkunnig av kulturvärden
(KUL 2). Kontrollplanens kontrollpunkter utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska värden som redovisats i den aktuella förundersökningen.
En ombyggnad kan också ge vissa positiva konsekvenser för det kulturhistoriska värdet.
Detta genom att senare tillkomna och förfulande interiöra detaljer tas bort, såsom
elinstallationer och ventilation. Om en ombyggnad av vinden kombineras med återställande åtgärder av takets utformning kan resultatet bli att det kulturhistoriska värdet
stärks. Detta bör undersökas i samband med den framtida bygglovsansökan.
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Förslag till planbestämmelser
Följande förslag till planbestämmelser har sin utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena
som redovisats i föregående kapitel. Målet med bestämmelserna är att skydda de delar
som är viktiga för förståelsen av byggnaden och dess historia, samt värna de kvalitéer som
utgör karaktären. Detaljeringsgraden har valts utifrån troliga framtida scenarion men
är avsiktligt generellt hållen för att möjliggöra en bedömning från fall till fall. En sådan
bedömning bör alltid grundas i utlåtande av kulturvårdande instans eller genom uppdrag
åt en fristående konsult.
Alla ombyggnader bör följas av certifierad antikvariskt sakkunnig rörande kulturvärden
enligt KUL 2, BFS 2011:15.
q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med
traditionella material och metoder. Äldre delar såsom fönster på den nordvästra och
norra fasaden, trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska
bevaras. Detta gäller även äldre interiöra detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur.
k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning, fönster och fönstersättning och dörrar ska bibehållas. Vissa återställande åtgärder till tidigare utformning kan utföras i samråd med
antikvarisk expertis. Takkupor får inte finnas.
r – Byggnaden får inte rivas.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om inriktning för planarbete
Detaljplan för Vivesta Udde (Vivesta 1:15 m.fl.) Oxelösunds
kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt beslut att fortsätta
planarbete i enlighet med illustrationsplanen.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB för
fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. När beslut om samråd skulle tas återremitterades
det framskrivna planförslaget (2020-11-06 § 97). Efter det har möten hållits och nämnden
har lämnat synpunkter på förslag till samrådshandlingar.
Nämnden ansåg att bebyggelsen skulle följa den för angränsande detaljplan för Granliden,
130 kvadratmeter byggnadsarea. Nämnden ansåg även att förslaget var allt för tätt
exploaterat. Antalet byggnader skulle minskas till 10-15 med minst 1 husbredd mellan.
Bebyggelsen får inte göra att badet upplevs mer privatiserat. Bebyggelsen ska därför inte
placeras i slänten mot badet. Området kring strandcaféet bör fredas från bebyggelse.
Vivesta Udde AB har nu låtit ta fram en ny illustrationsplan med färre byggrätter och enbart
i det södra området, endast till liten del i strandskyddat område. Den nya plangränsen
kommer ligga söder om byggrätten för villa som finns i nu gällande detaljplan. Den
byggrätten finns med i illustrationsplanen men föreslås ligga utanför den nya detaljplanen.
Förslaget nu är att skapa 7 villatomter med byggrätt på 130+50 kvadratmeter och med en
nockhöjd på 6 meter. Det möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Bebyggelsen ska
anpassas till de naturvärden som framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig inom
Vivesta 1:15. Runt villorna föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning.
Kommunen har idag parkeringar delvis inom Vivesta 1:15, de önskar fastighetsägaren
utnyttja själva. Dessa kan i förslaget ersättas på vändplanen som delvis ligger inne på
Vivesta 1:15. Vändplanen är idag planlagd för parkering. Fastighetsägaren bekostar
förrättning som krävs för att undanröja de servitut som idag finns på vändplanen och
vägen upp till strandcaféet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
föreslagen inriktning är i linje med de synpunkter som nämnden tidigare haft på
samrådsförslaget och att planarbete kan fortsätta med illustrationsplanen som
utgångspunkt.
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3. Ärendet

Utsnitt ur illustrationsplan tillhörande det av nämnden ratade förslaget till vänster och det
omarbetade förslaget till höger.
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Ansvarig Arkitekt
Karin Tibbelin

Vivesta 1:15, Oxelösund
Illustration

Ny bebygglse på södra delen
av fastigheten Vivesta 1:15
På fastigheten Viviesta 1:15 södra del, utanför
strandskyddat område, önskas skapa möjlighet
för att uppföra 7 stycken nya bostadshus. I
nuvarande förslag placeras de 7 tomterna samlat
med en väg som går runt. Detta skapar även
en tydlig gräns mellan den nya bebyggelsen
och husvagnsuppställningsplatserna. Samt ger
möjlighet att bevara flera träd som pekats ut i
naturinventeringen.
Naturvärden
I genomförd naturinventering identifieras två
värdefulla tallar inom tänkt område för nya
bostäder. Dessa borde kunna sparas och
tillkommande bebyggelse bör placeras för att
minimera skada på dessa två träd. Inom området
finns en samling av träd, till vilka hänsyn bör tas
vid placeringen av hus.
Tallticka: typisk art, Signalart, Rödlistad.
Strandskydd
Endast en liten ytan mellan befintliga byggrätten
och nya tillkommande vägen berörs av
strandskydd.

