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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning

Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8 Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar detaljplaneförslaget med tillhörande
handlingar på granskning

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB och
fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute på samråd i februari 2022.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden. Byggrätten
inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd på 6 meter. Det
möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta fastighetsstorlek på 950
kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen 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. Infarter till tomterna har i de fall det varit
möjligt styrts bort från vägen till badet och ska ordnas mot rundslingan. Detta styrs genom
utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till
Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på kommunens
fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka parkeringarna. I förslaget finns
möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser vilket bedöms vara tillräckligt för att
säkerställa en god tillgänglighet till badplatsen.

Den nya tillfartsvägen runt området föreslås ha enskilt huvudmannaskap likt övriga vägar i
området men parkeringen med tillhörande väg föreslås nu ha kommunalt
huvudmannaskap. Detta är en ändring efter samrådet och är tänkt att säkerställa
kommunens handlingsfrihet på kommunens mark rörande parkering tillhörande badet.

Under samrådet inkom ett tiotal synpunkter som i huvudsak berörde tomtstorlek, byggrätt
och parkeringsplatser för badgäster. Eftersom angränsande detaljplan har samma byggrätt
och snarlik tillåten minsta tomtstorlek föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att detta ligger kvar även i granskningen. Vissa ytterligare begränsningar av markens
bebyggande föreslås för att bättre anpassa bebyggelsen till topografin och naturvärden.
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3. Ärendet

Översiktskarta med planområdets placering markerad.

Till vänster ses planområdet med flygfoto från 2021. Plangräns i orange och fastighetsgräns i grönt. Kommunen
äger befintlig väg inom planområdet fram till badet. Utanför planområdet är ägarskapet delat men vägen sköts
av Brannäs Vivesta Vägsamfällighet. Till höger ses utsnitt ur plankartan Runt området finns allmän plats med
antingen enskilt eller kommunalt huvudmannaskap (grått). Centralt kvartersmark för bostäder (gult). I mitten
syns korsmark där endast komplementbyggnad får placeras. Marklov krävs där även för fällning av träd.
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Ändringar efter samrådet

Utifrån de synpunkter som kom in under medborgardialogen har planbeskrivningen
kompletterats och reviderats avseende bland annat dagvatten, kulturmiljö och buller. Minsta
tillåtna tomtstorlek har ändrats till 950 från 1000 för att ge mer flexibilitet samtidigt som
antalet tomter blir detsamma.

Den del av Vivestavägen som ligger på kommunens mark föreslås nu ha kommunalt
huvudmannaskap vilket ger Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Gatuenhet
handlingsutrymme att göra förbättringar på vägen och skapa nya parkeringar. Den nya
vägen runt kvarteret föreslås även i fortsättningen ha enskilt huvudmannaskap.

Detaljplanen har också kompletterats med tydligare krav på att bebyggelse ska anpassas
till topografin och mer natur har skyddats jämfört med tidigare då naturen på kullen är en
viktig del av landskapsbilden.

Medborgardialog

Under februari var detaljplanen ute på samråd och ett tiotal yttranden kom in från
myndigheter, grannar och föreningar. Utöver vad som presenterades i sammanfattningen
yttrade sig Brannäs Vivesta vägsamfällighet över huvudmannaskapet på vägen. De
framförde att kommunen bör ta över huvudmannaskapet på hela Vivestavägen med
anledning av ökad permanentning och kommunalt övertagande av badet. I denna
detaljplan hanteras bara gatumark inom planområdet (vilken ändras till kommunalt
huvudmannaskap på befintlig väg och tillkommande parkering samt enskilt på
nytillkomande väg). Det kan dock bli en fråga för nämnden att hantera på längre sikt om
permanentningen av norra kusten fortsätter.

Det inkom också ett antal synpunkter på mängden parkeringar där förvaltningens svar är
att det inte går att utesluta att antalet parkeringar enstaka dagar inte är tillräckligt. Det
måste dock vägas mot att iordningställa ett mycket stort antal parkeringar som brukas
enstaka dagar och övrig tid står tomma. Det senare innebär större kostnader och större
ingrepp i naturen. En enligt förvaltningen mer rimlig hållning är att om parkeringen blir full
hänvisas till övriga kommunala badplatser.

Utredningar

Naturvärdesinventering

En Naturvärdesinventering har tagits fram för hela Vivesta 1:15. De största naturvärdena
återfinns i det norra området som nu inte ingår i planområdet. Inom planområdet finns dock
ett par särskilt utpekade träd, där det ena har den rödlistade arten Tallticka på sig. De två
träden är inmätta och försedda med skyddsbestämmelser i plankartan.

Översiktlig marksondering

För att klargöra förutsättnignarna för grundläggning har en översiktlig marksondering gjorts.
Denna visar att det i huvudsak går bra att grundlägga utan någon grundförstärkning.

Antikvarisk konsekvensanalys

Under samrådet yttrade sig Länsstyrelsen med flera om planens anpassning till
omkringliggande bebyggelse och ansåg att planförslaget skulle arbetas om och ”anpassas
bättre till omgivningen” i enlighet med PBL 2 kap 6 §. Exploatören har låtit ta fram ett
antikvariskt utlåtande där slutsatsen är att tillskottet i huvudsak bör vara acceptabelt utifrån
nämnda lagparagraf. Utlåtandet har föranlett en viss revidering av skyddet av träd och gjort
att fler träd skyddas jämfört med samrådsförslaget för att minska påverkan på
landskapsbilden. Anpassning till terrängen är ett viktigt inslag i närområdet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)
Plankarta (daterad 2022-06-03)
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MSF Plan (för åtgärd)
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Upp9ifter om mundkartan 

Ajourförd och kompletterad 2021 

av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Oxelösunds kommun. 

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630 

Höjdsystem RH 2000 

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D 

11 lustartionskarta 
som visar ett 
exempel på hur 
byggnader kan 
placeras inom 
området. 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 
hela planområdet. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
--·-

-+-+-

Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
Sekundär egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 

GATA Lokalgata 

Kvartersmark 

B Bostäder 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 
Huvudmannaskap 

a, Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen. 

Upphävande av strandskydd 

a, Strandskyddet är upphävt. . 

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖR 
KVARTERSMARK 
Begränsning av markens utnyttjande 

l • . • . • . • . • . • . • J Marken får inte förses med byggnad 

f • • • • • I Marken får endast förses med komplementbyggnad 

Fastighetsstorlek 

d Minsta fastighetsstorlek är 950 m' 

Höjd på byggnadsverk 

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 6 meter och för 
komplementbyggnad 4,5 meter. 

Markens anordnande och vegetation 

n, 

n, 

Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej 
asfalteras. 
Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras. 
Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk 
Markens höjd får inte ändras 

Stängsel, utfart och annan utgång 

� 0 · 0 � In och utfart får inte finnas 

Takvinkel 
o, 
o, 

Minsta takvinkel är 14 grader 
Största takvinkel är 30 grader 

Upphävande av strandskydd 

a, 

Utformning 

f, 
f, 
f, 

Utförande 
b, 
b, 

Utnyttjandegrad 

e, 
e, 

Ändrad lovplikt 

a, 

Strandskyddet är upphävt. . 

Endast friliggande villor. 
Fasader ska vara av trä. 
Tak ska utformas som sadeltak. 

Källare får inte finnas 
Byggnadernas placering ska anpassas efter tomtens naturliga 
topografi och terräng. Sprängning, schaktning och fyllning ska så 
långt som möjligt undvikas för att bevara områdets karaktär. 
Sprängning, schaktning och fyllning är inte tillåtet annat än i nära 
anslutning till planerad byggnad, för att möjliggöra infart till planerad 
byggnad samt vid nedgrävning av ledningar 

Största byggnadsarea är 130 m' per fastighet för huvudbyggnad. 
Största byggnadsarea är 50 m' per fastighet för 
komplementbyggnader. 

Marklov krävs även för fällning av träd. 

Genomförandetid 
Genomföradetiden är 10 år. 

Inom skrafferat område är strandskyddet upphävt. 

Till planen hör: 
D Planbeskrivning 
D Samrådsredogörelse 
D Fastighetsförteckning 

□ 

□ 

□ 

□ 

Detaljplan för Vivesta 1 : 15 med flera 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Planbeskrivning 
som tillhör detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15, 
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.  
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglagen 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration ovan. 
Plankartan är upprättad enligt Plan- och bygglagen 2010:900 (SFS:2017:761), BFS 
2014:5.  
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1 INLEDNING 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelse mellan 
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. 
Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna med hänsyn till topografin och att 
värdefulla naturvärden och träd bevaras. Tomterna ska tydligt gestaltas så att de inte 
ger upphov till en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.   
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.  
- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan. 

Parkeringar till badet blir möjligt inom gatumark. 
- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande 

bebyggelse.  
- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga 

naturvärden.  

Planhandlingar 
• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser, samt Illustration  

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Utredningar 
• Naturvärdesinventering, daterad 2020-06-16 

• Översiktlig marksondering, daterad 2020-06-11 

Bakgrund 
Fastighetsägarna begärde under 2019 planbesked på området Vivesta 1:15 för att 
möjliggöra för cirka 30 bostäder (villor och radhus) samt tillskapa ett antal båtplatser. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-01-22, enligt 
ansökan. 
 
I november 2020 överlämnades samrådsförslaget till nämnden för beslut. Nämnden 
återremitterade ärendet då man bland annat ansåg att exploateringen i förslaget var för 
tät och för stor i förhållande till omgivande fritidshusbebyggelse, samt att förslaget 
gjorde intrång på badet och strandkaféet. Utifrån nämndens synpunkter har Vivesta 
Udde AB arbetat fram ett nytt förslag till detaljplan, i samarbete med Carlstedt 
Arkitekter AB i Nyköping.   
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2 PLANDATA 
Planområdets läge och avgränsning 
Det aktuella planområdet ligger i norra delen av Oxelösund inom Vivesta-området, cirka 
3 km nordväst om Oxelösunds centrum.  
Planområdet är cirka 12 000 kvadratmeter (1,2 hektar) stort.  

 
Området gränsar i öster till Granlidens sommarstugeförening (Vivesta 1:6), i väster 
Basttorps sommarstugeförening Vivesta 1:24 och Oxelösunds kommun genom 
fastigheten Aspa 2:8.  

Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av privatägda fastigheten Vivesta 1:15 och del av 
kommunägda fastigheten Aspa 2:8. 

Orienteringskarta 
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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. 
 
Då Oxelösunds kommun har en begränsad landyta med viktiga natur- och friluftsvärden 
krävs att en stor del av nybyggnationen sker genom förtätning av befintliga 
bebyggelseområden. Detta gäller vid nybyggnation av bostäder, näringsliv och service. 
Denna förtätning av befintliga bebyggelseområden bör genomföras så hållbart som 
möjligt. 
 
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är: 
 
Vivesta (sidan 13) 
- Området utvecklas till ett kombinerat 

bostads och rekreationsområde. 
- Viktiga natur- och kulturvärden 

bevaras och förstärks i samklang 
med bebyggelse.  

- Vid nybyggnation eftersträvas 
permanentboende i form av 
enbostadshus och radhus. 

- Nybyggnation behandlas i 
detaljplan. 

- En framtida sträckning av 
infrastruktur mellan Vivesta och 
centrum är en viktig länk för 
områdets utveckling. 

Brasstorp – Granliden (sidan 17) 
- Området utvecklas till ett kombinerat 

bostads- och rekreationsområde 
med fritids- och permanentboende. 

- Viktiga natur- och kulturvärden 
bevaras och förstärks i samklang 
med bebyggelse. 

- Vid nybyggnation eftersträvas 
permanentboende. 

- Nybyggnation behandlas i detaljplan. 
- En framtida sträckning av 

infrastruktur mellan Vivestavägen 
och centrum är en viktig länk för 
områdets utveckling. 

 
 
Som bilaga till översiksplanenen finns Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö, i denna 
anges för Vivesta 

 
 
Klimatanpassning – Översvämning 
Oxelösunds klimatutmaningar utgörs främst av havsnivåhöjning, skyfall och 
översvämningar. Detta på grund av kommunens geografiska kustläge samt vissa 
låglänta markpartier. Klimatfrågan ska beaktas inom samtliga beslutsnivåer i 
samhällsplaneringen då denna är en förutsättning för Oxelösunds fortsatta tillväxt. 
Nybyggnation och utveckling ska anpassas till rådande klimatutmaningar. 
 
Området för detaljplanen Vivesta 1:15 redovisas inte inom riskområdet för höjningar av 
havsnivåer eller översvämningar utifrån skyfall.  
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Gällande detaljplan  
Följande detaljplaner gäller inom samt i anslutning till planområdet.  
 
Detaljplan Vivesta 1:15 med flera (0481-P05/1), vann laga kraft 2005. Detaljplanen 
reglerar området för camping, husvagnsuppställning och gäststugor, småbåtsbryggor, 
Vivestabadet och strandcaféet, samt en bostadstomt.  
 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom det nu aktuella planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför. Det 
betyder att de norra delarna fortsätter gälla oförändrat för badet, naturområde, 
samlings- och konferenslokaler samt bostaden, medan de södra delar ersätts med ny 
detaljplan för bostäder.  

Angränsande detaljplan 
Detaljplan för Granliden, Aspa 1:6 med flera (0481-P16/1), vann laga kraft 2016.  
Detaljplanen omfattar fritidshusbebyggelse av lantlig småhuskaraktär, med stor 
anpassning till terrängens förutsättningar. Planområdet består till stor del av ett 
befintligt fritidshusområde med friliggande hus i en våning. Husen är placerade med 
hänsyn till naturen vilket är en del av områdets karaktär. På många av tomterna finns 
mindre hus med träfasader. Många av dessa används för närvarande endast under 
sommarhalvåret.  
 
Detaljplanen tillåter friliggande bostadsbebyggelse upp till 130 kvadratmeter för 
huvudbyggnad samt 50 kvadratmeter för komplementbyggnad. Högsta byggnadshöjd 
är 3,5 meter (undantaget suterrängvåning), taklutning ska vara mellan 14-30 grader.  
Detaljplanen fortsätter gälla i sin helhet, utan ändringar.  

Program för planområdet 
Ett planprogram för området upprättades under 2000, vilket senare låg till grunden för 
gällande detaljplan. Planprogrammet ses idag ha spelat ut sin roll i utvecklingen av 
området då ny översiktsplan har arbetats fram som tydligt beskriver intentionen med 
området.  

Riksintressen 
Ett riksintresse innebär att mark- eller vattenområden långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets utpekade värden. Riksintressen skyddas enligt 3 
kap. och 4 kap. Miljöbalken. Planområdet hamnar inom följande riksintressen, samt att 
det finns ett Natura 2000-område inom 500 meter från området.  
 
Högexploaterad kust 
Oxelösunds kommun berörs av 4 kap. 4 § Miljöbalken, vilket innebär att ny 
fritidsbebyggelse endast får uppföras i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
I vissa fall får ytterligare fritidsbebyggelse uppföras, men då framför allt sådan som 
tillgodoser friluftslivets behov eller enkel fritidsbebyggelse nära tätortsregioner.  
 
Yrkesfiske 
Enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för 
yrkesfisket eller för vattenbruk skyddas mot åtgärder som försvårar bedrivandet av 
näringen. Oxelösunds kommun beaktar riksintressen för yrkesfiskehamnar samt 
yrkesfiske, genom att bevara hamnarnas funktion samt lyfta fram vikten av yrkesfisket i 
kommunen.  
 
Strandstuviken 
Strax 400 meter norr om planområdet i Nyköpings kommun finns Strandstuvikens 
naturreservat. Det omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar i 
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västra delen av havsfjärden Örsbaken och har ett rikt fågelliv, särskilt under 
häckningsperioderna vår och höst. Planerad byggnation inom planområdet bedöms inte 
kunna påverka reservatet negativt.  
Länsstyrelsen arbetar just nu (under 2022) med ett uppdrag att föreslå nya marina 
fågelområden till Natura 2000-nätverket, vilket omfattar Strandstuviken. I materialet 
som är ute på remiss mellan 13 maj – 27 juni 2022 föreslås en utökning av befintligt 
Natura 2000-område. Utvidgningen föreslår ett tillägg i vattenytor och området kommer 
då sträcka sig till strandlinjen inom fastigheten Vivesta 1:15, men fortfarande utanför 
planområdet. 
Natura 2000-områden innehar värdefull natur och grundar sig på krav från EU:s 
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla Natura 2000-områden är klassade som 
riksintressen och ingrepp är endast tillåtet om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Syftet med Natura 2000-områden är att upprätthålla en så 
kallad gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper, vilket bidrar till den biologiska 
mångfalden och motverkar att arter utrotas och att dess livsmiljöer förstörs. Vid 
bedömning om eventuellt ingrepp ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas enligt 4 kap. Miljöbalken.  

Strandskydd 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalken 100 meter från strandlinjen. I och med 
framtagandet av gällande detaljplan för området upphävdes strandskyddet inom vissa 
områden enligt beslut från Länsstyrelsen 2003-05-20 (Dnr 521-3723-202, 81-4-010).  
Strandskyddet är i gällande detaljplan upphävt inom kvartersmark för bostad (B), 
samlings- och konferenslokaler, kiosk och serveringslokaler, hotellstugor (CH) samt 
gäststugor (O). Även för Hamnområde för småbåtar (TH) och vattenområde för bryggor 
(WB) är strandskyddet upphävt i samma beslut.  
 
När en ny detaljplan tas fram ska frågan om upphävandes prövas på nytt. Upphävande 
av strandskyddat område i denna detaljplan görs inom mycket begränsad del med 
utgångspunkten att området redan är ianspråktaget och har bland annat används som 
parkering till badet, samt uppställning av husbilar. Läs mer i kapitel 5 Planförslag. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått undersökning om betydande 
miljöpåverkan med Länsstyrelsen i november 2019. Ett genomförande av planen 
bedömdes då innebära en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför tas fram, främst utifrån att man inom 
detaljplanen då vill möjliggöra för en småbåtshamn (likt i gällande detaljplan).  
 
Sedan dess har omfattningen av planen minskats och inget vattenområde berörs av 
planändringen. Det äldre Vivesta Strandcafé tas inte med i den nya planen, varpå 
frågorna om dennes kulturhistoriska värde inte är en fråga i planarbetet.  
 
Omständigheter som talar emot betydande miljöpåverkan: 
- Planens minskade omfattning, som inte längre omfattar strandcafé eller 

småbåtshamn. Den aktuella planens omfattning är till störst del utanför 
strandskyddat område. 

- Påverkan på landskapsbilden minskas då föreslagen bebyggelse minskats, samt 
planeras de tillkommande byggnaderna att gestaltas på likande sätt som 
omkringliggande fritidshusbebyggelse.  

- Planområdets läge, med tillgång till befintlig infrastruktur.  
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Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan: 
- Avståndet till närmsta busshållplats är lite dryg 2 km. Bebyggelse i ett externt läge 

innebär risk för ett högt bilberoende. Dock anses ett tillskott på 7 villor inte tillskapa 
någon betydande ökning av utsläpp.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte leder till någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte upprättas. Ny undersökning om betydande miljöpåverkan har inte samråtts 
med Länsstyrelsen innan ordinarie samråd. I Länsstyrelsens samrådsyttrande har 
ingen avvikande mening framförts. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Området idag 
Området består till stor del av redan ianspråktagen mark, i form av husvagns-
uppställningen med tillhörande byggnader för toaletter, dusch och gemensamma 
utrymmen. Stora delar av område används på sommaren som parkering av gäster till 
den kommunala badplatsen som finns i nära anslutning till området . Badet ligger i den 
delen av området där den ursprungliga detaljplanen skall fortsätta gälla.  
 
Vivesta Strandcafé från 30-talet, har haft ett social-historiskt värde som samlingspunkt i 
området. Allteftersom standarden på fritidshusen har ökat har samlingslokalens 
betydelse minskat under de senaste 30 åren och har inte haft någon större funktion för 
området under senare år. Den gemensamma båtbryggan samt de centrala 
byggnationerna har förfallit. 

Områdets historia 
Vivesta camping och sommarstugeområde har växt fram som ett resultat av införandet 
av den lagstadgade semestern som infördes på 1930-talet. Stugorna placerades med 
omsorg till topografin och naturen. Genom att ofta uppföras på plintar minskades 
påverkan på platsen och vegetationen. Det var familjerna som själva byggde de mindre 
”sportstugorna” med enkla faciliteter. Badplatsen har varit en samlingspunkt för 
sommargästerna och välbesökt av både Oxelösundsbor och Nyköpingsbor. Med tiden 
uppkom ett behov av en samlingslokal för området, vilken då uppfördes. 
 
Sommarstugeområdet och badet binds samman av stigar mellan bebyggelsen. 
Området har i sin helhet en viktig del i historien med sin berättelse om reformer under 
industrialiseringen där arbetarna fick det bättre ställt och semester. Bebyggelsens 
karaktär i funktion, skala och placeringen i landskapet har stort samhällshistoriskt 
värde.   
 
Kulturhistorisk områdesbeskrivning  
Under 2016 lät kommunen upprätta en bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning, som 
utgjorde underlag i framtagandet av den nya översiktsplanen. Området 
Brasstorp/Vivesta/Aspö (sida 49-51) beskrivs ha flera bevarandevärden. Utöver Aspa 
och Brasstorps gårdar och strandscafét har sommarstugeområdets anpassningar till 
naturliga topografi ett stort värde som i största möjliga mån bör behållas. Befintlig 
bebyggelse beskrivs vara uppförda mellan 1920–1960-talet med träfasader och 
varierande takmaterial, ofta med sadeltak men även andra takkonstruktioner finns i 
området (så som pulpettak). Ställningstaganden gjordes utifrån denna och skrevs in i 
översiktsplanen. (se kapitel 3 Tidigare ställningstaganden.) 

Service 
Området ligger i centralortens utkant. Närmaste skola med cykel är Ramdalen (ca 2,7 
km) och med bil Oxelöskolan (3,3 km) i centrum. Till Peterslundsskolan är det cirka 4 
km, till närmaste förskola ca 2 km och till butik ca 2,5 km.  
 
Friytor 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Därav är möjligheterna att i 
framtiden nyttja badet och kringliggande naturområden av stor vikt.  
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Gator och trafik 
Området nås från Vivestavägen, som idag slutar vid befintlig vändslinga. Ner till 
strandcafébyggnaden, badet och befintlig outnyttjad byggrätt går sedan 
Niclaslundsvägen. Via parkeringsytan närmast badet fortsätter Backstugegränd som 
utgör angöring till ett antal fastigheter. Vägarna tillsammans försörjer även ett antal 
fastigheter utanför planområdet. Vägarna utgörs idag av enskilt väghållaransvar, 
genom gemensamhetsanläggning.  
 
Parkering 
Trafiken i området ökar under sommarhalvåret när besökare flitigt besöker badet. 
Parkeringsplatser finns idag vid badet samt längs Vivestavägen vid 
husvagnsuppställningsplatserna. Delar av Vivesta 1:15 används som parkering 
sommartid, av badgäster. Exakt antal befintliga platser är svårt att beräkna, men 
uppskattas till cirka 60. Under varma dagar kan det dock förekomma att antalet 
besökare till badet är betydligt fler och parkering sker på andra platser.  
 
Hållbara resor 
Närmaste busshållplats finns idag ca 2 kilometer från området. Enligt Region 
Södermanland finns det idag inte möjlighet att försörja området med kollektivtrafik, då 
området främst har besökare under sommartid. Badgäster och andra sommargäster 
utgör inte tillräckligt underlag för att förse området med buss, inte heller under 
sommarhalvåret. Vilka förutsättningar som finns i framtiden har inte kunnat förutses vid 
framtagandet av detaljplanen.  
 
Att välja gång eller cykel som transportalternativ före bilen och andra motordrivna 
fordon är fördelaktigt utifrån den egna hälsan, för miljön samt att dessa 
transportalternativ tar mindre plats i 
gaturummet. Cykelväg saknas på 
Vivestavägen. På Sundsörsvägen (800 
meter från planområdet) och från 
Brannäsvägen (600 meter) finns 
cykelväg in mot centrum. 
 
Mark och vegetation 
Området är kuperat med i huvudsak 
omväxlande partier med gräsmatta 
respektive dominerande tall- och 
blandskog (på både plattare mark och på 
kullar). Morän, Urberg och Glacial lera i 
ungefär lika delar, ej sluttande lera vid 
byggnader. Den naturliga topografin bör i 
största möjliga mån behållas. 
 
En naturvärdesinventering har tagits 
fram för hela fastigheten Vivesta 1:15, planområdet omfattar en del av denna. 
Inventeringen fastställer att området domineras av ett glest trädskikt av relativt 
likåldriga högväxta tallar. Inom planområdet finns två träd särskilt utpekade, ett träd 
som värdefullt (5 Tall) och ett annat som skyddsvärt (6 Tall). På den skyddsvärda tallen 
finns Tallticka som är rödlistad, nära hotad signalart, varför det är önskvärt att träden 
här i största möjliga mån bör sparas.  
 
Inom streckat område mellan 5 Tall och 6 tall finns även grupper av träd som är nära 
att uppnå klassificeringen för värdefulla träd. Inom det streckade området 

Bildklipp från Naturvärdesinventeringen, sida 9.  
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rekommenderas därför att i möjlig mån bevara träd med varierande ålder för att erhålla 
ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet, biologisk mångfald och 
rekreationsvärde.  
 
Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga 
inslag i landskapet som bidrar till biologisk 
mångfald. Det rekommenderas därför att 
samtliga eller så många som möjligt av 
träden sparas inom området. 
 
Geotekniska förhållanden 
Området består av berg i dagen eller ett 
tunt humuslager och morän. Föreslagen 
byggnation bedöms genomförbar utan 
grundförstärkning.  
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
området. Om fornfynd eller fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas 
vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen 
och dess närmaste omgivning. Anmälan 
ska omedelbart göras enligt Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 5§, till Länsstyrelsen. 

Miljökvalitetsnormer vatten 
Miljökvalitetsnormer används inom 
vattenförvaltning för att vid en viss 
tidpunkt uppnå kvalitet i vattenstatus. 
Vattendrag ska nå god ekologisk och 
kemisk status för att förbättra miljön. 
Enligt EU-direktiv får statusklasser 
inte försämras, varför hänsyn 
behöver tas vid nyproduktion.  
 
Aspafjärden kategoriseras i VISS 
som tillhörande Östergötlands och 
Stockholms skärgård (så kallat 
mellankustvatten). 
Vattenförekomsterna nedströms 
Aspafjärden bedöms inte beröras. 
Aspafjärden har måttlig ekologisk 
status (se Tabell 1). Kvalitetsfaktorn 
Växtplankton är klassad som måttlig 
och näringsämnen som måttlig eller 
dålig. Tillförsel av kväve till 
vattendrag sker främst från 
jordbruksmark, medan fosfor ofta följer med avloppsvatten. Aspafjärden uppnår ej god 
kemisk status på grund av att kvalitetsfaktorerna prioriterade ämnen PBDE och 
kvicksilver ej uppnår god status.  
 
För Aspafjärden är miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status 2027 samt God 
kemisk ytvattenstatus. Långväga atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE till 
mark och vatten har resulterat i att samtliga vattenförekomster i Sverige överskrider 
sina gränsvärden för PDBE och kvicksilver i fisk. Sverige har därför beslutat att göra ett 
nationellt undantag för dessa ämnen (Undantag, mindre strängt krav) då det bedöms 

Tabell 1. Statusklassning Aspafjärden (VISS, 2021b. Bromerade 
difenyletrar = PBDE 

Utskrift från SGUs kartvisare (2022-05-13) Jordarter 
1:25 000–1:100 000. Röd = Urberg. Gul/Orange 0= 
Glacial lera. Ljusblå = Sandig morän. Planområdet 
ungefärligt markerat med mörkblå linje. 
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vara tekniskt omöjligt att åtgärda i dagsläget. De nuvarande halterna av PDBE och 
kvicksilver får dock inte öka. 

Hälsa, risk och säkerhet 
 
Förorenad mark 
Med tanke på tidigare markanvändning i området bedöms det inte finns förorenad mark 
inom eller angränsande till planområdet. 
 
Radon 
Vid detaljerad undersökning och bedömning av radonsituationen vid planläggning eller i 
samband med nybyggnation delas marken in i hög-, normal- och lågradonmark. 
Radonkartläggning finns på kommunnivå och visar att det inom planområdet är 
normala (10-50 kBq/m³) halter. Radonhalten kan variera mycket inom relativt korta 
avstånd. Fastighetsägaren behöver vara medveten om risken och kontrollera 
radonhalten i befintlig byggnad samt vidta eventuella radonsänkande åtgärder. Nya 
byggnader bör uppföras på ett sätt som säkerställer att radonhalten inte överskrider 
gällande riktvärden i bostäder. 
 
Buller 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för trafikbuller vid bostäder (nyproduktion) 
som har fastställts av riksdagen (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, prop. 
1996/97:53). 

- Ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA utanför fasad och 30 dBA inomhus  
- Maximal ljudnivå högst 70 dBA på uteplats och 45 dBA inomhus nattetid 

 
Tillämpning av riktlinjerna ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiskt 
och miljömässigt rimligt. Några bullerstörningar föreligger inte finnas idag, då området 
ligger avsides och främst trafikeras av boende och badgäster. Den tunga trafik som 
trafikerar området är renhållningsfordon för sophämtning samt snöröjning. Inga 
fastigheter berörs i en sådan utsträckning att det påverkar möjligheterna att skapa goda 
boendemiljöer.  
 
Skyddsrum 
Området omfattas inte av kommunfullmäktiges beslutade kommunala 
skyddsrumsområde.  
 
Översvämning 
Någon risk för översvämning, erosion eller skred torde inte föreligga. Den risk som 
finns gäller stigande havsnivå, hanterats genom att ingen byggnation placeras på en 
lägre nivå än +2,5 m över 0-nivån i höjdsystemet RH 2000. (2019 hade kommunen ett 
medelvattenstånd på ca 10 cm över nollplanet). 

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Utbyggnad i området pågår för omkringliggande fastigheter. Oxelö Energi ansvarar för 
utbyggnaden även inom planområdet.  
 
El är utbyggt fram till planområdet och den nya byggnationen kan koppla på sig på det 
befintliga nätet. Omdragning av befintlig luftledning pågår. 
 
Fiber är framdraget till planområdet och servisledning regleras via markavtal eller 
nyttjanderättsavtal. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
På fastigheten Vivesta 1:15 södra del önskas 
skapa möjlighet för att uppföra 7 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, badet och 
husvagnsuppställningsplatserna samt ger 
möjlighet att bevara flera träd som pekats ut i 
naturinventeringen. 
 
Planförslaget innebär att: 
- Byggrätter för bostadsbebyggelse i sju 

fristående villor, á 130 m2 med en 
nockhöjd på 6 meter och taklutning 14-30 
grader.  

- Runt bebyggelsen anläggs ny lokalgata 
som även fungerar som tydlig 
avgränsning mot befintlig 
husvagnsuppställning, samt ger möjlighet 
till god framkomlighet för transporter och 
ev. framtida kollektivtrafik.  

- Nya parkeringsplatser för badet 
iordningställs längs med gatan, samt ny 
infart skapas till 
husvagnsuppställningsplatsen.  

Föreslagen struktur, bebyggelse  
Bostadsbebyggelse (B)  
Storleken på tillkommande bebyggelse har anpassats till befintliga byggrätter i 
angränsande detaljplan för Granliden, vilket ger en maximal byggrätt på 130 kvm 
huvudbyggnad och för komplementbyggnad 50 kvm. (e1 och e2). Den nya 
villabebyggelsen (f1) ska uppföras med träfasader (f2) och med en taklutning om minst 
14 grader (o1) och högst 30 grader (o2), samt utformas som sadeltak (f3).  
 
För att uppnå syftet att bevara 
småhuskaraktären samtidigt som 
områdets tillåts att utvecklas har högsta 
nockhöjd reglerats till 6 meter och 4,5 m 
för komplementbyggnader (h). Detta 
innebär i praktiken att en och en 
halvplans hus tillåts med en takhöjd om 
1,9 meter på vinden.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser  
Kvartersmarken för bostäder utgörs av en total yta om ca 7200 m2. Intentionen är att 
fastigheterna ska ha samma storlek som tillåts i angränsande detaljplan (minst 1000 
kvadratmeter). För att skapa en viss flexibilitet kring bildandet sätts dock minsta 
fastighetsstorlek till 950 kvadratmeter. Detta underlättar anpassning av de sju 
fastigheterna i förhållande till platsens naturvärden och topografin. 
 

Illustration över ny bebyggelse. 



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

15 

 
Mark och vegetation 
Viktigt för den tillkommande villabebyggelsen är att nyttja platsens naturliga 
förutsättningar så att utsikten och närheten till vattnet tas tillvara. Den nya bebyggelsen 
ska därför anpassas till befintlig topografi och naturvärden. Variationen mellan 
förutsättningarna för varje tomt är stor. Val av grundläggning och eventuella 
markingrepp behöver övervägas noga, därav har ett antal bestämmelser införts på 
plankartan. Förbud mot källare (b1) samt att byggnaders placering ska anpassas till 
tomtens naturliga topografi och terräng för att minimera ingreppen i marknivåerna och 
säkerställa karaktären. Schaktning och fyllning ska så långt som möjligt undvikas och 
är inte tillåtet annat än i nära anslutning till planerad byggnad eller för att möjliggöra 
infart till planerad byggnad samt nedgrävning av ledningar (b2).  
 
Inom området finns en samling av träd, till 
vilka hänsyn bör tas vid placeringen av 
hus. I naturvärdesinventering identifieras 
särskilt två värdefulla tallar inom tänkt 
område för nya bostäder. Dessa två träd 
skyddas genom bestämmelser på 
plankartan och tillkommande bebyggelse 
ska placeras för att minimera skada på 
dessa träd (n3- n4, sekundära 
egenskapsgränser). Mellan de skyddade 
träden krävs att anpassning sker utifrån 
platsens förutsättningar, därför finns ett 
korsmarksområde (sekundär 
egenskapsgräns) inritat mitt på planen som 
markerar en grupp av träd som behöver 
sparas för att långsiktigt säkra biotopen av 
tallar samt värna om områdets karaktär. 
Inom korsmarken krävs marklov för fällning 
av träd (a5) men det går att varsamt bygga 
komplementbyggnader. 
 
Norr och direkt sydväst om korsmarken är 
tomterna belägna på bergsknallar vars 
topografi är viktig för naturupplevelsen i 
området. Viktigt att tänka på är att bestämmelsen om att anpassa byggnaden till 
tomtens naturliga topografi kan försvåra tillgängligheten samt påverka byggnadernas 
höjd.  
 
Några allmänna platser för natur eller park igår inte i planförslaget.  
 
Upphävande av strandskydd  
Enligt gällande strandskyddslag 
återinträder strandskyddet 
automatiskt i en ny detaljplan och 
måste upphävas på nytt om ett 
sådant behov uppstår.  
Planområdets gräns hamnar ca 90 
meter från strandkanten, vilket medför att mindre del av planområdet berörs av 
strandskydd. Allmänhetens tillgänglighet genom fri passage påverkas inte av 
planförslaget genom att allmän plats säkerställs i form av lokalgata, mellan 
tillkommande bebyggelse och området för Natur i gällande plan. Endast ett mindre 
strandskyddat område utgörs av kvartersmark för bostäder. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom denna begränsade del av planområdet.  

Illustration över fastighetsarea samt byggbar mark inom varje 
fastighet (avstånd till fastighetsgräns 4,5 meter illustreras i 
bilden som streckade linjer och mörkgrön yta), samt byggrätter 
brunt (inkl. bygglovsbefriat, i grått). Skyddade träd illustreras 
med gröna cirklar. 
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Det skäl som ligger till grund för upphävandet är att området redan är ianspråktaget för 
campingplatsen till väster och badet i öster, samt kringliggande fritidshusbebyggelse. 
Ytan inom planområdet saknar därför betydelse för strandskyddets syfte. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom GATA (a2) och inom kvartersmark (a3, sekundär 
egenskapsgräns). Inom kvartersmark är hela ytan, cirka 150 kvadratmeter, försedd 
med prickmark och får inte bebyggas. 
 
Dagvatten  
Lokalt omhändertagande av dagvatten är att föredra, varför ytor för parkering inte får 
asfalteras på kvartersmark (n1). Vidare bör omhändertagande av dagvatten från 
byggnader samlas på respektive fastighet, för att inte minst kunna användas för 
bevattning under sommarhalvåret. Öppna diken mellan tomter och vägbana kan 
fördröja höga flöden vid stora mängder nederbörd.  
 
Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Dagvatten bedöms 
dock kunna omhändertas lokalt genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. 
Takavvattning kan ske till magasin (tunnor eller dylikt), inte minst som en 
dricksvattensbesparande åtgärd. Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett 
effektivt system för rening och fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av 
fastighetsarean får hårdgöras (n2), i detta inkluderar byggnadsarean (den plats som 
byggnaderna tar på marken). Syftet med begränsningen är fördröjning och infiltration 
av dagvatten.  
 
Planområdet ligger inom delavrinningsområde Aspafjärden vars ekologiska status 
bedöms som måttlig. Problemen består främst av tillförseln av näringsämnen. 
Tillkommande bebyggelse tros inte påverka Aspafjärden i någon större omfattning, då 
utbyggnaden är begränsad samt att bostäderna kommer anslutas till det kommunala 
VA-bolaget och inte ha enskilda avlopp.  

Föreslagen trafik, vägstruktur 
Planområdet nås via Vivestavägen som ansluter till Baravägen vid trafikplats 
Peterslund. Från Baravägen är det cirka 1,5 kilometer till planområdet. Vivestavägens 
standard bedöms som tillräcklig för att klara den framtida ökade trafikmängden som 
uppstår till följd av detaljplanen. I anslutning till fritidshusområdet Granliden finns det 
även en gång- och cykelväg till och från centrum.  
 
Mark inom fastigheten Aspa 2:8 som planläggs som allmän plats (gata) nyttjas som in- 
och utfartsväg av fastigheterna Vivesta 1:20-1:23. Framkomlighet till fastigheterna ska 
fortsatt vara möjligt och utformningen får inte påverka deras framkomlighet. Befintlig 
väg (Niclaslundsvägen) till badet och cafét lämnas i sin nuvarande dragning med 
dubbelriktad körning. Begränsning av in och utfartförbud har ritats in på plankartan för 
att säkerställa att möjligheterna till parkeringarna avsedda för badet inte riskerar hamna 
i konflikt med infarter. Vägsträckningen fram till badet utgörs av kommunalt 
huvudmannaskap för att säkerställa handlingsfrihet för kommunen. 
 
Vägområdet för lokalgatan har ritats med 10 meter bredd 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. Några 
bestämmelser om utformningen av gatan runt den tillkommande bebyggelsen finns inte 
då gatan är föreslås ha enskilt huvudmannaskap.  
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Parkering 
Parkering ska ordnas av fastighetsägare på egen tomt. Ny yta för parkering till badet 
föreslås på gatumark, som idag delvis utgörs av vändplanen. Behovet av vändplanen 
tros upphöra då den nya vägen runt bostadshusen kommer kunna ersätta och fungera 
som vändning för större fordon, så som sopbilar. För bilar kommer en mindre vändplan 
ordnas vid parkeringen närmast badet. Uppskattningsvis blir antalet parkeringsplatser 
vid badet cirka 60 efter planens genomförande, lika många som i nuläget. Under 
sommarhalvåret kan även gatuparkering vara aktuellt längsmed den nya 
vägdragningen, då antalet besökare till badet ökar vid vackert väder.  

Sociala frågor  
Tillgänglighet och trygghet  
Hela området är tillgängligt för människor med nedsätt rörlighet och 
orienteringsförmåga. Utformningen av gaturummen och den tydliga avgränsningen mot 
tomtmarken gör området enkelt att orientera sig i. Närheten mellan villabebyggelsen 
och badet medför viss ökad trygghet, då folk tenderar att vara hemma under dygnets 
mörka timmar och då möjliggör för att det finns uppsikt i området.   
 
Barnperspektivet  
Barnperspektivet ska uppmärksamma barnens bästa och försöker att ta hänsyn till 
barnens behov. Attraktiva grönområden och utemiljöer främjar barnens psykiska, 
sociala samt fysiska och motoriska utveckling. En varierad naturmiljö uppmuntrar till 
upptäckter, väcker fantasi och kreativitet samt ger utrymme för rika lekupplevelser. För 
att skapa förutsättningar för att barn ska känna sig attraherade av utomhusmiljön måste 
den fysiska miljön planeras utifrån barnets perspektiv.  
 
Trafiken utgör ofta det största hindret för barns rörelsefrihet, barn ska helst kunna röra 
sig självständigt mellan hem, skola, kompisar och aktiviteter. Ambitionen är att 
gaturummet inom området utformas så att fordon håller låga hastigheter. 
 
Hela området skapas med hänsyn till:  
1. Säkerhet och trygghet i hela området för barn.  
2. Barnens kan uppleva i naturen i närområdet.   
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Beslut om: 
Samråd februari 2022 
Granskning juni 2022 
Antagande november 2022 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 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. 
 
Lagrum 
Plankartan är upprättad enligt Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS:2017:761), samt 
Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Oxelösunds kommun är huvudman för allmän plats (gata) utmed Vivestavägen fram till 
badet. Kommunen är inte huvudman för allmän plats (gata) mellan nya 
bostadsbebyggelsen samt campingen (a1). Lantmäteriet utreder vilka som ska ingå 
genom en båtnadsutredning. För enskilt huvudmannaskap på allmän platsmark krävs 
särskilda skäl:  

• Kommunen har av tradition enskilt huvudmannaskap i liknande områden. Gamla 
fritidshusområden i Oxelösunds kommun har enskilt huvudmannaskap för väg, 
utan undantag och oavsett permanentningsgrad. Exempel på områden som har 
liknande karaktär med enskilt huvudmannaskap för väg är Jogersö, Danvik, 
Djursvik, Lastudden och Granliden. Det är alltså en fråga om lika behandling.  

• Planområdet bedöms under överskådlig tid ha fritidshuskaraktär trots förekomst 
av permanentboende. Området kan inte betraktas som tätortsnära då det ligger 
perifert och är relativt glesbebyggt. Den topografi och natur som omger och finns i 
nära anslutning till planområdet bedöms stärka fritidshuskaraktären. I sådana 
områden är även PBL-kommitténs bedömning att det bör vara enskilt 
huvudmannaskap (SOU 2005:77)  

 
Exploateringssamverkan 
Det är exploatören som ansvarar för iordningställande av allmänplats med enskilt 
huvudmannaskap, lokalgata med tillhörande diken. Tillika utbyggnad av kvartersmark 
för bostadsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark, så som lösningar för 
dagvattenhantering.  
 
Avtal (Exploateringsavtal, markupplåtelseavtal) 
Planens genomförande omfattar iordningsställande av privatägd kvartersmark, allmän 
plats för ny gata omfattas av enskilt huvudmannaskap. Något exploateringsavtal 
kommer utifrån detta inte upprättas mellan kommunen och exploatören för att reglera 
kostnader och genomförandet av detaljplanen.  
 