2021-10-05

Sida 1/2

Gator, trafik och parkering
Den nya vägen kan med fördel hållas enkelriktad,
för att undvika onödig trafik mellan husvagnar
och de nya bostäderna. Befintlig väg till badet
och cafét lämnas i sin nuvarande dragning och
utformning, men dubbelriktad körning.
Parkering ordnas av fastighetsägare på egen
tomt. Ny yta för parkering till badet föreslås
på kommunens mark, som idag utgörs av
vändplanen. Behovet av vändplanen bör upphöra
då den nya vägen runt bostadshusen kommer
kunna ersätta och fungera som vändning för
större fordon, så som sopbilar.
Vägområdet för lokalgatan bör ritas med minst
10 meter bred i detaljplanen, för att inrymma
framtida trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dess
inritade bredd betyder att själva vägbredden
fortfarande kan vara mindre, men utgör de
område som behövs för vägens bestånd, drift
och underhåll. En vägbredd på 3,5 meter är
vanligt förekommande i området och bedöms
vara en bra riktlinje även inom det tillkommande
området. För att bibehålla områdets karaktär så
bör nya vägen utformas som grusväg.

Ansvarig Arkitekt
Karin Tibbelin

Vivesta 1:15, Oxelösund
Illustration

2021-10-05

Sida 2/2

Nya bebyggelsen
Viktigt för den tillkommande bebyggelsen är att
nyttja platsen så att flertalet av de nya husen
kan uppleva utsikten och närheten till vattnet.
Eftersom områdets karaktär till stor del består av
en naturlig topografi så bör nya byggnader eller
utbyggnader anpassas till detta. Sprängning och
utfyllnad bör i största möjliga mån undvikas inom
området.

Exempel byggnader och insperationsbilder
Ovan till vänster Skidstahus
1 plan Villa Notsand
Överst till höger Rörvikshus,
1 ½ plan, Villa Bergvik

Storleken på tillkommande bebyggelse
anpassat till runtikring liggande, vilka har
en maximal byggrätt på 130 kvm och för
komplementbyggnad 50 kvm.

Till höger Ljusterö Skärgårdsby

Ny bebyggelse skall utformas med träfasader
och sadeltak som har en taklutning om högst
30 grader och minst 14 grader som ansluter till
karaktärsdrag hos bebyggelsen i omgivningen.

Illustration ur angränsande gällande detaljplan
Ett exempel på hur en vind kan inredas vid en nyttjad
av byggrätt om 130 m2 med 30 graders taklutning. För
att uppnå dessa mått blir huset cirka 10 x 12 meter.
Människorna i illustrationen är cirka 1,8 meter höga

För att uppnå syftet att bevara småhuskaraktären
samtidigt som bebyggelsen tillåts att utvecklas
varsamt införs bestämmelsen att inredningsbar
vind tillåts. Detta innebär i praktiken att en och
en halvplans hus tillåts med en takhöjd om 1,9
meter på vinden. För att bevara karaktären är det
viktigt att husen inte blir för höga och därför bör
är den högsta nockhöjd regleras till 6 meter.
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1. Om delegation i allmänhet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas.

2. Delegation och verkställighet
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en
självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
driften av verksamheten.
Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kan heller inte överklagas.

3. Undantag från delegation
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:
-

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

-

Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.

-

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

-

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.

-

Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).
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4. Villkor för delegation och anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut,
men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska
följande framgå:
-

beslutsfattare,

-

beslutsdatum,

-

hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt

-

beslutets innehåll i korthet.

5. Vidaredelegation
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut
att vidaredelegera ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och till den delegat som delegerat beslutanderätten.

6. Övergång av delegationsrätt
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid
förfall för delegat, till närmast högre befattning.

5

7. Förkortningar
A. Delegater:
FCH Förvaltningschef
BLH Bygglovhandläggare
DSO Dataskyddsombud
HL Handläggare
MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör
PLH Planhandläggare
PGP Projektledare Gata Park
GDPRS GDPR samordnare
PGP Projektledare Gata/Park
MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande
MSNS Nämndsekreterare
B. Lagar och förordningar
AF
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) (2020:614)
AL

Arkivlag (SFS 1990:782)

ANL

Anläggningslagen (SFS 1973:1149)

BFS

Boverkets författningssamling

BBR

Boverkets byggregler

EKS
FAOKL

Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder)
Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

FBL

Fastighetsbildningslagen (SFS 1971:762)

FFF

Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)

FL

Förvaltningslagen (SFS 1986:223)
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FOO
FVV

Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252)
Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

KL

Kommunallagen (SFS 1991:900)

LBFF

Lag om byggfelsförsäkring m.m (SFS 1993:320)

LED
LF

Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985)
Livsmedelsförordningen (2006:813)

LFF
LFAB

Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129)
Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LFHM

Lokala ordningsföreskrifter för människors hälsa och miljö

LGS

Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929)

LIVSFS

Livsmedelverkets föreskrifter

LKP

Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24)

LL

Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144)

LSI

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570)

MB

Miljöbalken (SFS 1998:808)

MFA
MTF

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling

OL

Ordningslagen (SFS 1993:1617)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)

PBF

Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

PBL

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

RF

Renhållningsordning för Oxelösunds kommun

SSL

Strålskyddslag (SFS 1988:220)

TF

Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2010:1409)

TRF

Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
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8. Allmänna ärenden
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Organisation
Nämndens övergripande organisation av verksamheterna

FCH

V

Signering
A.1

Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

MSNO

MSNOV

D

Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FCH

V

Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget

FCH

V

Får vidaredelegeras

D

KL 6 kap 6 §

Ombud
A.2

Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen
Brådskande ärenden
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FCH

MSNO

A.3

Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas

MSNO

MSNOV

D

KL 6 kap 39 §

Arkiv
A.4

Beslut om gallring av nämndens handlingar

FCH

D

AL 10 §

A.5

Fastställande av dokumenthanteringsplan

FCH

D

AL 10, 16 §

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Överklagan och omprövning
A.6

Besluta av avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
beslut som fattats med stöd av delegation

Aktuell delegat

FCH

D

A.7

Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som
fattats med stöd av delegation

Aktuell delegat

FCH

D

A.8

Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24
gällande överklagan

Aktuell delegat

FCH

D

Sekretess
A.9

Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning
av allmän handling med förbehåll
Yttranden
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FCH

D

TF 2 kap § 4,6,7,9-11
samt OSL kap 15-43

A.10

Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet
ej delegerats till annan

FCH

D

Representation och uppvaktningar
500 - 4 000kr

Kommunens
Personalhandbok
FCH

MSNO

V

4 001 - 8 000kr

MSNO

MSNOV

V

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Ekonomi
Fördelning av tilldelade investeringsmedel
A11

< 500 000

FCH

V

A.12

Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa

FCH

D

Taxor och avgifter
A.13

A.14

10

Gäller ej ärenden av
principiell betydelse

Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av
kommunfullmäktiges fastställd taxa

PGP

Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa

PGP

D
FCH
D
FCH

Lagrum och/eller
kommentar

A.15

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt gällande taxor

FCH

D

Kurser och resor
Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda
Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda

MNSO

MSNOV

V

FCH

GCH

V

PGP

FCH

D

Övrigt
A.16

Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som
halkbekämpning på det kommunala vägnätet

9. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning
Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt.
Delegationen omfattar inte rätt att avslå framställning eller fattat beslut som går annan part (sakägare, ägare av grannfastighet)
emot eller besluta om anstånd med avgörande av ärende.
Delegationen innefattar rätt
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap.
 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket.
 att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL).
 att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i
sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL).
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att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §
förvaltningslagen.
 att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen.
10. Bygglovsärenden
Ärendegrupp/ärende
B

Bygglovsärenden

B.1

Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§
PBL i följande ärenden:
a.
b.
c.
d.

12

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan,
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.
Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk
eller industri.
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation
eller därmed jämförliga byggnader.

Delegat

BLH

Ersättare

FCH

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1 och 2
PBL 9 kap 9§

e.

Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver
upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny
prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.
Med hänvisning till 9 kap 30-32§§ (permanent åtgärd säsong)

f.

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat
ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

PBL 9 kap 2 § första
stycket 3a

g.

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri.

PBL 9 kap 2 § första
stycket 3b

B.2

h.

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder
som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende

i.

Ärende om att i område med värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk
eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den sträckning
som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelse

PBL 8 kap första
stycket 2b

i.

Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea
eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser.

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1 och 2

j.

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p2)
fasta cisterner (p4) samt murar och plank (p7)

PBL 9 kap 8 § första
stycket 1 och 16 kap
7 § samt PBF 6 kap
1-2 §§

k.

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.

PBL 9 kap 8 § första
stycket 1 och 16 kap
7 § samt PBF 6 kap
3-4 §§

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 §
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt
annan författning.
Ärendegrupp/ärende

PBL 8 kap 2 § första
stycket 3 c och 8 §
första stycket 2c

BLH

Delegat

FCH

Ersättare

D

D/V

PBL 9 kap 10 §

Lagrum och/eller
kommentar

B.3

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 11-13 §§

B.4

Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov

BLH

FCH

D

PBL 9kap 14 §

B.5

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §.
Beslut om villkorade lov enligt PBL 9 kap 36-38§§

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 19 §
PBL 9 kap 36-38§§
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B.6

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 27 §

B.7

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap.33 §
PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på
omgivningen.

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 33 §

B.8

Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden
att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap
PBL 9 kap 22§

B.9

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 4 §

B.10

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt
uppdrag

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 13 §

B.11

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 22 §
första stycket 1

B.12

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 §
PBL inte behövs något tekniskt samråd.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 22 §
första stycket 2

Ärendegrupp/ärende
B.13

14

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i
startbeskedet

Delegat
BLH

Ersättare
FCH

D/V
D

Lagrum och/eller
kommentar
PBL 10 kap
23-24 §§






Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem som är
sakkunnig eller kontrollansvarig.
Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.
Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs.
Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked
samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

Beslut att för eldstäder med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet



HL

BLH/FCH

D

PBL 10 kap 3 §

PBL 10 kap 27 §
och 11 kap 8 §

Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.
Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked
samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

B.14

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift.
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden.

BLH

FCH

D

B.15

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 18 §

B.16

Beslut om kompletterande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för
kontrollen.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 29 §

B.17

Besluta om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna
i 10 kap. 34-37 §§ PBL.

BLH

FCH

D

B.18

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 7 §

B.19

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde
enligt 11 kap. 9 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 9 §
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PBL 10 kap
34-37 §§

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

B.20

Beslut om lovföreläggande om bygglovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att
besluta i lovärendet.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 17 §

B.21

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som
ska betala kostnaderna för uppdraget.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 18 §

B.22

Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite

BLH

FCH

D

PBL 11 kap
30-32 §§

B.23

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap
33 § 1

B.24

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap
33 § 2

B.25

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i
11 kap 34 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 34 §

B.26

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap11
och 11 kap 35 §§ PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 35 §

B.27

Beslut om att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlåtit att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt10 kap 19, 21 eller
22 §§ PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 39 §

B.28

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens
plan- och bygglovtaxa.

BLH

FCH

D

PBL 12 kap
8-11 §§ och

16

kommunens planoch bygglovtaxa
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

B.29

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar.

BLH

FCH

D

PBF 8 kap 8 § och
5 kap 9 §

B.30

Beslut om
längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF.

anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF.

användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med

tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ PBF.

BLH

FCH

D

BFS Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd
(2011:12) om
hissar och vissa
andra motordrivna
anordningar, H

B.31

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem.

BLH

FCH

D

B.32

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för
föreskrifterna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl).

BLH

FCH

D

BFS 2009:5 ÖVR 85

B.33

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

BLH

FCH

D

BFS 2010:29 BBR
17

B.34

Beslut om att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt.