Utförande av anläggningar inom allmän platsmark och i anslutning till planområdet, 
inklusive projektering och upphandling, som föranleds av detaljplanen utförs av 
kommunen på exploatörens bekostnad. Återställande och andra liknande åtgärder 
utanför planområdet ska utföras i samband med berörda fastighetsägare.  
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Exploatören ska samverka med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar så 
att samordning sker avseende ledningsdragning och eventuella flyttar av ledningar. 
Exploatören bekostar samtliga anpassnings- och återställningsarbeten på intilliggande 
fastigheter till följd av bygg- och anläggningsarbeten, inom eller i anslutning till 
planområdet. 

Markupplåtelseavtal kommer krävas mellan fastighetsägare och Oxelö Energi för 
avsättning till ledningar för vatten och avlopp.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder för att tillskapa nya 
bostadsfastigheter. Avsikten med området är att bilda bostäder som ägs av enskilda.  

Förrättningen initieras och bekostas av exploatör. Ansökan sker till Lantmäteriet. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Det finns idag två servitut som berör fastigheterna Vivesta 1:15 samt Aspa 2:8. Vid 
kommande lantmäteriförrättning kommer dessa att behöva tas bort då de inte längre 
blir aktuella när vägen runt nya bebyggelsen blir allmän gata.  
Området för gata bör ingå i befintlig gemensamhetsanläggning för vägarna i området, 
Brannäs GA2. Andelar från Vivesta 1:15 förs över på de nya fastigheterna. 
Ledningsrätter och övriga rättigheter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för framtagandet av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Planavgift ska inte tas ut vid bygglov.  

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp, elnät, fiber och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet. 
Exploatören bekostar anslutning. Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, 
magasinering och fördröjning. 
 
Tekniska utredningar 
Översiktlig markundersökning –  
 
 Markförhållanden har sådan sammansättning och bärighet att en 

grundläggning utan grundförstärkning är helt möjlig. Grundläggning medelst 
platta på mark utföres på kapillärbrytande och dränerande lager om minst 15 
cm med överliggande cellplastisolering sedan det ytliga humuslagret har 
bortschaktats. Vid grundläggning med krypgrund bör humusjorden 
bortschaktas och plintar gjutes på frostfritt djup med en platta under plinten 
med sådan storlek, dimensionerad efter tillåtet grundtryck. Den översiktliga 
markundersökning bifogas i sin helhet. 
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7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Förenligt med översiktsplan och miljöbalken 
De aktuella förslaget till detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i 
detaljplanen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida 
mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning 
eller mot bevakning av riksintressen. 
 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
De nya bostäderna kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket inte borde 
medföra någon markant ökning av fosfor. Uppskattad trafikökning vid planens 
genomförande bedöms som mycket liten och bedöms därför inte medföra någon större 
risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning upprättades i april 2022 på 
uppdrag av fastighetsägaren. Den sammanfattade bedömningen var att den 
bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull ligger avgränsat från planområdet och det 
kulturhistoriska värdet påverkas inte nämnvärt av tillkommande bebyggelse. Däremot 
finns det viktiga miljöskapande komponenter och kvalitéer på platsen som behöver 
tillgodoses, främst för att skapa en bra relation till de områden som planen gränsar till 
mot nordost, ned mot badet. Bergsklacken och dess vegetation mot badet ses som en 
viktig sådan miljöskapande komponent som samspelar med slänten ned mot 
badplatsen och den glesa tallskogen. Att tillvarata landskapsbilden är viktigt för 
området i helhet. För att skydda den tallbevuxna bergsklacken behöver tillkommande 
bebyggelse anpassas till platsens värden med stor hänsyn till topografin och 
vegetationen på liknande sätt som gjordes när sommarstugeområdet uppfördes.  
 
Bedömningen är att det bebyggelsetillskott som planen presenterar i huvudsak bör vara 
acceptabelt betraktat från PBL 2 kap 6 §. I relation till området i stort innebär planen 
också en ganska liten exploatering. Områdets historiska karaktär består av mindre 
sommarstugor men det finns även ett flertal hus som i storlek och höjd 
överensstämmer med den bebyggelse som planeras i planen. Mot söder och mot öster 
gränsar exempelvis planområdet till bebyggelse som i likhet med planförslaget har 
liknande höjder och storlek. Mot norr gränsar dock planområdet till byggnader som 
bedöms vara viktiga ur kulturhistorisk synvinkel men dessa ligger på ganska stort 
avstånd från planområdet. Konsekvenserna för denna omgivande bebyggelse och för 
planområdets interaktion med bebyggelsen bedöms inte vara särskilt stora. 
 
 
 
Medverkande 
Det nu aktuella planförslaget är framtaget av Carlstedt Arkitekter AB i Nyköping genom 
planarkitekt Karin Tibbelin samt arkitekt Kajsa Blohm.  
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Nils Erik Selin   Christoffer Karlström 
Miljö- och samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
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Aspa 2:8 i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.
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Bakgrund och syfte

Fastighetsägarna till Vivesta 1:15 fick positivt planbesked av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden2020-01-22 § 5.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelsemellan
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende.
Särskilt viktigt är placeringen av byggnadernamed hänsyn till topografin och att
värdefulla naturvärden och träd bevaras. Tomterna ska tydligt gestaltas så att de inte
ger upphov till en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.

- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan.
Parkeringar till badet blir möjligt inom gatumark.

- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande
bebyggelse.

- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga
naturvärden.

Planförfarandet

Samråd genomfördes 3 till 27 februari 2022. Handlingarna har funnits uppsatta på
kommunensbibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens
hemsida.

Underrättelse om samråd har sänts till berörda och annonsering skedde i den lokala
dagstidningenSödermanlandsNyheter den 5 februari 2022.

Samrådsredogörelsenredovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
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Inkomna synpunkter
Under samråd/granskningstiden har 10 synpunkter inkommit. Det angivna datum som
finns angivet i sambandmed synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterarMiljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningendetta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.

Om långa samrådsyttrandenhar inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Region Sörmland (2022-02-21)
Till Region Sörmland har inkommit förslag till detaljplan för del av Vivesta
och del av Aspa i Oxelösunds kommun. Planen beskriver aktuellt område
som ett område som är möjligt att försörja med kollektivtrafik främst under sommartid.
Region Sörmland delar inte den uppfattningen.

Området saknar enligt vår bedömning förutsättningar för att
kollektivtrafikförsörjas med buss. Det som avses måste i så fall vara
kollektivtrafik med personbil. Texten bör nyanseras för att undvika att
felaktiga förväntningar uppstår.

Kommentar: Texten i planbeskrivningenuppdaterasmed information om att det i
dagsläget inte är aktuellt att försörja området med kollektivtrafik.

Privatperson (2022-02-21)
Jag har stuga i Brasstorp, Vivesta, på Björkvägen 38 intill campingen.
Jag har synpunkter på uppförandet av villor i anslutning till Vivestabadet för Vivesta
Udde AB:s räkning. Jag berörs såtillvida att min sjöutsikt kan komma att påverkas.
Jag har en gnutta sjöutsikt i NO-lig riktning ner mot badet. Den planerade
bebyggelsen kommer att hamna mellan stugan och badet och riskerar att skymma
utsikten över havet. Ett 6 m högt hus skulle kunna skymma det mesta av den utsikten.
Jag är rädd om sjöutsikten och vill inte att den ska försvinna. Min önskan är att ni tar
hänsyn till det när ni planerar byggnationenav området.

Kommentar: Delar av utsikten kan skymmas av ny bebyggelse, i detaljplanens
norra område finns dock ett 13,3 meter brett område som är öppet mot Vivestabadet
(vägområde och prickmark) där utsikten blir oförändrad.

Brannäs-Vivesta samfällighetsförening (2022-02-21)
Nu föreliggande förslag innebär 7 nya villatomter för åretruntboende i Vivestaområdet.

Detta torde medföra en stor trafikökning på den väg som BVSFF förvaltar och ansvarar
för. I praktiken innebär det ökade krav fördrift och underhåll när kraven ökar från
fastboende vad gäller framkomlighet och vägstandard såväl vinter som sommar.

Det framkommer även möjlighet till kollektivtrafiksommartid vilket vi bedömer som
mycket tveksamt för att inte säga omöjligt då nuvarande vägstandard tillåter max, 12
ton bruttovikt.
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Sannolikt kommer permanentboendetatt öka i Granlidenområdetnär VA-
installationerna är klara och tagits i bruk.

Även Brasstorpsområdet lär få en liknande utveckling av samma skäl som Granliden.

Blir det verklighet av Aspaområdets detaljplanering så tillkommer sannolikt ytterligare
permanentboende.

Vi ser redan nu en markant ökning till Vivestabadet efter det att Oxelösunds kommun
tagit över och rustat upp området och anlagt flera parkeringsplatser.

Kompletteringmed ytterligare 50 parkeringsplatser är inte tillräckligt då vi har
konstaterat att det behövs det dubbla. Med parkering på Vivestavägen, vilket sker
dagligen vid badväder, och därtill kollektivtrafik innebär sannolikt stora problem för
såväl boende som räddningstjänst.

Allt detta innebär en väsentligt ökad trafik på vägnätet, då det kan bli såväl
kollektivtrafik som skolskjutstrafik och självfallet en betydande ökning av privattrafik

BVSFF anser och menar att vägarna inte är dimensionerade för denna trafikökning vare
sig det gäller framkomlighet eller bärighet.

Vägnätet är idag maximerat till en bruttovikt på 12 ton och med en kommande
byggnation så kommer vägnätet att utsättas för väsentligt högre bruttovikter vid
transport av byggmaterial och liknande. Bruttovikten är under tjällossningsperioden
dessutom reducerad till max. 4 ton vilket i praktiken omöjliggör lastbilstrafik.

Även vägbredden är en försvårande omständighet vid en, som vi bedömer, kraftigt
utökad trafik.

BVSFF anser därför att Oxelösunds kommun övertar ansvaret för hela
gemensamhetsanläggningen då vi ser rejält ökade krav och därmed sammanhängande
kostnadermed denna förändring. Effekten blir annars att nuvarande delägare i BVSFF
får vara med och subventionera de tillkommande fastigheterna.

Kommentar: Huvudmannaskapet i området för detaljplanen ses över, det som ligger
utanför planområdet kan inte hanteras i denna detaljplan men frågan aktualiseras
alltmer allteftersom norra kusten permanentas i högre omfattning. Samtidigt har
Oxelösund kommun en andel i föreningen som är tänkt att motsvara nyttan för
medborgarna.

För det som idag är kommunal mark föreslås att all allmän plats har kommunalt
huvudmannaskap.För den mark som idag inte är kommunal föreslås även i
fortsättningen enskilt huvudmannaskap.Hur vägsamfällighetenska ordnas prövas av
Lantmäteriet i en förrättning. Nytillkommande fastigheter kommer även få del i
Brannäs GA:2 (BVSFF), andelar som tas från Vivesta 1:15 som liksom kommunen
har en högre andel än andra fastigheter.

Privatperson (2022-02-22)
Vi överklagar planbeskrivning och detaljplan för del av Vivesta 1:15 och del av Aspa
2:8, Oxelösunds kommun, Södermanlands län.
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I del 1, Inledning skriver ni:

Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande
bebyggelse. Hus med 6 meters nockhöjd och 130 m2 finns knappast i omkringliggande
bebyggelse och inte heller är befintlig bebyggelse inhägnadmed staket och häckar. Ej
heller används betongsuggestaket.Detta är ett villaområde placerat mitt i ett
sommarstugeområde.

Parkeringar till badet säkerställs inom gatumark:

Detta ger mycket mindre antal parkeringar till badet än vad som används idag.

I del 3, tidigare ställningstaganden skriver ni:

Vid nybyggnation eftersträvas permanentboende.Ni skriver i andra styrdokument o
kommunala beslut: Ny bebyggelse inom sommarstugeområdetprövas restriktivt och
bör anpassas till områdets karaktär av små och enkla sommarstugor. De tänkta husen
är 1½-planshus 6 m höga och på 130 m2, dessutom 7 stycken i en klump.

Under riksintressen, högexploaterad kust, 4:e kap 4 paragrafen:

Ny fritidshusbebyggelse får endast uppföras i form av kompletteringar av befintlig
bebyggelse.

- Strandskyddet bryts också igen.

- Undersökning och miljökonsekvensbeskrivningomständigheter som talar för en
betydandemiljöpåverkan: Det finns ingen befintlig infrastruktur inom berörd del
av Vivesta 1:15 idag. Ingen el, vatten, avlopp och väg.

Villabebyggelse i ett fritidshusområdemed 6 m höga hus påverkar ju miljön så en
miljökonsekvensutredningmåste göras.

I del 4, förutsättningar

Sen vi köpte Vivesta 1:XX har det inte förekommit husvagnsuppställningpå berörd
mark, däremot används marken som parkering av badets gäster och husvagnsfolket.

Buller

Idag har vi haft 2 somrar med sprängningar, grävmaskiner och tung trafik. Vi bor under
periodenmaj-september i ett nästan oisolerat hus med gamla fönster. Om detta projekt
skall genomföras kommer vår miljö påverkas mycket både under byggtid och efter att
det är färdigställt. Avgaser från den närliggande parkeringen når både in i huset och vår
matplats. Dessutom har det dammat nåt otroligt under byggande av vatten och avlopp.
Det lär inte bli bättre med en grusväg runt villorna.

I planförslaget del 5 är det byggrätter för bostadsbebyggelse i sju fristående villor á 130
m2 med en nockhöjd på 6 meter med 14-30 graders taklutning. Detta strider mot hur
det ser ut i området idag.

Parkering för badets gäster

De tänkta parkeringarna räcker inte alls till en varm julidag då både badets gäster och
husvagnsägarnamåste parkera på de inritade platserna. Vi som bor i Vivesta 1:XX
önskar inte heller att den inritade parkeringen genomförs då den ligger nära vår tomt.
Bilarna kommer troligen att parkera med avgasrören riktade upp mot vår matplats.

Storleken på tillkommande har inte alls anpassats till runtikringliggande bebyggelse då
det knappt finns 6 m höga och 130m2 hus i varken Granliden eller Brasstorp.
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Angående strandskydd, man skall inte bryta mot det även om det bara är 10 m.

Sociala frågor, tillgänglighet och trygghet

Vad betyder? Avståndet mellan villabebyggelsen och badet skapar trygghet då
avståndet inte är så stort och folk tenderar att vara hemma under dygnets mörka
timmar.

I del 6 Detaljplanens genomförande Ansvar och huvudmannaskap

Planområdet bedöms under överskådlig tid ha fritidshuskaraktär trots förekomst av
permanentboende.Sju villor för permanentboendeser inte vi som fritidshus.

I rubrik 7 Konsekvenser av planens genomförande

- Strider mot, strandskyddslagen, 100 m

- Strider mot, Miljöbalken 4 kap 4 paragrafen

- Strider mot, Andra styrdokument och kommunala beslut, kulturhistorisk
områdesbeskrivning:Ny bebyggelse inom sommarstugeområdetprövas
restriktivt och bör anpassas till områdets karaktär av små och enkla
sommarstugor.

- Miljökvalitetsnormer: Fastighet Vivesta 1:19 påverkas enormt mycket både vid
genomförandeav planen och när den är genomförd. Vem vill ha en stor
parkering som närmsta granne vid sin sommarstuga och dessutom ett
villaområde.

Kommentar: Kommunen har vid en kort genomgång av bostäder i området
konstaterat att minst ett tiotal hus redan idag har uppförts i en storlek som är snarlik
den föreslagna, både avseende nockhöjd och byggnadsyta. Granliden anslöts i fjol
till kommunalt vatten och avlopp och det kan nu förväntas att graden av
permanentningoch större hus stadigt kommer öka.

Texten om andra styrdokument uppdateras. Det dokument som hänvisades till som
styrdokument är inte politiskt beslutat utan ett underlag som andra inventeringarmed
rekommendationer. I Översiktsplanen som är ett styrdokument är formuleringen att
permanentboendeeftersträvas.

Strandskyddet påverkas bara i en mycket liten del för vägen och prickad mark.

Förutsättningar, sida 9 - Planbeskrivningen kompletterasmed att marken på
privatägda Vivesta 1:15 används som parkering sommartid.

Avseende sociala frågor och trygghet lyfts betydelsen av personer som bor året runt
för en ökad trygghet på platsen även den tid då badet inte besöks av badgäster.

Det går inte att utesluta att antalet parkeringar enstaka dagar inte är tillräckligt. Det
måste vägas mot att iordningställa ett mycket stort antal parkeringar som brukas
enstaka dagar och övrig tid står tomma. Det senare innebär större kostnader och
större ingrepp i naturen. Blir parkeringen full hänvisas till övriga kommunala
badplatser. För att motverka störningar i anslutning till badplatser har kommunen på
senare år lagt större resurser på parkeringsövervakningvid badplatserna.

Vivesta husvagnsförening (2022-02-24)
Vi är oroliga att kommunen inte har tagit den ökade belastningen på en redan dålig väg
i beaktning.
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Det kommer inte bara vara personbilar i framtiden utan även tung byggtrafik.

Vi undrar också över att vägen runt villorna verkar vara planerad att gå precis bakom
våra vagnar (vid våran tomtgräns) är det verkligen ok?

Kommer dom nya grannarna att ingå i våran vägförening och vem ska betala det
framtida underhållet för den nya vägen?

Vi tycker också att det är tråkigt att man väljer att bygga på en så idyllisk plats som
Vivesta.

Även om kommunen skriver att man gör vad man kan för att husen ska smälta in så tror
vi inte dom kommer göra det. Dom kommer snarare att sticka ut.

Kommentar: Vägen på Vivesta 1:15 ligger i kant med grannfastigheten.Oxelösunds
kommun ser att det bästa vore om även husvagnsföreningenanvände den
planerade vägen som ersättning för vägen som idag går från vändplanen inne på
Vivesta 1:15, tillsammans med de nya boende längs vägen.

Den gata som ingår i detaljplanen och ligger på kommunensmark ändras från
enskilt huvudmannaskap till kommunalt. Vägen runt som ligger mellan
husvagnsföreningenoch tillkommande villatomter, föreslås även i fortsättningen ha
enskilt huvudmannaskap.

Byggtrafik förekommer såklart vid byggnationenmen är sedan endast i mycket
begränsad omfattning. Nya fastigheter kommer att ingå i befintlig vägsamfällighet,
det hanteras av Lantmäteriet.

Privatperson (2022-02-24)

Vår fastighet Vivesta 1:20, Vivestavägen 12 har som enda tillträdesväg en trappa
upp från Vivestavägen.

Under alla år har vi haft möjlighet att parkera på högersidan invid trappan, strax efter
den skylt som visar parkeringsförbud på vägen och alldeles innan infarten till
grannfastighetenVivestavägen 14.

Det vore önskvärt, om man vid de framtida ändringarna,med ny parkering utmed
Vivestavägen, kunde ta hänsyn till vår enda parkeringsmöjlighet nedanför trappan.
Vi markerar gärna vårt önskemål, om så önskas, då de eventuella ändringarna
påbörjas.

Kommentar: Marken i anslutning till trappen är kommunensmark och planlagd som
Natur och inte tillåtet att parkera på. De framtida parkeringarna i anslutning är
avgränsade för att inte blockera trappen. Parkeringarna kommer vara öppna för alla.
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Lantmäteriet (2022-02-25)

Vid genomgångav planförslagets handlingar (daterade 2022-01-05 respektive 2022-01-
11) har följande noterats:

GRUNDKARTAN
I grundkartan tycks det saknas redovisning av fastighetsbeteckningaroch gatunamn.
Grundkartan bör kompletterasmed uppgift om detta.

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med
hänvisning till SFS-nummer) som använd vid handläggningenav detaljplanen.

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER?
Av planbeskrivningenbör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och
eventuella fastighetsindelningsbestämmelsersom berörs av planområdet. Det är viktigt
för allmänhetenatt det går att förstå konsekvensernaav planläggningen.Detta kan till
exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får
laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla
som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.”
Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella
fastighetsindelningsbestämmelserlikt byggrätter fortfarande går att genomföra efter att
den aktuella planen fått laga kraft.

VILKA BESTÄMMELSER AVGRÄNSAS AV EN KOMBINERAD
EGENSKAPSGRÄNS?
I detaljplanen används en kombinerad egenskapsgräns som tolkas utgöra en
kombination av en egenskapsgräns och sekundär egenskapsgräns (i de fall dessa
sammanfaller)men det tycks inte anges vilken eller vilka planbestämmelser som
avgränsas av denna gräns. Det kan även funderas över om inte några av
egenskapsbestämmelserna(som i planförslaget är avgränsademed en s.k.
kombinerad egenskapsgräns) istället är avsedda att avgränsasmed en
egenskapsgränseller s.k. sekundär egenskapsgräns?
Med hänsyn till att det inte tycks framgå vilken eller vilka planbestämmelser som är
avsedda att avgränsas av en egenskapsgräns, sekundär egenskapsgränseller
kombinerad egenskapsgräns gör detta planen något otydlig i sin reglering. Boverket
anger följande i PBL Kunskapsbankenpå sidan om gränshierarki: ”Varken
egenskapsgräns eller den sekundära egenskapsgränsen är på förhand knuten till
någon eller några egenskapsbestämmelserutan kan användas för den
egenskapsbestämmelse det behövs för i den enskilda detaljplanen. Om den sekundära
egenskapsgränsen används är det viktigt att det tydligt framgår vilken bestämmelse
den avgränsar. Detta kan framgå av listan med planbestämmelser.”.Detta bör
förtydligas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGAFRÅGOR
Den del av fastigheten Aspa 2:8 som planläggs som allmän plats gata med
egenskapsbestämmelsenparkering tycks idag innefatta en väg (benämnd
Backstugegränd i gällande detaljplan) som tycks nyttjas som in- och utfartsväg av
fastigheterna Vivesta 1:20-1:23. Såsom planförslaget är utformat tycks del av den
aktuella vägen nu komma att planläggas som allmän plats gata med
egenskapsbestämmelsenparkering.
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Detta innebär att det aktuella markområdet kan komma att utformas som och nyttjas för
ändamålet parkering, vilket kan komma att påverka fastigheternas tillgång till väg. Hur
sker in- och utfart till de aktuella fastigheterna idag och hur är det tänkt att ske i
fortsättningen? Information om detta och uppgift om hur frågan är avsedd att hanteras
behöver redogöras för i planbeskrivningen likt de konsekvenser som kan komma att
föranledasmed anledning av detta för t.ex. aktuella fastigheter och fastighetsägare.

Upplysning:
Såsom det aktuella planförslaget är utformat, där egenskapsbestämmelsend har lagts
ut inom kvartersmark B, kan det funderas över om egenskapsbestämmelsend endast
omfattar den s.k. byggbara marken (inom kvartersmarken B) och inte den del av
kvartersmarken (B) som omfattas av s.k. prickmark. Detta kan ha betydelse vid
kommande fastighetsbildning.
Frågan om det är möjligt att ompröva den befintliga gemensamhetsanläggningeneller
bilda en ny gemensamhetsanläggninglikt frågan om att pröva ett eventuellt
upphävandeav befintliga servitut får prövas i eventuell framtida förrättning.

MOTIVERING TILL VAL AV ENSKILT HUVUDMANNASKAP
I planförslaget har delar av den allmänna platsmarken gata, med enskilt
huvudmannaskap,preciserats med egenskapsbestämmelsenparkering. Vid enskilt
huvudmannaskapåligger vanligtvis ansvaret för allmän plats på fastighetsägarna
gemensamt och en gemensamhetsanläggninginrättas enligt Anläggningslagen.Av
planförslaget att utläsa tolkas det dock som att intentionenmed parkeringarna är att de
ska kunna nyttjas av allmänheten som besöker den badplats som finns i anslutning till
planområdet och inte av den/de fastigheter (eller den kvartersmark) som omfattas av
planförslaget.

Lantmäteriet vill belysa att det är viktigt att noga överväga frågan om en anläggning ska
vara kommunal eller fastighetsägargemensamoch att detta redogörs för i
planbeskrivningen. I överväganden om den allmänna platsen ska ha kommunalt eller
enskilt huvudmannaskapeller planläggas som t.ex. kvartersmark bör kommunen bl.a.
beakta i vilken omfattning allmänheten kan väntas nyttja den allmänna platsen eller
den/de anläggningar som avses anläggas. Om kommande anläggningar (parkeringar)
anses vara av mer allmän karaktär och i första hand avses nyttjas av besökare till
badplatsen och inte av den/de fastigheter som omfattas av planförslaget så kan det
funderas över om inte området för parkering istället bör planläggas som allmän plats
med kommunalt huvudmannaskapalternativt som kvartersmark och ansvaret för t.ex.
underhåll av anläggningarna tillfalla kommunen.

Skulle kommunen välja att gå vidare med planförslaget så som det är utformat idag
finner Lantmäteriet att motiveringen av de särskilda skälen (för enskilt
huvudmannaskap)bör redogöras för något ytterligare, bl.a. med hänsyn till vad som
framförts ovan och den badplats som finns i anslutning till planområdet. Lantmäteriet vill
samtidigt upplysa om att det inte är självklart att en gemensamhetsanläggningkan
inrättas för t.ex. parkering. En gemensamhetsanläggningkan t.ex. endast inrättas för
en anläggning som uppfyller ett gemensamt behov för flera fastigheter och som
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse samtidigt som en s.k. båtnad ska
finnas. Samtidigt får en gemensamhetsanläggningej inrättas för annan fastighet än
sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen, vilket i detta fall
skulle kunna ifrågasättasmed hänsyn till hur behovet av tillgång till parkering kan
komma att se ut.
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SKA EXPLOATERINGSAVTALTECKNAS?
Av planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal avses tecknas. Om
avsikten är att genomföramarkanvisningar och/eller teckna exploateringsavtal ska
kommunenenligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller
flera sådana avtal i planbeskrivningen.Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i
samrådsskedet.

Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden
ska redovisas på en översiktlig nivå, men där det ändå ska gå att bedöma vad
åtagandena innebär.

Redovisningen behöver enligt Lantmäterietsmening vara konkret kring:

- vilka områden som avses för överlåtelser eller upplåtelser (helst redovisade på
kartor)

- vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha
- vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala
- åtagandenom att betala eller inte kräva ersättningar
- tidplan för utbyggnad av de anläggningar som avtalet omfattar
- om exploatören ska ställa en säkerhet för åtagandenenligt avtalet
- om det finns flera exploatörer – ansvarsfördelningenmellan dem

Glöm inte att även redovisa konsekvenserna (se ovan).

När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i
planbeskrivningen innebär det:

- att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade
uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida
mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.

- att de som är berörda av planen inte har någonmöjlighet att överblicka de
konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid
genomförandetav detaljplanen

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetensroll i planeringsprocessen,
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni
kompletterar planhandlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR
Lantmäteriet vill upplysa om att man inte närmare har utrett gränsers noggrannhet och
eventuella avtalsservitut, oregistrerade samfälligheter eller övriga rättigheter inom
området. Lantmäteriet vill samtidigt upplysa om att frågor kring eventuella rättigheter
och om/hur de likt rättighetshavare kan komma att påverkas av planförslaget är frågor
som bör utredas av kommunen under planarbetet.

Kommentar: Grundkartan kompletterasmed fastighetsbeteckningoch vägnamn.
Plankartan kompletterasmed information om vilken Plan- och bygglag förslaget är
upprättat enligt.

Planbeskrivningen kompletterasmed information om hur befintliga detaljplaner
påverkas.
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Egenskapsbestämmelsersavgränsning förtydligas. Sedan samrådet är kombinerade
egenskapsgränsenersätts av sekundär egenskapsgräns.

Den kommunalt ägda marken som i samrådsförslaget var utlagd som allmän plats
gata med enskilt huvudmannaskapoch med egenskapsbestämmelserför
parkeringar ändras till allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap,utan
närmare precisering. Den väg i västra och norra planområdet föreslås fortsatt ha
enskilt huvudmannaskap, i likhet med angränsandeområden. Eftersom parkeringen
närmast badet också planläggs som gata med kommunalt huvudmannaskap
förhindras inte tillfart för fastigheter som idag använder den vägen.

Planbeskrivningen kompletterasmed information om vilka avtal som kan behöva
upprättas i genomförandebeskrivningen.

Privatperson (2022-02-27)
Som boende i, och ägare av, fastigheten Vivesta 1:21 vill vi härmed lämna yttrande
gällande föreslagen detaljplan. Som helårsboende i Vivesta i drygt två decennier och
med 70 års kontinuerligt sommarboendeär vi mycket måna om Vivestabadets
bevarande och utveckling.

Helhet
Den föreslagna detaljplanen utgör endast en mindre del av den mark som Vivesta Udde
AB och kommunen är ägare av.

Vad är planerna för resterande område?

Detta måste kunna besvaras för att vi och andra berörda ska kunna ta ställning till om
användningenav marken inom föreslagen detaljplan är rimlig eller ej. Blir
angreppssättet som föreslås i denna detaljplan normgivande för fler delar inom Vivesta
Udde AB:s mark kommer områdets karaktär och stora naturvärden gå om intet, men
om detta är den enda exploatering och avsteg från rekommendationerna i utförd
Naturvärdesinventering (NVI) och resterandemark bevaras orörd kanske detta leder till
en för området bra totallösning. Detta är omöjligt att utläsa genom det fragmentariska
förhållningssättet för området som nu inletts och därför kräver vi en insyn i helheten
innan beslut om delarna fattas.

Ur helhetsbeskrivningenbör kunna utläsas hur strandskydd ska efterlevas, naturvärden
bevaras, trafikfrågor lösas samt vilken exploatering som tillåts. Är det den outnyttjade
byggrätten från tidigare detaljplan som ska gälla? Eller är det något i stil med det
återremitteradedetaljplaneförslag som Vivesta Udde AB tidigare upprättat som ska
omarbetas? Eller ska resterande delar skyddas och bevaras?

Om markägaren inte är villig att ta fram en detaljplan för hela området bör parallellt
med, och innan arbetet med denna detaljplan går vidare, upprättas
områdesbestämmelserför resterande del.

Kommunfullmäktigeåterremitterade Vivesta Udde AB:s tidigare förslag för detaljplan på
hela området och nu inkommer de med ett nytt förslag för en del av detta. I och med
detta omintetgörs möjligheten till inblick i helhetsplanerna vilket inte kan accepteras.
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Strandskydd
Ett eventuellt upphävandeav strandskyddet inom området bör ske genom gängse
förfarandemed separat ansökan om dispens från strandskyddet och arbetet med
detaljplanen bör avbrytas till dess att Länsstyrelsen har beslutat om ett eventuellt
överprövande av kommunens beslut. Detta gäller strandskyddet inom det nu aktuella
området, men framför allt för området i sin helhet. Även gällande denna fråga måste
helheten utredas innan beslut om delarna kan fattas.

Täthet och byggnadsstorlek
Exploateringens täthet beskrivs i planbeskrivningen som samstämmigmed områdets
karaktär. Samtidigt anges minsta tomtarea till 1 000 m2 och byggnadernas storlek till
130 + 50 m2. Gällande tillåten byggnadsstorlek stämmer den väl med den detaljplan
som gäller för Aspa 1:6 mfl, men där är tomtarean en helt annan, se bifogad
sammanställning.För de 52 tomter som finns idag är medeltomtarean1 813 m2 och
endast en fjärdedel mindre än 1 500 m2. Enbart två tomter är nära 1 000 m2.
Visserligen ger även den planen möjlighet att stycka av tomter större än 2 000 m2 och
de tomter som föreslagits tillkomma får vara 1 000 m2. Men av topografiska skäl och
hur befintliga byggnader är placerade på tomterna är sannolikheten att detta skulle ske
i någon större utsträckning mycket liten. Inom planen för Aspa 1:6 mfl finns dessutom
friytor reserverade som natur.

För att bevara områdets karaktär bör även tillkommande exploaterings tomtstorlek
regleras så att medeltomtstorlekenkorresponderar med resterande tomter. Med en
medeltomtareapå ca 1 800 m2 skulle fyra tomter rymmas inom det aktuella området,
och därför bör detta bli antalet tomter som planen tillåter. Ett annat, och i det här fallet
kanske bättre, sätt att reglera exploateringen inom det aktuella området kunde vara att
tillåta tomter på 1 000 m2, men samtidigt reservera bergsknallen med den befintliga
skogsdungen som natur. Även detta skulle kunna resultera i fyra tomter.

Vid en tomtarea på 1 000 m2 bör även möjligheten att bygga en lovpliktig
komplementbyggnadtas bort. Huvudbyggnad+ lovbefriade byggnader om 30 + 15 m2
bör då gälla.

I den nu aktuella planen bör huvudbyggnadensmaximala storlek regleras likt Aspa 1:6
mfl, dvs en reglering av byggnadshöjden (= 3,0 m) förs in och nockhöjd sänks till 5,80 i
stället för föreslagna 6 m.

Naturvärden
I den Naturvärdesinventering som tagits fram för området som helhet identifieras sex
skyddsvärda individer av träd och till dessa kopplas tre vegetationsområdensom
utredarna rekommenderarbör sparas för att säkerställa ett bevarande av dessa
kvalitéer. Av dessa sex träd finns två träd med tillhörande skyddsområde inom det
aktuella detaljplaneområdet. I detaljplanen har man helt frångått utredarnas
rekommendationerom att skydda och bevara vegetation i ett sammanhängande
område och enbart föreskrivit bevarande av de två skyddsvärda individerna. Bevarande
av biologiska- och ekologiska värden kan aldrig ske genom att enbart skydda enstaka
objekt eller individer, detta måste ske genom bevarande av sammanhängande
vegetationsområden.
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Om man fortsatt frångår utredarnas rekommendationeroch bebyggelse tillåts i
skogsområdetmåste till skyddet av träden kopplas ett adekvat vite i enlighet med
Alnarpsmodellen.

Med hänsyn till områdets havsnära läge, stora andel bevarandesvärd natur och rika
historia som badplats med fri tillgång till dessa värden bör Länsstyrelsen utreda vilka
delar som ska skyddas för bevarande av biologiska- och ekologiska värden samt
fortsatt tillgång för allmänheten.Även denna helhetsbedömningmåste ske innan beslut
om någon enskild del fattas.

Platsanpassning
Flera skrivelser i planen vittnar om dålig känsla för och anpassning till platsens kontext.
Att föreskriva avgränsning med staket eller häck i ett område som präglas av
naturtomter ofta helt utan sådana markeringar är ett tydligt brott mot områdets
nuvarande karaktär. Även fast detta bara gäller mot allmän mark bör denna skrivelse
tas bort för de tomter som eventuellt skulle bli naturtomter samt en skrivelse om att
sådana avgränsningar inte tillåts mellan tomter i naturmark. En annan del i
planbeskrivningen som är omöjlig att leva upp till är lokalt omhändertagandeav
dagvatten på eventuella tomter på bergsknallen. Här kan omhändertagandeendast ske
ovan mark och om dessa, eller andra åtgärder, ska bli verklighet måste det tillåtna
maximala utsläppsflödet regleras i planen. Att tillåta en hårdgörandegradpå 50% är
extremt högt och varken förenligt med områdets karaktär eller önskan om lokalt
omhändertagandeav dagvatten.

Även topografin har negligerats vid placering av minst två av de föreslagna tomterna
där bebyggelse sannolikt inte kommer kunna ske utan avsevärd sprängning och/eller
utfyllnad.

Trafiksäkerhet och trafikutformning
Den parkeringslösning som införts sedan kommunen förvärvade mark och som nu
planeras att utökas är rent olämplig och trafikfarlig för oskyddade trafikanter, i
synnerlighet barn. Att som enda logiska möjlighet nå badplatsen via parkeringen är inte
rimligt. Det har redan på den korta tid som nuvarande parkering varit i drift observerats
situationer där en olycka varit en hårsmån bort. Om parkeringen, så som planen
föreslår, görs dubbelsidig kommer komplexiteten och därmed otryggheten öka markant.
Det är inte att ta barnperspektivet i beaktande!

Planen föreslår även nya tvärställda parkeringar öster om vägen. Inom det område som
parkeringarna föreslås är nivåskillnaden i storleksordningen två meter och ytan skulle
behöva plansprängas vilket innebär att utöver de träd som står inom själva parkeringen
skulle sannolikt fler träd komma till skada och behöva tas ner. Den här parkeringen
omöjliggör även säker access till de två närliggande fastigheterna. Den här
parkeringens läge är ytterligare ett exempel på dålig respekt för, och anpassning till,
den befintliga miljön.

Kontentan av parkeringsfrågan är helt enkelt att kommunen har för lite mark för att lösa
den på ett säkert sätt och att detta måste lösas genom att kommunen förvärvar en del
av Vivesta Udde AB:s mark, förslagsvis gräsfältet väster om Niclasundsvägen och flytta
all parkering dit.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog för Vivestas bästa.
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Kommentar: Det område som inte ingår i detaljplanen kommer även i fortsättningen
ha nu gällande detaljplan. Det finns idag inga förfrågningar eller beslut fattade om att
ändra detaljplanen i någon annan del. Det planförslag som nu är framtaget bygger
på dialog mellan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenoch fastighetsägarendär
nämnden inte vill se ny bebyggelse i anslutning till strandcaféet.

När en ny detaljplan tas fram hanteras strandskyddsfrågan i den och inte genom en
separat ansökan om dispens. När detaljplanen antas tar Kommunfullmäktigebeslut
om att även upphäva strandskyddet i de delar där detaljplanen kräver det.

Det är den angränsande detaljplanen för Granliden som satt ramarna. Om det är
sannolikt eller inte att den genomförs i alla delar är inte något som kan vägas in.
Faktumet är att det får genomföras och därmed får man räkna att det kommer ske.
Föreslagen tomtstorlek på 1800 kvadratmeter skulle halvera antalet villor som är
möjliga att bygga. I förhållande till byggrätten bedömer Oxelösunds kommun att cirka
1000 kvadratmeter är en acceptabel tomtstorlek och i linje med vad som gäller i
området i övrigt.

Regleringen av staket/häck ses över. Oxelösunds kommun vidhåller dock att det är
viktigt att avgränsa tillkommande tomter tydligt mot badet för att badet inte ska
upplevas privat.

50% hårdgörandegrad inbegriper också den plats på mark som byggnader kan ta
vilket med huvudbyggnad, komplementbyggnad,friggebod och eventuell
attefallsbyggnad, till det kommer infart med mera så av själva tomten är det snarare
cirka en tredjedel som får hårdgöras. Att reglera maxmimalt utsläppsflöde saknar
stöd i Plan- och bygglagen. Det är inte heller lämpligt då det påverkas av yttre
faktorer såsom ökad nederbördsmängd.

Parkeringslösningenär utredd på plats och anpassad till topografin för att undvika
sprängning och behov av att ta ner träd. Trafiksituationen kommer ses över i
sambandmed att nya parkeringsplatser anläggs. Tänkbara åtgärder är gångstråk
mellan parkeringar och Vivesta 1:15 samt lägre hastighet där det är trångt.

Granlidens Sommarstugeägarförening (2022-02-28)

Granlidens SommarstugeägarföreningsStyrelse, nedan kallad Granliden, vill
framföra följande synpunkter på publicerad Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och del
av Aspa 2:8, nedan kallad Detaljplanen.

Granliden anser att byggnadermed 6 meters nockhöjd blir alltför dominerande
jämfört med befintlig byggnation och kommer att skymma sikten för samtliga
omkringliggandeområden, inklusive Aspa 1:6.

Granliden anser att det finns risk att antalet planerade parkeringsplatser i
detaljplanen blir för lågt. Vid fint väder kommer husägare inom detaljplanen att
konkurrera med besökare till Husvagnsuppställningenoch badgäster, vilket kan leda
till parkeringskaos och blockering av vägar in till Aspa 1:6.

Vi ställer oss frågande att föreslaget avstånd till att strandlinjen uppgår till 90 meter,
vilket underskrider gällande regler på 100 meter.

Förslaget innehåller även byggrätt 1 meter från tomtgräns, vilket kraftigt underskrider
det avstånd som är normalt för detaljplaner.



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

15

Kommentar: Nockhöjder har kontrollerats för ett tjugotal hus i närheten av
planområdet, ungefär hälften av husen har en nockhöjd på mellan 5 och 7 meter.

Det går inte att utesluta att antalet parkeringar enstaka dagar inte är tillräckligt. Det
måste vägas mot att iordningställa ett mycket stort antal parkeringar som brukas
enstaka dagar och övrig tid står tomma. Det senare innebär större kostnader och
större ingrepp i naturen. Blir parkeringen full hänvisas till övriga kommunala
badplatser. För att motverka störningar i anslutning till badplatser har kommunen på
senare år lagt större resurser på parkeringsövervakningvid badplatserna.

Det är möjligt att upphäva strandskydd när man tar fram en detaljplan, det är så
strandskyddet föreslås hanteras inom planområdet.Utanför planlagt område krävs
alltid dispens.

Det är ett missförstånd att byggrätt finns inom 1 meter från tomtgräns. Det finns inte
med i detaljplanen. Avstånd från tomtgräns inom kvarteret för byggnader prövas i
bygglovet. Mot gatan är det 5 meter prickmark.

Länsstyrelsen (2022-02-28)
Miljökvalitetsnormer

Vatten
Planområdet avrinner mot Aspafjärden. Länsstyrelsen bedömer att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte har hanterats på ett tillfredställande sätt.
Planhandlingarnabehöver kompletterasmed en utförligare beskrivning av
miljökvalitetsnormerna för vatten samt ett förtydligande av vad kommunen grundar sin
bedömningpå om att miljökvalitetsnormerna inte påverkas negativt.

I planbeskrivningenunder rubriken ”Miljökvalitetsnormer” på sidan 17 skriver
kommunenatt ”Den nya bebyggelsen och permanentning som kan förekomma i
området vid planens genomförandeökar trafiken något men bedöms inte medföra
någon risk så att miljökvalitetsnormernaöverskrids”. Länsstyrelsen anser att
kommunenbehöver specificera och motivera varför ökad trafik och ny bebyggelse samt
permanentning inte innebär en påverkan på miljökvalitetsnormerna.

I samrådshandlingarnaframgår det att kommunen har valt att inte ta fram en
dagvattenutredningsom underlag till detaljplanen. Länsstyrelsen anser att kommunen i
granskningshandlingarnabehöver motivera varför en dagvattenutredning inte har
genomförts som underlag till detaljplanen. Kommunen behöver också motivera
bedömningenom varför detaljplanen inte påverkar Natura 2000-området
Strandstuviken.