BLH

FCH

D

BFS 2008:8
BFS 2010:28 EKS
7,2 §

17

PBF 5 kap
1-7 §§ samt
PBL 11 kap
19-20 §§

Ärendegrupp/ärende
B.35

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs.

Delegat
BLH

Ersättare
FCH

D/V
D

Lagrum och/eller
kommentar
LBF 2§ samt PBL 9
kap 4-4c§§

11. Planärenden
Ärendegrupp/ärende
C

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Planärenden

C.1

Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell
eller aktualitetsförklarad översiktsplan

PLH

FCH

D

PBL 5 kap
2 och 5 §§

C.2

Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom
fyra månader.

PLH

FCH

D

PBL 5 kap 4 §

C.3

Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

PLH

FCH

D

PBL 6 kap 6 §

C.4

Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och
därvid begära att ärende hänskjuts till nämnden för prövning.

PLH

FCH

D

C.5

Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten
skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

FCH

D

FBL 5 kap 3 § tredje
stycket

C.6

Rätt att påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.

FCH

D

FBL 14 kap 1 a §,
punkt 4 och 5

18

FBL 4 kap
25 och 25 a §§
AL 21 och 23 §
LL 21 §

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

C.7

Godkänna lantmäteriförrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

FCH

D

FBL 15 kap 11 §

C.8

Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen.

FCH

D

AL 18 §

C.9

Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen.

FCH

D

AL 30 §
LL 28 §

C.10

Rätt att på nämndens vägnar avge yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt
att som nämndens ombud delta i förrättningssammanträde.

FCH

D

FBL, AL och LL

C.11

Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen.

D

MSN reglemente

Sammankallande

PLH

12. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen
Alla förelägganden förenade med viten ska behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte genom delegation.
Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta






att bifalla eller avslå en ansökan,
att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges
i särskilda bestämmelser,
att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta
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att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att
bristen avhjälps på sökandens
bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB)
att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak
att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning)
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§
förvaltningslagen.

13. Ärenden enligt miljöbalken
Ärendegrupp/ärende
D

Miljöbalkens område

D.1

Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB

D.1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

D.2

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB

D.2.1

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

2 kap 2-9 §,
26 kap MB

MHI

FCH

D

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning.

MHI

FCH

D

6 kap 4 § MB

D.2.2

Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan.

MHI

FCH

D

6 kap 5 § MB

D.2.3

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller ärende.

MHI

FCH

D

6 kap 8 § MB
12 § FMKB

D.3

Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB
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D.3.1

Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

D.3.2

D.3.3

MHI/BLH

FCH

D

7:18 MB
7 kap 18 § MB

Besluta i ärende om dispens från föreskrift som kommunen meddelat för
naturreservat eller biotopskyddsområde.

MHI

FCH

D

7:7 MB
7:11 MB
7 kap 7 § MB
7 kap 11 § MB

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

7 kap MB
2 kap 9 § MTF

MHI

FCH

D

23 § FOO

Avge yttrande till länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller mark- och
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet.

MHI

FCH

D

19 kap 4 § MB
9§
FMH resp 22 kap 4
och 10 §§ MB

D.4.2

Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller mark- och
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet.

FCH

MHI

D

FMH
22 kap 4 och 10 §§
MB

D.4.23

Avge yttrande till Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring
av tillståndspliktig verksamhet.

MHI

FCH

D

21 § 3, 22 § och 26 §
FMH

D.4.34

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett.

MHI

FCH

D

13 § första stycket 1
FMH

D.3.34

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB.

D.3.45

Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende.

D.4

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB

D.4.1

21

D.4.45

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

MHI

FCH

D

13 § andra stycket 2
FMH

D.4.56

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanläggning än till vilken
vattentoalett är ansluten.

MHI

FCH

D

13 § fjärde stycket
FMH,
+ 2 § LFHM

D.4.67

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det
överklagas.

MHI

FCH

D

19 kap 5 § punkt och
22 kap 28 § MB

D.4.78

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som
kräver tillstånd.

MHI

FCH

D

13 § andra stycket
FMB

D.4.89

Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som
avses i 13 § FMH.

MHI

FCH

D

14 § FMH

D.4.10

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

D.4.911

Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

MHI

FCH

D

D.4.101
2

Besluta i ärenden om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt
eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där
tillstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter.

MHI

FCH

D

D.4.111
3

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit,
annat tätbebyggt område.

MHI

FCH

D

22

Lagrum och/eller
kommentar
17 § första stycket
första meningen
FMH
LFHM

37 § FMH
LFHM

D.4.121
4

Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet
enligt 38 § FMH.

MHI

FCH

D

D.4.131
5

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

MHI

FCH

D

D.4.141
6

Låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur som
innehas av privatpersoner, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av
smittsam sjukdom.

FCH

D.4.151
7

Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett.

MHI

FCH

D

40 § första stycket
punkt 3 FMH +
LFHM

D.4.161
8

Beslut i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel,
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan.

MHI

FCH

D

9 kap 12 § MB
40 § första stycket
punkt 2 FMH LFHM

D.4.171
19

Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI

FCH

D

9 kap MB

D.4.182
0

Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med
tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI

FCH

D

9 kap MB

Ärendegrupp/ärende
D.4.192
1

Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter att att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att
risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

D.5

Förorenade områden 10 kap MB

23

Delegat
MHI
FCH

D

Ersättare
FCH
MHI

D/V
D

38 § FMH

39 § FMH
LFHM

9 kap 15 § MB

Lagrum och/eller
kommentar
LFHM

D.5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada.

FCH

MHI

D

10 kap MB

D.5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada.

FCH

MHI

D

3 kap 31 § 2-3 MTF,
10 kap 14 § MB 1821 §§ FAM

D.5.3

Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att utreda
förorening/förorenade områden.

MHI

FCH

D

10 kap MB

D.5.4

Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att
utföra och bekosta efterbehandling.

MHI

FCH

D

10 kap MB

D.5.5

Besluta i tillsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB.

MHI

FCH

D

2 kap & 10 kap MB

D.5.6

Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad riska för spridning eller
exponering av föroreningarna.

MHI

FCH

D

28 § FMH

D.5.7

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

D.6

Vattenverksamhet 11 kap MB

D.6.1

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller
till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning.

MHI

FCH

D

11 kap 9 a-b och 13
§§ MB
21 § FVV

Ärendegrupp/ärende
D.7

24

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D.7.1

Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB

D.8

Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB

D.8.1

MHI

FCH

D

12 kap 6 § MB

Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark.

MHI

FCH

D

14 kap 9 § tredje
stycket MB

D.8.2

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel
inom ett vattenskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar
till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har tillträde
till, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga
ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

MHI

FCH

D

NFS 2015:2

D.8.3

Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på
vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter som
omfattas av föreskrifter som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar
och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med
undantag för åkermark.

MHI

FCH

D

2 kap 41§
förordning om
bekämpningsmedel
2014:425

D.8.4

Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt.

MHI

FCH

D

NFS 2015:3

D.8.5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.

MHI

FCH

D

D.8.6

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

MHI

FCH

D

25

NFS 2017:5

Förordningen
(2016:1128) om
fluorerade
växthusgaser och
Förordningen
(2016:1129) om
ozonnedbrytande

ämnen
D.8.7

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.
Ärendegrupp/ärende

MHI
Delegat

FCH
Ersättare

D
D/V

D.8.78

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar.

MHI

FCH

D

D.8.89

Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera.

MHI

FCH

D

D.8.910

Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.

MHI

FCH

D

D.8.101
1

Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI

FCH

D

D.9

Avfall och producentansvar 15 kap MB

D.9.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa avfall.

MHI

FCH

D

D.9.2

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

MHI

FCH

D
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6 § lagen (1985:206)
om viten
Lagrum och/eller
kommentar
18 § förordningen
(2007:19) om PCB

2 kap 19 § 5-9
2 kap 31 § 5-6
2 kap 32-34 §§ MTF
Förordning
(2013:413) om
kosmetiska
produkter och
Förordning
(2012:503) om
tatueringsfärger

15 kap 18 § tredje
och
fjärde stycket MB
15 kap 17 § MB

D.9.3

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

Ärendegrupp/ärende

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D.9.34

Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall.

MHI

FCH

D

45 § AF
5 kap 15 § AF

D.9.45

Besluta om tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om
avfallshanteringen.

MHI

FCH

D

Lokala renhållningsföreskrifter

D.9.56

Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med tillhörande förordningar och
föreskrifter.

MHI

FCH

D

15 kap MB

D.9.7

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller
farligt avfall.

MHI

FCH

D

26 § AF
5 kap AF

D.10

Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB

D.9.6

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller
farligt avfall.

MHI

FCH

D

26 § AF

D.10.1

Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden
ansvarar för.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 9 § MB

D.10.2

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 13 § MB
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D.10.3

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 15 § MB

D.10.4

Beslut att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 19 §
tredje MB

D.10.5

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 21 § MB

D.10.6

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Ärendegrupp/ärende
D.10.67

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller
som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 22 § MB

D.10.78

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan undersökning.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden
FCH

FCH
MHI samt
BHL i
strandskydds
-ärenden

D

26 kap 22 § första
stycket MB

D.10

Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB forts.

D.10.89

Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH
MHI samt
BHL i

D

26 kap 22 § tredje
stycket MB
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FCH

strandskydds
-ärenden

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 26 § MB

MHI

FCH

D

36–39 §§ FL

FCH

D

30 kap MB

D

D.10.91
0

Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

D.10.11

Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

D.11

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB

D.11.1

Besluta om miljösanktionsavgift.

D.12

Övrigt - Avgifter

D.12.1

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.

FCH

D.12.2

Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

MHI

FCH

D

Delegat

Ersättare

D/V

MHI

FCH

D

Ärendegrupp/ärende
D.12.3

Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

14. Ärenden enligt livsmedelslagen
29

Lagrum och/eller
kommentar

Nedan följer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegering av beslutsbefogenheter enligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 §§
kommunallagen (2017:725).
Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till anställd vid förvaltningen.
Förvaltningschefens vidaredelegation ska dokumenteras.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
E

Livsmedelsområdet med mera

E.1

Livsmedelslagen (2006:804)

E.1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG
-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna.

MHI

FCH

D

22 § LL

E.1.2

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende

FCH

D

23 § LL
Viteslagen
(1985:206)

E.1.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst
20 000 kr per överträdelse eller om 20 000 kr per månad om föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

FCH

D

23 § LL
4§ Viteslagen
(1985:206)

E.1.2

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos domstol.

MHI

FCH

D

6 § lagen
(1985:206) om
viten

E.1.3

Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

MHI

FCH

D

36–39 §§ FL
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Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas
för nämnden
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

E.1.4

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

MHI

FCH

D

23 § LF

E.1.5

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger –
att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas
understiga 50 000 kronor

MHI
FCH

FCH
MHI

D

24 § första och
andra styckena LL,
34 § LF

E.1.6

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL

MHI
FCH

FCH
MHI

D

24 § tredje stycket
LL, 34 § LF

E.1.7

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger

MHI

FCH

D

27 § LL

E.1.8

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI

FCH

D

33 § LL

E.1.9

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina skyldigheter
enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EU eller EG-bestämmelserna

FCH

D

26 § LL

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 c

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner
E.1.10
31

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.