Länsstyrelsen ser positivt på ett lokalt omhändertagandeav dagvatten (LOD) inom
planområdet,men vill samtidigt upplysa om att markens geotekniska förutsättningar ger
begränsademöjligheter för LOD. Länsstyrelsen ser även positivt på att max 50% av
fastighetsytan får hårdgöras (planbestämmelsenn2) och att den nya tillfartsvägen
föreslås utformas som grusväg. Länsstyrelsen vill dock påpeka att kommunen inte kan
reglera hur vägen ska utformas då huvudmannaskapet för allmän plats planläggs som
enskilt.
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Länsstyrelsen anser att planförslaget bör kompletterasmed en planbestämmelse om
att takmaterial ska vara av sådant slag att det inte släpper ifrån sig ämnen till
omgivningen. Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen till att reglera att takmaterialet inte
ska bestå av exempelvis koppar.

Strandskydd
Länsstyrelsen ställer sig bakom kommunensbedömning gällande strandskyddet.
Endast en mindre del av planområdet omfattas av strandskydd och den delen kan
anses redan vara ianspråktaget av campingplatsen, badet, samt kringliggande
fritidshusbebyggelse.

Hälsa och säkerhet
Buller
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte krävs någon bullerutredning.
Kommunenbehöver dock i planhandlingarna förtydliga resonemanget om buller och
vad som ligger till grund för bedömningen.

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Det är positivt att kommunen skyddar värdefulla träd i detaljplanen. Enligt genomförd
Naturvärdesinventering (daterad 2020-06-16) finns det inom planområdet fyra
värdefulla träd varav två är klassade som särskilt skyddsvärda. Länsstyrelsen vill
upplysa kommunen om att det inom planområdet även behöver finnas yngre träd av
samma art som de befintliga träden som kan ersätta de äldre träden när de dör. Detta
bör framgå av plankartan.

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Länsstyrelsen har i yttrandet om Undersökning om betydandemiljöpåverkan (daterad
2019-12-16), efterfrågat en antikvarisk konsekvensanalys för att beskriva planförslagets
påverkan på kulturmiljön. Någon sådan analys har vad Länsstyrelsen kan se inte
genomförts. Länsstyrelsen framförde även att en upptrappad skala och förtätning av ny
bebyggelse kan förändra karaktären i området och påverka upplevelsen av kulturmiljön
negativt. Ny bebyggelse inom området bör utformasmed hänsyn till befintlig
bebyggelsestruktur och topografi när det gäller placering, skala (volym och höjd) och
utformningmed mera, så att kravet på en god helhetsverkan uppfylls i enlighet med 2
kap. 6 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt Oxelösunds kommuns styrdokument Kulturhistorisk områdesbeskrivning (2016)
bör ny bebyggelse inom sommarstugeområdetprövas restriktivt och anpassas till
områdets karaktär av små och enkla sommarstugor.

Länsstyrelsen anser att det är positivt att föreslagen byggnadshöjd och utformning har
reglerats i samrådshandlingarna för att uppnå kravet på en god helhetsverkan enligt 2
kap. 6§ Plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsen bedömer dock att föreslagen
byggrätt på 130 kvadratmeter tillsammansmed komplementbyggnadpå 50
kvadratmeter per fastighet innebär ett avsteg från den omgivande bebyggelsen i form
av små och enkla sommarstugor. Planförslaget med sju friliggande enbostadshus
innebär en förtätning som skiljer sig strukturellt från områdets karaktär med små,
relativt glest placerade sommarstugor.
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Det är önskvärt att planförslaget arbetas om och att byggnadernas skala anpassas
bättre till omgivningen i enlighet med 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Landskapsbilden
Väsentligt för kulturmiljö- och landskapsbilden är att topografin inom och runt
planområdet bibehålls. Länsstyrelsen konstaterar att föreslagen planbestämmelse ”n4 -
markens höjd får inte ändras”, bara gäller inom de planlagda skyddszonerna för träden.
I planbeskrivningenunder rubriken ”Föreslagen struktur, bebyggelse” på sidan 12
skriver kommunen att ”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”. Länsstyrelsen anser att den
befintliga marknivån bör bibehållas i största möjliga mån inom hela planområdet.

Fornlämningar
Det finns ingen känd fornlämning inom eller nära den aktuella platsen. Länsstyrelsen
avser inte att begära några arkeologiska insatser inför planens genomförande.

Koppling till miljömål
I planbeskrivningen skriver kommunen att närmsta busshållplats ligger cirka två
kilometer från området och att området främst trafikeras med kollektivtrafik under
sommarhalvåret. Länsstyrelsen anser att möjligheten till att trafikera området med
kollektivtrafik året om bör studeras vidare i planprocessen.

Kommentar: Planbeskrivningen har utvecklats avseende dagvatten och
Strandstuviken.

Planbeskrivningen har förtydligats avseende buller. Området ligger långt från
bullerkällor i kommunen och ÅDT på Vivestavägen är visserligen högre enstaka
dagar under sommaren,men ändå för låg för att kunna innebära någon
bullerproblematik.

Plankartan har kompletteratsmed ett områdemed korsmark där marklov även krävs
för fällning av träd och för förändring av markens höjd. Syftet är att bevara träd inom
området.

I planbeskrivningen har Kulturhistorisk områdesbeskrivning felaktigt pekats ut som
ett styrdokument. Dokumentet är ett underlag som man tagit delar av till
Översiktsplanen. Det är i Översiktsplanen riktlinjer om kulturmiljö finns. Riktlinjerna
går inte lika långt som de i områdesbeskrivningen. I området pågår idag en
permanentningoch redan innan Granliden, som gränsar till området, har fått
kommunalt VA finns här ett tiotal hus med samma skala (både avseende
byggnadsyta och nockhöjd) som de som föreslås för Vivesta 1:15. När utbyggnaden
av VA är klar förväntas antalet permanentboende i området öka.

Detaljplanen har förtydligats avseende förändring av marknivån. Ingrepp ska ske
mycket restriktivt.

Kommunen bedömer efter samråd med Region Sörmland att det i dagsläget inte är
möjligt att ha kollektivtrafik till Vivesta. Det kan omprövas längre fram om/när
området har en högre grad av permanentning.
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Kommunen har inte funnit lagstöd för att reglera byggnadsmaterial (taket) i syftet att
undvika att föroreningar från exempelvis koppar- eller aluminiumhaltiga tak sprids.
En sådan bestämmelse förs därför inte in i plankartan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvishar 10 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden
med har synpunkter på planförslaget har bemötts med kommentarer ovan.

Sammanfattningsvisändras planförslaget enligt följande:

 Planbeskrivningenhar kompletterats, bland annat avseende dagvatten, buller,
områdesspecifika riktlinjer för kulturmiljön, konsekvenser för kulturmiljön,
påverkan på Strandstuviken och möjligheten att försörja planområdetmed
kollektivtrafik.

 Minsta tomtstorlek har ändrats från 1000 till 950 kvadratmeter för att ge lite mer
flexibilitet och kunna spara mer skog. Antalet fastigheter som går att skapa är
oförändrat.

 Vivestavägen inom Aspa 2:8 har ändrats från enskilt huvudmannaskap (med
egenskapsbestämmelseför parkering) till kommunalt huvudmannaskap,detta
för att säkerställa kommunenshandlingsutrymme.

 Detaljplanen har kompletterats med en tydligare bestämmelse att anpassning
ska ske till topografin på platsen.

 Detaljplanen har kompletterats med ett antikvariskt utlåtande från sakkunnig
enligt KUL.

 Krav på tomtavgränsning i form av staket eller häck har utgått.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda

 Den föreslagna byggrätten har inte ändrats utifrån de synpunkter som kom in.
Även i granskningsversionenär föreslagen byggrätt samma som för
angränsandedetaljplan för Granliden.

 Parkeringsområdenahar inte utökats utöver vad som tidigare föreslagits,
däremot är det tydliggjort att det är kommunen som är ansvarig för dom.

 Hela Vivestavägen föreslås inte tas över av Oxelösunds kommun då denna
detaljplan inte kan hantera den frågan utan bara vägen inom planområdet.

 Länsstyrelsen yttrade sig om förbud mot bland annat koppartak för att motverka
att förorening sprids.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt
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KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

1. Inledning bakgrund
Detta är ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning som har skrivits på uppdrag 
av fastighetsägaren Vivesta Udde AB som önskar skapa en detaljplan som medger 
bebyggelse av fristående villor på aktuellt område. 

På uppdrag av fastighetsägaren har ett detaljplaneförslag tagits fram av Carlstedts 
arkitekter.
Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 2022 riktat kritik mot förslaget främst utifrån 
bebyggelsens exploateringsgrad och dess påverkan på landskapsbilden. Länsstyrelsen har 
därför efterfrågat en antikvarisk konsekvensbedömning.
 
Detta utlåtande baserar sig på platsbesök, de handlingar och som tagits fram av arkitekt 
och kommunen samt dokument från Länsstyrelsen. 

Den sammanfattande bedömningen är att planen med vissa anpassningar bör vara möjlig 
att genomföra. Den bedöms inte har någon betydande påverkan på kulturhistoriska värden 
på platsen såtillvida att den bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull ligger ganska 
avgränsat från planområdet. 
Däremot finns det viktiga miljöskapande komponenter och kvalitéer på platsen som behöver 
tillgodoses, främst för att skapa en bra relation till de områden som planen gränsar till mot 
nordost. 

I samband med granskning har planförslaget omarbetats med planbestämmelser och 
rekommendationer som i betydligt större utsträckning än tidigare syftar till att skydda 
topografi och vegetation på platsen

Utdrag ur Länskartan. Vivesta 1:15 är markerat med en ring.  
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2. Fastighetsuppgifter 
Objekt/ fastighetsbeteckning: Vivesta 1:15
Adress: Vivestavägen, Niclaslundsvägen  
Kommun: Oxelösund 
Län: Sörmlands län 

3. Handlingar i ärendet
Planförslag från Carlstedts Arkitekter, 
daterat 2022 04 07, omarbetat 2022 05 11
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 402-979-2022
Material från Oxelösunds kommun 
avseende nockhöjder 
Material från Sörmlands museum. Utdrag ur 
kulturmiljöprogram. 

4. Gällande skyddsföreskrifter/ 
Kulturhistorisk klassning 

Planen ligger i ett område som 
betraktas som kulturhistoriskt 
värdefullt av kommunen. Området 
är upptaget i den kulturhistoriska 
områdesbeskrivning som utfördes av 
Sörmlands museum 2017. 

Plan- och bygglagen (2010:900)
PBL innehåller både förbud mot 
förvanskning och krav på varsamhet. 
I detta fall är framförallt 2 kap 6§ 
tillämplig som ställer krav på god 
helhetsverkan. Nedanstående text 
är ett utdrag ur paragrafen. Utöver 
punkt 1. finns ytterligare 7 punkter 
men dessa berör inte kultur och 
landskapsvärden:

 ”Vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god 
helhetsverkan,”
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5. Kortfattad historik och beskrivning av 
området 
Inom området ligger Aspa gård som är 
omnämnd sedan 1400-talet. Väster Aspa 
tillhörde från 1638 Stjärnholm. I dag finns 
ingen mangårdsbyggnad kvar på Aspa 
men ett antal ekonomibyggnader berättar 
om gårdens existens. Området Vivesta 
har sannolikt varit odlings och betesmark 
tillhörande någon av gårdarna. Äldre kartor 
visar att området har varit delvis öppet och 
att slänten ner mot badstranden har funnits 
även innan området bebyggdes. 
Vivesta sommarstugeområde med 
campingplatsen och havsbadet växte 
fram under 1930-talet i samband med 
att lagstadgad semester infördes. Den 
traditionella karaktären på området utgörs 
av små sommarstugor väl anpassade till 
landskap och topografi. Delvis är denna 
karaktär väl bevarad.  
Planområdet består av ett område som 
enligt äldre kartor har varit den nordöstra 
änden på en odlings eller ängsmark. Mitt 

i planområdet finns en skogbevuxen 
bergsklack. 

Mot sydost vetter planområdet mot ett 
höjdparti där Krokvägen leder upp till 
bebyggda tomter, både med mindre 
sommarstugor och större hus av året runt 
karaktär.
Även mot väst och nordväst ligger 
bebyggelse som topografiskt befinner 
sig ovanför planområdet. På udden mot 
vattnet ligger några mycket välbevarade 
sommarstugor, sannolikt från 1930-talet. 

Utdrag ur Häradsekonomiska kartan, cirka 1905. Området där planen ingår är markerat med en ring. 
Noterbart är att det inte finns någon bebyggelse i området vid denna tid. Dock finns den öppna ängen som 
planområdet ingår i och mot den nuvarande badplatsen finns också en öppen yta. 
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Flygfoto ca 1960 (Lantmäteriet) 

Ekonomiska kartan från mitten av 1950-talet (Lantmäteriet) 
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7. Kulturhistoriskt värde/ Kulturhistoriska 
värdebärare
Planområdet och dess omgivningar ligger i 
ett äldre sjönära kulturlandskap. Områdets 
huvudsakliga kulturhistoriska karaktär utgår 
dels från detta kulturlandskap och dels 
från Sommarstugorna som till stor del är 
anlagda på naturtomter. Viktiga byggnader 
är exempelvis Vivesta Strandcafé och den 
välbevarade sommarstugebebyggelsen 
som ligger på den norra bergsryggen mot 
vattnet. Viktiga generella värden i området 
är karaktären med fristående villor med 
traditionella takformer och fasader av trä. 
Den glesa skogskaraktären med tallar som 
ljuset spelar mellan och topografin med 
berg som går i dagen är också viktiga 
karaktärsskapande komponenter. 
   

Vivesta Strandcafe, foto från 1952
(Sörmlands museum SLM 52-2289)

Välbevarad sommarstuga på den norra bergsryggen i områdets västra del. 
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Utblick från planområdet mot nordost.

Fastigheten Vivesta 1:21 som ligger i nära anslutning till planområdet
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8. Beskrivning av planförslag 
Detaljplaneförslaget upptar den södra delen 
av fastigheten Vivesta 1:15 och tanken är att 
7 tomter ska tillskapas inom planområdet. 
Mot campingplatsen planeras en mindre 
väg som dels avgränsar bebyggelsen från 
campingen och dels skapar tillfarter till 
tomterna. 
Bebyggelsen är tänkt att bestå av 
friliggande villor med en yta av 130 kvm. 
Husen ska ha sadeltak med en nockhöjd 
på max 6 meter och en taklutning på 14- 30 
grader. 
Bebyggelsen ska ansluta i form och volym 
till befintlig bebyggelse i anslutning till 
planområdet och ambitionen är att träd ska 
bevaras. 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Kombinerad egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA

Kvartersmark
BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Upphävande av strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning av allmän plats
parkering Parkeringsplats

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

Höjd på byggnadsverk
h Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 6 meter och för

komplementbyggnad 4,5 meter.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej

asfalteras.
n2 Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
n4 Markens höjd får inte ändras

Placering
p Komplementbyggnader får placeras på ett avstånd till

fastighetgräns om minst 1 meter.

Stängsel, utfart och annan utgång
In och utfart får inte finnas

j Häck eller staket ska finnas mot allmänplats

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 14 grader
o2 Största takvinkel är 30 grader

Upphävande av strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning
f1 Endast friliggande villor
f2 Fasader ska vara av trä
f3 Takfoten ska utformas som sadeltak

Utförande
b Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet för huvudbyggnad
e2 Största byggnadsarea är 50 m² per fastighet för

komplementbyggnader

Ändrad lovplikt
a3 Marklov krävs även för fällning av träd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Genomförandetid
Genomföradetiden är 10 år
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Detaljplan för Vivesta 1:15 med flera

Oxelösunds kommun Södermanlands län

Samråd

Upprättad av Carlstedt Arkitekter AB

2022-01-05 Reviderad

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

100 m9080706040 503020100

OXELÖ 7:1

Skärmtak

Övriga byggnader

Huvudbyggnad, husliv

Huvudbyggnad, takkontur

Rutnät

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Grundkartans beteckningar

15 Nivåkurvor

Gångbanekant

Körbana kantsten

Körbanekant

Dike

Ägoslagsgräns

Barr eller lövträd

Barrskog, Lövskog

+14,3 Avvägd höjd

Belysningsstolpe

Häck

Staket, mur

Höjdsystem RH 2000

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Oxelösunds kommun.
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Ajourförd och kompletterad 2021

Uppgifter om grundkartan

Skala 1:1000 (A3)

Illustartionskarta
som visar ett
exempel på hur
byggnader kan
placeras inom
området.

Naturvärdesinventering
Översiktlig marksondering

Plankarta enligt tidigare förslag. De två ringarna på kartan markerar två träd som är skyddade. Den övre 
bilden visar hur tomter och bebyggelse är tänkt att placeras på planområdet. 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Höjd på byggnadsverk
h Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 6 meter och för

komplementbyggnad 4,5 meter.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej

asfalteras.
n2 Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
n4 Markens höjd får inte ändras

Placering
p Komplementbyggnader får placeras på ett avstånd till

fastighetgräns om minst 1 meter.

Stängsel, utfart och annan utgång
In och utfart får inte finnas

j Häck eller staket ska finnas mot allmänplats

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 14 grader
o2 Största takvinkel är 30 grader

Upphävande av strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning
f1 Endast friliggande villor
f2 Fasader ska vara av trä
f3 Takfoten ska utformas som sadeltak

Utförande
b Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet för huvudbyggnad
e2 Största byggnadsarea är 50 m² per fastighet för

komplementbyggnader

Ändrad lovplikt
a3 Marklov krävs även för fällning av träd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Genomförandetid
Genomföradetiden är 10 år
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Detaljplan för Vivesta 1:15 med flera

Oxelösunds kommun Södermanlands län

Samråd

Upprättad av Carlstedt Arkitekter AB

2022-01-05 Reviderad

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
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Antagande
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Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
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Huvudbyggnad, takkontur
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Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Grundkartans beteckningar

15 Nivåkurvor

Gångbanekant
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Dike

Ägoslagsgräns

Barr eller lövträd

Barrskog, Lövskog

+14,3 Avvägd höjd

Belysningsstolpe

Häck

Staket, mur

Höjdsystem RH 2000

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Oxelösunds kommun.
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Ajourförd och kompletterad 2021

Uppgifter om grundkartan

Skala 1:1000 (A3)

Illustartionskarta
som visar ett
exempel på hur
byggnader kan
placeras inom
området.

Naturvärdesinventering
Översiktlig marksondering
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omarbetning i samband med gransKning

I samband med granskning har det 
ursprungliga planförslaget dock omarbetats, 
daterat 2022 05 11. Den omarbetade 
versionen har tydligare bestämmelser 
och riktlinjer för platsens topografi och 
vegetation. Det nya planförslaget har 
ändrad lovplikt för ändring av markens 
höjdläge samt för fällning av träd i den del 
som har bedömts som mest skyddsvärd. 
Diagonalt genom planområdet går 
även en yta som endast får förses med 
komplementbyggnader.  

Plankarta enligt omarbetat förslag från 2022 05 11. Den övre bilden visar hur tomter och bebyggelse är tänkt 
att placeras på planområdet. 
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länsstyrelsens synPunKter 
Länsstyrelsen har i yttrande daterat 
2022-02-28 hänvisat till att man tidigare 
har framfört att en upptrappad skala 
och förtätning av ny bebyggelse kan 
förändra karaktären i området och påverka 
upplevelsen av kulturmiljön negativt. 
Länsstyrelsen hänvisar till Oxelösunds 
styrdokument ”Kulturhistorisk 
områdesbeskrivning” där det framgår att ny 
bebyggelse inom sommarstugeområdet bör 
prövas restriktivt och anpassas till områdets 
karaktär av små och enkla sommarstugor. 
Under rubriken ”Landskapsbilden” 
konstaterar Länsstyrelsen att bestämmelser 
i planförslaget gällande markhöjd endast 
gäller inom de skyddszoner som omger 
de skyddsvärda träden. Man hänvisar 
vidare till kommunens egen formulering i 
planbeskrivningen som anger att sprängning 
och utfyllnad i största möjliga mån bör 
undvikas 

Dassbyggnad och latrinförråd. 
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9. Antikvarisk bedömning och 
konsekvensbeskrivning 
Bedömningen är att det bebyggelsetillskott 
som planen presenterar i huvudsak bör vara 
acceptabelt betraktat från PBL 2 kap 6 §. 
I relation till området i stort innebär planen 
också en ganska liten exploatering jämfört 
med det ursprungliga planförslaget som 
omfattade 30 tomter. Områdets historiska 
karaktär består av mindre sommarstugor 
men det finns även ett flertal hus som i 
storlek och höjd överensstämmer med den 
bebyggelse som planeras i planen. 
Mot söder och mot öster gränsar 
exempelvis planområdet till bebyggelse 
som i likhet med planförslaget har liknande 
höjder och storlek. Mot norr gränsar dock 
planområdet till byggnader som bedöms 
vara viktiga ur kulturhistorisk synvinkel 
men dessa ligger på ganska stort avstånd 
från planområdet. Konsekvenserna för 
denna omgivande bebyggelse och för 
planområdets interaktion med bebyggelsen 
bedöms inte vara särskilt stora.  

På själva planområdet finns idag två 
byggnader som har fungerat som dass 
och latrinförråd. Dessa har ett visst 
kulturhistoriskt värde men detta bedöms 
inte vara i sådan storleksordning att ett 
bevarande med påföljande påverkan på 
planens genomförande skulle vara aktuellt.  
En konsekvens av planförslaget kan vara att 
exploateringen öppnar för att även andra 
markägare vill stycka av tomter och förtäta. 
Samtidigt handlar det i planförslaget om en 
byggnadstyp i form av friliggande villa som 
redan förekommer och som det bör vara 
rimligt att komplettera befintlig bebyggelse 
med.  

När det gäller planens gränser mot öster 
och nordost finns däremot en risk för 
negativa konsekvenser på framförallt 
landskapsbilden.  
Bevarandet av träd är en uttalad ambition 
i planförslaget men sannolikt behöver 
detta formuleras tydligare i form av 
planbestämmelser för att ambitionen 
verkligen ska efterlevas i ett byggskede. 
Nuvarande planförslag skyddar egentligen 
endast två träd.
Bergsklacken och dess vegetation får ses 
som en viktig miljöskapande komponent 
som samspelar med slänten ned mot 
badplatsen och den glesa tallskogen. Här 
ligger också det före detta strandcaféet 
och ett antal karaktärsskapande 
skogsfastigheter, kanske främst Vivesta 
1:21 som även om det är en relativt 
nyuppförd byggnad infogar sig varsamt i 
topografin. Kring dessa landskapselement 
och komponenter finns en visuell och 
upplevelsemässig tyngdpunkt som borde 
skyddas bättre i planen. 
Det bör vara rimligt att placera bebyggelse 
på denna yta om det sker med ett stort och 
medvetet hänsynstagande till topografi och 
vegetation, på liknande sätt som har gjorts 
på grannfastigheten Vivesta 1:21. Kanske 
bör en del av bergsklacken få vara samfälld 
mark med ett utökat skydd av topografi och 
vegetation. 

Utdrag ur planbeskrivningen som visar platsens 
geotekniska förhållanden. Det röda området betecknar 
den tallbevuxna bergsklacken
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Den antikvariska bedömningen är att det 
omarbetade planförslag som har tagits fram 
i samband med granskning är betydligt mer 
hänsynsfullt mot platsens landskapsvärden. 
Detta skapar bra förutsättningar för en mer 
anpassad bebyggelse där landskapsvärden, 
topografi och växtlighet kan samverka. 

Kalle Anderberg 2022-05-03 Reviderad 
2022-05-27
Bebyggelseantikvarie fil.kand. certifierad sakkunnig 
kulturvärden KUL 
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1 INLEDNING 
Ett arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15 i Oxelösunds 

kommun. Länsstyrelsen har i ett yttrande föreslagit att en Naturvärdesinventering (NVI) 

genomförs för att en bedömning av eventuell påverkan på naturmiljön ska vara möjlig.  

Sweco tog kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland för att klargöra om några undersökningar 

behöver göras utanför detaljplaneområdet eller om en NVI enligt svensk standard inom 

detaljplanegränsen är ett tillräckligt underlag. Detta med tanke på att en utökad båttrafik kan 

medföra indirekta effekter på naturen utanför gränsen. Länsstyrelsen förtydligade (e-post 2020-

04-28) att en NVI inom detaljplanegränsen är tillräckligt men att denna bör kompletteras med ett 

resonemang kring vad en utökad båttrafik kan innebära för fågellivet, såsom i det närliggande 

naturreservatet Strandstuviken. 

I området finns flertalet höga tallar som fastighetsägaren är intresserad av att till delar behålla 

genom att anpassa bebyggelsen. Därför fanns det ett behov av att inventering av värdefulla 

träd.  

Med anledning av detta har Sweco AB, på uppdrag av fastighetsägaren Vivesta Udde AB, 

genomfört en naturvärdesinventering inom detaljplaneområdet. Syftet med en NVI är att 

identifiera, beskriva och värdera områden som är värdefulla för biologisk mångfald. För detta 

finns en svensk standard från Svenska institutet för standarder (SIS) som används i detta 

uppdrag. I uppdraget ingick också att ungefärligt mäta in värdefulla träd samt resonera kring 

eventuella effekter av utökad båttrafik.  

Inventeringsområdet ligger i Oxelösunds kommun, på södra sidan av Stjärnholmsviken, 

nordväst om Oxelösund tätort (Figur 1). Inventeringsområdet är detsamma som gränsen för den 

nya detaljplanen och omfattar både land- och vattenområden. I uppdraget ingick att inventera 

både land och vattenområdet.  
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Figur 1. Planområdet (som också utgör inventeringsområdet) i Oxelösunds kommun, strax norr 
om Oxelösund tätort. 
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2 METOD 
2.1 METODBESKRIVNING NVI 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 

med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En översktlig metodbeskrivning finns i 

Bilaga 1. 

2.2 METODVAL NVI I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 

nogrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 

0,1 hektar stora och linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 2 m breda har eftersökts 

(se Tabell 1 i Bilaga 1). Inga standardens tillägg har ingått i inventeringen (se Tabell 2 i Bilaga 

1). Detta innebär att lägsta naturvärdesklass som ingå inventeringen är påtagligt naturvärde (se 

mer om metoden i bilaga 1). 

2.3 KRITERIER FÖR INVENTERING AV TRÄD 

Värdefulla och skyddsvärda träd inventerades enligt definitionen av värdefulla och skyddsvärda 

träd som har tagits fram av Ekologigruppen (2017) samt Naturvårdsverkets definition av särskilt 

skyddsvärda träd. Dessa definitioner sammanfattas i Tabell 1. 

Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:  

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter.  

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 

år.  

• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 

hålighet i stam (eller gren)  

 

Ekologigruppen utecklat metodiken och kompletterat denna klass med två ytterligare klasser 

(Ekologigruppen 2017):  

• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd påvuxna av 

rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova  

• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och 

särskilt skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall 

gäller > 100 år) 

 
Tabell 1. Definition av värdefulla eller skyddsvärda träd. Träden definieras utifrån ålder 

(vidkronighet, senvuxenhet, spärrgrenar, stamgrovlek, bark-karaktär), stamdiameter i brösthöjd, 

hål-förekomst, mulmvolym och eventuella artfynd på stam eller i håligheter. Ett av kriterierna 

ska vara uppfyllda. (Definition av Särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket 2012. Definition 

av Skyddsvärda träd och Värdefulla träd, Ekologigruppen 2017) 

Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Särskilt 
skyddsvärda träd 
(Naturvårdsverket 
2012) 
 

Mycket gamla 
träd; Gran, tall, 
ek och bok 
äldre än 200 år. 
Övriga trädslag 
äldre än 140 år. 

Jätteträd >100 
cm på det 
smalaste stället 
under brösthöjd. 

Grovt hålträd 
>40 
cm i diameter i 
brösthöjd 
med utvecklad 
hålighet i 
huvudstam 

Hotade arter eller 
flera rödlistade 
arter 
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Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Skyddsvärda träd 
 
 

Gammalt, ek 
150-200år, tall 
150-200 år, 
björk 100-140 
år, 
asp 100-140 år 

Mycket grovt, 
tall 80-99 cm 
björk, asp 70-99 
cm 
 

Hålträd (asp 40-
60 cm) 
blottlagd ved 
 

Rödlistade arter 
eller 
flera 
naturvårdsarter 
 

Värdefullt träd 
 

Nästan 
gammalt. Tall, 
gran och ek 
100-150 år, 
björk 
och asp 65-100 
år 

Grovt. tall 70-80 
cm 
björk, asp 50-70 
cm 

Ersättningsträd 
till 
särskilt 
värdefullt 
träd 

Ej grovt hamlat 
träd 
 

  

2.4 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien och bedömningarna av landmiljön ansvarar Elin Håkansson. För bedömningar av 

vattenområden ansvarar Johan Storck. För bedömning av värdefulla träd ansvarar Mari Nilsson. 

Fältinventeringen utfördes 26 maj 2020. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco 

är Eva Grusell. 

2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 

Olika informationskällor (databaser) har genomsökts för att undersöka om det finns tidigare 

kända naturvärden eller skyddad natur enligt 7 kap. Miljöbalken inom eller i direkt anslutning till 

inventeringsområdet. Källorna som har använts som underlag för listas i Tabell 2. Litteratur som 

använts i utredningen förtecknas i referenslistan. 

Tabell 2. Informationskällor som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för 
utdrag 

ArtDatabanken 

SLU 

Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in 
till systemet i Artportalen och Analysportalen. 
Uttag av artfynd görs via artdataportalen.se 

maj 2020 

GIS skikt 
Skogsstyrelsen 

Biotopskyddsområden, områden med 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och områden 
med naturvärden i skogen. Inventeringar 
gjorda av Skogsstyrelsen samt större markägare 
och skogsbolag. Sumpskogar. Skogsklädd 
våtmark identifierad via fjärranalys och i vissa fall 
inventerad i fält av Skogsstyrelsen. 

maj 2020 

GIS-skikt 
Naturvårdsverkert 

Skyddad natur: naturreservat, natura 2000-
områden, fågelskyddsområden. I 
Naturvårdsverkets Miljödataportal har geodata 
om skyddade områden hämtats.  

maj 2020 

GIS-skikt 
Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarker. DatabasenTUVA med 
resultat från svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehåller både ängs- 
och betesmarksobjekt och naturtypsytor. 

maj 2020 

Kartor 
Lantmäteriet 

Historiska kartor, häradsekonomiska kartan 
(1897-1901), Historiska ortofoton ortofoton 
från 1960 respektive 1975 

maj 2020 
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2.6 UTRUSTNING VID FÄLTARBETE 

För datafångst i fält användes mobiltelefoner med ESRI:s applikation Collector. För inventering 

av vattenmiljön användes vattenkikare, vadarstövlar och Lutherräfsa. 

2.7 OSÄKERHET I BEDÖMINGEN 

Den aktuella fältinventeringen utfördes tidigt på säsongen, i maj 2020, vilket innebär att 

förekomsten av marksvampar och en del kärlväxter inte har kunnat undersökas inom ramen för 

denna inventering. Vid fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit bilda blommor vilket 

försvårar artbestämningen. Detta innebär att det kan finnas ytterligare naturvårdsintressanta 

arter vilka ej har kunnat identifieras vid fältbesöket.  

Noggrannheten på mobiltelefonernas GPS:er, som användes för att registrera data i fält, är i 

regel runt 5 meter. Viss justering av positioner och gränser gjordes i efterhand för att uppnå en 

högre noggrannhet. Justeringen gjordes i en GIS-programvara med stöd av flygfoton och 

höjddata/terrängmodell. Samtliga positioinsangivelser får dock betraktas som ungefärliga.  

3 RESLUTAT FÖRSTUDIE 
I Artportalen fanns två tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 

Mandelblomma var registrerad på en fyndplats vid den öppna bergshällmarken i norra delen av 

området. Mandelblomma är en så kallade hävdgynnad art och en indikator för värdefulla ängs- 

och betesmarker. Sju fruktkroppar av tallticka var registrerades på en tall på tallbacken invid 

campingen. Tallticka är en indikator på gammal skyddsvärd tallskog. Se mer om naturvårdsarter 

i avsnitt 5.3.  

I övrigt fanns inga tidigare kända områden med naturvärden eller skyddad natur inom 

detaljplaneområdet. Ungefär 300 meter norrut i Stjärnholmsviken ligger Strandstuvikens 

naturreservat och natura 2000 – område. Reservatet är känt för sitt rika fågelliv och utgör ett av 

länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar 

och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken men även norra delen av 

Stjärnholmsviken ligger inom reservatets gränser.  

På historiska kartor från Lantmäteriet kan man se områdets markanvändning någon gång under 

perioden 1987 – 1901. Inom planområdet utgjordes området då av barrskog som sannolikt 

användes för skogsbete (Häradsekonomiska kartan (1897-1901). På historiska ortofoton från 

1960 respektive 1975 är markanvändningen snarlik dagens, men trädskiktet är aningen glesare 

och det finns lite fler öppnare partier. Konferensanläggningen syns på båda kartorna.  

4 RESULTAT FÄLTINVENTERING  
Inventeringsområdet presenteras översiktligt i avsnitt 4.1, resultatet av 

naturvärdesinventeringen och identifierade naturvärdesobjekt presenteras i karta och i text i 

avsnitt 4.2. I kartan presenteras redovisas också identifierade värdefulla och skyddsvärda träd. 

Resultatet av trädinventeringen och respektive träd beskrivs dock i detalj i avsnitt 5 tillsammans 

med rekommendationer kring hantering av träden. Foton på värdefulla och skyddsvärda träd 

finns i bilaga 2.  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING INVENTERINGSOMRÅDET 

Inventeringsområdet är ungefär 3 hektar stort, varav 2.7 hektar utgör landområde och 0.3 hektar 

vattenområde.  
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Inventeringsområdet gränsar i öster mot en populär badplats med sandstrand, Vivesta havsbad. 

Bebyggelsen i närområdet utgörs av småhus med blandat fritidshus och hus för 

permanentboende.  

Närområdet samt inventeringsområdet är kuperat med i huvudsak omväxlande partier med 

gräsmatta respektive talldominerad blandskog (på både plattare mark och på kullar) och ett 

hällmarksområde i norr med block och sten och en bergsbrant ner mot vattnet.  

I nordvästra delen ligger en liten sandstrand. Delar av gräsytorna nyttjas för uppställning av 

husvagnar/camping. Vägarna inom området har grusbeläggning. Centralt i området samt i 

anslutning till badplatsen finns grusytor som utgör parkering för bilar. Längst ut på 

Niclaslundsvägen på toppen av kullen i norr ligger ett trähus/tidigare konferensanläggning.  

Intrycket av området domineras av ett glest trädskikt av relativt likåldriga högväxta tallar (Figur 

2). Tallarna är ungefär 100 år gamla (bekräftat genom provborrning i ett av träden). Förmodligen 

har en avverkning skett i början av 1900 – talet och därefter har träden fått växta upp igen.  

 
Figur 2. Översiktsbild från inventeringsområdet. Bilden är tagen från en position centralt I 

området riktat mot norr. Bilden visar det glesa trädskiktet av likåldriga tallar som dominerar 

intrycket av platsen. Mellan trädstammarna skymtas den tidigare konferensanläggningen. 

Längst till höger i bilden ligger badplatsen Vivesta havsbad.  
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT 

Under fältbesöken avgränsades två naturvärdesobjekt (NVO) med påtagligt naturvärde ( 

Tabell 3 och Figur 3). Naturvärdesobjektens beskrivs nedan och presenteras på karta i Figur 3. 

Övrigt område bedömdes inte hysa tillräckligt höga värden för att uppnå någon 

naturvärdesklass enligt standarden (se beskrivning av övrigt område i avsnitt 5.4).  

 

Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom 

inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal 
naturvärdesobjekt  

1 – Högsta naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

 
- 

2 – Högt naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

 
- 

3 – Påtagligt naturvärde 
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 
eller förbättras. 

 
2 
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Figur 3. Resultat av naturvärdesinventeringen: identifierade naturvärdesobjekt, värdefulla och 

skyddsvärda träd, övriga värdeelement, samt förslag på grupper av träd att bevara. NVO 1= 

naturvärdsobjekt 1, NVO 2 = naturvärdesobjekt 2. Skyddsvärda och värdefulla träd beskrivs i 

avsnitt 5. 
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Naturvärdesobjekt 1 - Hällmark och bergsbrant med hävdgynnade arter 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Berg och sten 

Biotop Hällmarkstorräng 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

Hävdgynnade  ängs- och 
betesmarksarter: 
blåsugaT, bockrotT, 
brudbrödT, gul fetknoppT, 
gullvivaF,S,T, gulmåraT,S, 
mandelblommaT, 
stymorsviolT, 
svartkämparT, vit 
fetknoppT 

Naturvårdsarter arter 
(tidigare noterade) 

mandelblommaT, 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en solbelyst öppen berghäll och en bergbrant mot vattnet. 
Floran är artrik med hävdgynnade arter av främst torrängskarraktär: 
mandelblomma, svartkämpar, brudbröd, smultron, bockrot, styvmorsviol, andra 
violer, gråfibbla, äkta johannesört, gullviva, teveronika, ärenpris, blåsuga, vit 
fetknopp, gul fetknopp. I fältskiktet växter också exempelvis ljung, stensöta, 
kärleksört. Mot vattnet växer unga träd av rönn, tall, en. Värdeelement som 
förekommer är inslag av blommande buskar, block sten, lodytor mot havet.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området utgörs av en havsnära torr, solbelyst hällmark med flertalet 
hävdgynnade arter (10 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av 
block, stenröse, berg i dagen och blommande bärande buskar/träd.  

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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Naturvärdesobjekt 2 - Talldominerad blandskog med karaktär av skogsbete 

Naturvärdesobjekt nr 2    

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Ängs- och betesmark 

Biotop Trädklädd betesmark 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

Hävdgynnade  ängs- och 
betesmarksarter: 
blåsugaT, bockrotT, 
brudbrödT, gullvivaF,S,T, 
gulmåraT,S, 
mandelblommaT, 
stymorsviolT, 
svartkämparT,  
Arter kopplade till 
skog/träd:  

grovtickaT,S talltagelT 

Naturvårdsarter 
(tidigare noterade) 

 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av sydsidan av en kulle med karraktär av skogsbete. Området 
har sannolikt betats tidigare men hävden har upphört. Glest trädskikt (främst 
110-åriga tallar, även björk samt enstaka ek, lönn, hassel, rönn, en, lärk) och 
en artrik flora av hävdgynnade arter: gulmåra, svartkämpar, gökärt, teveronika, 
blåsuga, mandelblomma, smultron, brudbröd, bockrot, gråfibbla, gullviva, 
styvmorsviol, daggkåpor,kärringtand, åkervädd, starrarter. I fältskikt finns också 
exempelvis vitsippor och liljekonvalj. Värdeelement som förekommer är 
stenblock, mur/grundläggning av sten, två värdefulla träd (en äldre lärk och en 
äldre björk). Död ved saknas. Grämarken är i huvudsak frisk med inslag av 
torra partier. Objektet sträcker sig även en bit utanför detaljplaneområdet.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området präglas av dess karaktär av skogsbete. En södersluttning med glest 
trädskikt, hög artrikedom (9 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av 
block, sten, stengrund, blommande bärande buskar/träd, två värdefulla träd. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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4.3 NATURVÅRDSARTER  

4.3.1 Begreppet naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är ett samlande begrepp för ett antal kategorier av arter som man måste, bör 

eller kan beakta vid naturvårdsbedömningar (Hallingbäck 2013). Idag omfattar detta begrepp 

juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter 

(Figur 4). En naturvårdsart kan ingå i en eller flera av kategorierna. Mer att läsa om 

naturvårdsarter finns i rapporten Naturvårdsarter utgiven av SLU (Hallingbäck 2013).  

 

Figur 4. Figur som illustrerar de sex kategorier av naturvårdsarter som redovisas i rapporten 

Naturvårdsarter från ArtDatabanken SLU (Hallingbäck 2013).  

4.3.2 Naturvårdsarter inom inventeringsområdet 

Vid fältbesöket i maj 2020 noterades totalt 14 så kallade naturvårdsarter inom 

inventeringsområdet (Figur 5). Två av dessa fanns registrerade sedan innan i artportalen. Av 

naturvårdsarterna är tre kopplade till äldre skogsmiljöer (Tabell 4): tallticka, talltagel och 

grovticka. Resterande 11 är kopplade till jordbrukslandskapets äng- och betesmarker (Tabell 5), 

exempelvis brudbröd, bockrot, gullviva, och mandelblomma.  
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Figur 5. Naturvårdsarter funna tidigare samt under inventeringen 26 maj. T = Typiskt art, S = 

Signalart, R = Rödlistad art. NVO 1 = Naturvärdesobjekt 1. NVO 2 = Naturvärdesobjekt 2.  
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Tabell 4. Naturvårdsarter kopplade till skogsmiljöer noterade under fältinventeringen, samt inom 

vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Tallticka och talltagel noterades utanför 

identifeirade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

Grovticka 
Signalart enligt Skogsstyrelsen 

Typisk art i 9060 Åsbarrskog 
 x 

Tallticka 

Rödlistad kategori Nära hotad 

Signalart enligt skogsstyrelsen 

Typisk art i 9010 Taiga 

Typisk art i 9060 Åsbarrskog 

    

Talltagel Typisk art i 9010 Taiga   

 

Tabell 5. Naturvårdsarter kopplade till ängs- och betesmark noterade under fältinventeringen, 

samt inom vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Ängsbräsman noterades utanför 

identifierade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

blåsuga 

Typisk art i 9070 Trädklädd 

betesmark  

Typisk art i 4030 Torra hedar  

Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 

x x 

bockrot Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

brudbröd 
Typisk art i 5130 Enbuskmarker 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 
x x 

gul fetknopp 

Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng 

Typisk art i 6280 Alvar 

Typisk art i 1230 Havsklippor 

Typisk art i 2130 Grå dyner 

x   

gullviva 

Fridlyst enligt 9 § 

Artskyddsförordningen 

Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  

Typisk art i 6510 Slåtterängar i 

låglandet  

Typisk art i 6530 Lövängar  

Typisk art i 9070 Trädklädd 

betesmark  

x x 

gulmåra 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 
x x 

mandelblomma Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

styvmorsviol Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng x x 

svartkämpar Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  x x 

vit fetknopp 
Typisk art i 6110 Basiska berghällar 

Typisk art i 6280 Alvar 
x   

ängsbräsma 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 
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4.3.3 Rödlistade arter inom inventeringsområdet 

Tallticka utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är rödlistad. Den 

är rödlistad i kategorin nära hotat (NT1). 

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Kategorierna i rödlistan 

presenteras i Figur 6. Rödlistan utarbetas vart femte år av SLU Artdatabanken med hjälp av 

expertkommittéer och finns förtecknad i boken Rödlistade arter i Sverige 2020. Information om 

arters kategori finns att söka på webbsidan artfakta.se. 

 

 
Figur 6. Förkortningar av de olika kategorierna i rödlistan.  