MHI

FCH

E.1.11

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden,
förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda att de återsänds till
den avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den
avsändande medlemsstaten
Ärendegrupp/ärende

FCH

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 d

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

FCH

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 e

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 g

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 h

E.1.12

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

MHI

E.1.13

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i
tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för

FCH

E.1.14

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en
lämplig tidsperiod

MHI

E.1.15

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet
och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller använder,
läggs ner under en lämplig tidsperiod,

FCH

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 i

E.1.16

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde

FCH

D

30 c LL och 39 a –
39 g LF

E.2

Livsmedelsförordningen (2006:813)

E.2.1

Besluta om skyldighet för den som är sysselsätt med livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl.

D

8 § LF

E.3

Förordningen (2006:1166) (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)
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MHI
FCH

FCH

FCH
MHI

E.3.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om
årlig kontrollavgift

MHI

E.3.2

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

FCH

Ärendegrupp/ärende

FCH

D

3-6 § 17§ FAOKL
Kommunens taxa

D

1018 § FAOKL
Kommunens taxa

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar
118 § FAOKL

E.3.3

Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är
nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

MHI

FCH

D

E.3.4

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.

MHI

FCH

D

E.3.5

Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar som
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.

FCH

D

12 a § 1 st 18 §
FAOKL

E.3.6

Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är så lågt att
ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och
de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

FCH

D

12 a § 2 st 18 §
FAOKL

E.3.7

Besluta om avgift för registrering.

MHI

FCH

D

13-14 §§ 11 §
FAOKL

E.4

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras
från ett tredjeland

E.4.1

Besluta om avgift för importkontroll

MHI

FCH

D

E.5

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)
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11 a 9 § FAOKL

12 § Förordning
2006:812

E.5.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de
EU och EG -bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EU och EG bestämmelserna

MHI

E.5.2

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende

FCH

Ärendegrupp/ärende

Delegat

E.5.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst
20 000 kr per överträdelse eller med 20 000 kr per månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

FCH

E.5.42

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger –
att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas
understiga 50 000 kronor

FCH

E.5.53

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

MHI

E.5.64

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet
som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts,
eller brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan
dokumentation

FCH

E.5.75

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI

E.6

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter
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FCH

Ersättare

D

23 § LFAB 12 §
FFAB

D

24 § LFAB
Viteslagen

D/V
D

Lagrum och/eller
kommentar
24 § LFAB
Viteslagen

25 § LFAB

FCH

27 § LFAB

30 a – 30 e §§ LFAB

FCH

33 § LFAB

E.6.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift

MHI

E.6.2

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.

FCH

E.6.3

Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

MHI

E.6.4

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.

MHI

Ärendegrupp/ärende
E.6.5

Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 2017/625, att avgift inte ska tas ut i ett
enskilt fall om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med
hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från
avgiften.

E.7

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

E.7.1

Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

E.8

Vissa övriga ärenden

E.8.1

E.8.2
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Delegat

FCH

D

3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

D

11 § FAOKF
Kommunens taxa

FCH

D

12 § 1 st FAOKF

FCH

D

Ersättare

FCH

D/V

(EU) 2017/625 art
79.2 c
12 § 2 st FAOKF
Lagrum och/eller
kommentar

D

13 a § FAOKF

12 § SLVFS
2001:30, omtryck
LIVSFS 2017:2

MHI

FCH

D

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra
åtgärder i bostäder.

MHI

FCH

D

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård

MHI

FCH

D

och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning.
E.8.3

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter.

FCH
MHI

FCH

D

E.8.4

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse.

MHI

FCH

D

E.8.5

Avge yttrande till myndighet Vård- och omsorgsnämnden enligt Alkohollagen.

MHI

FCH

D

8 kap 15,17 §§
Alkohollag

15. Ärende enligt tobakslagen
Ärendegrupp/ärende
F

Tobakslag

F.1

Besluta om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen.

Delegat

MHI

Ersättare

FCH

D/V

D

Lagrum och/eller
kommentar

7 kap 9 § tobakslagen

16. Ärende enligt smittskyddslagen
Ärendegrupp/ärende
G

36

Smittskyddslagen

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

G.1

Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med
tillhörande förordningar och föreskrifter.

FCH efter
samråd med
MSNO

D

1 kap 10 § SL

17. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds
kommun
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

H

Lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun

H.1

Besluta i tillsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskrifter för
Oxelösunds kommun.

MHI

FCH

D

H.2

Besluta i tillsynsärende som avser LFHM.

MHI

FCH

D

Lagrum och/eller
kommentar

18. Ärenden enligt strålskyddslagen
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

I

Strålskyddslagen (2018:396)

I.1

Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för.

MHI

FCH

D

8 kap 4 § 31 § SSL
16 § SSF

I.2

Besluta att begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av under-

MHI

FCH

D

31 8 kap12 § SSL
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sökningar och andra åtgärder.
I.3

Besluta att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lag,
föreskrift och villkor skall efterlevas samt besluta om att vidtagna åtgärder
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad.

MHI

FCH

D

32 8 kap 10 § SSL

I.4

Besluta att omhänderta eller försegla solarielampor.

MHI

FCH

D

33 § SSL
8 kap 8-9 §§ SSL

Ärendegrupp/ärende
I.5

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde

Delegat
MHI

Ersättare
FCH

D/V
D

a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts till
allmänhet
b. i övrigt

Lagrum och/eller
kommentar
32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 § SSMFS
2012:5
8 kap 1-2 §§ SSL,
5 kap 8 § SSF
10, 19 §§ SSMFS
2012:5

19. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

J

Lag om gaturenhållning och skyltning

J.1

Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten avvisas från
visst område av betydelse för friluftslivet.

GCH

FCH

D

5 § LGS

J.2

Beslut om föreläggande eller i förbud i tillsynsärende angående skyltning
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning.