4.3.4 Fridlysta arter inom inventeringsområdet 

Gullviva utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är juridiskt 

skyddad och upptagen i artskyddsförordningen. I Södermanland är den fridlyst (skyddad) enligt 

9 §, vilken lyder: 

9 §   I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och 

alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den 

omfattning som framgår av bilagan 

   1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och 

   2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller 

andra kommersiella ändamål. 

4.3.5 Typiska arter inom inventeringsområdet  

Inom utredningsområdet noterades 12 så kallade typiska arter (t-arter). Tre av dessa är 

kopplade till barrskog: grovticka, tallticka och talltagel. Nio är kopplade till jordbrukslandskapet 

och ängs- och betesmarker: blåsuga, bockrot, brudbröd, gul fetknopp, gullviva, mandelblomma, 

styvmorsviol, svartkämpar och vit fetknopp. 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp. Systemet med typiska arter har utvecklats inom arbetet med EU:s art- och 

habitatsystem och uppföljning av Natura 2000-områden. Begreppet avser ”mindre allmänna, lätt 

igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade kvalitéer i sin 

 
 
 

1 Förkortning NT brukar används för denna rödlistekategori, vilket är en förkortning av den 

engelska benämningen near threatened.  
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livsmiljö”. Typiska arter för respektive naturtyp beslutas av Naturvårdsverket efter underlag från 

bland annat ArtDatabanken. 

4.3.6 Signalarter inom inventeringsområdet 

Inom utredningsområdet noterades fem så kallade signalarter. Två är signalarter för skog: 

grovticka och tallticka. Tre är signalarter för äng- och betesmarker: gullviva, gulmåra och 

ängbräsma. Signalarter är arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 

höga naturvärden. Signalarter har hittills främst använts i skog och signalarter för skog finns 

listade på Skogsstyrelsens hemsida. Jordbruksverkets har också pekat ut signalarter att 

använda för inventering av ängs- och betesmarker. 

 

4.4 ÖVRIGT OMRÅDE 

Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av 

inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas övrigt område. Dessa ytor 

har bedömts inte uppfylla kriterierna för att uppnå påtagligt, högt eller högsta naturvärdesklass 

enligt standarden, eller så kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så 

små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden (medel), se avsnitt 3.2. 

Övrigt område består av vattenområdet, gräsmattor, blandskog, en liten sandstrand, grusvägar 

samt grusparkeringar.  

Följande värdeelement noterades inom övrigt område: tre värdefulla träd, ett skyddsvärt träd, ett 

särskilt skyddsvärt träd, ett småvatten och två högstubbar/död ved. Trädgårdsavfall har tippats i 

småvattnet och vattnet är kraftigt grumlat.  

Gräsmattor hyser generellt låga naturvärden då miljön är ensartad och artfattig, och ofta 

näringspåverkad.  

Skogsområdena i övrigt område har lite olika karraktärkaraktär: dels blandskog (likartad den i 

naturvärdesobjekt 2), med ett glest likåldrigt trädskikt av ca 110-åriga träd och visst uppslag av 

sly, dels blandskogsytor med inslag av hällmark och mindre träd och buskar och inslag av 

hävgynnade arter. Områdena saknar exempelvis äldre träd, död ved, andra värdeelement eller 

tillräckligt många naturvårdsarter för att uppnå en naturvärdesklass. Fältfloran har i huvudsak 

mer skoglig karaktär med exempelvis blåbärsris. Om naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) hade 

ingått i inventeringen skulle antagligen delar av övriga skogsområden inom inventeringsområdet 

uppnått klassen visst naturvärde.  

Den lilla stranden i nordväst bidrar till en varierad miljö med sand, platta klipphällar, beskuggat 

vatten och ett trädskikt med al, sälg, en tall klassad som värdefull tall och ytterligare några tallar 

som är lite grövre än genomsnittet, nära att uppnå kriteriet för att klassas som värdefulla.  

Det undersökta vattenområdet håller låga naturvärden och vattnet är starkt näringspåverkat 

som i sin tur har påverkat undervattensvegetationen. Här finns ingen tät undervattensvegetation 

som skulle kunna vara lämplig som lek eller uppväxtplats för eventuell fiskfauna. Det finns inte 

heller några områden som exempelvis vassområden eller låga skär som skulle kunna vara 

viktiga häckningsplatser för fågel. 

5 VÄRDEFULLA TRÄD 
5.1 ÄLDRE TRÄD VIKTIGA FÖR BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 

Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på 

sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många 

arter. Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom 
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gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa 

strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat 

angripas av olika arter insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. 

Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre natur-värden kommer det 

att få. 

5.2 RESULTAT INVENTERING AV TRÄD 

Vid fältinventeringen noterades sex träd inom detaljplaneområdet vilka uppfyllde kriterierna för 

att klassificeras som värdefullt, skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt träd (Tabell 6). Av dessa 

klassificeras s fyra som värdefulla, ett som skyddsvärda och ett som särskilt skyddsvärt. 

Trädens placering presenteras på kartan i Figur 3. Foton på träden finns i bilaga 2.  

Ytterligare ett värdefullt och tre skyddsvärda träd noterades strax utanför detaljplanegränsen: en 

lärk, en björk, en sälg och en tall. Dessa markeras i kartan i Figur 3. 

Tabell 6. Särskilt skyddsvärda träd, skyddsvärda träd och värdefulla träd identifierade inom 

inventeringsområdet. Se trädens placering i Figur 3 

Träd - 

nummer 
Trädslag Kategori  Beskrivning 

1 Tall Värdefullt 75 cm i diameter 

2 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

3 Tall Särskilt skyddsvärt Hålträd, 60 cm i diameter 

4 Björk Värdefullt 50 cm i diameter 

5 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

6 Tall Skyddsvärt 

Tall med sju fruktkroppar av den 

rödlistade (NT) arten tallticka, 55 cm i 

diameter 

 

5.2.1 Särskilt skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som särskilt skyddsvärt träd; träd nummer 3, en 

grov tall (60 cm i diameter) som dessutom är hålträd med flera välutvecklade hål. Träd i denna 

kategorin är särskilt värdefulla för att bibehålla en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan hysa 

en värdefull flora och fauna, med förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsverket 

rekommenderar samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras åtgärder som bedöms 

påverka trädet:  

”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en 

anmälan för samråd hos länsstyrelsen” (Naturvårdsverkets webbsida, 

se länk i referenslistan).  

5.2.2 Skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som skyddsvärt träd, träd nummer 6, en tall med 

sju fruktkroppar av den rödlistade arten tallticka (kategori nära hotad, NT). Träd i denna kategori 

är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 
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5.2.3 Värdefulla träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades fyra träd som värdefulla: träd nummer 1, en grov tall (75 

cm i diameter) med brandspår på stammen, träd nummer 2, en grov tall (70 cm i diameter), träd 

nummer 4, en grov björk (50 cm i diameter) och träd nummer 4, en grov tall (70 cm i diameter). 

Träd i denna kategori är nära att bli skyddsvärda träd. 

5.3 REKOMMENDATION GÄLLANDE TRÄD I DETALJPLANEN 

Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga inslag i landskapet som bidrar till biologisk mångfald. 

Det rekommenderas därför att samtliga eller så många som möjligt av de värdefulla och 

skyddsvärda träden sparas. Särskilt rekommenderas att träd i kategorin särskilt skyddsvärda 

sparas.   

Utöver värdefulla/skyddsvärda träd finns flertalet träd, främst tallar, som är omkring 100 år inom 

inventeringsområdet. Dessa är inte fullt så gamla eller grova som de värdefulla och 

skyddsvärda träden men hyser ändå värden för biologisk mångfald. På relativt kort sikt kan de 

utveckla höga värden. I kartan i Figur 3 pekas ett antal tallar ut som är nära att uppå klassen 

värdefulla träd. Det är positivt om så många som möjligt av dessa träd sparas.  

Utöver dessa träd markeras också en medelstor ek (35 cm i diameter, inom naturvärdesobjekt 

2) och tre sälgar ut i Figur 3. Sälgar har ett särskilt värde som födokälla åt insekter då den 

blommar tidigt på säsongen. Vad det gäller ek råder det brist på ädellövträd i landskapet 

generellt och de har potential att många hundra år gamla och utveckla höga värden för biologisk 

mångfald. Det är positivt ut naturmiljösynpunkt om så många som möjligt av sälgar och ekar 

sparas. 

Ett tillvägagångssätt för att planera bevarandet av träd i detaljplaneområdet kan vara att bevara 

grupper av träd. Förslag på tre områden med grupper av träd att bevara presenteras i kartan i 

Figur 3. Områdena inkluderar värdefulla och skyddsvärda träd, och träd som är nära att uppnå 

klassen värdefulla. Inom dessa områden rekommenderas också att träd med variarande ålder 

sparas för att erhålla ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet och rekreationsvärde.  

6 KONSEKVENS ÖKAD BÅTTRAFIK 
6.1 BAKGRUND FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN 

Fritidsbåtar ger upphov till negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika 

aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. 

Grunda miljöer med sand-, ler- och gyttjebottnar tillhör de mest produktiva och värdefulla 

miljöerna längs Sveriges kuster. De solbelysta bottnarna värms upp fort på våren och 

vattentemperaturen under vår och sommar är högre än i havet utanför. Detta tillsammans med 

naturligt näringsrika bottensediment ger en hög biologisk produktion av en stor mängd växter 

och bottendjur och goda uppväxtförhållande för unga fiskar.  

Dessa områden utgör en viktig miljö för olika arter av marina och limniska kärlväxter, såsom 

ålgräs natar samt kransalger vilka fyller viktiga ekosystemfunktioner längs Sveriges kuster.  

Vegetationen tillför fysisk struktur till en annars kal mjukbotten och utgör en viktig livsmiljö för 

många små växter och djur, vilket höjer den biologiska mångfalden. Vegetationsklädda 

mjukbottnar utgör också viktiga födosöks-, lek – eller uppväxtområden för många olika fiskarter 

Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på 

bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer kan störa fiskar och däggdjur. Vidare 
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medför användning av fritidsbåtar utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från 

båtbottenfärger och förbränningsmotorer. 

Det stora antalet motorbåtar och vattenskotrar, trenden att motorerna blir allt större, samt det 

faktum att båtarnas förbränningsmotorer idag saknar avgasrening medför att fritidsbåtar släpper 

ut stora mängder föroreningar och växthusgaser. Utsläpp av giftigt koppar från fritidsbåtars 

bottenfärger är också betydande och bidrar till att halten av koppar i vattenmassan är över 

gränsvärdet för god miljöstatus i 85 % av alla klassade kustvattenförekomster. 

6.2 VATTENOMRÅDET I DETALJPLANEOMRÅDET 

Det undersökta vattenområdet ligger på södra sidan av Stjärnholmsviken, nordväst om 

Oxelösund. Sträckan är helt öppen och utsatt för väder och vind vilket. Vattendjupet blir snabbt 

3 meter och håller det djupet på en sträcka av 25-30 meter ut från land innan djupet ökar till 

cirka 6 meter. Baserat på dessa observationer gjorda vid fältbesöket uppskattas att 

vattencirkulationen på platsen är god och att vattnet kan strömma fritt.  

Närmast land finns hällar, block och sten innan bottensubstratet en bit från land övergår till en 

sand/mjukbotten blandat med block och sten. Här finns även några större block. Både i den 

östra samt den västra delen av undersökningsområdet finns grundare sand/grus bottnar. 

Vegetationen är sparsam och det finns bara enstaka exemplar av natar och slingor. 

Blåstångsplantor finns närmast land men de är små och starkt påverkade av påväxt av 

fintrådiga alger. I zonen närmast land växer tätt med grönslick.  

Området bedöms inte ha sådana värden att det idag skulle kunna vara viktigt för fiskfaunan som 

födosöks-, lek- och uppväxtplats. Ej heller bedöms området viktigt som häcknings-, uppväxt- 

eller födosöksplats för fågellivet då det är så öppet samt att det saknar exempelvis 

musselbottnar.  

6.3 BEDÖMNING PÅVERKAN 

En ökad båttrafik skulle kunna ha en negativ påverkan på de strukturer som finns i området 

idag. Påverkan bedöms dock som liten, eftersom:  

• naturvärdena på platsen är låga  

• vattencirkulationen på platsen uppskattas vara god  

En god vattencirkulationen gör att eventuell påverkan av grumling blir liten då det suspenderade 

bottensubstratet skulle föras iväg och inte lägga sig direkt på platsen, om det exempelvis skulle 

byggas bryggor där. Påverkan från avgaser och läckage från bottenfärger blir även den liten 

genom utspädningseffekter tack vare den goda vattencirkulationen. 

En ökad båttrafik till Vivesta bedöms inte heller påverka andra områden i närområdet som 

exempelvis Strandstuvikens naturreservat då det ligger väl norr om den aktuella platsen då 

viken är bred.  
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7 SAMLADE REKOMMENDATIONER 
Följande rekommendationer inför framtagande av ny detaljplan ges ur aspekten 
naturvärden/biologiska mångfald: 
 

Naturvärdesobjekten 

• Spara i sin helhet de två naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde. Det bedöms 

vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden i landskapet blir 

kvar efter exploateringen och att kvaliteten bibehålles och gärna förbättras. 

• Om naturvärdesobjekt nummer 2 exploateras, flytta om möjligt  grässvålen med de 

hävdgynnade arterna till en annan plats 

Träden 

• Spara grupper av träd, se förslag på områden i Figur 3 samt resonemang kring detta i 

avsnitt 6.3. Alternativt bevara utpekade värdefulla, skyddsvärda och särskilt 

skyddsvärda träd med höga värden på annat sätt.  

• Spara om möjligt sälgar och ädellövträd såsom ek. Ädellövträd har potential att bli 

mycket gamla och hysa stora värden. Sälgar har ett särskilt värde för insekter då de 

blommar tidigt på året.  

• Spara om möjligt identifierade högstubbar. Om marken där högstubbarna står ska 

exploateras kan de fällas och läggas på annan plats inom området. Död ved utgör ett 

viktigt inslag i naturen för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Det är dessutom 

generellt stor brist på död ved i landskapet. 

Småvattnet  

• Behåll om möjligt småvattnet och utför en restaurering i syfte att förbättra 

vattenkvaliteten. Dumpat material behöver rensas bort. Förekomst av vatten bidrar alltid 

positivt till biologiska mångfald och fiskfria småvatten har potential som livsmiljö åt 

groddjur. 

Rekommendationer gällande båttrafik  

• saknas 
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Bilaga 1 

METOD ENLIGT SIS-STANDARD 
Nedan beskrivs översiktligt principerna för en naturvärdesinventering 
(NVI) som följer den rådande standarden (SS 199000:2014). 

NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT SIS-STANDARD 

Sedan 2014 finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald 

ska genomföras och rapporteras (SIS 2014). Naturvärdesinventering benämns ofta förkortat för 

NVI. Här följer en kort översikt av metoden.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera 

områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Genom att standardisera hur 

naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och bedömningarna kan 

bli mer enhetliga. 

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av 

en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller 

syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för 

friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag 

för sådana bedömningar.  

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg:  

 
1 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven.  

För det första avgörs om NVI:n ska omfatta enbart en förstudie (kallas ibland för 

skrivbordstudie) eller även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att 

naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga 

kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det 

räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på 

förstudienivå är alltid preliminär. 

För det andra avgörs om om förstudien ska följas upp med en NVI på fältnivå, det vill säga att 

den ska inkludera inventering i fält. Då identifieras naturvärdeobjek med naturvärdesklass 1 

(högsta naturvärde), 2 (högt naturvärde) och 3 (påtagligt naturvärde). Man kan då välja mellan 

tre olika detaljegrader (Tabell 1). Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har 

för avsikt att kunna identifiera i fält.  
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Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 

199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika 

sammanhang. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i 
fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 50 meter långt och en halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 10 meter långt och en halv meter brett. 

 

För det tredje finns sex så kallade tillägg (Tabell 2). Tilläggen inte ingår i metodens 
grundutförande utan utgör tillval.  

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras 
och avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 

Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 
kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd 
kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk 
mångfald, t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta 
eller med koordinater och med en noggrannhet på minst 10-
25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela 
eller delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i 
klassningen av NVO. 

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och 
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer. 

 

2. FÖRSTUDIE/SKRIVBORDSTUDIE 

Inventeringsområdet avgränsas, tidigare kända naturvärden studeras och en preliminär bedömning av 

vilka områden som kan antas ha störst betydelse för biologisk mångfald görs.  

3. INVENTERING I FÄLT 

Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Metoden utgår ifrån två bedömningsgrunder och man 

letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter (bedömningsgrund artvärde) och man bedömer olika 

biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald (bedömningsgrund biotopvärde).  

4. TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När bedömningsgrunderna artvärde respektive biotopvärde är definierade för ett visst avgränsat fastställs 

dess naturvärdesklass med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska 

det anges, då betecknas klassningen som preliminär. I sitt grundutförande innehåller standarden tre 

naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde 
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(klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst 

naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för beskrivs i Tabell 3 nedan. Områden som tilldelas en 

naturvärdesklass benäms naturvärdesobjekt (NVO). De delar av inventeringsområdet som inte 

avgränsas som NVO kallas övriga områden. 

 
Figur 1. Matrix som beskriver hur sammanvägning av bedömningsgrunderna biotop och art görs till en 

naturvärdesklass enligt Svensk standard SS 199000:2014. I metodens grundutförande ingår att identifiera 

naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde. Att identifiera naturvärdesobjekt med visst 

naturvärde utgör ett tillägg. Områden som får lågt naturvärde utgör inte ett naturvärdesobjekt.  

Tabell 3. Naturvärdesklasser enligt Svensk standard SS 199000:2014. 

Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  
(Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 
1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens 
klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.) 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. (Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär 
ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt 
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.) 
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Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde)  INGÅR EJ I GRUNDUTFÖRANDE AV METODEN, UTAN 
UTGÖR ETT TILLÄGG 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. 
(Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som 
tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men 
där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.) 

 
5 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport som 

innehåller den information som standarden kräver. Geografisk information ska även redovisas i 

GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande 

nationell databas för artrapportering. 
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Bilaga 2 

FOTON AV VÄRDEFULLA, SKYDDSVÄRDA OCH 

SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD 
 

1. Tall Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter. 
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2. Tall, Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter.
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3. Tall, särskilt skyddsvärt träd, hålträd, 60 cm i diameter.
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4. Björk, värdefullt träd, 50 cm i diameter
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5. Tall, värdefullt träd, 70 cm i diameter 
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6. Tall, skyddsvärt träd, 55 cm i diameter, sju fruktkroppar av den 
rödlistade (kategori nära hotat, NT) arten tallticka.  
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0481-P09/2 TGOJ-området. Gällande detaljplan tillåter handel, kontor och hantverk. Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2021-01-20 § 2.

Detaljplanens syfte är att med grund i den nu gällande detaljplanen även möjliggöra för
byggnation av padelhall eller annan likvärdig verksamhet. Det är av stor vikt att
tillkommande bebyggelse bidrar till att sluta gaturummet kring Torggatan och samtidigt
bidrar till en större stadsmässighet med fönster och entréer mot gatan.

Bebyggelse ska utformas så att den inte försvårar för en utveckling av bangården eller
angränsande verksamheter och tar hänsyn till och belyser rådande risksituation avseende
transport av farligt gods.

Den äldre detaljplanen i området där handel och kontor tillåts ersätts med en komplettering
där padelhall eller annan dylik (idrottsrelaterad) verksamhet tillåts. Sammantaget innebär
det att idrotts-, kontors-, handels-, parkerings- och centrumändamål tillåts inom ett cirka
7000 kvadratmeter stort område. Byggnader får uppta totalt 3500 kvadratmeter av dessa.

Längs med Torggatan föreslås högsta nockhöjd på 4,5 meter. Innanför det tillåts
byggnation till som högst 10 meter i nockhöjd. Syftet med den lägre nockhöjden är att hålla
nere skalan närmast Torggatan. Mot Torggatan ska entré finnas för att bidra till ett levande
gaturum.

Längs med järnvägen TGOJ-banan föreslås likt den äldre detaljplanen att parkering får
anordnas. Infart till denna sker i norra eller södra delen av planområdet. Ett av de
befintliga garagen behöver rivas eller flyttas för att genomföra detaljplanen.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
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Datum

2022-05-27 PLAN.2020.11

3. Ärendet

Planområdets läge i Oxelösund.

Planområdet markerad med gulstreckad linje. Planområdet ligger i centrala Oxelösund, cirka 200 meter från
Järntorget. Inom området finns idag garage som hyrs ut.
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Datum

2022-05-27 PLAN.2020.11

Fotomontage av Padelhall på platsen, ett exempel på möjlig exploatering inom planområdet. Notera att bilden
endast visar en idéskiss från en tänkt exploatör. Byggnaden behöver i planförslaget vändas på så att den låga
delen hamnar mot Torggatan. Det ska både dra ner skalan och öka mängden fönster mot gatan.

Utredningar

Riskbedömning

Eftersom planområdet gränsar till TGOJ-banan och bangården har en riskbedömning tagits
fram. Utredningen tar hänsyn till risker kopplade till transport av farligt gods och urspårning.
I utredningen görs bedömningen att den största risken är kopplad till urspårning. För att
uppnå en acceptabel risk med föreslaget avstånd till närmast trafikerat spår behöver
byggnadens bärverk vara dimensionerad för att minimera konsekvenser av en påkörning.

Förorenad mark

På mark med spår är det vanligt att det förekommer föroreningar. Inom planområdet har
även funnits tidigare bebyggelse som revs genom att brandkåren kontrollerat eldade ned
byggnaderna. Detta kan också föranleda föroreningar. Med detta som grund har
markprover tagits på platsen. Dessa visar att det framför allt är i anslutning till järnvägen
inne på planområdet som föroreningar finns. Dessa avhjälps lämpligen i samband med att
spåren rivs då de sannolikt härstammar från järnvägsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)

Plankarta A3 (daterad XXXX)

Planbeskrivning (daterad XXXX)

Riskbedömning Structor (daterad 2021-06-08)

Miljöteknisk markundersökning Afry (daterad 2021-09-13)

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)
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Planbeskrivning  
som tillhör detaljplan för del av Oxelö 7:40 (TGOJ-
området), Oxelösunds kommun, Södermanlands län.  
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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 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att med grund i den nu gällande detaljplanen även möjliggöra för 
byggnation av padelhall eller annan likvärdig verksamhet. Det är av stor vikt att 
tillkommande bebyggelse bidrar till att sluta gaturummet kring Torggatan och samtidigt 
bidrar till en större stadsmässighet med fönster och entréer mot gatan. 
Bebyggelse ska utformas så att den inte försvårar för en utveckling av bangården eller 
angränsande verksamheter och tar hänsyn till och belyser rådande risksituation 
avseende transport av farligt gods. 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 

• Den äldre detaljplanen i området där handel och kontor tillåts ersätts med en 
komplettering där padelhall eller annan dylik (idrottsrelaterad) verksamhet tillåts. 
Sammantaget innebär det att idrotts-, kontors-, handels- och centrumändamål 
tillåts inom ett cirka 7000 kvadratmeter stort område. Byggnader får uppta totalt 
3500 kvadratmeter av dessa. Parkering tillåts inom hela planområdet. 

• Längs med Torggatan föreslås högsta nockhöjd på 4,5 meter. Innanför det tillåts 
byggnation till som högst 10 meter i nockhöjd. Syftet med den lägre nockhöjden 
är att hålla nere skalan närmast Torggatan. Mot Torggatan ska entré finnas för 
att bidra till ett levande gaturum. 

• Längs med järnvägen TGOJ-banan föreslås likt den äldre detaljplanen att 
parkering får anordnas. Infart till denna sker i norra eller södra delen av 
planområdet. Ett av de befintliga garagen behöver rivas eller flyttas för att 
genomföra detaljplanen då det ligger för nära tänkt bebyggelse. 

Planhandlingar 
Planen omfattar följande handlingar:  

• Plankarta i skala 1:1000 (A3) med bestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Utredningar 
• Riskbedömning Structor Riskbyrån AB (2021-06-08) 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Afry (2021-09-13) 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för området på 
fastigheten Oxelö 7:40, nordväst om den gamla Järnvägsstationen och i direkt 
anslutning till Oxelösunds bangård, 2020-09-21. Ursprunget till viljan att ändra nu 
gällande detaljplan är att en intressent vill uppföra en padelhall inom området vilket inte 
medges i den idag gällande detaljplanen som endast tillåter Handel och Kontor. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2021-01-20 § 2. 
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2 Plandata 
Planområdets läge och avgränsning 
Planområdet är ungefär 7000 kvadratmeter stort och ligger i centrala Oxelösund, vid 
Oxelösunds bangård och mellan den gamla järnvägsstationen och en matbutik. 

 

 
Planområdet markerat med svart linje. Fastighetsgränser ses i grönt, gult och orange. Torggatan löper 
längs med planområdet. Planområdet ligger mellan matbutiken Coop, Vitsippans trygghetsboende, 
järnvägens gamla stationsbyggnad och bangården. 
 
Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Oxelö 7:40 som ägs av 
Oxelösunds kommun. 
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3 Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. 
 
Området ingår i Oxelösunds stadskärna – Stadsbygd. Viljeriktningen berör framför allt 
komplettering av bostäder och översyn av allmänna ytor. Området angränsar till 
Lokstallarna – Verksamhet, områdets funktion ska bevaras. Utvecklingen i anslutning 
till lokstallarna bör alltså inte förhindra att området används som idag. 

Detaljplaner 
Inom området gäller 0481-P09/2:  Detaljplan för TGOJ-området, ETAPP 1, omfattande 
del av fastigheterna OXELÖ 7:40, 7:39 med flera.  
Inom området som ansökan 
avser gäller användning HK 
(Handel och kontor, även 
hantverk). Högsta byggnadshöjd 
är 8 meter längs med Torggatan. 
Innanför är den 4 meter. 
Taklutningen ska vara 36 grader. 
Entréer ska placeras mot 
lokalgatan (Torggatan). 
 
Längs med TGOJ-banan finns 
parkeringsområde där carport får 
uppföras. Innanför det prickmark. 
 
Planen har haft höga ambitioner 
att utöka centrum och skapa en 
intimare gatubild med 
skyltmöjligheter och entréer mot 
Torggatan. 
 
Detaljplaneförslaget 
innebär att detaljplan 0481-
P09/2 ersätts i en del och 
fortsätter gälla i en annan 
del. Detta redovisas på 
bilden till höger. Idag gäller 
detaljplanen inom både 
grönt och orange område. 
När detaljplan för del av 
Oxelö 7:40 fått laga kraft 
fortsätter nu gällande 
detaljplan enbart att gälla i 
det gröna området. 
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Andra styrdokument och kommunala beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med beslut om planbesked 
att den byggnadsvolym som bifogats planbegäran skulle vändas på, med den låga 
delen mot Torggatan. Syftet var att miljön längs Torggatan på så sätt skulle upplevas 
trevligare. 

Riksintressen 
Hela Oxelösund omfattas av riksintresset högexploaterad kust. Då projektet sker i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och inte är kustnära bedöms inte riksintresset 
påverkas. 
Området angränsar till TGOJ-banan och bangården som är järnvägsanläggningar av 
riksintresse med koppling till riksintresset för Oxelösunds hamn. Trafikverket som 
ansvarar för järnvägen anser att ett byggnadsfritt avstånd om 30 meter från spårmitt 
ska hållas för att riksintresset inte ska påverkas negativt. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått Undersökning om betydande 
miljöpåverkan med Länsstyrelsen. Ett genomförande av planen bedömdes inte 
innebära en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
behöver därför inte tas fram. I planbeskrivningen ska omständigheter som talar för eller 
mot en betydande miljöpåverkan redovisas. 
Omständigheter som talar emot betydande miljöpåverkan: 

• Omfattningen på planen och det faktum att den eventuellt kan tas fram som en 
ändring av gällande detaljplan. 

• Hur det ser ut på platsen nu med parkeringar och impedimentytor. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte leder till någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. 
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
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4 Förutsättningar 
Området idag 
Området består idag av en mindre parkering med garage i södra änden, i norr en 
återvinningsstation samt däremellan impedimentytor i form av högt gräs och enstaka 
träd. I nordväst återfinns cirka 65 meter järnvägsspår (spår 11) och stoppbock. Spår 11 
används idag endast för uppställning av museiföreningens tåg. 

  
Större delen består idag av gräs och enstaka träd. Inom området finns även parkering och grusade ytor. 

Områdets historia 

Det har tidigare funnits bostäder med koppling till järnvägsbolaget TGOJ men även 
affärer inom området, husen revs i mitten av 1960-talet med hjälp av brandkåren. 

 

  
Högst upp: Vy över området från 1957. Bild tagen från St Botvids kyrka i samband med att den byggdes. 
Nere till vänster: J.A. Strömqvists handel i kvarteret Maskrosen vid Torggatan 4, också kallat 
Landstingsmans hus. Nere till höger: Brandkåren river hus på Torggatan 2 - 4 i juni 1964. Huset kallades 
allmänt Landstingsmans och där fanns en tid Strömqvists skeppshandel. Samtliga bilder källa: 
Oxelösundsarkivet 
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Om fornfynd eller fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen 
och dess närmaste omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 
Skyddsrum 
Skyddsrum finns i flera fastigheter norr om Torggatan. 

Service 
Området ligger i centrala Oxelösund med god närhet till service. 

Gator och vägtrafik 
Infart till planområdet sker från Torggatan. Statistik för årsdygnstrafik finns från 2015 då 
ungefär 2100 trafikrörelser skedde på gatan per dygn. 
Nordväst om planområdet ligger en matbutik med varumottagning riktad mot 
planområdet. Idag används en grusad yta inne på planområdet för att köra in på och 
backa in lastbilen mot varumottagningen på matbutikens fastighet Loket 1. 

 
Skrafferat i gult, grusad yta som används vid matbutikens leveranser. Detaljplanens gräns i svart. 

Järnvägstrafik 
Sydväst om området finns Oxelösunds bangård som används av bland annat 
Oxelösunds hamn och föreningen Sörmlands veteranjärnväg (FSVJ). Med anledning av 
den omställning som både SSAB och Oxelösunds hamn står inför förväntas 
bangårdens betydelse öka. De planer som finns skulle kunna leda till en avsevärd 
ökning av trafiken på bangården. Järnvägstrafik till och från SSAB uppges kunna 
komma att fördubblas till tågplan 2024, samtidigt finns planer på att börja bryta malm i 
Bergslagen och frakta den till Oxelösunds hamn med start 2024. 
Bangården består idag av fem huvudspår och tre sidospår. Ett av sidospåren, spår 11 
sträcker sig in i planområdet. Järnvägen Nyköping – Oxelösund trafikeras idag av 3 tåg 
per dygn och riktning. Persontrafik sker endast i varierad utsträckning i 
museiföreningens verksamhet. Under perioden januari – november ankom och avgick 
47 persontåg, detta under en period med pandemi med dess effekter på resande. 

Hållbara resor 
Närmaste busshållplats är Båggatan, knappt 100 meter från planområdet. Det finns 
goda förutsättningar att gå eller cykla till platsen. Det bedrivs ingen regelbunden 
persontrafik på TGOJ-banan i dagsläget. 
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Mark och vegetation 
Planområdets vegetation består i huvudsak av högt gräs och enstaka mindre träd, 
främst björk och gran. Det bedöms inte finnas några större naturvärden på platsen. I 
övrigt består området av en asfalterad parkering och grusade ytor. 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning finns från 1958. Marken i den nordvästra delen av området 
består av lera med ett djup på 2,5 - 5 meter. Ovanpå det sten och grusfyllning. I sydost 
morän eller berg. Även fyllning förekommer. Fyllning provtas i samband med att 
föroreningar på platsen undersöks. 
 
Dagvatten 
Planområdet ligger inom delavrinningsområde med recipient Inre Ålöfjärden, precis 
som stora delar av Oxelösunds centrum och verksamhetsområde med SSAB. Inre 
Ålöfjärdens ekologiska status är Måttlig. Den når inte upp till god kemisk status. Från 
Torggatan leds dagvattnet i ledningsnät ner till Frösängs gärde, sedan öppnar 
ledningsnätet upp sig till en öppen dagvattenlösning för att sedan ledas vidare in till en 
pumpstation som lyfter vattnet till SSAB:s dagvattendamm. Därifrån pumpar SSAB 
dagvattnet till recipienten. Oxelösunds kommun har som mål att utöka den öppna delen 
av dagvattendiket på Frösängs gärde.  
 

 
Planområdet med ytliga avrinningsvägar i blått. En avrinningsväg följer Torggatan och tangerar 
plangränsen i nordost. Den framgår därför dåligt i kartan. 
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Förorenad mark 
På platsen har tidigare funnits bostäder som revs genom att räddningstjänsten eldade 
ner dom. Inom området finns också järnvägsspår. Utifrån de två faktorerna har en 
undersökning om markföroreningar gjorts på platsen.  
 
I bangårdsområdet har det påträffats en ytlig metallförorening (bly) som överstiger 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM (mindre känslig markanvändning). De 
två provgroparna där prover analyserats på större djup, 21A02GV och 21A03, indikerar 
ingen större spridning av metaller i djupled. Sannolikt härstammar denna förorening 
från tågverksamheten inom området. I grundvattnet från det rör som är placerat i 
området (21A02GV) har det främst påträffats PAH och arsenik. Även detta bedöms 
kunna härstamma från tågverksamheten. 
 

 
       Utsnitt ur provtagningskarta tillhörande Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 
 
På det övriga området har det vid den ytliga provtagningen påvisats en förorening av 
PAH och enstaka metaller som överskrider MKM. De provgropar som utförts indikerar 
att området är förorenat då dioxin, PAH och enstaka metaller påträffats i halter 
överstigande KM (känslig markanvändning). I en enstaka provgrop (21A06) har bly 
påträffats i halter över MKM på djupet 0 - 0,5 meter under markytan. 
När det gäller grundvattnet i de två rör (21A01GV, 21A07GV) som är installerade i 
varsin ände av området är bedömningen att det är förorenat med främst bly, arsenik 
och PFAS. Metallerna bedöms kunna härstamma från tågverksamheten.  
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PFAS kan eventuellt härstamma från släckmedel som användas när de före detta 
byggnaderna brann ned 1964, men kan även ha spridits med grundvattnet från annan 
plats till aktuellt undersökningsområde. 
 
Sammantaget bedömer AFRY att det förekommer en förorening på fastigheten, till 
vilken hänsyn behöver tas inför planerad byggnation. Överskottsmassor (avfall) som 
behöver avyttras i samband med byggnationen kommer att behöva klassificeras innan 
transport till mottagningsanläggning. Om det skall ske schakt under grundvattennivån 
eller finns behov av länshållning av grundvatten, behöver man ta hänsyn till och 
hantera den PFAS-förorening som påträffats. Det kan bli nödvändigt med rening av 
vattnet. 
 
Radon 
En radonkartläggning är gjord 2019 på kommunövergripande nivå baserat på jordart. 
Planområdet bedöms ha låg – normal radonrisk i mark. 
 
Buller 
Buller förekommer från bangården direkt sydväst om planområdet. Föreslagen 
exploatering bidrar med stor sannolikhet till att minska bullret för de bostäder som finns 
nordost om planområdet genom att bilda en avskärmande barriär. 
 
Risk och säkerhet 
Risker för olycka med farligt gods har utretts med vägledning av Länsstyrelsen i 
Södermanlands läns vägledning avseende planering vid farligt godsleder. 
Vägledningen innebär att en riskhanterings-process ska genomföras när detaljplaner 
tas fram inom 150 meter från en transportled för farligt gods på väg och järnväg.  
 
I vägledningen framgår att om det inte är uppenbart att åtgärder eller platsens unika 
förutsättningar kompenserar för eventuella avsteg från rekommenderade 
skyddsavstånd ska en kvantitativ riskanalys göras. Planerad markanvändning avviker 
från denna rekommendation varför en fördjupad bedömning av risksituationen har 
tagits fram. 
 
Denna riskbedömning visar att med avseende på riskpåverkan inom planområdet kan 
individrisknivån tolereras om alla rimliga åtgärder vidtas för att bebyggelse inom 26 
meters avstånd ifrån järnvägsspåren. Bedömningen är kopplad till transporter av farligt 
gods på både TGOJ-banan och Torggatan. På avstånd större än 26 meter från rälsen 
bedöms risken vara acceptabelt låg där inga åtgärder behövs och inga åtgärder behövs 
inom planområdet med anledning av transporterna på Torggatan. I riskbedömningen 
har konservativa antaganden gjorts om hastigheten på spåren förbi planområdet. 
Sannolikt är hastigheten mycket lägre än den tillåtna högsta hastigheten vilket medför 
att risknivån kan vara överskattade.  
 
För planområdet föreslås två hanteringsstrategier för att reducera risken. Den ena 
strategin innebär att ett avstånd på 26 meter från TGOJ-banan till områden där 
stadigvarande vistelse kan förekomma upprätthålls. På detta avstånd är risknivån 
acceptabelt låg och inget behov av ytterligare åtgärder finns därmed.  
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En alternativ strategi är att ett kortare avstånd mellan järnvägen och områden med 
stadigvarande vistelse än 26 meter tillämpas, vilket kompletteras med åtgärder som 
minskar konsekvenserna av en urspårning. Exempelvis kan vall, mur eller annan höjd-
skillnad uppföras, vilket förhindrar mekanisk påverkan på bebyggelsen inom 
planområdet vid en eventuell urspårning. Alternativt kan byggnadens bärverk 
dimensioneras så att konsekvenserna av en påkörning minimeras.  
 
Friytor 
Föreslagen exploatering har inget behov av friytor. 
 
Teknisk försörjning 
Fiber och fjärrvärme finns inte inom området. Tele, el, VA och dagvattenledningar finns 
i Torggatan.  
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5 PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 

• Den äldre detaljplanen i området där handel och kontor tillåts ersätts med en 
komplettering där padelhall eller annan dylik (idrottsrelaterad) verksamhet tillåts. 
Sammantaget innebär det att idrotts-, kontors-, handels- och centrumändamål 
tillåts inom ett cirka 7000 kvadratmeter stort område. Byggnader får uppta totalt 
3500 kvadratmeter av dessa. Parkering tillåts inom hela planområdet. 

• Längs med Torggatan föreslås högsta nockhöjd på 4,5 meter. Innanför det tillåts 
byggnation till som högst 10 meter i nockhöjd. Syftet med den lägre nockhöjden 
är att hålla nere skalan närmast Torggatan. Mot Torggatan ska entré finnas för 
att bidra till ett levande gaturum. 

• Längs med TGOJ-banan föreslås likt den äldre detaljplanen att parkering får 
anordnas. Infart till denna sker i norra eller södra delen av planområdet. 
Befintliga garage behöver rivas eller flyttas för att genomföra detaljplanen. 

Planbestämmelser 
Allmänna platser i planområdet ska ha kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
kommunen är ansvarig för att sköta om den allmänna platsen och att allmänheten har 
tillgång till all allmän plats i detaljplanen. 
Användningsbestämmelser 

 
GATA – Allmän plats 

Användningen gata föreslås i den nordvästra delen av planområdet där en av infarterna 
är planerad till området. 

 
Gång- och cykelväg – Allmän plats 

Längs med kvarteret föreslås ett 1,8 meter brett utrymme för gång- och cykelväg. 
 
R1 – Idrottsanläggning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av padelhall inom kvarteret. För 
att det ska vara möjligt behöver marken planläggas för idrottsändamål. Detta görs 
genom att plankartan kompletteras med bestämmelsen R med specificeringen 
idrottsanläggning. Idrottsändamål har bedömts lämpligt på platsen utifrån dess centrala 
läge nära kommunikationer och där det rör sig mycket folk vilket ger god tillgänglighet 
med gång och cykel. Trots platsens centrala läge lämpar den sig till exempel inte för 
bostadsändamål på grund av närheten till bangården. Det är dock inget som en 
idrottsanläggning av föreslagen typ påverkas av. 
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C – Centrum 

Centrumverksamhet rymmer en rad funktioner som man typiskt ser i ett centrum 
avseende butiker och service. Eftersom området ligger nära centrum bedöms platsen 
som lämplig för den typen av funktioner. 

  
H – Handel 

Användningen handel används där handel med varor och tjänster ska tillåtas. Handel 
är en av de bestämmelser som fanns i den tidigare detaljplanen. Avsikten är att kunna 
vidareutveckla Torggatan som en stadsgata och en förlängning av centrum med butiker 
och service.  

 
K – Kontor 

Kontor bedöms vara ett lämpligt komplement till ovan angivna användningar.  
  
P – Parkering 

Användningen parkering föreslås som huvudsaklig användning längs med järnvägen, i 
likhet med nu gällande detaljplan, samt i nordvästra och sydöstra delen av området. På 
parkering ska även köryta som behövs för parkeringen anordnas. Parkeringsytorna är 
dimensionerade för ett femtiotal platser. Utöver det finns befintlig carport i 
planområdets sydöstra del som angörs från Rälsbussen 1. Även övriga ytor inom 
planområdet föreslås tillåta parkering, vilket bland annat innebär att de parkeringar som 
finns på platsen idag får planstöd. Delar av parkeringsytan har försetts med korsmark 
där komplementbyggnad får placeras. Med detta avses carport eller liknande.  
Egenskapsbestämmelser 

 
Marken får inte förses med byggnad 

Prickmark har placerats där yta behövs för angöring till och från området. Marken får 
inte bebyggas. 

 
Endast komplementbyggnad får placeras 

I områden med korsmark får endast komplementbyggnad, till exempel carport, garage 
eller cykelparkering under tak uppföras. Se även n1 för begränsningar av korsmarken. 

 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter 

Byggnad inom området ska utföras med en lägre del mot Torggatan samtidigt som den 
tillåts vara högre mot TGOJ-banan. Syftet med det är att ta ner skalan mot Torggatan 
så byggnad längs med den inte upplevs som en lång och hög mur. Nockhöjden är 
högst 4,5 meter de första 5,4 metrarna in på kvartersmarken från Torggatan. Innanför 
tillåts högsta nockhöjd vara 10 meter. Höjden mot TGOJ-banan är tilltagen för att 
möjliggöra idrottsanläggning vilket kräver en högre takhöjd. 
e1 – Största byggnadsarea är angivet värde i m2 

Största byggnadsarea är reglerad till totalt 3500 kvadratmeter fördelat på 3050 + 450 
kvadratmeter, det motsvarar ungefär 50 procent av kvarteret. Största tillåtna 
byggnadsarea gäller inom hela användningsområdet R1CHKP. 
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Utsnitt ur plankartan med egenskapsbestämmelser. Största tillåtna byggnadsarea (e1) är avgränsat till en 
yta enligt bilden, där 3050 kvadratmeter av det gula området får bebyggas och 450 av det gröna området. 
För att underlätta läsningen i analogt material har pilar använts för att förtydliga. Digitalt är dessa 
överflödiga då bestämmelserna är kopplade till ytor. 

f1 – Läktare eller dylikt får inte finnas 

Som en åtgärd för att minska påverkan vid en eventuell urspårning på järnvägen 
regleras att läktare inte får finnas i den södra delen. Det har aldrig varit detaljplanens 
syfte att möjliggöra den typen av sporthall. 
f2 – Entré ska finnas mot Torggatan 

För att bidra till gatumiljön ska entré finnas mot Torggatan. 
b1 – Byggnads bärverk ska dimensioneras för att minimera konsekvenser av en 
påkörning  

I nu liggande planförslag är avståndet till spårmitt för närmast trafikerade spår drygt 18 
meter. I och med att det är närmare än det i riskbedömningen uträknade minsta 
avstånd för bebyggelse utan skyddsåtgärder innebär det att skyddsåtgärder blir 
nödvändigt. Dessa kan antingen utgöras utav vall, mur eller liknande intill 
järnvägsanläggningen/spåren alternativt att byggnadens bärverk utformas för att 
minimera konsekvenser av en urspårning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
har tillsammans med Mark & Exploatering bedömt att det mest lämpliga på området är 
att genom bestämmelse i plankartan reglera byggnadens bärverk.  
n1 – Marken får inte användas för parkering 

Mark försedd med korsmark för att möjliggöra cykelparkering under tak. Annan 
parkering ska inte tillåtas.  
Administrativa bestämmelser 
Villkor för startbesked – Startbesked får inte ges för byggnad förrän sanering har 
kommit till stånd. 
Eftersom det vid provtagning av marken inom planområdet påträffats föroreningar, 
främst i anslutning till spår 11, villkoras startbesked för byggnation inom planområdet 
med att sanering ner till nivå för MKM ska ha genomförts. Med det menas att 
föroreningarna ska vara åtgärdade och det ska finnas ett beslut att åtgärden är 
godkänd av tillsynsmyndigheten innan startbesked får ges.  
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Föreslagen struktur, bebyggelse 
Detaljplanen medger många olika användningar av marken inom området. 
Bebyggelsen placeras längs med Torggatan och bidrar till att sluta gaturummet. 

 
Utsnitt ur situationsplan, daterad 2021-08-17. Exakt utformning bestäms i bygglovet. Situationsplanen visar 
ett exempel på tänkbar exploatering inom delar av området. Även andra exploateringar är möjliga. 
Tvärställda spelplaner innebär att byggnaden kan bli kortare alternativt att fler banor 
ryms, jämfört med om banorna hade legat längs med Torggatan. Det innebär också att 
bebyggelsen hamnar närmare TGOJ-banan än vad som annars hade varit nödvändigt.  
Riksintresse Järnväg / Bangård 
Bebyggelsen är planlagd med 18 meters avstånd till närmaste spår som det ser ut idag. 
Trafikverket, som äger spåren, ser helst att ingen bebyggelse kommer till stånd inom 
30 meter från närmaste spår.  
Kommunen menar att avståndet 30 meter från spårmitt ska räknas från närmaste 
trafikerade genomgående spår på bangården – det som går under namnet Spår 1. 
Genom Trafikverkets planerade omläggning av Spår 1 kommer avståndet mellan Spår 
1 och planområdet öka med som minst 4,5 meter. Med hjälp av riskreducerande 
åtgärder och att tillåta en begränsad typ av verksamheter bedömer kommunen att det 
bör vara möjligt att tillåta bebyggelse inom ett avstånd närmare än 30 meter.  

 
Planområdet markerat med svart gräns. Området som påverkas av ett skyddsavstånd på 30 meter från 
närmast använda spår redovisas i orange skraffering. Ytan baserar sig på förändring av bangården som 
föreslås i Trafikverkets egen utredning. Befintliga byggnader inom området är Coop och järnvägsstationen 
med de funktioner som finns där idag och ett antal garage. 
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Ur ett riskperspektiv är det lämpligt om riskreducerande åtgärder vidtas på byggnaden. 
Riskreducerande åtgärder ska inte belasta ägaren till järnvägsspåren utan lösas på 
tillkommande bebyggelse. Ytterligare riskreducering kan uppnås genom att parkeringen 
utformas med avvåkningsskydd, möjligtvis genom att utnyttja befintlig höjdskillnad. 
I detaljplanen regleras att byggnads bärverk ska utformas för att minimera 
konsekvenser vid en urspårning. Riskbedömningen som tagits fram för detaljplanen 
visar att risken kopplat till transport av farligt gods och mekanisk skada (urspårning) är 
godtagbar inom området med en sådan bestämmelse.  
Precis som i den äldre detaljplanen föreslås endast parkering närmast järnvägen vilket 
enligt Länsstyrelsens vägledning för farligt gods i fysisk planering är lämpligt inom 0 – 
30 meter från järnväg utan vidare utredning (gäller ej parkeringshus). 
Dagvatten 
Föreslagen exploatering innebär mer hårdgjorda ytor. Dagvatten ska fördröjas innan 
det släpps till ledningsnätet i anslutning till planområdet och leds vidare mot Frösängs 
gärde. Fördröjning kan ske i magasin under mark. Oxelösunds kommun har som mål 
att utöka den öppna dagvattenlösning som finns på Frösängs gärde, detta skulle 
förbättra reningen av dagvatten från planområdet innan det pumpas ut i Inre Ålöfjärden 
av SSAB. 
Förorenad mark 
Föreslagen markanvändning har av tillsynsmyndigheten beslutats vara MKM, mindre 
känslig markanvändning. Marken i anslutning till spår 11 har värden över MKM och 
behöver inför exploatering åtgärdas. Det bedöms mest lämpligt att genomföra i 
samband med att spår 11 rivs. Eftersom det kommer ske efter att detaljplanen antagits 
har villkor för startbesked införts. Sannolikt härstammar föroreningarna i området från 
tågverksamheten. I enlighet med Miljöbalken 10 kap 2 § är den som bedrivit 
verksamhet som bidragit till föroreningsskada ansvara för avhjälpande. Övrig mark 
inom planområdet har värden under MKM och behöver därför inte åtgärdas ur 
föroreningssynpunkt. 

Föreslagen trafik, vägstruktur 
Angöring kan ske i båda ändarna av planområdet eller beroende på hur området 
exploateras även från Torggatan. Utfarter mot Torggatan ska ske i dialog med 
Gatukontoret för att säkerställa en god trafiksäkerhet. 
Idag använder lastbilar en grusad yta inne på planområdet för att kunna backa till 
varumottagningen på angränsande fastighet. För att inte omöjliggöra det föreslås att 
parkeringsytor utöver längs med järnvägen även placeras i planområdets nordvästra 
del. Denna del är även försedd med prickmark. Lastbilen får då i stället köra in på 
parkeringen innan den backar in på grannfastigheten. Denna möjlighet kan behöva 
regleras med servitut. Backande lastbilar från Torggatan är inte lämpligt. 
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Beslut om: 
Samråd Juni 2022 
Granskning Oktober 2022 
Antagande December 2022 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen. 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsindelningsbestämmelser anses inte nödvändiga. Planen är flexibel för olika 
typer av fastighetsindelningar och upplåtelseformer. Exploatören bekostar nödvändiga 
fastighetsbildningar. 
Servitut 
För att inte omöjliggöra varumottagning på fastigheten Loket 1 kan servitut behövas på 
den nya fastigheten där Loket 1 ges rätt att använda del av den nya fastigheten för att 
kunna angöra varumottagningen. Servitut bekostas och initieras av den som har nytta 
av det. 
Rälsbussen 1 har idag infart över Oxelö 7:40. Detta behöver säkerställas med servitut 
om inte fastighetsreglering sker. Detaljplanen är anpassad för att möjliggöra reglering 
av område för parkering från Oxelö 7:40 till Rälsbussen 1.

Namnsättning  
Namnförslag togs fram i samband med den föregående detaljplanen. Infarter ska heta 
Båggränd (norr) respektive Biblioteksgränd (söder). Fastigheter Rälsbussen 2 och 3. 
Namn redovisas i plankartan. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas och tas fram av Oxelösunds kommun. 

Föroreningar 
Föroreningar ska vara åtgärdade innan beslut om startbesked för byggnation inom 
planområdet kan meddelas. Åtgärdande av föroreningar ner till MKM görs lämpligen i 
samband med att spår 11 rivs. Föroreningarna bedöms ha koppling till 
järnvägsverksamheten. I enlighet med Miljöbalken 10 kap 2 § är den som bedrivit 
verksamhet som bidragit till föroreningsskada ansvarig för avhjälpande. 

Tekniska frågor 
El och VA finns i Torggatan. Exploatören bekostar anslutning. Dagvatten ska fördröjas 
på kvartersmark innan det avleds till ledningsnätet. 
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Avtal 
Markanvisnings- eller exploateringsavtal har inte tecknats med någon exploatör. 
Detaljplanen avses genomföras i enlighet med kommunens riktlinjer för 
markanvisningar.  

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Nils Erik Selin Christoffer Karlström 
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
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 INLEDNING 

Structor Riskbyrån har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att inför beslut om 

utformningen av en padelhall på fastighet Oxelö 7:40, ta fram en riskbedömning för den 

aktuella detaljplanen med avseende på hur s.k. tekniska olycksrisker påverkar 

människor.  

1.1. Syfte och mål 
Syftet med uppdraget är att utreda lämpligheten med föreslagen markanvändning, som 

innebär en etablering av en padelhall och tillhörande gym, ur ett olycksriskperspektiv 

med avseende på människors hälsa och säkerhet.  

Målet med utredningen är att visa på eventuell olyckspåverkan på planerad etablering på 

fastigheten Oxelö 7:40 genom att beräkna individrisknivåer vid den nya hallen, samt vid 

behov föreslå riskreducerande åtgärder.  

1.2. Avgränsningar 
Uppdraget är avgränsat till att behandla tekniska olycksrisker såsom olyckor kopplade 

till transporter av farligt gods med en direkt påverkan på människors hälsa och säkerhet. 

Eventuella hälsoeffekter till följd av långvarig exponering behandlas inte (t.ex. buller, 

elektromagnetisk strålning och avgaser). Hänsyn tas inte heller till suicidrisker, trygg-

hetsfrågor eller klimatrelaterade risker.   

I omgivningen kring det studerade området är det en låg persontäthet och den tillkom-

mande etablering antas inte medföra så stor ökning av persontätheten i området. På 

grund av detta anses inte beräkningar av samhällsrisk vara relevanta för att avgöra om 

detaljplanen är lämplig, utan utredningen är avgränsad till att endast bedöma riskerna ur 

ett individriskperspektiv.  

  



    

1147-101_Oxelösund_Kommun_RB_Padelhall_210608_SH 

 

 

  Riskbedömning – Detaljplan Padelhall Oxelö 7:40   

 Slutgiltig handling / 2021-06-08   

 s.5  

 OMRÅDESBESKRIVNING 

Det aktuella planområdet är lokaliserat i centrala Oxelösund och angränsar till TGOJ-

banan (Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar) i söder. I norr gränsar 

planområdet till Torggatan, se Figur 1. Just norr om planområdet återfinns en driv-

medelsstation. Gällande detaljplan tillåter handel, kontor och hantverk. Därtill anger 

gällande planbeskrivning att bebyggelsen ska ge förutsättningar för ett mer slutet 

gaturum samt bidra till en mer levande centrumgata genom att verksamheternas många 

fönster och entréer är riktade ut mot gatan.  

 

Figur 1. Karta över planområdet, markerat med orange. Röd cirkel markerar drivmedelsstationen. (Eniro.se) 

Oxelösunds kommun har för avsikt att sälja marken till en exploatör som vill uppföra en 

padelhall med tillhörande gym inom området, vilket innebär att detaljplanen behöver 

kompletteras med markanvändning för idrottsändamål. Ett tidigare förslag på placering 

av byggnader återfinns i Figur 2. 
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Figur 2. Situationsplan för planområdet, 

Då den i Figur 2 föreslagna placeringen av bebyggelsen inte bedöms uppfylla den 

underliggande detaljplanens syfte att skapa en mer levande gata med entréer och fönster 

mot Torggatan har ett förslag lyfts fram som innebär att gymmet förläggs längs med 

Torggatan och att padelbanorna tvärställs mellan gym och järnväg. Denna utformning 

innebär ett minsta avstånd mellan bebyggelse och järnväg på cirka 10–12 meter. Detta 

kan jämföras med 25 meter enligt det ursprungliga förslaget som redovisas i Figur 2. 

Spåret närmast planområdet är ett stickspår från de övriga spåren som kommer tas ur 

bruk vilket medför att vidare beräkningar och diskussioner är utifrån det närmsta 

trafikerade spåret. Uppdaterad version av utformningen kommer att tas fram efter denna 

utredning för att ha möjlighet att anpassa utformningen utifrån riskbilden.  
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 KRAVBILD OCH RIKTLINJER 

I detta kapitel beskrivs kravbild och rekommendationer för fysisk planering och 

markanvändning. 

3.1. Kravbild riskhantering 
Att beakta olycksrisker i de avvägningar som görs vid fysisk planering bottnar i krav i 

Plan- och bygglagen1 och Miljöbalken2. Kraven innebär att bebyggelse och byggnads-

verk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. männis-

kors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. I detta av-

snitt redovisas krav och riktlinjer kopplat till transporter med farligt gods. 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Riskbedömningen avser att uppfylla de krav på riskhantering som Länsstyrelsen Söder-

manlands län ställer i sin vägledning3. Vägledningen innebär att en riskhanterings-

process ska genomföras när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en transportled 

för farligt gods på väg och järnväg. I vägledningen framgår att om det inte är uppenbart 

att åtgärder eller platsens unika förutsättningar kompenserar för eventuella avsteg från 

rekommenderade skyddsavstånd ska en kvantitativ riskanalys göras. I Figur 3 nedan 

presenteras Länsstyrelsen Södermanlands läns zonindelning. Markanvändning enligt 

denna zonindelning kan normalt planeras utan särskild riskhantering. Planerad 

markanvändning avviker från denna rekommendation varför en fördjupad bedömning 

av risksituationen behöver göras. 

 

 

Figur 3. Länsstyrelsen i Södermanlands läns rekommenderade skyddsavstånd. Markanvändning enligt 

zonerna kan normalt planeras utan särskild riskhantering. Avstånden tillämpas från transportled för farligt 

gods.  
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 METOD OCH GENOMFÖRANDE  

I detta uppdrag planeras för en riskbedömning enligt de principer som presenteras i risk-

hanteringsprocessen enligt ISO 31 0004, se Figur 4. Det sista steget i processen, Åtgär-

der, kräver ett aktivt beslutsfattande. Detta åligger kommunen att hantera genom slut-

giltig utformning av planbestämmelser för detaljplanen och genom beslutfattande vid 

antagande av planen. 

 

 

Figur 4. Riskhanteringsprocessen anpassad utifrån ISO 31 000.  

4.1. Riskidentifiering 
Riskidentifieringen omfattar en genomgång av potentiella riskkällor i planområdets om-

givning. Identifieringen görs med utgångspunkt i faktiska avstånd respektive rekom-

menderade skyddsavstånd mellan de olika riskkällorna och planområdet. Nedanstående 

riskkällor beaktas i riskidentifieringen: 

• Transportinfrastruktur 

Den transportinfrastruktur som behandlas utgörs primärt av rekommenderade 

transportleder för farligt gods5, men även lokala vägnät där transporter med 
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farligt gods bedöms kunna förekomma. Rekommenderade transportleder för 

farligt gods inom 150 m från det studerade området beaktas. Vid spårbunden 

trafik utan transporter med farligt gods beaktas urspårningsrisk5.  

 

• Riskfyllda verksamheter  

De verksamheter som beaktas utgörs av de som presenteras i länsstyrelsernas 

WebbGIS6 och omfattar s.k. farliga verksamheter enligt Lag om skydd mot 

olyckor, 2 kap 4§, bensin- och drivmedelstationer samt verksamheter som 

omfattas av Sevesolagstiftningen7. Verksamheter med tillstånd enligt Lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor8 beaktas även. 

4.2. Riskanalys och riskvärdering 
Riskanalys och riskvärdering sker i form av en jämförelse mot tillämpliga nationella 

och regionala riktlinjer för planläggning nära olika riskkällor. Nedan beskrivs den 

metodik som används för att analysera och värdera risker förknippade med transporter 

av farligt gods och eventuella riskfyllda verksamheter som beaktas i riskbedömningen. 

Analysen kommer att utgå ifrån ett prognosår som är 2040, vilket är i linje med det 

tidsperspektiv som tillämpas i kommunens översiktsplan.  

4.2.1. Transportinfrastruktur 
Den transportinfrastruktur som behandlas utgörs av rekommenderade transportleder för 

farligt gods inom 150 meter från aktuell fastighet.  

Då planerad markanvändning avviker från Länsstyrelsen Södermanlands läns rekom-

mendationer, se Figur 3, behövs en bedömning av riskbilden. För att värdera risker 

förknippade med transporter av farligt gods på väg och järnväg och dess påverkan på 

människa finns två riskmått att beakta, individ- och samhällsrisk. Inom denna risk-

bedömning beräknas endast individrisken på grund av att det inte är någon större 

befolkningsmängd varken i kommande etablering eller i dess omgivning. På grund av 

detta anses inte beräkningar av samhällsrisk vara relevanta för att avgöra om detalj-

planen är lämplig, utan utredningen är avgränsad till att endast bedöma riskerna ur ett 

individriskperspektiv. Skulle förutsättningarna inom planområdet ändras och fler person 

bedöms bo eller vistas inom området kan ytterligare utredning behövas för att även 

bedöma samhällsrisken för området.  

• Individrisk är sannolikheten (ofta presenterad som frekvensen per år) för att en fiktiv 

person som ständigt befinner sig på en specifik plats omkommer. Individrisken är 

platsspecifik och tar ingen hänsyn till hur många personer som kan påverkas av 

skadehändelsen. Syftet med riskmåttet är att tillse att enskilda individer inte utsätts 

för icke-tolerabla risker. 

Baserat på resultatet i riskberäkningen genomförs en riskvärdering där behovet av 

riskreducerande åtgärder kan fastställas.  

I riskvärderingen görs en jämförelse av resultatet från individriskberäkningen med de 

riskkriterier och principer som föreslås av DNV9, se Figur 5.  
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Figur 5. Riskvärderingskriteriet individrisk anpassat utifrån DNV9.   

4.3. Riskreducerande åtgärder 
Som utgångspunkt för identifiering av lämpliga riskreducerande åtgärder används 

rapporten Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner10 och Transporter av farligt gods – 

Handbok för kommunernas planering11. För att säkerställa effekten av identifierade 

riskreducerande åtgärder kommer en osäkerhets-/känslighetsanalys att genomföras. 
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 RISKIDENTIFIERING 

I detta avsnitt presenteras de riskkällor som har identifierats och vad som definieras som 

skyddsvärt. Dessutom anges vilka möjliga händelser eller olycksscenarier som kan upp-

stå och om händelserna beaktas vidare i analysen.  

5.1. Riskkälla – Järnväg 
Planområdet angränsar till TGOJ-banan i söder som går genom Oxelösund ner till 

hamnens verksamhet. På järnvägsbanan förbi planområdet går endast godstrafik, varav 

vissa transporterar farligt gods12. Inga persontåg antas gå på järnvägssträckan förbi plan-

området. Enligt Trafikverkets uppgifter går igenomsnitt fem tåg per dygn på sträckan13. 

Prognosen vad gäller utveckling av transporter av farligt gods på järnväg till 2040 är en 

genomsnittlig ökning på 1,55 % per år14. Detta har beaktats i beräkningarna och innebär 

sju tåg per dygn år 2040. 

När den planerade LNG-terminal i Oxelösunds hamn är i bruk antas endast farligt gods i 

form av LNG (RID-klass 2.1) transporteras på järnvägssträckan, dvs vid prognosåret 

204012. Antalet vagnar antas uppgå till ca 2 700 transporter per år efter att LNG-

terminalen är fullt utbyggd, se Tabell 1. Enligt Trafikverkets Nationella järnvägs-

databas15 är det närmaste spåret, spår 1, klassat som sidospår, medan spår 2 till spår 6 är 

huvudspår. Spår 1 är enligt samma källa avstängt, i övrigt saknas information om 

spårlägen förbi planområdet. 

Tabell 1. Antalet uppmätta transporter av farligt gods (vagnar) på TGOJ-banan samt uppskattat antal för 

prognosår 2040.12  

RID-klass 2019 2040  

1.1 Explosiva ämnen 0 0 
2.1 Brandfarliga gaser 52 2700 
2.3 Giftiga gaser 0 0 
3. Brandfarlig vätska 0 0 
5.1 Oxiderande ämnen 0 0 

 

Största tillåtna hastighet (STH) förbi planområdet är enligt Trafikverkets Nationella 

järnvägsdatabas15 60-89 km/h, för spår 2 och 3. För spår 4-6 är STH lägre än 59 km/h. 

Baserat på information i Norrköpings linjebok16 är de aktuella hastigheterna 80 km/h 

respektive 40 km/h. Dock är hastigheten för samtliga spår 40 km/h precis söder om 

planområdet, vilket medför att hastigheten troligtvis är lägre än 80 km/h även långs med 

planområdet. Därtill finns enligt kommunen extra begränsningar avseende hastighet på 

den aktuella bandelen, på grund av anläggningens ålder och skick. Sammanfattningsvis 

bedöms de faktiska hastigheterna vara lägre längs med planområdet än vad hastighets-

begränsningarna innebär. 

Järnvägen utgör riksintresse för kommunikation. TGOJ-banan ansluter dessutom till 

Oxelösunds Hamn som också utgör riksintresse och som omfattas av det så kallade 
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Trans-European Transport Network (TEN-T) och är av internationell betydelse. I riks-

intressepreciseringen för Oxelösunds Hamn17 anges att en förutsättning för att verksam-

heten i hamnen ska kunna fortgå är att transporterna till och från hamnområdet kan ske 

på ett godtagbart sätt. Detta omfattar att utreda riskerna i samband med planläggning 

intill de vägar och järnvägar som trafikförsörjer hamnen. Planförslag som, om de 

genomförs, kan komma att begränsa möjligheterna till väg- och järnvägstransporter till 

hamnen och därmed påverka riksintresset, bör enligt riksintressepreciseringen inte 

realiseras. 

5.2. Riskkälla – Drivmedelsstation 
Norr om planområdet finns en INGO drivmedelstation. På stationen sälj endast bensin 

och diesel (ADR-S klass 3). Avståndet från planområdet till området på INGO där de 

riskfyllda momenten sker är ca 70 meter vilket är tillräckligt långt för att anta att plan-

området inte påverkas vid en olycka på stationen. Leveransvägen till stationen går 

troligtvis på Sundsörsvägen och vidare in på Båggatan till Ingo. Det kan dock inte 

uteslutas att transporter kan gå förbi planområdet på Torggatan, även om det är 

osannolikt. Inga andra transporter av farligt gods än leveranserna till drivmedels-

stationen antas gå på vägarna intill eller förbi planområdet. 

Hastigheten på vägen förbi planområdet är 40 km/h och antogs 2015 trafikeras av 2109 

fordon per dag (ÅDT)a. För att räkna upp antalet fordon som passerar intill eller förbi 

planområdet har Trafikverkets uppräkningstal använts vilket antar en ökning med 30% 

till prognosåret 204018, se Tabell 2.  

Tabell 2. ÅDT för Torggatan år 2015 samt uppräknat till 2040.  

Väg 2015  
(ÅDT) 

2040  
(ÅDT) 

Torggatan* 2109 2625 

* ÅDT antas representativt även vid transporter på Sundsörsvägen-Båggatan.  

Ingen information om leveranser av drivmedel till INGO har erhållits. Leveranser till 

drivmedelsstationen har därför antagits utifrån tidigare underlag för en generell driv-

medelsstation där antalet transporter per år är 192. För uppräkning till prognosår 2040 

antas en ökning på 1% per år, se Tabell 3. Kommunens bedömning är att antalet 

leveranser till den aktuella drivmedelsstationen är betydligt lägre, vilket gör det antagna 

antalet leveranser konservativt ansatt i genomförda beräkningar. 

Tabell 3. Antal leveranser av farligt gods som transporteras förbi planområdet. Från nuläge till uppräknat 

antal för prognosår 2040.  

Drivmedelsstation 2021  
(leveranser/år) 

2040  
(leveranser/år) 

INGO - Båggatan 192 232 

 

a Mailkorrespondens med Christoffer Karlström, planarkitekt, Oxelösunds kommun, 2021-03-16 
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5.3. Övriga riskkällor 
Runt planområdet har inga ytterligare riskkällor identifierats som kan medföra påverkan 

på planområdet vid tekniska olyckor.  

5.4. Skyddsvärt 
Det skyddsvärda i denna riskbedömning utgörs av människors hälsa och säkerhet inom 

planområdet.  

5.5. Identifierade händelser och olycksscenarier 
Följande riskkälla kommer att beaktas vidare i analysen: 

• Tågtrafik på TGOJ-banan med farligt gods (endast brandfarlig gas, RID-S klass 

2.1, för prognosåret) och mekanisk påverkan från urspårning.  

• Transporter av farligt gods på Torggatan på vilken endast brandfarlig vätska, 

ADR-S klass 3, antas transporteras till drivmedelsstationen INGO.   

Samtliga olycksscenarier som kan förekomma vid olyckor med transporter av de 

aktuella farligt godsklasserna presenteras i Tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Allmänna beskrivningar av olycksscenarier för de olika klasserna av farligt gods. Generella 

bedömningar av påverkan baseras på tillgänglig litteratur19,20,21. 

ADR-S/RID-S klass Beskrivning 
2 – Gaser Olycksförloppen vid olyckor med gaser varierar beroende på vilken typ av gas som är 

inblandad.  

2.1 - Brandfarliga 
gaser 

Olyckor med brandfarliga gaser inkluderar olika brandförlopp som kan påverka 
omgivningen genom värmestrålning eller tryckpåverkan. Vid ett läckage som antänds 
omgående uppstår en jetflamma som orsakar värmestrålning mot omgivningen. Om ingen 
antändning sker kan den utsläppta gasen bilda ett brännbart gasmoln som förflyttar sig 
med vinden och vid senare antändning orsakar en gasmolnsexplosion. Gasmolns-
explosionen orsakar värmestrålning och under vissa mycket specifika förhållanden även 
tryckvågor mot omgivningen. I sällsynta fall kan även en typ av explosion som kallas 
BLEVE (Boiling Liquid Expandning Vapor Explosion) uppstå. Dessa tre scenarier kan 
medföra påverkan på några hundratals meter om den brandfarliga gasen transporteras i 
stora mängder i tank. 

3 – Brandfarliga 
vätskor 

Olycksförlopp med brandfarliga vätskor innebär typiskt att ämnet vid läckage strömmar ur 
tanken och breder ut sig på marken och formar en pöl. Pölens utbredning beror på 
underlagets utformning (lutning, diken, porositet med mera). Om det sker en antändning 
uppstår en pölbrand, som påverkar omgivningen inom ett par tiotals meter genom 
värmestrålning från flammor och produktion av skadlig rök.  
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 RISKANALYS  

I följande avsnitt redovisas resultatet från genomförd riskanalys där individriskbidraget 

från TGOJ-banan och Torggatan har beräknats. Beräkningarna har genomförts för 

prognosåret 2040, för utförligare beskrivning av beräkningar och indata se Bilaga A. 

För trafikflöden se även avsnitt 5.1 och 5.2.  

6.1. Individrisk 
I Figur 6 och Figur 7 presenteras resultatet för individrisken för planområdet utifrån 

riskbidraget från TGOJ-banan och Torggatan. För TGOJ-banan, Figur 6, är riskbidraget 

på en oacceptabelt hög nivå precis närmast järnvägen (1 meter). Därefter är risknivån 

inom ALARP-området fram till 26 meter, vilket betyder att risken kan tolereras om alla 

rimliga åtgärder vidtas. På avstånd längre än 26 meter ifrån järnvägen antas risknivån 

vara acceptabel. Största bidraget till de höga nivåerna är risken för mekanisk påverkan 

dvs. urspårning.  

 

Figur 6. Individrisken för planförslaget från TGOJ-banan, prognosår 2040.  

Med utgångspunkt i information kring nyttjande av spåren intill planområdet bör 

individriskavståndet beräknas från andra spåret, räknat från planområdet. Detta eftersom 

det närmaste spåret inte är aktivt.  

För riskbidraget ifrån Torggatan visar beräkningarna att risken är på en acceptabel nivå, 

se Figur 7.  
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Figur 7. Individrisken för planförslaget från Torggatan, prognosår 2040.  

Resultatet från beräkningarna visar att riskbidraget ifrån TGOJ-banan är inom ALARP-

området inom avstånd som innefattar planområdet. Det medför att risken kan tolereras 

om alla rimliga åtgärder vidtas.  

6.2. Osäkerheter och känslighetsanalys 
Resultaten i riskbedömningar bör alltid beaktas med vetskap om de osäkerheter som 

finns i de många antaganden och ingångsvärden som använts vid analysen. Osäkerheter 

kan bland annat finnas i form av stokastisk osäkerhet, även kallad variabilitet, vilket 

innebär att det finns naturlig variation i de data som används, vilka inte kan påverkas. 

En annan typ av osäkerhet är epistemisk osäkerhet, vilken ofta benämns kunskaps-

osäkerhet. Denna typ av osäkerheter innebär en bristande kunskap om systemet och kan 

åtgärdas rent teoretiskt, men inte alltid i praktiken. 

 

En stokastisk osäkerhet som bedöms ha betydande påverkan på resultatet är trafikflödet, 

mängden farligt gods och typer av farligt gods som transporteras på både järnvägen och 

vägen. Indata och antaganden för dessa är förknippade med osäkerheter. För att undvika 

att riskerna underskattas har en ansats gjort till att göra konservativa men rimliga 

antaganden avseende dessa parametrar.  

 

I följande avsnitt redovisas resultat från genomförd känslighetsanalys på planförslaget 

för år 2040. Resultatet presenteras utifrån det beräknade riskmåttet individrisk. 

6.2.1. Känslighetsanalys – ökad trafik  
I känslighetsanalysen har det antagits att trafikflödet på TGOJ-banan och Torggatan för 

prognosåret är 50% större än tidigare antagande. Antalet transporter med tung trafik och 

transporter av farligt gods antas stå i samma relation till total trafiken som tidigare. 

Resultatet av känslighetsanalysen kan ses nedan i Figur 8 och Figur 9.  
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Figur 8. Resultat av känslighetsanalysen för TGOJ med en ökning av totala trafikflödet och transporter och 

farligt gods med 50%. Individrisken för planförslaget och för känslighetsanalysen.  

 

 

Figur 9. Resultat av känslighetsanalysen för Torggatan med en ökning av totala trafikflödet och transporter 

och farligt gods med 50%. Individrisken för planförslaget och för känslighetsanalysen. 

Känslighetsanalysen visar att vid en ökning av transporterna med farligt gods med 50% 

är individrisken fortsatt oacceptabelt hög intill järnvägen (2 meter) och därefter inom 

ALARP-området fram till 27 meter ifrån järnvägen. Avståndet till acceptabelt låg 

risknivån förskjutits därmed ca 1 meter. Riskbidraget ifrån Torggatan har ökat något 

men är fortsatt på acceptabelt låg nivå.  

Utifrån känslighetsanalysen bedöms beräkningar som genomförts för planförslaget vara 

robusta. Att öka antalet transporter och transporter av farligt gods resulterar inte i någon 

större ökning av risknivån. Området för oacceptabel risk ökar från 1 meter till 2 meter 

och likaså området som är inom ALARP till 27 meter ifrån järnvägen. Detta medför att 

de antaganden som gjorts utifrån dessa parametrar kan anses vara robusta. 
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 RISKVÄRDERING OCH ÅTGÄRDER 

I följande avsnitt redovisas riskvärdering utifrån resultat samt eventuella riskreducer-

ande åtgärder.  

7.1. Riskvärdering 
Resultatet av genomförda individriskberäkningar visar på att riskpåverkan inom plan-

området från transporter av farligt gods på TGOJ-banan kan betraktas som acceptabel 

på ett 26 meters avstånd från spår 2. Närmare järnvägen än 26 meter kan risknivån 

tolereras om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Genomförda beräkningar innebär ett konservativt angreppssätt, bland annat kopplat till 

konsekvensavstånd vid urspårning. Det maximala konsekvensavstånd som kan uppstå 

till följd av urspårning är 25 meter. Huvuddelen av urspårningsscenarierna (drygt 90 %) 

når enligt den modell som används endast 5 meter från spår. Det konservativa angrepps-

sättet kan dock innebära att de beräknade risknivåer är något överskattade på långa 

avstånd, mot bakgrund av att hastigheten förbi planområdet är låg. Detta diskuteras mer 

avseende lämpliga riskreducerande åtgärder, se 7.2. 

Delar av planområdet är därmed inom det område där risknivån kan vara förhöjd och 

där åtgärder kan behöva vidtas om bebyggelse eller annan markanvändning som innebär 

stadigvarande vistelse planeras, se Figur 10.  
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Figur 10. Markering av ungefärlig placering av planområdet (orange markering) samt ungefärlig markering 

för 26 meter ifrån järnvägsspåren (röd linje).  

7.2. Riskreducerande åtgärder 
Principiellt sett kan åtgärder antingen vidtas genom att påverka: 

A. Riskkällan 

A1. Sannolikhet (för händelser) 

A2. Påverkan (typ och omfattning) 

B. Separation 

B1. Avstånd (mellan riskkällan och det skyddsvärda) 

B2. Barriärer (mur, vall, skärm, etc.) 

C. Skyddsvärde 

C1. Markanvändning (verksamhetstyp, personantal, etc.) 

C2. Utformning (tekniska skyddsåtgärder) 

  

Figur 14. Åtgärder kan rikta sig mot en riskkälla, ett skyddsvärde eller en separation mellan de två.  

För planområdet föreslås två hanteringsstrategier för att reducera risken, vilka båda 

bygger på separation mellan järnvägen och det skyddsvärda.  

Antingen upprätthålls ett skyddsavstånd på 26 meter från räls till områden där stadig-

varande vistelse kan förekomma. Markanvändningen för området inom skyddsavståndet 

lämpar sig för exempelvis parkering, se Figur 3. Om ett skyddsavstånd upprätthålls 

finns inget behov av ytterligare åtgärder. Skyddsavstånd är en passiv åtgärd som 

minskar sannolikheten att en olycka med brand eller explosion leder till skada. Andra 

fördelar är att skyddsavståndet är beständigt över tid och underlättar även framkomlig-

heten för räddningstjänsten vid insats. Nackdelen med denna riskhanteringsstrategi är 

att det förslag som innebär byggelse på 10-12 meter inte är möjligt.   
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En alternativ riskhanteringsstrategi är att tillåta ett kortare avstånd mellan räls och 

områden med stadigvarande vistelse än 26 meter, men att vidta åtgärd i form av skydd 

mot urspårning. Exempelvis kan skydd så som vall, mur eller annan höjdskillnad hindra 

urspårade tåg från mekaniskt påverka byggnaden. Länsstyrelsen i Norr- och Väster-

bottens län anger i sina riktlinjer för fysisk planering intill transportleder för farligt gods 

följande exempel på robusta skydd mot urspårning22: 

• En längsgående perrongkant med en minsta höjd på c:a 0,4 m, placerad inom 0,5 m 

från närmsta spår. Bredden bör vara minst 2,0 m. 

• En vall med höjden, h = 2,5 m och z1 = 1,5m samt z = 5,25 m, enligt Figur 1 nedan. 

Närmst spåret sätts en vertikal betongplatta meduppgift att fördela trycket från 

påkörningen. Resterande del av vallen utförs t.ex. av jord eller fyllnadsmassor. 

 

Figur 11. Exempel på utformning av skyddsvall. 

Ovanstående ska endast ses som exempel och utgör inte förslag för utformning i detta 

specifika fall. Det finns flera alternativa utformningar som kan ge skydd mot urspår-

ning, exempelvis kan en lastupptagande mur uppföras alternativt kan ytterväggen 

utformas för att stå emot laster från ett urspårande tåg.  

Behovet av skydd mot urspårning behöver utredas med utgångspunkt i tidigare nämnda 

konservativt angreppssätt avseende avstånd på vilka ett urspårande tåg kan ge upphov 

till konsekvenser. Det är möjligt att behovet av skydd mot urspårning är nödvändig på 

ett något kortare avstånd än de beräknade 26 metrarna.  

Generellt krävs mer omfattande åtgärder ju närmare rälsen man planerar för stadig-

varande vistelse. Vid ett avstånd på 10-12 meter mellan spår och bebyggelse, som är ett 

av de analyserade förslagen för det aktuella planområdet, är det dock sannolikt att skydd 

kommer att krävas för att uppnå en tolerabel risknivå. Utformning och dimensionering 

behöver genomföras för den specifika platsen, med beaktande av bland annat avstånd 

mellan passerande trafik och tillkommande bebyggelse samt hastigheten på förbi-

passerande tåg.  

Ytterligare en möjlig åtgärd är att införa urspårningsräler. En möjlig lösning är att 

undersöka möjligheten att tillgodoräkna sig det avstängda spåret som urspårningsskydd. 

Utmaningar med en sådan lösning är att den inte kan regleras i detaljplanen samt att den 

skulle kräva ett godkännande av Trafikverket. Lösningen skulle även förutsätta tydlig-

görande kring vem som ansvarar för att skyddet upprätthålls över tid. Därtill behöver 
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effekten av åtgärden bedömas utifrån förutsättningarna på platsen, vilket utöver ovan 

nämnda faktorer såsom hastighet även inkluderar spårens utformning och skick. 

Urspårningsräler i ett eller flera av de spår som används idag bedöms inte vara aktuellt. 

Detta då det utöver ovan nämnda utmaning kring reglerbarhet i detaljplanen även 

medför ett ingrepp i en järnvägsanläggning i drift.  
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 SLUTSATS 

Genomförd riskbedömning visar att med avseende på riskpåverkan inom planområdet 

kan individrisknivån tolereras om alla rimliga åtgärder vidtas för att bebyggelse inom 

26 meters avstånd ifrån järnvägsspåren. Bedömningen är kopplad till transporter av 

farligt gods på både TGOJ-banan och Torggatan. På avstånd större än 26 meter från 

rälsen bedöms risken vara acceptabelt låg där inga åtgärder behövs och inga åtgärder 

behövs inom planområdet med anledning av transporterna på Torggatan.  

För planområdet föreslås två hanteringsstrategier för att reducera risken. Den ena 

strategin innebär att ett avstånd på 26 meter från TGOJ-banan till områden där stadig-

varande vistelse kan förekomma upprätthålls. På detta avstånd är risknivån acceptabelt 

låg och inget behov av ytterligare åtgärder finns därmed.  

En alternativ strategi är att ett kortare avstånd mellan järnvägen och områden med 

stadigvarande vistelse än 26 meter tillämpas, vilket kompletteras med åtgärder som 

minskar konsekvenserna av en urspårning. Exempelvis kan vall, mur eller annan höjd-

skillnad uppföras, vilket förhindrar mekanisk påverkan på bebyggelsen inom planområ-

det vid en eventuell urspårning. Alternativt kan byggnadens bärverk dimensioneras så 

att konsekvenserna av en påkörning minimeras. Detta bör regleras med en planbestäm-

melse av typen: Byggnadens bärverk ska utföras så att fortskridande ras förhindras i 

händelse av påkörning av tåg.   
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BILAGA A - FREKVENSBERÄKNINGAR FÖR 

OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG 

– INDATA OCH METOD 

För beräkning av hur ofta olyckor på järnvägen förväntas inträffa används den metod 

som pre senteras i Banverkets Modell för skattning av sannolikheten för 

järnvägsolyckor som drabbar omgivningen1. Viktiga indata till beräkningarna är 

hämtade därur om inget annat anges. De presenteras i Tabell 5. Indata och antaganden 

för trafikflöde och transporter av farligt gods har presenterats i Avsnitt 4.1. Slutligen 

presenteras indata och antaganden för känslighetsanalysen.  

Tabell 5. Indata till frekvensberäkningar.  

Variabel 2040 

Studerad järnvägssträcka [km] 1 

Antal spår [st] 6 

Antal växlar [st] 5 

Medelantal vagnar som deltar i urspårning [st] 3,5 

Antal persontåg per genomsnittsdygn [st] 0 

Antal godståg per genomsnittsdygn [st] 72,3 

Antal vagnar per godståg [st] 23 

Axelantal per vagn [st] 4 

*Snitt längs studerad järnvägssträcka. 

Händelseträd 
För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan påverka 

människor, används händelseträdsmetodik. I följande avsnitt presenteras händelseträd 

för de olika händelser och klasser av farligt gods som förekommer. 

Urspårningar 
Med hjälp av beräkningsmodellen uppskattas frekvenser för urspårningar. Urspårningen 

i sig kan medföra påverkan på människor området kring järnvägen, vilket beror på hur 

långt från spåret som vagnarna hamnar. Uppskattning av avståndsfördelning för 

urspårade vagnar presenteras i Tabell 6.  

Tabell 6. Fördelning över avstånd från spår för urspårade vagnar [m]1.  

Avstånd från spår 0–5 m 5–15 m 15–25 m > 25 m 

Godståg 91 % 5 % 2 % 2 % 
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Förutom den mekaniska påverkan som kan uppkomma vid en urspårning kan 

olycksförloppet initiera mer komplexa olycksförlopp som involverar farligt gods (om 

farligt gods förekommer på inblandade vagnar). Vid beräkningarna beaktas 

sannolikheten för att farligt gods är inblandat i urspårningen med hänsyn till 

medelantalet vagnar som antas delta i en urspårning och andelen av godsvagnarna som 

innehåller farligt gods. 

Farligt gods 
För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan påverka 

människor, används händelseträdsmetodik. I följande avsnitt presenteras (i 

förekommande fall) händelseträd för de olika klasserna av farligt gods som 

förekommer.  

Brandfarliga gaser - RID-S klass 2.1 
De händelseförlopp som kan uppkomma vid olyckor med brandfarlig gas har 

identifierats som: jetflamma, gasmolnsexplosion och BLEVE. Ett möjligt förlopp 

illustreras av händelseträdet i Figur 12. 

 

Figur 12. Händelseträd för olyckor med brandfarlig gas. 

Sannolikheten för läckage från gastanken antas vara 1/30 av sannolikheten för läckage 

från en tank med vätska1. Sannolikhetsfördelningen för de olika typerna av antändning 

antas är anpassade utifrån Risk analysis of the transportation of dangerous goods by 

road and rail4. Följande sannolikheter är resultatet av en sammanvägning av de två 

uppsättningar med sannolikheter som presenteras i den rapporten för ”Litet utsläpp” 

respektive ”Stort utsläpp”: 

• Omedelbar antändning: 15 % 

• Fördröjd antändning: 65 % 
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• Ingen antändning: 20 % 

Vidare antas grovt att en av hundra (1 %) jetflammor är så riktad att den genom kraftig 

uppvärmning orsakar en BLEVE i en närliggande tank (eller om jetflamman reflekteras, 

en BLEVE som involverar den aktuella tanken själv). 
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BILAGA B – FREKVENSBERÄKNINGAR FÖR 

OLYCKA MED TRANSPORT AV FARLIGT 

GODS PÅ VÄG – INDATA OCH METOD 

I denna bilaga beskrivs inledande metod och underlag (indata och antaganden) för de 

beräkningar som gjorts. För fortsatt beräkning av frekvenser för möjliga olycksscenarier 

som kan påverka människor, används händelseträdsmetodik likt nedan. Resultaten 

redovisas i rapportdelen. För beräkningar av hur ofta olyckor med farligt gods förväntas 

inträffa används den metod som presenteras i Farligt gods – riskbedömning vid 

transport5. För de aktuella vägarna presenteras viktiga indata till beräkningarna som är 

hämtade från denna rapport. 