GCH

FCH

D

12 § LGS

38

J.3

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen).
Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen.
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GCH

FCH

D

6,7 §§ LGS

20. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa
Ärendegrupp/ärende

Delegat

K

Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa

K.1

Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transportmedel, bagage och annat gods samt djur.

FCH

K.2

Låta undersöka fartyg i hamn.

MHI

K.3

Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och
andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk
för människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur.

FCH

K.4

Utfärdande av intyg.

MHI

K.5

Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors
hälsa.

MHI
FCH

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D

4 § LSI

D

23 § LSI

D

22, 23 §§ LSI

FCH

D

24 § LSI

FCH
MHI

D

17 § LSI

FCH

21. Ärenden enligt trafikförordningen med flera
Ärendegrupp/ärende
L

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera

L.1

Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark
och allmän plats.

40

Delegat

PGP

Ersättare

GCH/FCH

D/V

D

Lagrum och/eller
kommentar

10 kap 1 § TrF

L.2

Beslut om lokala trafikföreskrifter.
Ärendegrupp/ärende

PGP
Delegat

GCH/FCH
Ersättare

D
D/V

10 kap 3 § TrF
Lagrum och/eller
kommentar

L.3

Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter.

PGP

GCH/FCH

D

13 kap 3 § TrF

L.4

Beslut om särskilt parkeringstillstånd.

PGP

GCH/FCH

D

13 kap 8 § TrF

L.5

Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd
samt körning på gågata och liknande.

PGP

GCH/FCH

D

13 kap 3 § TrF

L.6

Besluta om flyttning av fordon.

PGP

GCH/FCH

D

L.7

Besluta om förordnande av parkeringsvakter.

PGP

GCH/FCH

D

Lkp (1987:24) § 6

L.8

Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark.

PGP

GCH/FCH

D

3 kap 2 § OL

L.9

Godkännande av trafikanordningsplan som innefattar ansvar för
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt att relevanta lagar och
förordningar följs.

PGP

GCH/FCH

D

Regler för TA-plan

L.10

Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark

PGP

GCH/FCH

D

41

LFF (1982:129)
FFF förordning
(1982:198)

22. Ärenden enligt GDPR
Ärendegrupp/ärende

Delegat

M.1

Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

FCH

M.2

Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

FCH

D

GDPR artikel
12 punkt 5

M.3

Besvara begäran om registerutdrag

GDPRS

V

GDPR artikel
15

M.4

Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel
17

M.5

Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel
18

M.6

Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

FCH

V

GDPR artikel
20

M.7

Beslut om rätten till att göra invändningar

GDPRS

FCH

D

GDPR artikel
21

M.8

Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal

FCH

V

GDPR artikel
28 punkt 3

M.9

Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

GDPRS

V

GDPR artikel
33

42

Ersättare

GDPRS

DSO

D/V

Lagrum
och/eller
kommentar

D

GDPR artikel
12 punkt 5

23. Ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020-07-01) (lag har upphört)
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum
och/eller
kommentar

Förvaltningschefens vidaredelegering
NO.1

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i kommunen, i den mån
beslutanderätt enligt denna delegationsordning delegerats till förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde

FCH

D

7 kap. 6 § KL

Beslut under handläggningen
NO.2

Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis obefogade klagomål

MHI

FCH

D

NO.3

Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp
till prövning

MHI

FCH

D

20 § andra
stycket FL

NO.4

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka personligen vid
handläggningen av ett ärende

MHI

FCH

D

14 § första
stycket FL

NO.5

Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag inte längre får medverka
i ärendet

MHI

FCH

D

14 § andra
stycket FL

NO.6

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig
fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket FL

MHI

FCH

D

15 § första
stycket FL

NO.7

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en fullmakt
med det innehåll som framgår av 15 § första stycket FL

MHI

FCH

D

15 § andra
stycket FL

NO.8

Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren

MHI

FCH

D

21 § FL

MHI

FCH

D

5§

Upplysningar och tillträde
NO.9

43

Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen

NO.10 Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, områden och entréer som avses i 3 § för
att utöva tillsynen.

MHI

FCH

D

5§

NO.11 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs för genomförande av
åtgärder enligt lagens 5 § .

MHI

FCH

D

6§

Förelägganden och förbud
N.12

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och anslutande
föreskrifter för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Sådant
föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 50 000 kr

FCH

D

7 och 8 §§

N.13

Beslut om föreläggande om stängning av serveringsställe för viss tidsperiod eller tills
vidare. Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 20 000
kr.

FCH

D

7 och 8 §§

N.14

Beslut om föreläggande om stängning av viss del av serveringsställe för viss tidsperiod
eller tills vidare. Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
50 000 kr.

FCH

D

7 och 8 §§

N.15

Beslut om föreläggande om stängning av hela eller del av serveringsställe under vissa
tider på dygnet. Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
50 000 kr.

FCH

D

7 och 8 §§

7 § tredje
stycket

NO.16 Beslut om förordnande att ett föreläggande ska börja gälla vid en annan tidpunkt än den
som anges i 7 § tredje stycket

MHI

FCH

D

NO.17 Återkallelse av ett föreläggande som meddelats med stöd av delegering.

MHI

FCH

D

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud
NO.18 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

MHI

Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av delegatens beslut.
NO.19 Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av delegatens beslut.
44

MHI

D

6 § lagen
(1985:206) om
viten

NO.20 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som
anges i 36–39 §§ FL

MHI

FCH

D

36–39 §§ FL

NO.21 Beslut att avvisa överklagande av beslut som för sent inkommet enligt vad som anges i 45
§ första stycket andra meningen FL

MHI

FCH

D

45 § första
stycket andra
meningen FL

45
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(11)

2021-10-19
Dnr MSN.2021.2

Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Mark- och miljödomstolen
2021-09-29
Protokoll - Återtagande av överklagan gällande bygglov för skärmtak på balkonger
Vildvinet 2.
Protokoll - Återtagande av överklagan gällande bygglov för påbyggnad Vildvinet 2.
Protokoll - Återtagande av överklagan gällande bygglov för fasadändring Vildvinen 2.