Viktiga indata till beräkningar för Torggatan, utöver de som redovisats i rapporten, 

presenteras i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Indata till frekvensberäkningar för Torggatan mot området. 

Variabel Torggatan 

Hastighet [km/h] 40 km/h 
Studerad vägsträcka [km] 1 km 

Bebyggelsemiljö5 Tätort 

Gatu-/vägtyp5 Gata/Väg 

Olyckskvot [-]5 1,6 

Andel singelolyckor [-]5 0,1 

Index för farligt gods olycka [-]5 0,02 

Händelseträd 
För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan påverka 

människor, används händelseträdsmetodik. I avsnitten nedan presenteras händelseträd 

för de olika klasserna av farligt gods som förekommer.  

Brandfarliga vätskor (ADR-S klass 3) 
Ett identifierat olycksscenario utgörs enligt tidigare av ett utsläpp med brandfarlig 

vätska som bildar en pöl och som vid en antändning orsakar en pölbrand. Sannolikheten 

för att ett läckage uppstår, givet att en olycka med en tankbil inträffar, antas vara enligt 

Index för farligt gods olycka (se Tabell 7 och Figur 13). Givet att ett sådant läckage har 

inträffat antas sannolikheten för en antändning av pölen vara en trettiondel (3,3 %)6 

Händelseträdet i Figur 13 visar hur händelseförloppet kan utvecklas.  
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Figur 13. Händelseträd för olyckor med brandfarlig vätska. 
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BILAGA C - KONSEKVENSBERÄKNINGAR 

FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS  

I följande avsnitt beskrivs konsekvenserna av de scenarier som identifieras i samband 

med frekvensberäkningarna, för mekanisk påverkan vid urspårning, samt vid olyckor 

med farligt gods. 

I följande avsnitt beskrivs konsekvenserna av de scenarier som identifieras i samband 

med frekvensberäkningarna, för mekanisk påverkan vid urspårning, samt vid olyckor 

med farligt gods. 

Mekanisk påverkan vid urspårning 
Figur 14 visar fördelning av konsekvensavstånd vid urspårningar1.  

 
Figur 14. Använd fördelning av konsekvensavstånd för mekanisk skada vid urspårning. Kurvan ”Poly. (Antagen 
fördelning)” visar en trendlinje för tydlighet i figuren. 

Farligt gods 
Konsekvenserna av de identifierade typerna av olycksförlopp har tidigare beräknats 

bland annat i samband med att Länsstyrelsen i Skåne län upprättade sina Riktlinjer för 

riskhänsyn i samhällsplaneringen19 (RIKTSAM). Nedanstående fördelningar är 

anpassade utifrån resultaten däri förutom för ADR-S klass 2.1 gasmolnsexplosion och 

ADR-S klass 3. Med konsekvensavstånd menas här det avstånd inom vilket människor 

förväntas omkomma till följd av påverkan från olycksförloppet (exempelvis genom 

värmestrålning, tryckpåverkan eller toxicitet – beroende på olyckans karaktär).  

Brandfarliga gaser (RID-S klass 2.1) 
Avseende händelseförloppet jetflamma och BLEVE används de konsekvensberäkningar 

som tidigare beräknats i samband med att Länsstyrelsen i Skåne län upprättade sina 

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen19 (RIKTSAM). Gällande 

händelseförloppen gasmolnsexplosion genomförs konsekvensberäkningar. Brandfarliga 

gaser (RID-S klass 2.1) omfattas av exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Gasol 
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är ett exempel på en kondenserad brandfarlig gas, som har den största transportvolymen 

på väg20. Gasol antas utgöra ett representativt ämne att basera beräkningarna på, då 

gasol på grund av dess låga brännbarhetsgräns och det faktum att den ofta transporteras 

tryckkondenserad gör den till ett konservativt val. 

Antaganden 
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av brandfarlig gas antas kunna bli 

litet, medelstort eller stort, där utsläppsstorlekarna är definierade i Farligt gods – 

riskbedömning vid transport5 utifrån massflöde: 0,09 kg/s (litet), 0,9 kg/s (medelstort) 

respektive 11,7 kg/s (stort). Vid läckage från tjockväggiga och tunnväggiga 

järnvägstransporter bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 62,5 %, 20,8 % 

och 16,7 %5.  

När ett läckage har skett påverkar väder och vindförhållanden spridning av gaser och 

ångor. Vid högre vindhastigheter blandas utsläppta gaser ut snabbare med den 

omgivande luften än vid lägre vindhastigheter. Under åren 1961–2004 har 

vindhastigheten på 330 stationer runtom landet avlästs månad för månad. Insamlade 

data visar på en medelvindhastighet i Sverige som är 4 m/s7. Vindhastighet antas vara 4 

m/s. Temperaturen antas vara 15°C och väderscenariot till stabilitetsklass D vilket är ett 

konservativt antagande. 

En viktig faktor för spridningen av en gas vid ett läckage är påverkan av vinden, både 

för scenarier med brännbara gaser och giftiga. De huvudsakliga konsekvenserna 

uppkommer i vindriktningen från utsläppet. Eftersom konsekvenserna drabbar ett 

mindre område, reduceras frekvensen för respektive scenario med hänsyn till vilken 

approximativ spridningsvinkel som konsekvensområdet får, enligt Figur 15.  
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Figur 15.  Konsekvensområdet vid gasutsläpp får ofta en oval form. Utifrån konsekvensområdets längd och 

bredd approximeras en lämplig cirkelsektor (representativ del av cirkel) för reducering av grundfrekvensen. 

Samtliga vindriktningar antas förenklat ha samma sannolikhet, vilket innebär att 

konsekvensområdets utbredning har samma sannolikhet i alla riktningar från läckaget.  

Vid beräkning av konsekvenserna av en farligt gods-olycka med utsläpp av brännbar 

gas (gasol) uppskattas det grovt att samtliga transporter utgörs av järnvägsvagnar med 

mängden 45 ton gas.  

Vid beräkningar av värmestrålning mot omgivningen definieras acceptabla nivåer för 

exponering mot icke brandklassad byggnadsfasad och utrymningsvägar till 15 kW/m2.8 

Gasmolnsexplosion 
En gasmolnsexplosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsläppt gasmassa 

som hunnit sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensområdet 

beror på hur gasen sprids i omgivningen, vilket i sin tur beror på en mängd faktorer som 

vind, stabilitetsförhållanden, hinder, utströmmande flöde och densitet, med mera.  
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Vid en antändning antas hela den gasvolym som befinner sig inom brännbarhetsområdet 

förbrännas. I det fysiska område där detta sker blir konsekvenserna mycket allvarliga 

med dödliga förhållanden. Utanför detta område förväntas dock konsekvenserna bli 

lindriga, men strålningspåverkan kan uppkomma.  

Programvaran Spridning Luft används för spridningsberäkningarna där avståndet till den 

undre brännbarhetsgränsen (21 000 ppm)9 beräknas. Som konsekvensavstånd nyttjas 

avståndet till brännbarhetsgränsen tillsammans med en säkerhetsmarginal för att ta 

hänsyn till strålningspåverkan som kan ske även utanför den gasvolym som förbränns. 

Säkerhetsmarginalen beräknas genom en konservativ strålningsberäkning utifrån 

gasmolnets höjd och bredd, samt i utsläppets riktning.  

Beräkningarna resulterar i ett konsekvensområde som enligt Figur 15, approximeras 

med en cirkelsektor (anges som en vinkel, i grader).  

Konsekvensavstånd 
Nedan sammanställs de beräknade konsekvensavstånden för RID-S klass 2.1, se Tabell 

8. 

Tabell 8. Beräknade konsekvensavstånd för plym med gas inom vilket personer antas omkomma. 

Scenario Konsekvensavstånd [m] Vinkel [grad] 

Gasmolnsexplosion - litet läckage 0* - 
Gasmolnsexplosion - mellanstort läckage 0* - 
Gasmolnsexplosion - stort läckage 38 39 

* Konsekvensavståndet blir noll meter då läckageflödet är så litet att någon gasvolym med en gaskoncentration inom 

brännbarhetsområdet inte uppkommer.  

Använda fördelningar av konsekvensavstånd presenteras i Figur 16. 

 

Figur 16. Använda fördelningar av konsekvensavstånd för BLEVE, gasmolnsexplosion samt jetflammor (RID-

S klass 2.1). 
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Brandfarliga vätskor (ADR-S klass 3) 
ADR-S klass 3 omfattas av brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och 

eldningsoljor, lösningsmedel. Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av 

produkterna i ADR-S klass 310. Brandfarliga vätskor med låg flampunkt (till exempel 

bensin) antänds lättast11. Förenklat (och konservativt) antas samtliga transporter av 

brandfarlig vätska utgörs av bensin.  

Antaganden 
För beräkningar av konsekvensavstånd för tillämpas den etablerade metoden i Farligt 

gods – riskbedömning vid transport5.  Ett läckage till följd av en olycka med en 

transport av brandfarlig vätska är definierade i Farligt gods – riskbedömning vid 

transport5 som litet, medelstort eller stort, utifrån vilken pölstorlek de ger upphov till: 

50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort). Vid läckage från tankbil med 

släp bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 25%, 25% och 50%5.  

I försök har det även påvisats att pölens utbredning är kraftigt beroende av underlagets 

utformning och lutningar. Det krävs relativt små lutningar för att vätskan ska forma 

rännilar eller ansamlingar i lågpunkter m.m. Med avseende på pölbrand antas det grovt 

att pölen har cirkulär utbredning, vilket ger en högre strålningsnivå. Skydd antas finnas 

längs vägkant som hindrar vätska från att rinna av från vägbanan om inget annat är känt. 

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan 

uppkomma när vätskan läcker ut och antänds för då bildas en brand som sprider giftiga 

brandgaser och genererar värmestrålning mot omgivningen. Det avstånd, inom vilket 

personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av brandspridning till 

byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2. Det är en 

strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2–3 sekunder) 

samt acceptabla nivåer för exponering mot icke brandklassad byggnadsfasad och 

utrymningsvägar20,8,12.  

Konsekvensavstånd 
Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av beräkningar i enlighet med Bilaga 

D. Nedan sammanställs de beräknade konsekvensavstånden för ADR-S klass 3, se 

Tabell 9.  

Tabell 9. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika 

pölstorlekar. 

Scenario Pölbrand av 
varierande storlek 

Längd/bredd Konsekvensavstånd från 
pölkant [m] 

Fördelning 

Litet utsläpp 50 m2 7,1 12 m 25% 

Mellanstort 
utsläpp 

200 m2 14,15 22 m 25% 

Stort utsläpp 400 m2 20 28 m 50% 
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Använda fördelningar av konsekvensavstånd presenteras i Figur 17.   

 
Figur 17. Använda fördelningar av konsekvensavstånd för pölbränder (ADR-S klass 3).    
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BILAGA D - RISKUPPSKATTNINGAR FÖR 

PÖLBRAND 

I denna bilaga beskrivs dimensionerande förutsättningar, antaganden och metod för 

genomförda strålningsberäkningar för pölbrand med avseende påverkan på människa 

och icke brandklassad fasad. 

Typ av drivmedel 
Beroende på vilket drivmedel som släpps ut kommer den utsläppta vätskan vara olika 

lättantändlig där bensin bildar mycket lättantändliga blandningar medan dieselångor är 

mer svårantändliga.  

Antändning kan ske genom att den gas-/luftblandningen som uppkommer vid en 

brandfarlig vätska kommer i kontakt med en tändkälla som exempelvis heta motordelar, 

statisk elektricitet eller en öppen låga. Gas-/luftblandningen är tyngre än luft för 

samtliga drivmedel. Detta innebär att den ibland kan spridas till lågt liggande utrymmen 

som kulvertar, rörledningar, källare m.m. eller föras med vinden och antändas på 

avstånd från själva utsläppspunkten. 

Strålningen som avges från en pölbrand med en viss storlek är beroende av 

förbränningseffektiviteten, förbränningshastigheten per ytenhet samt 

förbränningsvärmen. 

Tabell 10. Förbränningsparametrar för pölbränder för olika drivmedel. 

Drivmedel Förbrännings-

effektivitet 

Förbränningshastighet 

per ytenhet 

Förbränningsvärme 

Bensin 0,713 0,055 kg/m2s14 43 700 kJ/kg14 

Diesel 0,713,14  0,048 kg/m2s14 43 600 kJ/kg15 

Ur tabellen kan det utläsas att bensin är det drivmedel som kommer att ge upphov till 

den största utvecklade effekten utifrån en given pölarea. Detta då bensin har både högst 

förbränningshastighet och förbränningsvärme.  

En annan viktig parameter för att bedöma påverkan från pölbranden på bebyggelse är att 

bedöma en eventuell pölbrands källa och utbredning.  

Strålningsberäkningar avseende pölbränder med brandfarliga vätskor 
Värmestrålningen från en pölbrand med brandfarlig vätska kan beräknas i följande steg: 

1. Beräkning av brandeffekt för den aktuella pölstorleken 

2. Beräkning av flammans höjd och temperatur, 

3. Beräkning av synfaktor, 
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4. Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden. 

Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till 

omgivningen. Flammans höjd beräknas för att sedan användas för att beräkna den så 

kallade synfaktorn som anger hur mycket av den från branden emitterade strålningen 

som når olika punkter i omgivningen. Temperaturen hos flamman ligger till grund för 

beräkningen av hur mycket infallande strålning som mottas av ytor på olika avstånd från 

branden. 

Brandeffekt 
För pölbränder med relativt stora diametrar (> 2 m) kan brandeffekten från en pöl 

beräknas utifrån följande samband: 

 
där 

 = utvecklad effekt (kW) 

 = förbränningseffektivitet  

 = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s)  

 = förbränningsvärme (MJ/kg)  

 = pölstorlek (m2) 

Ekvivalent branddiameter 
Brandens ekvivalenta diameter (D) beräknas ur: 

 

Flamhöjd 
Flamhöjden Hf (m) för kvadratiska pölar och rektangulära pölar där längden på pölen 

inte är större än två gånger bredden beräknas med hjälp av följande ekvation13 

 

För pölar där längden är betydligt större än bredden beräknas flamhöjden som: 

 

Flamtemperatur 
Flamtemperaturen Tf utgör medeltemperaturen i flamman, temperaturen i själva 

flamspetsen (Tt) är ca 540°C (813 K) och flammans maximala temperatur (Tb) antas för 

fc AHmQ =  
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samtliga studerade ämnen vara 1000°C (1273 K). Den maximala flamtemperaturen är 

bland annat beroende av vilket material som brinner och storleken på branden. Utifrån 

dessa antaganden kan medeltemperaturen i flamman bestämmas. Medeltemperaturen 

används i beräkningen av strålningen från flamman och erhålls enligt: 

 

Synfaktor 
Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen från flamman (1) som 

når den mottagande punkten eller ytan (2), se Figur 1. Vid beräkningen av synfaktorn 

antas att flamman är rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i 

botten. Detta är ett konservativt antagande då flamman i själva verket normalt är 

betydligt smalare i toppen än i basen.  

 

Figur 1. Principiell modell för beräkning av synfaktor. 

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion 

som beräknas enligt 

 

där FA1,2 beräknas enligt följande: 
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där 1 och 2 är infallande vinkel (i aktuellt fall 0), och FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på 

samma sätt för dess mått där: 

 enligt Figur 18.  

 

För beräkning av respektive ytas synfaktor används följande ekvation  

  

där  

 och  enligt Figur 18. 

 
Figur 18. Synfaktor för yta A. 

I det fallet då ytorna A, B, C och D är lika stora betyder det att det är den mest kritiska 

punkten på avståndet d från branden som studeras, vilket är det som eftersöks vid 

beräkningar av konsekvensavstånd. 

Infallande strålning – vinkelrätt från flamman 
Den från branden infallande strålningen som når omgivningen varierar med flammans 

temperatur, synfaktorn och den brinnande massans emissivitet. Emissiviteten, det vill säga 

materialets förmåga att avge värmeenergi, är beroende av materialets temperatur och 

egenskaper, särskilt vid ytan. Exempelvis kan sägas att en blankpolerad yta har mycket 

lägre emissivitet än en mörk skrovlig yta. Den infallande strålningen kan beräknas genom: 
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där 

 = Infallande strålning (kW/m2) 

ε = Emissionstal 

 = Stefan-Boltzmans konstant (= 5.6710-11 kW/m2K4) 

F = Synfaktor 

Tf = Flammans medeltemperatur 

Emissionstalet för en flamma varierar med materialets egenskaper och tjockleken på 

flamman, vilket tas hänsyn till i beräkningarna.  

Resultat 
De strålningsnivåer som, för olika vätskeformiga drivmedel, kan uppnås till följd av 

valda pölstorlekar presenteras i Figur 19. Strålningsnivåer värderas mot 15 kW/m2 

(svart streck) som acceptanskriterium för icke brandklassad fasad8. 

 

 
Figur 19. Strålning från pölbränder med bensin i pöl. 

De konsekvensbaserade skyddsavstånden för icke brandklassad fasad för valda 

pölstorlekar visas i Tabell 11 nedan. Dessa avstånd räknas från vägkant eftersom skydd 

antas finnas längs vägkant som hindrar vätska från att rinna av från vägbanan om inget 

annat är känt. 

rq 
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Tabell 11. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika 

pölstorlekar. 

Scenario Pölbrand av 
varierande storlek 

Längd/bredd Konsekvensavstånd från 
pölkant [m] 

Litet utsläpp 50 m2 7,1 12 m 

Mellanstort 
utsläpp 

200 m2 14,15 22 m 

Stort utsläpp 400 m2 20 28 m 
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BILAGA E – BERÄKNING AV RISKNIVÅER 

FÖR OLYCKA MED TRANSPORT AV 

FARLIGT GODS  

I följande avsnitt beskrivs hur beräkningarna av individrisk genomförs.  

Individrisk 
Beräkningsmetoden som används i denna riskbedömning bygger på den metod som 

används ibland andra Helsingborgs stads Strategi för bebyggelseplanering intill 

rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods16  

Resultaten av frekvensberäkningarna och konsekvensuppskattningarna ovan räknas 

samman till en risknivå utmed den aktuella sträckan genom en beräkningsgång som kan 

beskrivas enligt följande (med scenariot pölbrand som exempel). 

En specifik punkt i omgivningen påverkas endast av en olycka som inträffar på en 

sträcka nära punkten. Längden på denna sträcka beror på punktens avstånd från 

järnvägen och hur stort område som det studerade olycksscenariot påverkar, se Figur 

20.  

 
Figur 20. Olyckor med konsekvensavståndet (r) måste inträffa någonstans på sträckan (2x) för att påverka en 
given punkt på ett avstånd (y) från vägen. Med hjälp av Pythagoras sats kan sträckan (2x) beräknas, givet att 
konsekvensavståndet (r) samt avståndet till vägen (y) är känt.  

Resonemanget i Figur 20 leder till att en frekvenskorrigeringsfaktor som är specifik för 

en punkt på ett givet avstånd kan beräknas. Beräkningarna bygger vidare på att ett stort 

antal punkter i omgivningen (olika värden på y) studeras med upprepade beräkningar för 

alla de identifierade olycksscenarierna. Den använda upplösningen för beräkningarna 

(värden på y) är: 

0–50 meter från vägkant  Var 5:e meter 
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50–200 meter från vägkant  Var 10:e meter 

200–800 meter från vägkant Var 50:e meter 

Formeln som används för att beräkna en frekvenskorrigeringsfaktor per kilometer blir: 
2√𝑟2−𝑦2

1000
 , se Tabell 12. 

Tabell 12. Frekvenskorrigeringsfaktor (utsnitt). 

 Studerat avstånd (y) [m]   

 Olyckan når (r) [m] 0 5 10 15 … 800 

0 0 - - -  0 

5 0,01 0 - -  0 

10 0,02 0,02 0 -  0 

15 0,03 0,03 0,02 0  0 

20 0,04 0,04 0,03 0,03  0 

…      0 

800 1,60 1,60 1,60 1,60  0 

Siffrorna i tabellen utläses i det enklaste fallet som att om en olycka sker någonstans 

inom den studerade kilometersträckan och som har en konsekvens som når 5 meter 

kommer sannolikheten för att den påverkar en slumpmässigt vald punkt längs med 

spåret vara 1 %. Detta utgår ifrån att olyckan har en konsekvens som når totalt 10 m 

längs med spåret och det motsvarar 1 % av 1 km. För längre avstånd från spåret blir 

beräkningarna mer komplicerade utifrån de trigonometriska beräkningar som visas i 

Figur 20. 

Vidare har det i konsekvensberäkningarna ovan uppskattats en fördelning av hur långa 

konsekvensavstånd som förväntas uppstå vid de olika scenarierna, vilka redovisas för 

pölbrand i Tabell 13. Dessa värden är framtagna utifrån de redovisade diagrammen i 

Figur 13 och Figur 17.  

Tabell 13. Fördelning av konsekvensavstånd (utsnitt). 

 Sannolikhetsfördelning konsekvensavstånd  

 Olyckan når (r) [m] Pölbrand     

0 x %     

5 y %     

10 z %     

15 x %     

…      

800 0 %     
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Därefter multipliceras värden korsvis mellan de två tabellerna (Tabell 12 och Tabell 13) 

ovan. Resultatet redovisas i Tabell 14 för att väg samman sannolikheten att en olycka 

får ett visst konsekvensavstånd med sannolikheten att den specifika punkten påverkas 

av konsekvensen. 

Tabell 14. Resultat av korsvis multiplikation (utsnitt).  

 Studerat avstånd [m]   

 Olyckan når (r) [m]  0 5 10 15 … 800 

0 0 - - - … 0 

5 0,0001 0 - - … 0 

10 0,0010 0,0009 0 - … 0 

15 0,0024 0,0023 0,0018 0 … 0 

20 0,0072 0,0070 0,0062 0,0048 … 0 

…       

Respektive kolumn summeras sedan för att ta fram en reduceringsfaktor som ska 

appliceras på respektive avstånd för att ta hänsyn till hur stor del av den ursprungliga 

frekvensen som faktiskt påverkar en specifik punkt, se Tabell 15. Vidare sker en 

justering av frekvenserna med avseende på att vissa av olycksscenarierna inte har en 

cirkulär utbredning, utan bedöms påverka olika andelar av en cirkelsektor, se Tabell 16. 

Tabell 15. Kolumnvis summering av Tabell 14 (utsnitt). 

 Studerat avstånd [m]   

 0 5 10 15 … 800 

Reduceringsfaktor 0,051 0,050 0,046 0,040 … 0 

Tabell 16. Exempel på justeringar med avseende på olyckssceneriernas utbredning. 

Olycksscenario Andel av 

cirkel 

Kommentar 

Pölbrand 1 Pölbranden antas ge cirkulär utbredning av värmestrålning 

BLEVE 1 BLEVE antas ge cirkulär utbredning av värmestrålning 

Jetflamma 0,125 Jetflamman antas ha en utbredning av 45 grader. Jetflamman kommer 

endast påverka planområdet i de fall den är riktad mot planområdet 

samt kan påverka bebyggelse på motsatt sida om vägen i det fall 

jetflamman är riktad rakt från planområdet. Om jetflamman istället 

riktas längs med vägen, dvs vinkelrätt från platsen åt två håll, eller är 

riskbidraget för intilliggande bebyggelse minimalt. I beräkningarna 

har dock riktningen inte beaktats, utan jetflamman har antagits ge ett 

riskbidrag oavsett riktning. 

Gasmolns-

explosion 

0,1 Gasmolnsexplosion (UVCE) antas enligt4 ge en utbredning av omkring 

35 grader i vindriktningen (35/360=0,1) 

Efter detta multipliceras reduceringsfaktorn med respektive andel av cirkel och den 

ursprungliga frekvensen (för pölbrand beräknades den tidigare till 2  10-5) för att ge en 
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individrisknivå på olika avstånd (Tabell 17). De resulterande värdena används slutligen 

för att plotta individrisken som en kurva.  

Tabell 17. Resulterande individrisk på olika studerade avstånd (utsnitt). 

 Studerat avstånd [m]    

 0 5 10  … 

Individrisk 0,051  1  (2  10-5) 0,050  1  (2  10-5) 0,046  1  (2   10-5)  … 
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1 Bakgrund och syfte
AFRY (ÅF-Infrastructure AB) har på uppdrag av Oxelösunds kommun, utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning på del av Oxelö 7:40 i Oxelösund. Områdets storlek är ca
0,8 ha. På området är det planerat att byggas en paddelhall.

Syftet med undersökningen var att undersöka om marken inom det aktuella området är
förorenad så det finns behov av en avhjälpandeåtgärd eller hantering av förorenade massor
i samband med kommande byggnation.

2 Områdesbeskrivning

2.1 Läge
Undersökningsområdet är beläget i centrala Oxelösund, se karta/flygfoto från Lantmäteriets
karttjänst Min karta (Lantmäteriet, 2021) i Figur 1 och Figur 2.

Figur 1. Översiktskarta över centrala Oxelösund. Blå figur markerar aktuellt
undersökningsområdes läge. © Lantmäteriet
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Figur 2. Flygfoto över aktuellt undersökningsområde. Blå linje avgränsar undersökningsområdet.
© Lantmäteriet

2.2 Geologi
Enligt jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000) från Sveriges geologiska undersökning (SGU)
består de naturliga jordarterna inom aktuellt undersökningsområde av postglacial finlera,
berg samt fyllning (Sveriges Geologiska Undersökning, 2021). Se Figur 3 för jordartskarta.
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Figur 3. SGUs kartvisare för jordarter över aktuellt undersökningsområde. © SGU

Enligt jorddjupskarta från SGU varierar jorddjupet i aktuellt undersökningsområde från 0 - 3
m (Sveriges Geologiska Undersökning, 2021). Se Figur 4 för jorddjupskarta.
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Figur 4. SGUs kartvisare för skattat jorddjup över aktuellt undersökningsområde. © SGU

2.3 Hydrogeologi, hydrologi och brunnar
Enligt SGUs kartvisare finns inget grundvattenmagasin inom aktuellt undersökningsområde
eller i närområdet (Sveriges Geologiska Undersökning, 2021). De närmsta brunnarna är en
energibrunn ca 300 m nordväst om området samt en brunn med okänd användning ca 250
m öster om området. Enligt SGU var grundvattennivån 5 m under markytan vid anläggning
av energibrunnen. Den närmsta vattenbrunnen är ca 600 m nordväst om området (se Figur
5). Det närmsta ytvattnet är Breviken som är ca 600 m söder om området (Lantmäteriet,
2021).
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Figur 5. SGUs kartvisare för brunnar över aktuellt undersökningsområde. Aktuellt
undersökningsområde är markerad med svart ellips. © SGU

2.4 Historik
Av historiska flygfoton (Lantmäteriet, 2021) över aktuellt undersökningsområde år 1960
framgår att området tidigare kan ha använts som bostadsområde. Av flygfotot från 1975
framgår att bostadshusen har avlägsnats och ersatts med gräsytor samt hårdgjorda ytor.
Se Figur 6 och Figur 7 för historiska flygfoton. Enligt uppgifter från Oxelösundsarkivet
(foton) har byggnader på aktuellt undersökningsområde bränts ner vid rivning (Oxelösunds
kommun, 2021). Dessa byggnader var bostäder för järnvägsanställda och kallades allmänt
Landstingsmans. Byggnaderna brändes ned 1964.
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Figur 6. Historiskt flygfoto från 1960 över aktuellt undersökningsområde. Blå figur visar
placeringen av aktuellt undersökningsområde. © Lantmäteriet

Figur 7. Historiskt flygfoto från 1975 över aktuellt undersökningsområde. Blå figur visar
placeringen av aktuellt undersökningsområde. © Lantmäteriet
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2.5 Potentiellt förorenade områden
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är en modell för bedömning av
föroreningssituationen och vad den kan innebära för människors hälsa samt miljön inom ett
begränsat område (Naturvårdsverket, 1999). MIFO delas in i två faser, 1 och 2. Fas 1
omfattar identifiering och historisk utredning av föroreningar för objektet och fas 2 omfattar
provtagning av potentiellt förorenade medium. Riskbedömning enligt MIFO delas in i fyra
riskklasser. 1 är mycket stor risk, 2 är stor risk, 3 är måttlig risk och 4 är liten risk.
Riskklasserna baseras på en översiktlig bedömning av identifierade risker gällande
människors hälsa och miljö.

Enligt EBH-kartan finns det inom aktuellt undersökningsområde inga potentiellt förorenade
objekt (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2021). De närmsta potentiella riskobjekten är
ca 100 m söder om området (riskklass 3) samt ca 100 m sydost om området (riskklass 4).
Det finns även ett objekt ca 200 m norr om området (ej riskklassificerat). Enligt MIFO-
blanketter har objektet sydost om området stationsbyggnad, lastkajer, parkeringsplatser,
garage, carport och f.d. byggvaruhus som branschklassbeskrivning. Objektet söder om
området har bangårdsområde med lokstall och koloniområde som branschklassbeskrivning.
Det ej riskklassificerade objektet har drivmedelshantering som branschklass.

Figur 8. EBH-kartan över aktuellt undersökningsområde samt närområde. 1-4 är riskklassificering
enligt MIFO samt E är de potentiella riskobjekt som ej har riskklassificerats ännu. Aktuellt
undersökningsområde är markerad med svart ellips. © Länsstyrelsen i Södermanlands län

Enligt MIFO-blanketter hade objektet sydost om området (med riskklass 4) fortfarande
parkeringsplatser, garage, carport i drift när inventeringen gjordes (2008).
Stationsbyggnaden och byggvaruhuset är nedlagt sen 1969. Det är oklart om huruvida
lastkajerna är nedlagda eller i drift. 1877 öppnades hela stambanan och stationshuset
invigdes 1905. Inga föroreningar är konstaterade och eventuella föroreningar förväntas
vara låga i halt. Möjliga föroreningar är koppar, krom och arsenik i samband med lagring av

Drivmedelshantering

Bangårdsområde med
lokstall, koloniområde

Stationsbyggnad, lastkajer,
parkeringsplatser, garage,
carport, f.d. byggvaruhus
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impregnerat virke, PAH från kreosotimpregnerade slipers, PCB från transformatorer och
dieselolja vid tankning av lok från tankbil.

Enligt MIFO-blanketter har objektet ca 100 m söder om området (med riskklass 3) varit ett
bangårdsområde med lokstall och koloniområde. Bangårdsområdet med lokstall öppnade
1877 i och med hela stambanans öppnande. Koloniområdets drift är oklart. När
inventeringen gjordes (2008) rapporterades att fyra av lokstallets elva platser användes av
Green Cargo samt att några av de övriga platserna användes för bl.a. bil- och
båtreparationer. Miljöteknisk markundersökning genomfördes 2004/2005 och i maj 2007.
Provtagning genomfördes till 1,1 m under markytan. Föroreningar som har påvisats var bly,
arsenik, koppar, PAH och alifatiska kolväten (över riktvärdet för känslig markanvändning
[KM]; Naturvårdsverket, 2009). Bly påvisades över riktvärdet för mindre känslig
markanvändning (MKM; Naturvårdsverket, 2009) i en punkt. Sommaren/hösten 2007
utfördes schaktning till följd av höga vattennivåer, varvid ca 3000 m3 schaktmassor grävdes
upp vid en växel (nr. 124 - 127) och längs med spårområdet.

3 Genomförandebeskrivning
Provtagning utfördes i enlighet med SGFs (Svenska Geotekniska Föreningen, 2013)
fälthandbok för undersökningar av förorenade områden.

Jordprover märktes enligt systemet 21AXX, där XX är ett löpnummer. För de provpunkter
där grundvatten provtogs skrevs ”GV” i slutet av provmärkningen, t.ex. 21A01GV.

Arbetet med provtagning av jord samt omsättning och provtagning av grundvatten utfördes
under två, ej sammanhängande, fältdagar. Placering av provpunkter framgår av
provtagningskarta i Bilaga 1.

Nedan Tabell 1 anger samtliga provtagningspunkters koordinater för provtagningsgropar
samt grundvattenrör (både vid markytan och rörens överkant).

Tabell 1. Provtagningspunkternas koordinater vid inmätning. Koordinatsystem är SWEREF99 16
30 och RH2000.

Provtagningspunkt N-koordinat E-koordinat Z-koordinat
(markytan)

Z-koordinat
(grundvattenrörets
överkant)

21A01GV 6506306.0924 184718.1043 2.6378 3.9948
21A02GV 6506275.4508 184717.4794 2.9463 3.4253
21A03 6506250.6429 184736.5073 3.3036 -
21A04 6506255.7576 184763.4500 4.0227 -
21A05 6506223.2002 184792.4060 4.9553 -
21A06 6506230.1356 184765.8853 5.1014 -
21A07GV 6506192.5387 184828.4962 4.9013 5.9223

3.1 Jord
Provtagning av jord utfördes genom provgropsgrävning med grävmaskin samt ytligt på
området med geokäpp i enlighet med upprättad provtagningsplan (AFRY, 2021). Se
fältprotokoll i bilaga 2.

3.1.1 Provgropar
För att undersöka föroreningar i jord uttogs prover i sju provgropar. Se provtagningskarta i
Bilaga 1 för inmätta provtagningspunkter. Provtagning genomfördes med grävmaskin.
Prover uttogs som samlingsprov för varje 0,5 m, alternativt utifrån jordlagerföljd om denna
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förändrades inom det planerade provdjupet. Provtagning utfördes 0,5 m ned i bedömd
naturlig mark, alternativt till grundvattennivå, men maximalt ner till 3 m under markytan.

Prover uttogs i av laboratoriet tillhandahållna kärl avsedda för respektive analys. Prover
förvarades förslutet, kylt och mörkt och transporterades till laboratorium så fort som
möjligt. Fältprotokoll fördes avseende jordlagerföljd, lukt- och synintryck.

3.1.2 Ytlig provtagning
Ytlig provtagning utfördes med geokäpp. Två samlingsprover uttogs, bestående av 30 lika
stora delprover var. Ett samlingsprov uttogs längs bangården och det andra uttogs inom
resterande undersökningsområde. Geokäppen stacks ned mellan 0,1 - 0,2 m under
markytan (m u my). Syftet med denna provtagning var att utreda eventuella ytliga
föroreningar över en större yta.

Prover uttogs i av laboratoriet tillhandahållna kärl avsedda för respektive analys. Prover
förvarades förslutet, kylt och mörkt och transporterades till laboratorium så fort som
möjligt. Eventuella intryck i fält noteras i fältprotokoll.

3.2 Grundvatten
För att undersöka grundvatten installerades tre grundvattenrör (21A01GV, 21A02GV och
21A07GV) på undersökningsområdet. Installation av grundvattenrör samordnades med
provtagning av jord. Grundvattenrör installerades så att filter korsade bedömd
grundvattennivå.

En vecka efter installation utfördes omsättning och provtagning. Prover uttogs i av
laboratorium tillhandahållna provkärl. Se fältprotokoll i bilaga 2. Prover förvarades förslutet,
kylt och mörkt och transporterades till laboratorium så fort som möjligt.

3.3 Analyser
Ett urval av jordprover skickades till laboratorium ackrediterat för valda analyser (Eurofins
Sverige AB). Minst ett prov per provgrop skickades till laboratorium samt båda de ytliga
samlingsproverna. Prov valdes baserat på observationer i fält. Resterande jordprover vilka
inte analyserades i ett första skede skickades in till laboratorium för långtidsförvaring (3
månader). Tabell 2 redovisar antal samt typ av utförda analyser.

Tabell 2. Tabell över föreliggande undersöknings analysomfattning.

Medium Provpaket Analyser Antal
Jord PSL51 (MTOT_Hg) Alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX,

PAH samt metaller (inkl. kvicksilver)
14

Jord PLW6Q PFAS (22 st) 3

Jord PLW74 Pesticider i jord (18 st) för banvallar 3

Jord PSLBR (M_PCB_3d) PCB-7 7

Jord SLV37 Dioxiner 3

Grundvatten PSL5M (VTOT_Hg) Alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX,
PAH samt metaller (inkl. kvicksilver)

3

Grundvatten PLW9M PFAS (25 st) i smutsiga vatten 3

Grundvatten PLW65 Pesticider i grundvatten (26 st) 3
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4 Bedömningsgrunder

4.1 Jord
Jordproverna jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket,
2016).

En jämförelse görs även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR;
Naturvårdsverket, 2010). Syftet med detta är att ge vägledning vid eventuell
återanvändning av jordmassor. Halter jämförs även med Avfall Sveriges rekommenderade
haltgränser för farligt avfall (FA; Avfall Sverige, 2019). Syftet är att utreda ifall massor ska
bedömas som samt efterbehandlas som farligt avfall.

Känslig markanvändning (KM)

Med denna markanvändning gäller att markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en
livstid, till exempel genom boende på platsen.

Mindre känslig markanvändning (MKM)

Markanvändningen begränsas av markkvaliteten. Marken kan utnyttjas för kontor,
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området
under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt, dvs.
utan boende på platsen.

Eftersom området planeras för en paddelhall bedömds markanvändningen motsvara MKM.

4.2 Grundvatten
För bedömning av grundvatten används SGUs bedömningsgrunder för grundvatten, för de
ämnen som där finns framtagna (Sveriges Geologiska Undersökning, 2013). Enligt SGUs
föreskrifter (SGU-FS 2019:1) jämförs även halterna mot UVT (utgångsläge för att vända
trend) samt RV (riktvärde som bör understigas för att undvika risker mot hälsa och miljö).
Även riktvärden enligt MIFO anges i resultattabellen (Naturvårdsverket, 1999).

För bedömning av alifater, aromater, BTEX och PAH har jämförelser gjorts med Svenska
Petroleum Institutets (SPI) föreslagna riktvärden för grundvatten (Svenska Petroleum
Institutet, 2011). Riktvärden anges för dricksvatten, ångor i byggnad, bevattning, ytvatten
samt våtmarker.

För PFOS i grundvatten används SGI:s preliminära riktvärde (Statens Geotekniska Institut,
2015). Livsmedelsverket (2021), liksom Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2019:25),
har tagit fram åtgärdsgränser för PFAS-11 i dricksvatten (SLV/HVM), vilka uppmätta halter
kommer att jämförs med.

5 Fältanteckningar
Det var ytligt berg på delar av området, provpunkterna 21A03, 21A04 och 21A06
avslutades på berg vid 0,5 - 1 m. Från början var det i dessa provpunkter planerat att
installera grundvattenrör, men på grund av det ringa jorddjupet flyttades dessa till andra
provpunkter. Fyllnadsmäktigheten varierade mellan 0 - 1,8 m under markytan.
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Fyllnadsmaterialet var generellt grus med inslag av sand och mull. Det noterades inslag av
tegel i flera provpunkter samt keramik i en.

Se kompletta fältanteckningar i bilaga 2.

6 Resultat
Se kompletta resultatsammanställningar med jämförvärden i bilaga 3, laboratoriets
analysrapporter i bilaga 4 och karta för placering i bilaga 1.

6.1 Jord
I provgrop 21A06 (0 - 0,5 m u my) påvisades bly i halter överstigande MKM och i det ytliga
samlingsprovet 21AYT2 (0 - 0,2 m u my) påvisades flertalet metaller överstigande MKM, se
resultat i Tabell 3 nedan samt karta i bilaga 1 för provpunkternas placering. Utöver de två
proverna som redovisas i Tabell 3 så påvisades det halter av ett eller flera ämnen
överstigande KM i ytterligare fem prover (se bilaga 3).

Tabell 3: Sammanställning av provpunkter med analyserade ämnen överstigande föreslagen
markanvändning (MKM). Se komplett sammanställning i bilaga 3.

6.2 Grundvatten
Grundvattenprov har uttagits i 21A01GV, 21A02GV och 21A07GV. Alifatiska och aromatiska
kolväten samt BTEX och bekämpningsmedel uppmättes inte i halter över laboratoriets
rapporteringsgräns i analyserade grundvattenprov.

I 21A01GV har det påträffats PFAS (summa 11) i halter om 62 ng/l, vilket överstiger SGIs
preliminära riktvärden på 45 ng/l men understiger livsmedelsverkets riktvärde för åtgärd av
dricksvatten (90 ng/l). I de övriga två rören finns påvisade halter av PFAS (summa 11) på
5,5 resp 18 ng/l.

Det påvisades inga bekämpningsmedel över laboratoriets rapporteringsgräns för de
analyserade ämnena.

I 21A01GV har det påträffats arsenik, 0,0058 mg/l, som motsvarar klass 4 (hög halt) enligt
SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. Det påvisas även flertalet metaller inom klass 2
(låg halt) och klass 3 (måttlig halt).

I 21A02GV har det påvisats ämnen som ingår i PAH:er i halter som motsvarar klass 4 (hög
halt) och klass 5 (mycket hög halt) enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. I

Provpunkt Enhet MRR1 KM2 MKM3 FA4 21A06 21AYT02

Provtagningsdatum 2021-08-04 2021-08-04

Provnummer 177-2021-08060186 177-2021-08060192

Djup m u my 0-0,5 0-0,2

Torrsubstans, TS % 88,1 93,9

Petroleumämnen

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 4,2 14

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000 140 390

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 0,43 0,95

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 1000 7,2 7,8

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 29 88

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 1 4,7

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 65 120

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 12 25

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 1200 700

Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000 31 32

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 190 630
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jämförelse med NVV riktvärden innebär halten av cancerogena PAH måttligt allvarligt.
Riktvärde (0,1 µg/l) som bör understigas för att undvika risker mot hälsa och miljö
överstigs också något för summa 4 PAH:er (0,13 µg/l). Vad det gäller metaller så har det
främst påträffats arsenik, 0,0066 mg/l, som motsvarar klass 4 (hög halt) enligt SGUs
bedömningsgrunder för grundvatten.

I 21A07GV påvisades nickel och zink strax över klass 3 (måttlig halt) enligt SGUs
bedömningsgrunder för grundvatten.

7 Bedömning av föroreningssituationen
I bangårdsområdet har det påträffats en ytlig metallförorening som överstiger
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM. De två progroparna där prover analyserats
på större djup indikerar ingen större spridning av metaller i djupled. Sannolikt härstammar
denna förorening från tågverksamheten inom området.

I grundvattnet från det rör som är placerat i området (21A02GV) har det främst påträffats
PAH och arsenik. Även detta bedöms kunna härstamma från tågverksamheten.

På det övriga området har det vid den ytliga provtagningen påvisats en förorening av PAH
och enstaka metaller som överskriver MKM. De provgropar som utförts indikerar att
området är förorenat då dioxin, PAH och enstaka metaller påträffats i halter överstigande
KM. I en enstaka provgrop (21A06) har bly påträffats i halter över MKM på djupet 0 - 0,5 m
u my.

När det gäller grundvattnet i de två rör (21A01GV, 21A07GV) som är installerade i varsin
ände av området är bedömningen att det är förorenat med främst bly, arsenik och PFAS.
Metallerna bedöms kunna härstamma från tågverksamheten. PFAS kan eventuellt
härstamma från släckmedel som användas när de f.d. byggnaderna brann ned 1964, men
kan även ha spridits med grundvattnet från annan plats till aktuellt undersökningsområde.

Sammantaget bedömer AFRY att det förekommer en förorening på fastigheten, till vilken
hänsyn behöver tas inför planerad byggnation av paddelhall.

8 Slutsats
Överskottsmassor (avfall) som behöver avyttras i samband med byggnationen kommer att
behöva klassificeras innan transport till mottagningsanläggning.

Om det skall ske schakt under grundvattennivån eller finnas behov av länshållning av
grundvatten, behöver man ta hänsyn till och hantera den PFAS förorening som påträffats.
Det kan bli nödvändigt med rening av vattnet.
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Bilaga 1 – Provtagningskarta
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Bilaga 2 – Fältanteckningar



Protokoll renspumpning och grundvattenprovtagning

s. 1 Installering av grundvattenrör
Provpunkt Datum installering 

(åååå-mm-dd)
Ytterdiameter 
rör (mm)

Innerdiameter 
rör (mm) 

Rörets 
botten
(m.u.r.ök)

Filterrör (m) Filtrerrörens 
placering 
(m.u.r.ök.)

Uppstick 
(m.ö.my)

Kommentar

21A01GV 2021-08-04 51 41 4 2 2-4 1,25

21A02GV 2021-08-04 51 41 4 2 2-4 0,48

21A07GV 2021-08-04 51 41 3 1 2-3 0,99

Uppdragsnr: 202797
Uppdragsledare: Sara Söderlund

Plats: Oxelö 7:40, Oxelösund
Provtagare: Rasmus Lindström, Philip Brown Lindén

Projektnamn: Översiktlig miljöteknisk markundersökning – Del av Oxelö 7:40, Oxelösunds kommun



Protokoll renspumpning och grundvattenprovtagning
Uppdragsnr: 202797
Uppdragsledare: Sara Söderlund

s. 2 Omsättning
Provpunkt Typ av pump Datum 

omsättning 
(åååå-mm-dd)

Tidpunkt
omsättning
(kl.)

gv-nivå 
innan pumpning 
(m.u.r.ök)

gv-nivå 
efter pumpning 
(m.u.r.ök)

Volym 
pumpad
(L)

Tömt 

(ja/nej)

Kommentar

21A01GV Peristaltisk pump 2021-08-18 11:00 3,22 3,25 3,06 Nej

21A02GV Peristaltisk pump 2021-08-18 10:20 1,86 2,5 9 Nej

21A07GV Peristaltisk pump 2021-08-18 10:00 2,17 3 (torrt) 1,7 Ja

Projektnamn: Översiktlig miljöteknisk markundersökning – Del av Oxelö 7:40, Oxelösunds kommun
Plats: Oxelö 7:40, Oxelösund
Provtagare: Rasmus Lindström, Philip Brown Lindén



Protokoll renspumpning och grundvattenprovtagning

s. 3 Grundvattenprovtagning
Provpunkt Typ av pump Ny eller 

befintlig 
slang

Annat 
(beskriv)

Datum 
provtagning 
(åååå-mm-dd)

Tidpunkt 
provtagning
(kl.)

gv-nivå 
innan provtagning 
(m.u.r.ök)

Provmängd
(L)

Kommentar (klarhet, fällning, färg, lukt, filtrering, 
konservering)

21A01GV Peristaltisk pump Ny 2021-08-23 11:18 3,25 0,73 Klart

21A02GV Peristaltisk pump Ny 2021-08-23 11:43 1,93 0,73 Grått/grumligt

21A07GV Peristaltisk pump Ny 2021-08-23 12:52 2,11 0,73 Grått/brunt/grumligt

Projektnamn: Översiktlig miljöteknisk markundersökning – Del av Oxelö 7:40, Oxelösunds kommun
Plats: Oxelö 7:40, Oxelösund
Provtagare: Rasmus Lindström, Philip Brown Lindén

Uppdragsnr: 202797
Uppdragsledare: Sara Söderlund



Uppdragsnamn: Datum:

Uppdragsnr: Uppdragsledare:
Plats: Provtagare: 

Provpunkt Metod Datum Nivå 
(m.u.my.)

Geoteknisk 
benämning*

PID 
(ppm) Prov (paket) Noteringar

21AYT01 Geokäpp 2021-08-04 0-0,2 F;muGr
PSL51, PSLBR, 

PLW6Q

21AYT02 Geokäpp 2021-08-04 0-0,2 F;musaGr PSL51, PLW74

21A01GV Grävmaskin 2021-08-04 0-0,3 F;Gr PSL51, SLV37 Kol, tegel

0,3-1 F;Gr PSL51, PSLBR

1-1,8 F;grSa Naturstenar

1,8-2,5 Le

21A02GV Grävmaskin 2021-08-04 0-0,5 F;Gr
PSL51, PSLBR, 

PLW74, Tegel

0,5-1 F;Gr PSL51 Tegel

1-1,7 F;Gr PSL51

1,7-2 Le

21A03 Grävmaskin 2021-08-04 0-0,5 F;Gr
PSL51, PSLBR, 

PLW6Q, PLW74, SLV37 Kol, tegel

0,5-1 F;St Sprängsten (inget prov togs)

21A04 Grävmaskin 2021-08-04 0-0,5 grSa PSL51, PSLBR

Stopp pga. berg

21A05 Grävmaskin 2021-08-04 0-0,5 F;Gr PSL51

0,5-1 F;Gr

1-1,5 grSa PSL51 Naturstenar

Stopp pga. berg

21A06 Grävmaskin 2021-08-04 0-0,5 F;Gr PSL51, PSLBR Tegel, keramik

Stopp pga. berg

21A07GV Grävmaskin 2021-08-04 0-0,5 F;muGr
PSL51, PSLBR, 
PLW6Q, SLV37

0,5-1 Let PSL51

1,0-2 grSa Naturstenar

Bilaga 2 - Fältprotokoll jordprover                                                                                                       

Sara Söderlund
Rasmus Lindström

Provtagning av mark Paddelhall

202797
Oxelösund

2021-08-04

Allmän information Provtagning, fältanalyser

B ‐ berg
Bl ‐ blockjord
Dy ‐ dy
F ‐ fyllning
Fr ‐ friktionsjord
Gy ‐ gyttja

Gr ‐ grus
Le ‐ lera

Let ‐ torrskorpelera
Mn ‐ morän
Mu ‐ mulljord
Sa ‐ sand

Si ‐ silt
St ‐ stenjord

Su ‐ sulfidjord
T ‐ Torv

Let ‐ torrskorpa
Vx‐ växtdelar (trärester)
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Bilaga 3 – Resultatsammanställning



 
 

Jämförelsetabeller analysresultat, Grundvatten 

  

 

 

  

Provpunkt Enhet
SGU 2013:01       

Klass 2
1 *

SGU 2013:01       

Klass 3
1 *

SGU 2013:01       

Klass 4
1 *

SGU 2013:01       

Klass 5
1 *

Naturvårdsv

erket ² 

måttligt 

allvarligt

Naturvårdsv

erket ²  

Allvarligt

Naturvårdsv

erket ² 

Mycket 

allvarligt

SPI-RV
3   

ångor i 

byggnader

SPI-RV
3   

ytvatten

SPI-RV
3     

skydd av 

dricksvatten

SPI-RV
3 

Bevattning

SPI-RV
3 

Våtmarker
21A01GV 21A02GV 21A07GV

Provtagningsdatum 2021-08-18 2021-08-18 2021-08-18

Petroleumämnen

PAH

Benzo(a)pyren µg/l 0,0005 0,001 0,002 0,01 < 0,010 0,043 < 0,010

etylbensen µg/l < 0,020 0,072 < 0,020

Benzo(g,h,i)perylen B µg/l < 0,010 0,027 < 0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren C µg/l < 0,010 0,031 < 0,010

Summa A+B+C 0,001** 0,01** 0,02** 0,1** <0,010 0,13 <0,010

PAH, cancerogena µg/l 0,2 0,6 2 < 0,20 0,22 < 0,20

PAH, övriga µg/l 10 30 100 < 0,30 0,33 < 0,30

Metaller

Arsenik As mg/l 0,001 0,002 0,005 0,01 0,05 0,15 0,5 0,0058 0,0066 0,00058

Barium, Ba mg/l 0,054 0,068 0,013

Kadmium Cd mg/l 0,0001 0,0005 0,001 0,005 0,005 0,015 0,05 0,0002 0,000058 0,000046

Kobolt Co mg/l 0,011 0,0019 0,0015

Krom Cr, totalt mg/l 0,0005 0,005 0,01 0,05 0,05 0,15 0,5 0,00047 0,00048 0,00035

Koppar Cu mg/l 0,02 0,2 1 2 2 6 20 0,0063 0,0042 0,0096

Nickel Ni mg/l 0,0005 0,002 0,01 0,02 0,05 0,15 0,5 0,0068 0,0018 0,004

Bly Pb mg/l 0,0005 0,001 0,002 0,01 0,01 0,03 0,1 - 0,05 0,005 0,03 0,5 0,0019 0,000084 0,00024

Vanadin  V mg/l 0,00074 0,00059 0,00092

Zink Zn mg/l 0,005 0,01 0,1 1 0,02 0,0041 0,014

1) SGU-rapport 2013:01. Bedömningsgrunder för grundvatten. Utkom februari 2013. Klass 5 innebär mycket hög halt.

* Riktvärden för metaller avser f iltrerade prover

**rikt-/gränsvärde ska tillämpas på summan av halterna av bens(b)fluoranten, bens(k)f luoranten, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren

2) Naturvårdsverket-Rapport 4918-1999-"Metodik för inventering av förorenade områden"-Förorenade vatten: Tabell 2 och 3
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Provnummer 177-2021-08190630 177-2021-08190631 177-2021-08190632

Provtagningsdag 2021-08-18 2021-08-18 2021-08-18

Provpunkt 202797 202797 202797

Ankomstdag 2021-08-18 2021-08-18 2021-08-18

Provets märkning 21A01GV 21A02GV 21A07GV

Ämne Enhet

SGI

Preliminära 

riktvärden
1

Livsmedelsverket
2 

HVMS
3

4:2 FTS(Fluortelomer sulfonat) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l 2,2 <1,0 3,9

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) ng/l <5,0 <5,0 <5,0

PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l 24 9,7 <3,0

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l 1,2 <1,0 <1,0

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFDoA (Perfluordodekansyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFDoS(Perflordodekansulfonat) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFDS(Perfluordekansulfonsyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l 6,5 2,2 <1,0

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l 5,2 1,5 <1,0

PFHxDA(Perfluorhexadekansyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l 1,9 <1,0 <1,0

PFNS(Perflorpnonansulfonat) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l 10 2,5 <1,0

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 45 3,5 <1,0 1,6

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l 7,3 1,6 <1,0

PFPeS(Perflorpentansulfonat) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFTeDA (Perfluortetradekansyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

PFUdA (Perfluorundekansyra) ng/l <1,0 <1,0 <1,0

Summa PFAS SLV 11 ng/l 45 90 62 18 5,5

1) Preliminära riktvärden för högfluorerande ämnen (PFAS) i mark och grundvatten; SGI Publikation 21, Linköping 2015

2) Livsmedelsverket åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten; https://w w w .livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/riskhantering-pfas-i-dricksvatten-

egenfangad-fisk?AspxAutoDetectCookieSupport=1; 2021-09-08; Riktvärdet avser åtgärdsgräns dvs när dricksvattnet behöver åtgärdas

3) Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2019:25); Avser dricksvattenförekomster, värdet för inte överstigas vid den punkt som är representativ för råvattenintag i inlandsytvatten.
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Provnummer 177-2021-08190630 177-2021-08190631 177-2021-08190632

Provtagningsdag 2021-08-18 2021-08-18 2021-08-18

Provpunkt 202797 202797 202797

Ankomstdag 2021-08-18 2021-08-18 2021-08-18

Provets märkning 21A01GV 21A02GV 21A07GV

Ämne Enhet

Riktvärde

SGU _FS 2019:1

UVT

SGU _FS 2019:1

Bensen mg/l 0,001 0,00023 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050

Benso(a)pyren µg/l 0,01 0,002 < 0,010 0,043 < 0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 0,031 < 0,010

Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 0,22 < 0,20

Naftalen µg/l < 0,020 0,024 0,032

Acenaften µg/l 0,023 0,011 < 0,010

Fenantren µg/l < 0,010 0,031 < 0,010

Antracen µg/l < 0,010 0,021 < 0,010

Fluoranten µg/l < 0,010 0,11 < 0,010

Pyren µg/l < 0,010 0,096 < 0,010

Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 0,027 < 0,010

Summa 4 PAH:er
1

µg/l 0,1 0,02 <0,020 0,13 <0,020

Summa övriga PAH µg/l < 0,30 0,33 < 0,30

Arsenik As (filtrerat) mg/l 0,01 0,005 0,0058 0,0066 0,00058

Barium Ba (filtrerat) mg/l 0,054 0,068 0,013

Bly Pb (filtrerat) mg/l 0,01 0,002 0,0019 0,000084 0,00024

Kadmium Cd (filtrerat) mg/l 0,005 0,001 0,0002 0,000058 0,000046

Kobolt Co (filtrerat) mg/l 0,011 0,0019 0,0015

Koppar Cu (filtrerat) mg/l 0,0063 0,0042 0,0096

Krom Cr (filtrerat) mg/l 0,00047 0,00048 0,00035

Kvicksilver Hg (filtrerat) mg/l 0,001 0,000005 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010

Nickel Ni (filtrerat) mg/l 0,0068 0,0018 0,004

Vanadin V (filtrerat) mg/l 0,00074 0,00059 0,00092

Zink Zn (filtrerat) mg/l 0,02 0,0041 0,014

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl 

metaboliter, nedbrytnings- och 

reaktionsprodukter
2

µg/l 0,5 Detekterbart <0,001 <0,001 <0,001

1) Summan beräknad utifrån Benso(b,k)f luoranten, Benso(ghi)perylen, Indenol(1,2,3-cd)pyren

2) Beräknat utifrån de bekämpningsmedel som analyserats vid detta tillfälle

3) Rapporteringsgränsen är högre än angivet värde



Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3
Projektnummer: 

202797Provpunkt Enhet MRR1 KM2 MKM3 FA4 21A01GV 21A01GV 21A02GV 21A02GV 21A02GV 21A03
Provtagningsdatum 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04
Provnummer 177-2021-08060194 177-2021-08060206 177-2021-08060200 177-2021-08060204 177-2021-08060207 177-2021-08060187
Djup m u my 0-0,3 0,3-1 0-0,5 0,5-1 1,7-2 0-0,5
Torrsubstans, TS % 90,8 94,7 93,4 94,6 65,6 87,6
Petroleumämnen
Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Toluen mg/kg TS - 10 40 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 - < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000 2,6 < 0,90 < 0,90 1,2 < 0,90 0,95
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,6 < 0,50 0,8
PAH
PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 0,48 0,092 < 0,045 0,27 < 0,045 0,081
PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 2,3 0,19 0,16 7,4 < 0,075 1,7
PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50 2,1 0,15 0,21 7,6 < 0,11 2,1
PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100 1,9 0,13 0,18 6,8 < 0,090 2
PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000 2,9 0,29 0,23 8,5 < 0,14 2
Metaller
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 15 3,8 < 2,0 5,8 8,2 11
Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000 170 17 83 42 94 150
Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 0,36 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,35 0,56
Kobolt Co mg/kg TS ‐ 15 35 1000 6,2 3,2 1,4 4 12 8,8
Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 10 8,2 4,2 10 50 13
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 0,029 < 0,010 < 0,010 0,06 0,015 0,025
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 38 11 5,7 28 26 61
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 15 6,7 2 7,9 20 19
Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 31 30 5,8 21 17 50
Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000 33 9,8 24 15 57 43
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 99 35 13 61 82 130
PCB
Summa PCB7 mg/kg TS 0,008 0,2 10 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
Dioxin
TCDD ekv. (WHO-TEQ) ng/kg TS 20 200 50 8,13
PFAS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) µg/kg TS 3 20 0,059
Summa PFAS 22 µg/kg TS 50000 1,5
Summa PFAS SLV 11 µg/kg TS 50000 0,58
Bekämpningsmedel
Diuron µg/kg TS 25 80 1000 2,7 <1,0
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea µg/kg TS 2,1 <1,0
1-(3,4-Dichlorophenyl)urea µg/kg TS <1,0 <1,0
1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 
2016).
3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade 
riktvärden 2016).
4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3
Projektnummer: 

202797Provpunkt Enhet MRR1 KM2 MKM3 FA4

Provtagningsdatum
Provnummer
Djup m u my 
Torrsubstans, TS %
Petroleumämnen
Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000
Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000
M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000
Toluen mg/kg TS - 10 40 1000
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000
Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 -
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000
PAH
PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000
PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000
PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50
PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100
PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000
Metaller
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000
Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000
Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg TS ‐ 15 35 1000
Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000
Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500
Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500
PCB
Summa PCB7 mg/kg TS 0,008 0,2 10
Dioxin
TCDD ekv. (WHO-TEQ) ng/kg TS 20 200
PFAS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) µg/kg TS 3 20
Summa PFAS 22 µg/kg TS 50000
Summa PFAS SLV 11 µg/kg TS 50000
Bekämpningsmedel
Diuron µg/kg TS 25 80 1000
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea µg/kg TS
1-(3,4-Dichlorophenyl)urea µg/kg TS
1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 
2016).
3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade 
riktvärden 2016).
4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.

21A04 21A05 21A05 21A06 21A07GV 21A07GV
2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-04

177-2021-08060185 177-2021-08060202 177-2021-08060203 177-2021-08060186 177-2021-08060197 177-2021-08060205
0-0,5 0-0,5 1-1,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1
91,8 91 89,3 88,1 91,8 82,8

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90
< 0,50 < 0,50 < 0,50 0,99 < 0,50 < 0,50

< 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 0,07 < 0,045
0,47 0,28 < 0,075 2,5 1,1 < 0,075
0,58 0,35 < 0,11 3,6 1,4 < 0,11
0,51 0,31 < 0,090 3,3 1,2 < 0,090
0,58 0,36 < 0,14 2,9 1,3 < 0,14

2,3 2,6 < 2,1 4,2 3,8 3,3
41 53 30 140 76 94

< 0,20 0,2 < 0,20 0,43 0,25 < 0,20
5,3 5,1 4,6 7,2 6,5 11
18 14 13 29 20 36

0,017 0,046 0,014 1 0,095 0,02
15 23 12 65 21 18
8,1 8,9 6,4 12 10 18
12 39 8,5 1200 39 16
26 18 18 31 27 42
37 100 31 190 110 71

< 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

3,35

0,18
1,6

0,69
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3
Projektnummer: 

202797Provpunkt Enhet MRR1 KM2 MKM3 FA4

Provtagningsdatum
Provnummer
Djup m u my 
Torrsubstans, TS %
Petroleumämnen
Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000
Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000
M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000
Toluen mg/kg TS - 10 40 1000
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000
Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 -
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000
PAH
PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000
PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000
PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50
PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100
PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000
Metaller
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000
Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000
Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg TS ‐ 15 35 1000
Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000
Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500
Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500
PCB
Summa PCB7 mg/kg TS 0,008 0,2 10
Dioxin
TCDD ekv. (WHO-TEQ) ng/kg TS 20 200
PFAS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) µg/kg TS 3 20
Summa PFAS 22 µg/kg TS 50000
Summa PFAS SLV 11 µg/kg TS 50000
Bekämpningsmedel
Diuron µg/kg TS 25 80 1000
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea µg/kg TS
1-(3,4-Dichlorophenyl)urea µg/kg TS
1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 
2016).
3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade 
riktvärden 2016).
4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.

21AYT01 21AYT02
2021-08-04 2021-08-04

177-2021-08060190 177-2021-08060192
0-0,2 0-0,2
92,9 93,9

< 0,0035 < 0,0035
< 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10
< 5,0 < 5,0
< 3,0 < 3,0
< 5,0 < 5,0
< 5,0 < 5,0
< 9,0 < 9,0

21 12
< 4,0 < 4,0

< 0,90 1,5
0,76 0,85

0,079 0,29
1,5 2,8
1,5 3,1
1,4 2,9
1,8 3,3

4,1 14
58 390

< 0,20 0,95
4,5 7,8
14 88

0,047 4,7
20 120
7,8 25
55 700
23 32
100 630

< 0,0070

0,32
1,9

0,95

11
14
2,1
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147712-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YI@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060194Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A01GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.31Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.28Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.81Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.062Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147712-01

Í%SQbÂÂ|YI@Î

EUSELI2-00910854

mg/kg Ts0.41Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.051Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.45Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.91Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.84Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.48Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.9Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts15Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts99Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-151243-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ}_b#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060195Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-19

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A01GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

ng/kg Ts5.042,3,7,8-TetraCDD a)Intern

ng/kg Ts24.21,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern

ng/kg Ts19.21,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts17.81,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts12.31,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts88.31,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern

ng/kg Ts188OktaCDD a)Intern

ng/kg Ts17.42,3,7,8-TetraCDF a)Intern

ng/kg Ts17.51,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern

ng/kg Ts18.02,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern

ng/kg Ts26.71,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts20.61,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts< 0.9321,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts11.32,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts1251,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern

ng/kg Ts4.181,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern

ng/kg Ts40.4OktaCDF a)Intern

ng/kg Ts49.9WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts50.0WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts41.9I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern

ng/kg Ts42.0I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147715-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YL[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060206Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-1

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A01GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.057Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.062Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.035Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.43Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147713-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YJIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060200Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A02GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.079Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147713-01

Í%SQbÂÂ|YJIÎ

EUSELI2-00910854

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.059Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.053Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.21Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.42Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts83Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-151229-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ}_F\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060201Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-19

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A02GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<3.0Glyfosat a)*Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

15%

µg/kg Ts<3.0AMPA a)*Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

µg/kg Ts2.11-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bromoxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts2.7Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Ioxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Monuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 27%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-071119-01'Î

AR-21-LW-071119-01

EUSELI-00329074

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00910854

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-08060023

21A02GVProvmärkning:

2021-08-06Provet ankom:

2021-08-18Analysrapport klar:

177-2021-08060201_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-08-06

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea EUSELI± 27%LW1GW 2.1[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts1-(3,4-Dichlorophenyl)urea EUSELI± 27%LW1GY <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4,5-T EUSELI± 27%LW1FI <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4-D EUSELI± 27%LW1G0 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4-Dichlorprop EUSELI± 27%LW1G1 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAMPA EUSELILW1JB <3.0 Anal Bioanal Chem (2008) 
391:2265-2276 mod.

µg/kg TsAtrazine EUSELI± 27%LW1F5 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAtrazine-desethyl EUSELI± 27%LW1G2 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsBentazone EUSELI± 27%LW1G5 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsBromoxynil EUSELI± 27%LW1G7 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDiuron EUSELI± 27%LW1FM 2.7[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsGlyfosat EUSELI± 15%LW1JB <3.0 Anal Bioanal Chem (2008) 
391:2265-2276 mod.

µg/kg TsImazapyr EUSELI± 27%LW1FP <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsIoxynil EUSELI± 27%LW1GH <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsMCPA EUSELI± 27%LW1F7 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsMecoprop EUSELI± 27%LW1H1 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00329074ËAR-21-LW-071119-01'Î

AR-21-LW-071119-01

µg/kg TsMonuron EUSELI± 27%LW1GP <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsSimazine EUSELI± 27%LW1FF <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 95.2[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Victor Strand, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147738-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|Zt/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060204Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A02GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.63Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.6Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.3Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.1Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.76Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147738-01

Í%SQbÂÂ|Zt/Î

EUSELI2-00910854

mg/kg Ts0.12Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.040Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.4Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts3.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.6Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.80Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.8Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts15Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147714-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YKRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060207Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,7-2

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A02GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%65.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.35Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts82Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147711-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YH7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060187Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A03

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.95Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.55Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.80Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.23Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.22Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.051Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.051Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.27Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.036Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.76Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.66Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.0Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts150Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.56Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts61Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-148964-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|ÅR5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060188Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-13

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A03

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.068PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50PFHxDA(Perfluorhexadekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.059PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 23%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.10PFDS(Perfluordekansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.104:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.108:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts1.5Summa PFAS a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.58Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Mätosäkerheten för TS-bestämningen (5 %) har inkluderats i den totala utökade mätosäkerheten för analysresultatet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-070384-01LÎ

AR-21-LW-070384-01

EUSELI-00329074

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00910854

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-08060018

21A03Provmärkning:

2021-08-06Provet ankom:

2021-08-13Analysrapport klar:

177-2021-08060188_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-08-06

Provtagare: Rasmus Lindström

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Y <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Q <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14V <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsHPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14P <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsP37DMOA 
(Perfluor-3,7-dimetyloktansyra)

EUSELI± 23%LW14N <0.50[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 23%LW14R <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14C <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 23%LW14I <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDoA (Perfluordodekansyra) EUSELI± 23%LW14L <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDS(Perfluordekansulfonsyra) EUSELI± 23%LW150 <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14F <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14T <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 23%LW14E <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxDA(Perfluorhexadekansyra) EUSELI± 23%LW14W <0.50[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14D <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 23%LW14H <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00329074ËAR-21-LW-070384-01LÎ

AR-21-LW-070384-01

µg/kg TsPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 23%LW14G 0.068[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14U 0.059[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOSA (Perfluoroktansulfonamid) EUSELI± 23%LW14J <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 23%LW14S <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFTeDA (Perfluortetradekansyra) EUSELI± 23%LW14M <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFUdA (Perfluorundekansyra) EUSELI± 23%LW14K <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS EUSELILW14Z 1.5 DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS SLV 11 EUSELILW151 0.58[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 87.6[a] SS-EN 12880:2000

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten för TS-bestämningen (5 %) har inkluderats i den totala utökade mätosäkerheten för analysresultatet.

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Patrik Karlsson, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-151654-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ}jarÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060189Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-20

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A03

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<3.0Glyfosat a)*Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

15%

µg/kg Ts<3.0AMPA a)*Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bromoxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Ioxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Monuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 27%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-071960-01NÎ

AR-21-LW-071960-01

EUSELI-00329074

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00910854

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-08060019

21A03Provmärkning:

2021-08-06Provet ankom:

2021-08-20Analysrapport klar:

177-2021-08060189_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-08-06

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea EUSELI± 27%LW1GW <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts1-(3,4-Dichlorophenyl)urea EUSELI± 27%LW1GY <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4,5-T EUSELI± 27%LW1FI <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4-D EUSELI± 27%LW1G0 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4-Dichlorprop EUSELI± 27%LW1G1 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAMPA EUSELILW1JB <3.0 Anal Bioanal Chem (2008) 
391:2265-2276 mod.

µg/kg TsAtrazine EUSELI± 27%LW1F5 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAtrazine-desethyl EUSELI± 27%LW1G2 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsBentazone EUSELI± 27%LW1G5 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsBromoxynil EUSELI± 27%LW1G7 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDiuron EUSELI± 27%LW1FM <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsGlyfosat EUSELI± 15%LW1JB <3.0 Anal Bioanal Chem (2008) 
391:2265-2276 mod.

µg/kg TsImazapyr EUSELI± 27%LW1FP <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsIoxynil EUSELI± 27%LW1GH <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsMCPA EUSELI± 27%LW1F7 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsMecoprop EUSELI± 27%LW1H1 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00329074ËAR-21-LW-071960-01NÎ
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µg/kg TsMonuron EUSELI± 27%LW1GP <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsSimazine EUSELI± 27%LW1FF <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 87.6[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Jakob Kyrklund, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-151244-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ}_c,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060196Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-19

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A03

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

ng/kg Ts0.5002,3,7,8-TetraCDD a)Intern

ng/kg Ts2.111,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern

ng/kg Ts1.921,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts3.141,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts2.291,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts19.81,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern

ng/kg Ts52.9OktaCDD a)Intern

ng/kg Ts2.962,3,7,8-TetraCDF a)Intern

ng/kg Ts2.271,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern

ng/kg Ts3.962,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern

ng/kg Ts4.511,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts3.711,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts< 0.7521,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts4.662,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts1471,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern

ng/kg Ts2.261,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern

ng/kg Ts499OktaCDF a)Intern

ng/kg Ts8.05WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts8.13WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts8.22I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern

ng/kg Ts8.29I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-151244-01

Í%SQbÂÂ}_c,Î

EUSELI2-00910854

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147754-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|[4aÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060185Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A04

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.065Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.078Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.072Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.065Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.47Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.58Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.51Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.58Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147741-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060202Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A05

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.048Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.047Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.054Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.039Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.041Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.28Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.35Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.31Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.046Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147723-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YT<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060203Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A05

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147723-01
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147723-01

Í%SQbÂÂ|YT<Î

EUSELI2-00910854

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147373-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|PÅTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060186Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A06

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.74Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.99Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.59Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.54Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.55Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.40Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.080Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.038Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.060Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.28Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.066Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.0Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.36Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1200Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.43Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts65Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts1.0Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts190Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147709-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YF%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060197Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A07GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.18Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.040Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.44Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.37Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.070Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147709-01
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mg/kg Ts0.095Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-148963-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|ÅQ,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060198Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-13

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A07GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.061PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50PFHxDA(Perfluorhexadekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.18PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 23%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.10PFDS(Perfluordekansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.104:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.108:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts1.6Summa PFAS a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.69Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Mätosäkerheten för TS-bestämningen (5 %) har inkluderats i den totala utökade mätosäkerheten för analysresultatet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-070386-01jÎ

AR-21-LW-070386-01

EUSELI-00329074

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00910854

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-08060022

21A07GVProvmärkning:

2021-08-06Provet ankom:

2021-08-13Analysrapport klar:

177-2021-08060198_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-08-06

Provtagare: Rasmus Lindström

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Y <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Q <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14V <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsHPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14P <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsP37DMOA 
(Perfluor-3,7-dimetyloktansyra)

EUSELI± 23%LW14N <0.50[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 23%LW14R <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14C <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 23%LW14I <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDoA (Perfluordodekansyra) EUSELI± 23%LW14L <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDS(Perfluordekansulfonsyra) EUSELI± 23%LW150 <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14F <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14T <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 23%LW14E <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxDA(Perfluorhexadekansyra) EUSELI± 23%LW14W <0.50[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14D <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 23%LW14H <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00329074ËAR-21-LW-070386-01jÎ

AR-21-LW-070386-01

µg/kg TsPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 23%LW14G 0.061[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14U 0.18[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOSA (Perfluoroktansulfonamid) EUSELI± 23%LW14J <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 23%LW14S <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFTeDA (Perfluortetradekansyra) EUSELI± 23%LW14M <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFUdA (Perfluorundekansyra) EUSELI± 23%LW14K <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS EUSELILW14Z 1.6 DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS SLV 11 EUSELILW151 0.69[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 93.4[a] SS-EN 12880:2000

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten för TS-bestämningen (5 %) har inkluderats i den totala utökade mätosäkerheten för analysresultatet.

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Patrik Karlsson, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-151245-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ}_d5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060199Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-19

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A07GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

ng/kg Ts0.2612,3,7,8-TetraCDD a)Intern

ng/kg Ts0.8811,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern

ng/kg Ts0.8791,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts1.711,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts1.401,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern

ng/kg Ts14.41,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern

ng/kg Ts32.6OktaCDD a)Intern

ng/kg Ts2.352,3,7,8-TetraCDF a)Intern

ng/kg Ts1.601,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern

ng/kg Ts2.222,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern

ng/kg Ts2.101,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts1.811,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts< 0.3651,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts1.872,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern

ng/kg Ts8.151,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern

ng/kg Ts0.5391,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern

ng/kg Ts6.91OktaCDF a)Intern

ng/kg Ts3.31WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts3.35WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts3.37I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern

ng/kg Ts3.41I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147710-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|YG.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060205Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21A07GV

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-147710-01

Í%SQbÂÂ|YG.Î

EUSELI2-00910854

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147739-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|Zu8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060190Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AYT01

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts21Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.51Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.76Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.24Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.49Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.032Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.032Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.046Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.36Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.082Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.57Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.079Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts58Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.047Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-148965-01

EUSELI2-00910854
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060191Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-13

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AYT01

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts0.16PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.065PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50PFHxDA(Perfluorhexadekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.32PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 23%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.10PFDS(Perfluordekansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.104:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.108:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts1.9Summa PFAS a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.95Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Mätosäkerheten för TS-bestämningen (5 %) har inkluderats i den totala utökade mätosäkerheten för analysresultatet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-070385-01[Î

AR-21-LW-070385-01

EUSELI-00329074

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00910854

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-08060020

21AYT01Provmärkning:

2021-08-06Provet ankom:

2021-08-13Analysrapport klar:

177-2021-08060191_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-08-06

Provtagare: Rasmus Lindström

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Y <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Q <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14V <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsHPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14P <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsP37DMOA 
(Perfluor-3,7-dimetyloktansyra)

EUSELI± 23%LW14N <0.50[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 23%LW14R 0.16[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14C <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 23%LW14I <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDoA (Perfluordodekansyra) EUSELI± 23%LW14L <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDS(Perfluordekansulfonsyra) EUSELI± 23%LW150 <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14F <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14T <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 23%LW14E <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxDA(Perfluorhexadekansyra) EUSELI± 23%LW14W <0.50[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14D <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 23%LW14H <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00329074ËAR-21-LW-070385-01[Î

AR-21-LW-070385-01

µg/kg TsPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 23%LW14G 0.065[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14U 0.32[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOSA (Perfluoroktansulfonamid) EUSELI± 23%LW14J <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 23%LW14S <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFTeDA (Perfluortetradekansyra) EUSELI± 23%LW14M <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFUdA (Perfluorundekansyra) EUSELI± 23%LW14K <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS EUSELILW14Z 1.9 DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS SLV 11 EUSELILW151 0.95[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 89.6[a] SS-EN 12880:2000

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten för TS-bestämningen (5 %) har inkluderats i den totala utökade mätosäkerheten för analysresultatet.

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Patrik Karlsson, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-147787-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ|\>\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060192Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-10

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AYT02

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.60Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.85Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.48Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.51Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.35Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.16Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.34Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.99Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.29Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts14Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts390Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts700Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.95Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts88Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts630Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-151228-01

EUSELI2-00910854
Í%SQbÂÂ}_ESÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A561741

ÅF-Infrastructure AB

Rasmus Lindström

Hospitalgatan 30

602 27 NORRKÖPING

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08060193Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-08-04

Rasmus Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-05

Utskriftsdatum: 2021-08-19

2021-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AYT02

Provtagningsplats: 202797

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<3.0Glyfosat a)*Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

15%

µg/kg Ts<3.0AMPA a)*Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

µg/kg Ts141-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts2.11-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bromoxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts11Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Ioxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Monuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 27%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-071118-01ÃÎ

AR-21-LW-071118-01

EUSELI-00329074

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00910854

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-08060021

21AYT02Provmärkning:

2021-08-06Provet ankom:

2021-08-18Analysrapport klar:

177-2021-08060193_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-08-06

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea EUSELI± 27%LW1GW 14[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts1-(3,4-Dichlorophenyl)urea EUSELI± 27%LW1GY 2.1[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4,5-T EUSELI± 27%LW1FI <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4-D EUSELI± 27%LW1G0 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg Ts2,4-Dichlorprop EUSELI± 27%LW1G1 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAMPA EUSELILW1JB <3.0 Anal Bioanal Chem (2008) 
391:2265-2276 mod.

µg/kg TsAtrazine EUSELI± 27%LW1F5 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAtrazine-desethyl EUSELI± 27%LW1G2 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsBentazone EUSELI± 27%LW1G5 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsBromoxynil EUSELI± 27%LW1G7 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDiuron EUSELI± 27%LW1FM 11[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsGlyfosat EUSELI± 15%LW1JB <3.0 Anal Bioanal Chem (2008) 
391:2265-2276 mod.

µg/kg TsImazapyr EUSELI± 27%LW1FP <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsIoxynil EUSELI± 27%LW1GH <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsMCPA EUSELI± 27%LW1F7 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsMecoprop EUSELI± 27%LW1H1 <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg TsMonuron EUSELI± 27%LW1GP <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsSimazine EUSELI± 27%LW1FF <10[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 92.1[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Victor Strand, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2022-06-03 PLAN.2019.9

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Beslut om godkännande

Detaljplan för Gnistan 1 Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensbeslut

1. Godkänna detaljplanen.

2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Centrumbolaget Vinterklasen Ab inkom den 9 augusti 2019 med en begäran om plan-
besked för en ny detaljplan för Telegrafhuset, även kallat Företagarhuset, på fastigheten
Gnistan 1 mittemot kommunhuset. Nämnden gav planbesked 2019-11-20, MSN § 103.
Den gällande detaljplanen är ifrån 1988 och begränsar byggnadens användning till kontor.
Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i byggnaden med balkong.

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 metoder anpassade för byggnaden.

Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnaderoch
komplementbostadshus(attefallare), liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I
plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnaderi form av uthus
och cykelparkering under tak får placeras – totalt max 20 m2 BYA fördelat på 2 byggnader.

Trafikmätningar visar att bullerkraven vid bostadsfasad klaras med marginal. Bullerkraven
för genomsnittlig (ekvivalent) bullernivå vid uteplats har inte kunnat säkerställas, kraven
gäller dock nybyggnation och det menar förvaltningen att det inte är fråga om här.

Detaljplanens ställdes ut till samråd under november – december 2021 och till granskning
3 – 24 maj 2022 under tiden de inkom 5 respektive 3 yttranden. Synpunkter på
planförslaget har huvudsakligen handlat om bevarande av byggnadens kulturvärden.
Länsstyrelsen och Sörmlands museum samt en privatperson har framfört invändningar
mot att planförslaget medger ytterligare två balkonger på byggnadens nordvästfasad.
Länsstyrelsen ser dock i sitt granskningsyttrande att påverkan på byggnadens karaktär
mildras av att de tillkommande balkongerna ska vara kortare än de befintliga och därmed
inte ska utföras symmetriskt. Ombyggnader föreslås följas av certifierad antikvariskt
sakkunnig inom kulturvärden enligt KUL 2 och kontrollplan ska upprättas. Länsstyrelsen
bedömer att planen inte överprövas.

Detaljplanen reglerar att fastighetens tomt ska avgränsas fysisk mot allmänplats park; en
ändring efter granskningen är att detta nu görs med en utformningsbestämmelsei stället
för genom villkor för startbesked för bostäder som föreslogs i granskningshandlingarna.
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Telegrafhuset

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.

T.v. Telegrafhusets västsida i sin ursprungliga utformning, med brandstationen till vänster.
T.h. Telegrafhusets västsida så som den ser ut idag, med kommunhuset i bakgrunden.

I den antikvariska förundersökningen med konsekvensanalys görs följande beskrivning av
byggnadens höga samhälls-, byggnads- och arkitekturhistoriska värden: ”Genom sin på-
kostade 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 arkitekturstil i staden”.
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Bevarandebestämmelser

Bevarandebestämmelser(q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.

En förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas av Kommunfullmäktige och vinna laga
kraft är att fastighetsägaren i ett skriftligt avtal frånsäger sig rätten till ersättning utifrån de
inskränkningar i fastigheten nyttjande och/eller minskning av fastighetens värde som kan
uppstå. Motivet till det är att detaljplanen initierats- och bekostats av fastighetsägaren och
att denne då måste förutsättas godta konsekvenserna av de planbestämmelser som krävs
för att säkerställa ett bevarande av byggnadens kulturvärden.

Fler balkonger och byte av fönster

T.v. Telegrafhusets NV-fasad så som den ser ut idag, med kommunhuset i bakgrunden.
T.h. Samma fasad illustrerad med två till, fastän kortare, balkonger till höger.

Länsstyrelsen och Sörmlands museum menar att i bilden till höger, där två extra balkonger
illustrerats på nordvästfasaden, har en för den oregelbundna byggnaden främmande
symmetri (liksidighet) tillförts byggnad som vore skadlig för dess karaktär. Sörmlands
museum ser dock att skadan av fler balkonger minskats i och med att de nya balkongerna
kommer att vara kortare än de befintliga. Länsstyrelsen medger i sitt granskningsyttrande
också att inverkan på byggnadens karaktär mildrats genom den begränsade storleken på
egenskapsområdet inom vilket ytterligare balkonger medges.

Länsstyrelsen och Sörmlands museum har velat se ett skydd av alla äldre fönster. Ett
uppförande av ytterligare balkonger innebär oundvikligen ingrepp i byggnadens fasad och
stomme samt att en del fönster ersätts av balkongdörrar. Detaljplaneförslaget innebär att
krav ställs på att nya fönster och dörrar ska efterlikna befintliga.

Tak och inredning av vind

Fastighetsägaren önskar kunna inreda lägenheter på vinden, vilket kräver att öppningar i
taket för dagsljuset utförs. Idag finns dock bara ett fåtal fönster på vindsvåningen.

Som bilderna ovan visar har Telegrafhuset ett mycket synligt tak varför en inredning av vind
riskerar förändra och även fördärva en del av byggnadens karaktär. Inför granskningen
bytte förvaltningen ut ”enstaka” mot ”ett begränsat antal” takfönster i bestämmelsen k1 som
reglerar möjligenheten att i samråd med certifierad antikvarisk expertis utföra håltagningar
för att kunna inreda lägenheter. I diskussion med bygglov bedömdes det nämligen finnas
en risk att lägenheter inte kan medges med bara ”enstaka takfönster”. Ett begränsat antal
ska förstås som ett antal som möjliggör återhållsamhet utifrån byggnadens kulturvärden.

Takkupor bedöms både av förvaltningen och Sörmlands museum som allt för skadligt för
byggnadens karaktär, varför plankartan har ett förbud emot det.
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Avgränsning av tomt

En utformningsbestämmelseföreskriver att bostädernas tomt ska avgränsas fysiskt mot
park med mur, staket, stängsel eller annan fysisk åtgärd. Bestämmelsen motiveras med att
markanvändningen B-bostad ökar behovet av tydliga gränser mellan kvartersmark och
allmänplats. Tomt är inte detsamma som fastighetsgräns och innebär att bara ytor som
faktiskt används av de boende behöver avgränsas. Hänsyn ska till exempel kunna tas till
möjligheten att underhålla befintliga ledningar inom u-området i fastighetens södra del.

I planbeskrivningen lyfts C-skolan fram som ett exempel på hur Gnistan kan avgränsas.