Utdragsbestyrkande

Sid 1 (1)
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

PROTOKOLL
2021-09-29
Handläggning i
parternas utevaro

Aktbilaga 26
Målnr P 5612-21

RÄTTEN
Tf. rådmannen Anna Hagstad
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Kristin Urdal
PARTER
Klagande
Centrumbolaget Vinterklasen AB
c/o Åke Holmström
Vallsundsvägen 205
613 36 Oxelösund
Motpart
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
ÖVERKLAGAT BESLUT
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommuns beslut 2021-07-23,
diarienr 403-2932-2021
SAKEN
Bygglov för skärmtak på balkonger på fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds
kommun; nu fråga om avskrivning
___________________
Det antecknas att Centrumbolaget Vinterklasen AB har återkallat sitt överklagande.
Mark- och miljödomstolen meddelar följande
SLUTLIGA BESLUT
Mark- och miljödomstolen avskriver målet.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-11)
Överklagande senast den 20 oktober 2021.
Kristin Urdal
Protokollet uppvisat/
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

Bilaga 1

Hur man överklagar

MMD-11

_________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista
datum för överklagande finns på sista sidan i
beslutet.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

Anvisningar för överklagande MMD-11 - Slutligt beslut • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och
varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande
(läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och
telefonnummer.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att mark- och miljödomstolen
dömt rätt.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar
du på första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.

Sida 1 av 1
www.domstol.se

Sid 1 (1)
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

PROTOKOLL
2021-09-29
Handläggning i
parternas utevaro

Aktbilaga 38
Målnr P 4627-21

RÄTTEN
Tf. rådmannen Anna Hagstad
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Kristin Urdal
PARTER
Klagande
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Motpart
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2021-06-15, diarienr 403-2606-2021
SAKEN
Bygglov för påbyggnad av fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun; nu fråga
om avskrivning
___________________
Det antecknas att Centrumbolaget Vinterklasen AB har återkallat sitt överklagande.
Mark- och miljödomstolen meddelar följande
SLUTLIGA BESLUT
Mark- och miljödomstolen avskriver målet.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-11)
Överklagande senast den 20 oktober 2021.
Kristin Urdal
Protokollet uppvisat/

Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 40
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

Bilaga 1

Hur man överklagar

MMD-11

_________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista
datum för överklagande finns på sista sidan i
beslutet.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

Anvisningar för överklagande MMD-11 - Slutligt beslut • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och
varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande
(läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och
telefonnummer.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att mark- och miljödomstolen
dömt rätt.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar
du på första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.

Sida 1 av 1
www.domstol.se

Sid 1 (1)
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

PROTOKOLL
2021-09-29
Handläggning i
parternas utevaro

Aktbilaga 26
Målnr P 5615-21

RÄTTEN
Tf. rådmannen Anna Hagstad
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Kristin Urdal
PARTER
Klagande
Centrumbolaget Vinterklasen AB
c/o Åke Holmström
Vallsundsvägen 205
613 36 Oxelösund
Motpart
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
ÖVERKLAGAT BESLUT
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommuns beslut 2021-07-23,
diarienr 403-2933-2021
SAKEN
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds
kommun; nu fråga om avskrivning
___________________
Det antecknas att Centrumbolaget Vinterklasen AB har återkallat sitt överklagande.
Mark- och miljödomstolen meddelar följande
SLUTLIGA BESLUT
Mark- och miljödomstolen avskriver målet.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-11)
Överklagande senast den 20 oktober 2021.
Kristin Urdal
Protokollet uppvisat/
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

Bilaga 1

Hur man överklagar

MMD-11

_________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista
datum för överklagande finns på sista sidan i
beslutet.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

Anvisningar för överklagande MMD-11 - Slutligt beslut • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och
varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande
(läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och
telefonnummer.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att mark- och miljödomstolen
dömt rätt.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar
du på första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.

Sida 1 av 1
www.domstol.se

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(12)

2021-10-19
Dnr MSN.2021.3

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

Rebecka Lundgren

Stephanie
Strömberg

Andreas Edhag

Annelie Alfredsson
Mattias Ryman

Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Rivsningslov och startbesked
Startbesked
Slutbesked
Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avskrivning
Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Rivningslov
Startbesked
Beslut om sanktionsavgift
Beslut om risk- och erfarenhetsklassning
Beslut registering livsmedelsanläggning
Yttrande alkolholtillstånd
Saneringsintyg fartyg
Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelser
Inventering av avloppsanläggning

Utdragsbestyrkande

September

September

September

September

September
September
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Johan Rubin

Nils Erik Selin

2021-10-19

Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport
Ansökan om utdömande av vite
Bygglov och startbesked
Beslut om ny KA
Förlängning av handläggningstid
Föreläggning om komplettering
Remissvar av förslag på ny föreskrift
Slutbesked

Utdragsbestyrkande

September

September

BALANSLISTA MSN

1 (1)

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2021-10-19
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

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2020-03-18 § 25

Skriftlig redovisning varje kvartal

B

Varje kvartal
2022

Uppdrag att utreda och ta fram andra
alternativ än dagens blomsterplantering till
välkommen-skylten
Revidering av Bygg Varsamt

B

Q4 2021

B

Q4 2021

Kontinuerlig uppföljning

MI

Välkommen-skylten hamnbron

Johan Rubin

2020-05-25 §

Bygg Varsamt

Nisse

2020-09-29 § 82

Transporter

Nisse

Årlig redovisning

VA

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-305 34 (fax)

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

Org.nr
212000-0324