T.v. C-skolans tomt avgränsas med en mur av
tre lager natursten (38 cm) och växtlighet till en höjd av ca 1 meter. En utformning likt
bilden ger ett enhetligt uttryck som bidrar till att synliggöra Teleparkens gränser.
T.h. Planområdet med Gnistan 1:s tomt i förgrunden och bortom Teleparken C-skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse_2022-06-03
Plankarta_2022-06-02
Planbeskrivning_2022-06-03
Granskningsutlåtande_2022-06-03
Gnistan 1 - Antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning_2021-04-22

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
Till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningenför åtgärd.
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 (vx) 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26

Granskningsutlåtande
som tillhör detaljplan för Gnistan 1 (f.d. Telegrafhuset)
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.
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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 samhällsbyggnadsnämndenlämnade positivt planbesked 2019-11-20
varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändningmed preciseringen Kontor.

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

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

 MarkanvändningarnaC-centrumverksamhet,K-kontor och B-bostäder tillåts.

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

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

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

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

Planförfarandet
Granskning genomfördes 3–24 maj 2022. Underrättelse om granskning har även
skickats till berörda den 2 maj och till myndigheter den 3 maj. Kungörelse om
granskning sattes upp den 3 maj. Handlingarna har funnits uppsatta på kommunens
bibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.
Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
Tidigare har ett samråd genomförts 12 november – 7 december 2021 under vilket 5
yttranden inkom varav 2 utan erinran.
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Inkomna synpunkter
Under granskningstiden har 3 synpunkter inkommit. Det angivna datum som finns
angivet i sambandmed synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterarMiljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningendetta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.
Om långa granskningsyttranden inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Utan erinran
Inga yttranden

Med erinran
Privatperson (2022-05-06)
Anser att de två balkongerna inte ska byggas [av kulturmiljöskäl. De skadar
byggnadenskaraktär. (Kommunens förtydligande)].

Undrar varför ny detaljplan behövs då det redan bor folk i huset.

Kommentar:
Synpunkterna noteras.
Kommunenmenar att två ytterligare balkonger kan uppföras om utformningen följer
detaljplanens krav på att efterlikna dagens två befintliga balkonger. Utformningen
kommer att prövas i ett framtida bygglov.
Detaljplaneändringarna1968 och 1973 innebär bägge att huset skulle rivas och
ersättas av annat. En fastighetsägare har rätt till fortsatt verksamhet så länge denna
inte ändras, så sista hyresgästen flyttade ut 1971. Den nu gällande detaljplanen ifrån
1988 bevarade byggnaden,men då för användning för kontor, varför bygglov för
ombyggnad till bostäder idag inte kan ges med stöd i detaljplan och varför den nu
görs om igen.

Lantmäteriet (2022-XX-XX)
Vid genomgångav planförslagets handlingar (daterade 2022-04-08 och 2022-04-19)
har följande noterats:
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget men vill upplysa om punkterna
nedan.

Bestämmelsen n1
Bestämmelsenn1 och dess redovisning på plankartan kan uppfattas som något svår att
tyda. Är syftet med bestämmelsenatt reglera så att ingen parkering är tillåten inom
fastigheten, dvs även omfatta befintlig parkering inom fastigheten eller ska detta
område undantas?Om syftet är att undanta befintlig parkering skulle detta kunna
förtydligas något och redovisningen av eventuell egenskapsgränspå plankartan
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tydliggöras då eventuell egenskapsgräns tycks sammanfallamed grundkartans
redovisning och kan upplevas som något svår att tyda.

Bestämmelse om villkor för startbesked
Bestämmelsenom villkor för lov och startbesked kan uppfattas som något otydlig, dels
med hänsyn till tolkningen av begreppet tomt och dels på grund av dess formulering
med hänsyn till t.ex. tolkningen av ”annan fysisk åtgärd”. Det kan funderas över om
bestämmelsenbör relateras till begreppet tomt eller om fastighet alternativt bör
tillämpas. Det kan dessutom funderas över om den aktuella bestämmelsen, beroende
av tillämpningen och tolkningen av begreppet tomt (om tomten bedöms sammanfalla
med fastigheten och bestämmelsen ska tolkas/relateras till planområdesgräns), indirekt
skulle kunna komma att reglera något som avses gälla även för området utanför det i
planförslaget aktuella planområdet. Likaså kan innebörden av ”annan fysisk åtgärd”
skapa otydlighet och ge utrymme för tolkning.

Kommentar:
Till antagandeversionenkommer kommunen se rätta till så att detaljplanegränserna
visas ovanpå grundkartan och inte tvärtom. Med denna åtgärd framgår det att förbud
mot parkering endast avser egenskapsområdetoch därmed yta som idag inte används
för parkering.
Bestämmelsenom villkor för startbesked har ersätt med utformningsbestämmelserför
tomt. Kommunen förtydligar att med ordet tomt inte avses någonmark utanför
planområdet. Användningenav begreppet tomt kommer sig till stor del av den
ledningsrätt som finns i fastighetens allra sydligaste del och därmed med inte
nödvändighet gör en avgränsning längs fastighetsgräns till den mest lämpliga
avgränsningenmot allmänplats.
Det utrymme för tolkning som följer av formuleringen ”annan fysisk åtgärd” bedöms
kunna kvarstå i vad som nu är en utformningsbestämmelseoch inget villkor för lov.

Länsstyrelsen (2022-05-16)
Er beteckning PLAN.2019.9, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2022-05-03.

Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för granskning enligt 5 kap. 20 § plan-
och bygglagen (2010:900), PBL. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnation
till bostäder i det gamla telegrafhuset och läkarmottagningen.Detaljplanen handläggs
med standardförfarande.
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om länsstyrelsen
bedömer att

 riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,
 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
 strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 mellankommunala intressen inte har samordnats på ett lämpligt sätt
 bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2021-12-16, framfört synpunkter
avseendemiljökvalitetsnormer och hälsa eller säkerhet. Synpunkterna har i stort sett
beaktats i granskningsförslaget.
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu
kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Länsstyrelsens övriga synpunkter

Miljökvalitetsnormer– vatten

Länsstyrelsen gör bedömningenatt miljökvalitetsnormerna för vatten inte kommer att
påverkas negativt av föreslagen exploatering då planen inte möjliggör för någon ny
byggrätt.
I sambandmed kommunens planprocess ska Länsstyrelsen med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900) bland annat bevaka
att kommunerna följer miljökvalitetsnormerna. I planbeskrivningen redogör kommunen
för vattenförekomstenOxelösunds hamns vattenstatus och att en detaljplan enligt 5
kap. miljöbalken inte får medföra att miljökvalitetsnormerna försämras. Länsstyrelsen
kan dock inte utläsa om kommunen har tagit ställning till om detaljplanen följer
miljökvalitetsnormerna.Länsstyrelsen bedömer trots detta att föreslagen exploatering
inte kommer medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och grundvatten så att
miljökvalitetsnormerna för vatten försämras.
Inför kommande och pågående planprocesser vill Länsstyrelsen framföra att
kommunenenligt 2 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900) behöver redogöra för om
detaljplaneförslaget följer miljökvalitetsnormerna.

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet har i stort sett tillgodosetts. I likhet med
Sörmlandsmuseum ansåg Länsstyrelsen att nya balkonger bör undvikas med hänsyn
till att påverkan på det kulturhistoriska värdet sammantaget blir negativt. Kommunen
har dock anpassat balkongerna genom att göra dem mindre än befintliga, vilket gör att
den symmetriverkan som befaras uppstå blir något mindre. Länsstyrelsen har inga
ytterligare synpunkter.

Villkor för startbesked enligt 4 kap. 14§ PBL

I samrådet framförde Länsstyrelsen att nya balkonger och uteplatser på byggnaden kan
medföra att området runt byggnaden upplevs som privatiserat vilket inte är lämpligt då
byggnaden ligger i ett exponerat läge i centrala i Oxelösund. I samrådsredogörelsen
framgår det att kommunendelar länsstyrelsens bedömning.
För att minska risken att området runt byggnaden upplevs som privatiserad har
kommunen reglerat att startbesked för bostäder inte får ges förrän gränsen mellan
kvartersmark och allmän plats har tydliggjorts med exempelvis en mur, staket eller
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häck. Länsstyrelsen vill uppmärksammakommunen om att planbestämmelsen inte har
stöd
i plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 4 kap. 14§ 1-5 stycket plan- och bygglagen
(2010:900) kan kommunen endast villkora ett bygglov eller startbesked under
förutsättning att; en viss anläggning för teknisk infrastruktur och vägar (där kommunen
inte är huvudman) har kommit till stånd, ett visst byggnadsverk rivits, byggts om, flyttats
eller har fått den ändrade användningen som planen möjliggör, utfarten till berörd
fastighet ändrats, markföroreningar avhjälpts eller en skydds- och säkerhetsåtgärd
vidtagits samt åtgärder som förbygger olägenheter från buller vidtagits. Inför antagandet
bör kommunen se över valet av planbestämmelse.

De som medverkat i ärendet

I handläggningenav ärendet har samråd skett med
Ebba Gillbrand, (kulturmiljö).

Erika Svensson (planhandläggare)

Kommentar:
Synpunkterna noteras.

Miljökvalitetsnormer– vatten
Kommunendelar Länsstyrelsens bedömning om att föreslagen exploatering inte
kommer att medföra att föroreningar sprids till mark-, yt- och grundvatten. Kommunen
förtydligar att den bedömer att detaljplanen klarar miljökvalitetsnormerna för vatten.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Noteras. Kommunen har ansträngt sig för att finna en balans mellan

Villkor för startbesked enligt 4 kap. 14§ PBL
Tack för påpekandet. Kommunenomvandlar planbestämmelsenom villkor för start-
besked till en utformningsbestämmelse,f8, istället.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvishar 3 granskningsyttranden inkommit under granskningstiden.
Samtliga yttranden har erinranden mot planförslaget och har bemötts med
kommentarer ovan.
Sammanfattningsvisändras planförslaget enligt följande:

 Utformningsbestämmelsenf6 om att balkong får inte finnas har lagts till på alla
delar av Telegrafhuset där det inte uttryckligen medges balkong. Bestämmelsen
om att takkupor får inte finnas har nu fått beteckningen f7.

 Villkor för startbeskedmed krav på avgränsning av tomt har ersatts med
utformningsbestämmelsen f8 om att tomt ska avgränsas.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda
 Erinran mot möjligheten till två ytterligare balkonger på Telegrafhusets

nordvästfasad har lämnats utan åtgärd.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef planarkitekt
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Taxor 2023  
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut 
MIljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Anta Taxa för Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet för 2023. 

 

Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslutar för egen del  

1. Anta Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun 2023 

2. Anta Taxa för felparkering 2023 

3. Övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde höjs inte i detta beslut 

 

Sammanfattning  
Taxa för Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet och Taxa för markupplåtelse och 
torghandel i Oxelösunds kommun har genomgått en översyn. Det handlar om smärre 
justeringar och anpassningar till förändrat regelverk och behov. Taxorna finns bifogade. 

Taxan för felparkeringsavgifter har också setts över. Här föreslås en höjning av avgifterna 
från 400 kr till 600 kr respektive 800 kr till 1000 kr. Felparkeringsavgiften har varit 
densamma sedan 2013. 

I Nyköping är motsvarande felparkeringsavgifter 800 kr och 1 300 kr. Förslag till ny taxa 
finns bifogat. 

När det gäller Taxor inom miljöbalkens område föreslås ingen förändring. Förvaltningen 
återkommer under hösten. Den planerade övergången till efterhandsdebitering av 
avgifterna kommer påverka hur taxan ska utformas. 

Många av förvaltningens taxor är utformade utifrån timtid. Kostnaden för en timme regleras 
årligen enligt SKR:s prisindex. För närvarande är timkostnaden 1 021 kr. 

Bedömningen är att förändringarna som föreslås inte kommer ha någon nämnvärd 
budgetpåverkan. 

 
Beslutsunderlag  
1. Taxa för Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 
2. Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun 
3. Taxa för felparkering 
 

 
 
Nils Erik Selin   



 Tjänsteskrivelse 2(2)
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Smärre justeringar och tillägg markerade med turkos färg 

Vid antagande av taxa 2023 ska samtliga kostnader, både fasta och per timme, justeras enligt 
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Inledning  
Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som berör 
Plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller 
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om 
inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.  

Enligt denna taxa utgår avgift för  

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och ingripandebesked,  
2. Beslut om lov,  
3. Tekniska samråd och slutsamråd,  
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,  
5. Framställning av arkivbeständiga handlingar,  
6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41b §§ PBL, och  
7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,  
8. Beslut om strandskyddsdispens,  
9. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad 
eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt föreskrifter 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 § PBL,  

10. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna,  

11. Kostnad för kart- och mätverksamhet  

Avgifterna för en viss åtgärd framgår av tabellerna i denna taxa. Beloppen i tabellerna har beräknats 
genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.    

Översyn av taxan ska utföras årligen under årets första kvartal (januari – mars) av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Handläggningskostnad  
Handläggningskostnaden per timme tas ut enligt gällande timtaxa oavsett ärende i denna taxa. 
Handläggningskonstanden per timme är 1 021 kr. Timkostnadsnormens justeras enligt prisindex för 
kommunal verksamhet som publiceras av Sveriges kommuner och regioner SKR.   
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Bygglov  
  

Allmänt  
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett 
slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften för bygglov och startbesked, slutbesked 
debiteras separat. Erforderligt kartmaterial ingår i bygglovskostnaden, beställs separat.  

Om bygget inte påbörjans och inget startbesked utfärdats inom 2 år tas ingen avgift ut för 
startbeskedet. Om lov och startbesked ges vid samma tillfälle kan avgiften för startbeskedet betalas 
tillbaka om det begärs senast sex månader efter det att bygglovet gått ut (2 år från det utfärdats). Ingen 
ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften 
avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av avgiften återbetalas om 
startbesked getts.   

Avgift för kartmaterial debiteras alltid, även vid avvisning, återtagande och avslag.  Kartmaterialet kan 
användas i ny ansökan inom två år, avräkning sker mot eventuell avgift som utgår för den aktuella 
åtgärden i den nya ansökan/anmälan.   

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans om sökanden begär detta. En 
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet har upphävts. Ingen ränta betalas ut. 
Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.   

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta 
lov. Avgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov är hälften (1/2) av avgiften för permanent lov, 
förutsatt att slutbesked erhållits i det tidigare lovet.  

Vid frivilligt bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL utgår samma taxa som ”vanligt” bygglov alternativt 
timdebitering.  

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som för ett 
helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut 
och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändrats. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat 
med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med en fjärdedel (1/4), två fjärdedelar (2/4) 
eller tre fjärdedelar (3/4). Eventuell reducering av bygglovsavgiften om tidigare kartmaterial inte är 
äldre än två år.   

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
nämnden rätt att besluta om detta (exempelvis vid ovanligt mycket kommunicering i ärendet eller 
annan tidskrävande uppgift).  

Vid två eller flera åtgärder adderas beloppen för respektive åtgärd om inget annat anges.  

Avgiften för ett bygglovsärende är uppdelad på en tredjedel (1/3) bygglovsprövning + kartmaterial och 
två tredjedelar (2/3) starbesked/slutbesked.   

Om eldstad ingår i ansöknings-/anmälningsärenden (ny-och tillbyggnad av bostäder samt 
komplementbyggnader) hanteras det i samma ärende (inte separat). Markändringar som kräver 
marklov men som sker i samma ansökan om lov debiteras inte.   
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Avgift för avslag  
Om en ansökan avslås tas avgiften ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att 
antalet timmar nedlagda i ärendet multipliceras med handläggningskostnaden per timme enligt 
rubriken ”handläggningskostnad” på sid 3.   
  

Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.  

I de tabeller där tidsersättning finns skrivet kommer skälig avgift tas ut med avseende på hur mycket 
tid som gått åt i ärendet. Tiden multipliceras med handläggskostnaden.   
  

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne skickats Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens första beslut i ärendet, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.  

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.  
  

Reduktion av avgift   
Vid överskriden handläggningstid reduceras avgiften. Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om en avgift 
tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov, ska avgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket 
PBL överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut 
enligt 9 kap. 28 § PBL. Om en avgift tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd, ska 
avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första 
stycket PBL överskrids.  
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Taxatabeller - bygglov  
1. Avgifter för en- och tvåbostadshus, fritidshus samt komplementbyggnader  

  

Ärendetyp  Planenligt  Mindre avvikelse  Utanför 
detaljplan  

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive 
eventuell komplementbyggnad (till exempel garage 
eller carport), murar, plank och markarbeten i direkt 
anslutning till åtgärderna.  

27 567  31 141  
  
  

31 141  
  

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 
inklusive eventuell komplementbyggnad (till exempel 
garage eller carport), murar, plank och markarbeten i 
direkt anslutning till åtgärderna.  

23 994  
  
  

27 057  
  

27 057  
  

Nybyggnad och tillbyggnad av  
komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller 
växthus), med tekniskt samråd  

14 294  
  

16 336  
  

16 336  
  

Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad 
(t.ex. garage, carport eller växthus), utan tekniskt 
samråd  

8 168  
  

10 210  
  

10 210  
  

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till 
exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 
1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), med tekniskt 
samråd  

14 294  
  

16 336  
  

16 336  
  

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till 
exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 
1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), utan tekniskt 
samråd  

8 679  
  
  

10 721  
  
  

10 721  
  

Mindre fasadändring (till exempel omfärgning, nytt 
fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan tekniskt 
samråd  

3 574  
  

4 595  
  
  

-  

Större fasadändring (till exempel tilläggsisolering samt 
byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt samråd  

8 168  
  

9 189  
  

-  

Ändrad användning med tekniskt samråd  7 147  
  

8 168  
  

-  

Ändrad användning utan tekniskt samråd  4 084  
  

5 105  
  

-  

Plank och murar utan tekniskt samråd  40 84  
  

5 105  
  

5 105  
  

Plank och murar med tekniskt samråd  8 168  
  

9 189  
  

9 189  
  

Marklov med markförändringar höjning eller sänkning 
+/- 0,5 meter  

10 721  11 742  11 742  

Marklov för fällning av träd (endast i vissa detaljplaner) 3 574  
  

5 616  
  

5 616  

Rivningslov utan tekniskt samråd  4 084  
  

5 105  
  

-  
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Rivningslov med tekniskt samråd  7 147  
  

8 168  
  

-  

Pooltak över 1,2 m under 1,8 m   
  

4 595  5 616  5 616  

Nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
(radhus, kedjehus eller övrig gruppbyggnation). Denna 
kostnad tas ut från och med husnummer två. Denna 
taxa endast tillämplig när byggnaderna uppförs inom 
egna fastigheter, annars skall tabell 4 användas.  

9 189 
  

  

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt fritidshus  
  

Ärendetyp  Avgift  

Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd  7 658  
  

Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd  10 210  
  

Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm utan tekniskt samråd  7 658  
  

Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm, med tekniskt samråd  10 210  
  

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal  2 553  
  

Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, utan tekniskt samråd  3 574  
  

Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, med tekniskt samråd  7 147  
  

Inreda en ny bostad i enbostadshus utan tekniskt samråd  4 595  
  

Inreda en ny bostad i enbostadshus med tekniskt samråd  7 147  
  

Rivningsanmälan (vid rivning utanför detaljplanelagt område)   3 063  
  

Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer.   
  

1 276  

Övriga mindre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av 
ventilation, vatten/avlopp, ändring av bärande konstruktion) utan tekniskt samråd  

2 553  
  
  

Övriga större ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler 
mindre ändringar) med tekniskt samråd  

7 658  
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3. Avgifter för kolonistugor  
Vid ansökan om exempelvis klubbstugor, bastu och andra gemensamma byggnader skall taxa enligt 
tabell nummer 4 användas. Taxan är endast tillämplig inom kommunens kolonistugeområden – 
Jogersö och Dalgången.   

Ärendetyp  Avgift  

Nybyggnad av kolonistuga  4 084  
  

Tillbyggnad av kolonistuga  3 574  
  

Nybyggnad av bod vid kolonistuga  3 063  
  

Övriga åtgärder (till exempel rivning, övriga ändringar)  3 063  
  

  

4. Avgifter för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus   
Mycket enkla byggnader så som större hallbyggnader och liknande oinredda konstruktioner debiteras 
med 75 % av beloppen i tabell 4.  

Ärendetyp Planenligt Mindre Utanför avvikelse detaljplan  

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd  

17 868  
  

19 910  
  

19 910  

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd  

27 567  
  

29 609  
  

29 609  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 101–500 kvm 
(BTA+OPA)  

33 183  
  

35 225  
  

35 225  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 501–1000 kvm 
(BTA+OPA)  

38 288  
  

40 330  
  

40 330  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 1001–3000 kvm 
(BTA+OPA)  

50 540  
  

52 582  
  

52 582  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 3001–5000 kvm 
(BTA+OPA)  

63 813   
  

65 855  
  

65 855  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 5001–7000 kvm 
(BTA+OPA)  

74 023  
  

76 065  
  

76 065  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 7001–9000 kvm 
(BTA+OPA)  

84 233  
  

86 275  
  

86 275  
  

Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall  
  

10 210  12 252   12 252  

Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyten, 
inglasning av 1–2 balkonger, omfärgning), utan 
tekniskt samråd  

9 700  
  

11 742  
  

-  

Större fasadändring (till exempel takkupor, byte av 
fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt 
samråd  

19 399  
  

21 441  
  

-  

Inglasning av flera balkonger på samma fastighet  20 420  
  

22 462  
  

22 462  
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En ny balkong eller altan inkl. dörrar och fönster  8 168  
  

10 210  
  

10 210  
  

Flera nya balkonger eller altaner inom samma fastighet 
inkl. dörrar och fönster  

21 441  
  

23 483  
  

23 483  
  

Ändrad användning 0 – 100 kvm  8 679  
  

10 721  
  

10 721  
  

Ändrad användning mer än 100 kvm  18 378  
  

20 420   
  

20 420  
  

Inredning av nya bostäder 0 – 200 kvm  8 679  
  

10 721  
  

10 721  
  

Inredning av nya bostäder mer än 200 kvm  21 441   
  

23 483  
  

23 483  
  

Mindre rivning, utan tekniskt samråd  7 147  
  

9 189  
  

-  

Större rivning, med tekniskt samråd (till exempel 
flerbostadshus och bensinstationer)  

14 805  
  

16 847  
  

-  

Marklov för markförändringar höjning eller sänkning 
+/- 0,5 meter  

13 273  15 315  15 315  

Marklov för trädfällning (endast i vissa detaljplaner)  6 637  
  

8 679  8 679  

  

5. Anmälningspliktiga åtgärder för byggnader som inte är en- och 
tvåbostadshus  

  

Ärendetyp  Avgift  

Mindre inre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av 
eldstad/rökkanal, ventilation, vatten/avlopp, mindre ändring av bärande 
konstruktion) per lägenhet, utan tekniskt samråd  

6 126  
  

Större inre ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler 
mindre ändringar), med tekniskt samråd  

14 805  
  

Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser  7 147  
  

Installation av hiss  9 700  
  

Installation av stoltrappshiss  4 339  
  

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen har 
undantagits från krav på bygglov  

Tidsersättning 
basutdrag  

  

Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd  12 252  
  

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd  5 105  
  

Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer.   
  

1 276  
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6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder  
  

Ärendetyp  Avgift  

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd  25 504  
  

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd  18 889  
  

    

7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar  
Det finns undantag för när skyltar ej kräver bygglov, dessa redovisas i 6 kap. 3 § Plan- och 
byggförordningen. Lov krävs bland annat inte för skyltar mindre än 1 m2.   

Ärendetyp  Avgift  

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan  

3 574  

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan  

5 616  
  

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar  

510  

  

  

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1  
  

Ärendetyp  Avgift  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 
som är mindre än kraftverkets höjd över marken (c monteras fast på en byggnad, 
eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser  

Tidsersättning  
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9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2  
  

Ärendetyp  Planenligt  Mindre 
avvikelse  

Utanför 
detaljplan  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser, utan tekniskt 
samråd  

6 637  
  

8 679  
  

8 679  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser, med tekniskt 
samråd  

9 189  
  

11 231  
  

11 231  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation 
eller annan liknande anläggning 

11 231  
  

13 273  
  

13 273  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är  

12 252  
  

14 294  
  

14 294  
  

hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra 
brand eller andra olyckshändelser, utan tekniskt 
samråd  

   

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och 
miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller 
andra olyckshändelser, med tekniskt samråd  

16 847  
  

18 889  
  

18 889  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av småbåtsbrygga (I de fall det krävs 
bygglov enligt gällande detaljplan). För övriga större 
bryggor, se tabell 8 småbåtshamn.  

6 126  
  

9 189  
  

9 189  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av plank eller murar (ej vid en- och 
tvåbostadshus, se tabell 1). Detta inkluderar 
bullerplank.   

11 742  
  

13 784  
  

13 784  
  

  

10. Övriga avgifter  
  

Ärendetyp  Avgift  

Ingripandebesked  2 042  

Villkorsbesked 2 042 

Beslut om ny kontrollansvarig  1 021  

Avvisat ärende  2 042 + 
kartkostnad  

Anstånd, inklusive obligatorisk ventilationskontroll   2 042  

Återtaget ärende, i tidigt skede  kartkostnad  
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Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag  Tidsersättning  
+ kartkostnad  

  
  

  

11. Extra arbetsplatsbesök m.m.  
  

Ärendetyp  Avgift  

Extra tekniskt samråd, utöver det första  3 063  

Extra startbesked, utöver det första  3 063  

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första  3 063  

Extra slutsamråd, utöver det första  3 063  

Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första  1 021  
  

    

12. Förhandsbesked   
  

Ärendetyp  Avgift  

Förhandsbesked  7 147  
  

  

  

Plan  
  

1. Planavgift för detaljplaner  
I de fall där planavtal ej har upprättats skall planavgift betalas av den som söker bygglov för åtgärder 
enligt detaljplanen eller områdesbestämmelsen.  

Ärendetyp  Nybyggnad  Tillbyggnad  Annan 
ändring  

En- och tvåbostadshus samt fritidshus  15 000  7 500  5 000  

Komplementbyggnader  7 500  3 750  3 750  
  

2. Planavgift för områdesbestämmelser  
  

Ärendetyp  Nybyggnad  Tillbyggnad  Annan 
ändring  

En- och tvåbostadshus samt fritidshus  7 500  3 750  1 500  

Komplementbyggnader  3 750  1 500  1 500  
  

3. Planbesked  
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Om handläggning av planbeskedet påbörjats utgår avgift enligt nedan.  

Ärendetyp  Avgift  

Enkel åtgärd – Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga av följande 
kriterier:  
  

1. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär.  
  

2. Projektet antas inte innebära en betydande miljöpåverkan  
  

3. Projekt med högst 10 bostäder eller 10 000 kvadratmeter exploaterad yta  
  
  

8 000  

  
Åtgärd som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd:  
  
Rörlig avgift per timme enligt gällande timtaxa för planarbete, minst 8 000 och max 
20 000 kr. Beräknat tidsåtgång minst 8 timmar.  

Max 20 000  

   

  

  

4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser  
  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att fram detaljplaner och områdesbestämmelser 
ska ersättas av den som har nytta av åtgärderna. Avgiften ska motsvara miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens självkostnader för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt från den 
arbetstiden som krävs, handläggningskostnad motsvarande 1000 kr/timme samt nämndens övriga 
omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter, samrådskostnader mm).   

I samband med att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
eller områdesbestämmelse upprättas ett planavtal med den som beställer planarbetet. I planavtalet 
specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.   
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Mät- och kartverksamhet  
  

1. Bygglovskarta  
Bygglovskartan ingår i kostnaden för bygglovet. Debiteras om ansökan återtas eller avvisas. Köp 
utanför en ansökan om lov eller en anmälan debiteras enligt tabellen.  

Ärendetyp  Avgift  

Nybyggnadskarta  7 658  

Enkel nybyggnadskarta  4 084  

Basutdrag  1 021  
  

  

2. Lägeskontroll  
(Moms 25 % tillkommer)  

Lägeskontroll kan utföras av personal hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens eller annan som 
byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan än Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
personal skall denne godkännas innan åtgärden genomförs.  

Ärendetyp  Avgift  

Lägeskontroll en byggnad  3 063  

Tillägg per extra byggnad (vid samma mättillfälle)  510  
  

3. Kartor och flygbilder  
(Moms 6 % tillkommer)  

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 
överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusive rätt). 
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.  

  

3.1 Baskarta  
Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabasen (PDF kostnadsfritt)  

Innehåll  Avgift   

Startavgift  510  
  

Tillägg från 1 ha till 20 ha  510 kr/ha  
  

Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)  102 kr/ha  

Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första ha)  20 kr/ha  
  

3.2 Adresskarta  

Innehåll  Avgift   

Adresskarta hela kommunen (PDF eller utskriven)  408  
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3.3 Grundkarta  

Innehåll  Avgift   

Startavgift  3 063  

Baskarta tillkommer  Enligt taxa  

Mätning och framtagande av grundkartan  Timtaxa  
  

3.4 Ortofoto  

Innehåll  Avgift   

Maj 2018, 6cm, Geotiff, startavgift  510  

Maj 2018, 6cm, Geotiff, utöver startavgift   >1 ha  10 kr/ha  

Utskriven eller pdf A4, A3, max en per beställning/kund  0  

Utskriven eller pdf A2, A1 max en per beställning/kund  408  
  

  

3.5 Laserdata  

Innehåll  Avgift   

Laserdata *.las, inkl grid 2*2m, maj 2018, startavgift  510  

Tillägg från 1 ha till 20 ha  255 kr/ha  

Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)  51 kr/ha  

Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första hektaren)  10 r/ha  
  

3.6 Övriga åtgärder  

Ärendetyp  Avgift  

Övriga åtgärder  Tidsersättning  
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Datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bakgrund 
Polismyndigheten upplåter offentlig plats med stöd av ordningslagen (1993:1617). För att få 
använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för måste polismyndighetens 
tillstånd inhämtas. Ansökningsblankett kan hämtas på polismyndighetens hemsida polisen.se 
Enligt ordningslagen ska samtliga ansökningar om att disponera offentlig plats inges till 
polismyndigheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska inhämtas innan 
tillstånd lämnas. Om nämnden avstyrker får tillstånd inte lämnas.  

Om tillstånd enligt 3 kap 1 § Ordningslagen (1993:1617) har lämnats ifråga om sådan offentlig 
plats som står under kommunal förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen 
med stöd av lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
mm 

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m., ger möjlighet för kommunen att bestämma en upplåtelseavgift. Detta med hänsyn till 
ändamålet med upplåtelsen, sökandes fördel av denna, kommunens kostnader och övriga 
omständigheter. Kommunfullmäktige beslutar om beräkningsgrunderna för avgifterna. 

2 Syfte 
Syftet med dokumentet är att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt informera om gällande 
taxor vid nyttjande av allmän platsmark i Oxelösunds kommun. 

3 Styrning 
Taxan för markupplåtelser gäller från och med den 1 januari 202317. Årliga indexregleringar 
och förändringar i taxan fastställs av nämnden.  
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4 Taxa 

4.1 Tillfällig reklam och information 

 
Rubrik Beskrivning Tid och yta Kostnad  

4.1.1 Tillfälliga reklamskyltar Tillfällig reklam- och 
informationsskyltning, 
affischering eller 
liknande i samband 
med val, cirkus, 
idrotts-, kultur- eller 
föreningsevenemang 

Under max 6 
veckor innan 
specificerad 
aktivitet.  
Endast på av 
kommunen 
förutbestämda 
platser

0 kr 

4.1.2 Tillfälliga hänvisnings-
skyltar 

Tillfälliga skyltar för 
byggtrafik i samband 
med byggnation

Per skylt och 
påbörjad månad  
                            

400 kr  
0 kr 

4.1.3 Tillfällig 
marknadsföring och 
information 

Information eller 
marknadsföring där en 
fysisk person närvarar 
och står för 
informationen eller 
marknadsföringen

Denna typ av 
aktivitet 
hänvisas till 
Järntorget 

0 kr 

 

 

4.2 Marknader, cirkus och tivoli 

 
Rubrik Beskrivning Tid och yta Kostnad  

4.2.1 Evenemang med 
inträde, exempelvis 
cirkus, tivoli, konsert, 

Pris per dygn. Priset 
gäller även för dagar 
för etablering och 
avetablering. 

Per påbörjat 
dygn 

2000 kr 
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Datum  

 

 

 

 

marknader och 
festområde 

Eventuella 
kostnader för 
avstängningar, 
skyltning, el, hyra 
av sopkärl, VA, 
renhållning etc. 
tillkommer

4.2.2 Evenemang utan 
inträde, exempelvis 
cirkus, tivoli, konsert, 
marknader och 
festområde 

Eventuella 
kostnader för 
avstängningar, 
skyltning, el, hyra 
av sopkärl, VA, 
renhållning etc. 
tillkommer

 0 kr 

 

 

4.3 Servering 
 Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris  

4.3.1 Ambulerande 
försäljningsvagnar 

Större modell, 
registrerade fordon 
(Foodtrucks) 

Per plats och år 
år 

3 000 kr 

10 000 kr 

4.3.2 Uteservering - 
Säsong 

1 april – 1 november Per kvadratmeter 
och säsong. 

Upp till 10 kvm 
150:  /kvm och 
säsong  

Därutöver 290: - 
/kvm och säsong  

min. avgift 700: - 

4.3.3 Uteservering - 
Månadskostnad 

1 april – 1 november Per kvadratmeter 
och påbörjad 
månad. 

Upp till 10 kvm 
30: -/kvm och 
månad  

Därutöver 60: - 
/kvm och månad  

min. avgift 200: - 

4.3.4 Uteservering – 
Vintersäsong 

2 november – 31 
mars 

Per kvadratmeter 
och säsong. 

Upp till 10 kvm 
150: -/kvm och 
säsong  
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Datum  

 

 

 

 

Därutöver 290: - 
/kvm och säsong  

min. avgift 700: - 

4.3.5 Uteservering – 
Vintersäsong 
Månadskostnad 

2 november – 31 
mars 

Per kvadratmeter 
och påbörjad 
månad. 

Upp till 10 kvm 
30: -/kvm och 
månad  

Därutöver 60: - 
/kvm och månad  

min. avgift 200: - 

 

 

4.4 Byggetablering 
 Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris  

4.4.1 Byggnads-
ställning, 
materialförråd, 
containers eller 
arbetsbodar 

Skall tillämpas vid 
byggnationsarbeten 

Per kvadratmeter och 
påbörjad månad 

30 kr 
50 kr 

Minsta avgift 
400 kr  
500 kr 
 

4.4.2 Mobilkran eller 
skylift 

Skall tillämpas vid 
byggnationsarbeten 

Per påbörjat dygn och 
maskin 

30 kr  
50 kr 

Minsta avgift 
400 kr  
500 kr 

4.4.3 Sprängning & 
borrning 

Administrativ avgift Per överenskommen 
period 

400 kr  

4.4.4 Information 
Byggskyltar, 
skyltmast 
utanför 
byggetableringen
och liknande 

Reklam för 
entreprenörer, 
konsulter etc. 

Per skylt och månad 400 kr  
1 000 kr 
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4.5 Försäljning på torg  
 Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris  

4.5.1 Julgranar Tillåts under 
perioden 24 
november till 24 
december 

 0 kr 

4.5.2 Torghandel, en 
dag i veckan  

Fredagshandel Per plats och år.          
3 x 2 meter. 

2500 kr 

4.5.3 Torghandel, sex 
dagar i veckan 

Måndag – lördag Per plats och år. 3 x 2 
meter 

5000 kr 

4.5.4 Torghandel, fyra 
månader 

Måndag – lördag Per plats och tertial. 3 
x 2 meter 

4000 kr 

4.5.5 Tillfällig plats En dag Per plats och gång. 3 x 
2 meter 

200 kr 
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4.6 Övrigt 
 Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris  

4.6.1 Manifestation, 
fackeltåg, 
vandring och 
kortege 

Avgiften gäller i de fall 
det krävs polistillstånd. 

 0 kr 
500 kr 

4.6.2 Container för 
insamlingar 

Till exempel för 
insamling av kläder 
eller återvinningsplatser 
på allmän platsmark 

Per styck och år 400 kr  

 Kundvagnsgarage I anslutning till 
centrumhandel 

Per styck och år 5 000 kr 

 

 

 

 

 

5 Allmänna bestämmelser vid markupplåtelse 
 Utöver avgifterna som Oxelösunds kommun tar ut tillkommer Polismyndighetens 

avgift för eventuell ansökan om användning av allmän platsmark. 
 

 Ideella föreningar, skolor, politiska partier och, idrottsföreningar med mera undantas 
debiteringen förutsatt att evenemangen sker utan ett vinstdrivande syfte. Detta gäller 
även kommunala verksamheter och bolag. 

 

 Den sökande ansvarar för den dagliga skötsel av den upplåtna platsen avseende 
gräsklippning, gaturenhållning, och vinterväghållning etc.g inom upplåtet område 
under den period som tillståndet avser. 
 

 Sökande ansvarar för återställning av området i det skick som rådde före upplåtelsen. I 
det fall återställning ej sker har kommunen rätt att utföra återställandet på den sökandes 
bekostnad. 
 

 Kommunen har rätt att omedelbart återkalla ett tillstånd om villkoren ej följs. 
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 Överlåtelse av tillstånd till annan part accepteras inte. 
 

 Vid behov akuta arbeten, som till exempel lednings- eller anläggningsarbeten, har 
kommunen rätt att avbryta upplåtelsen och återkalla tillståndet. Den sökande svarar för 
borttagandet och återställningen på denna yta för att underlätta arbetet. Eventuella 
förluster till följd av detta ersätt inte av kommunen. 
 

 Torghandel kräver inte polistillstånd. Kommunens lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel skall tillämpas. 

 



 

 

Oxelösund  

Felparkeringsavgifter från 2023 

Grova felparkeringar – 1000 kronor kostar det att stanna eller parkera: 

 mot färdriktningen 
 på gång- eller cykelbana. 
 på övergångsställe 
 i korsning, i vägport 
 på hållplats 
 framför utfart 
 så att tillträde till andra fordon hindras 
 på parkeringsplats för rörelsehindrade (utan giltigt tillstånd) 
 på lastplats eller taxiplats (utan giltigt tillstånd) 
 inom tio meter före och efter korsning 
 inom tio meter före övergångsställe 
 inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana 
 på plats där stannande är förbjudet 

Mindre grova felparkeringar – 600 kronor kostar det att felparkera: 

 

 

 



 

Tjänsteskrivelse 
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Datum  Dnr 

2022-06-06  MSN.2022.13    

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nils-Erik Selin   
  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

 
 

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021  
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förvaltningens redovisning av åtgärder godkänns 

2. Sammanfattning  
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att 
översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssed. 
 
Följande rekommendationer lämnas som berör miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.: 

- Utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att 
internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för 
intern kontroll. 

 
Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från 
granskade nämnder till den 17 juni 2022. Nämnden har fått anstånd med att avge svar till 
den 21 juni. 
 
Förvaltningen tar synpunkterna på största allvar och kommer förbättra och åtgärda de 
synpunkter som revisionen har lämnat. Detta finns beskrivet i bilaga 1, Åtgärdslista. 

Förvaltningen vill dock betona att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och 
förordningar samt att den interna kontrollen är god. På en mindre ort som Oxelösund så 
finns högre risk för jävsproblematik vid myndighetsutövningen. Dessa frågor bevakas 
ständigt internt och det finns ett flertal exempel på där förvaltningen låtit andra kommuner 
hantera bedömningarna i myndighetsutövningen. 

Det har dock funnits brister i dokumentation och skriftliga rutiner som också revisorerna 
påpekar. Vidare så är det viktigt att nämnden i högre grad engageras i arbetet med intern 
kontroll. 

 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Bilaga, åtgärdslista 
Revisornas missiv 
Revisionsrapport 
 
 



 Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum   

2022-06-06  MSN.2022.13    

 
 
 
Nils Erik Selin  
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
 
  
 
 
Beslut till:  
Revisorerna  



Åtgärdslita från revisornernas granskning år 2022 av MSN:s internkontroll

Colum Åtgärd Kommentar
►1. Säkerställer att förvaltningen årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för 

att identifiera samtliga risker inom verksamheten, vi uppmuntrar även att 
samordnarna inom förvaltningen. deltar i processen

Första steget är att man inom förvaltningen tar fram en så kallad 
"Brutto-lista". I bruttolistan listas de största riskerna som finns inom 
förvaltningens kärnverksamhet.  

Andra steget är att det ordnas en workshop där förvaltningschef, 
samordnare för internkontrollen, samordnare för resp. enhet deltar 
tillsammans med nämnden MSN. På workshopen diskuterar 
ledamöterna fram utifrån MSF:s "brutto-lista" och väljer vilka risker 
med tillhörande kontrollmoment som ska prioriteras. MSN kan även 
välja att lägga til egna risker samt kontrollmoment. MSN  
bestämmer sedan vilka kontrollmoment som ska finnas med i 
riskanalysen. Detta slutresultat av genomförd riskanalys kallas för 
"Netto-listan".

"Netto-listan" används som underlag för att vid ett senare MSN-
sammanträde besluta om vilka kontrollmoment som ska ingå i 
kommande års internkontrollplan.

►2. Fastställer kontrollmomenten i internkontrollplanen i enlighet med fastställt 
reglemente

Att kontrollen sker 2 gr/år istället för 1 gr/år som tidigare, är nu 
åtgärdat. Uppföljningen sker fortsättningsvis i juni samt 
november/december.

►3. Uppdaterar internkontrollplanen årligen Gör genom att föregås av en riskanalys enligt punkt 1. 
Förvaltningens "brutto-lista" tas fram i slutet på augusti. 
"Netto-listan" tas fram på Workshopen i oktober.



►4. Omhändertar identifierade avvikelser i internkontrollarbetet, exempelvis genom att 
fastställa handlingsplaner eller vidta andra åtgärder

Görs genom att föreslå lämpliga åtgärder och sedan ange en plan 
för när dessa åtgärder ska verkställas.

►5. Efterfrågar mer analys av resultat från genomförda kontrollmoment samt en mer 
utförlig beskrivning av resultaten

Utförligare beskrivningar av själva kontrollen. Beskriva mer utförligt 
i tjänsteskrivelsen om åtgärder etc. Diskutera med MSN i 
workshopen hur detta ska göras.

►6. Följer upp internkontrollarbetet två gånger per år i enlighet med fastställt 
reglemente

Åtgärdat, följs fortsättningsvis upp 2 gånger per år.

►7. Fastställer processbeskrivningar för nämndens huvudprocesser för att säkra det 
institutionella minnet inom förvaltningen samt för att tillse att ärendehanteringen 
sker likartat oberoende av vem handläggaren är

Checklistor och processbeskrivningar inom varje enhet måste tas 
fram.

►8. Säkrar personalförsörjningen för att undvika överbelastning och bortprioritering av 
ansvarsområden

Budgetprocessen.

►9. Säkrar ett formaliserat och strukturerat riskarbete inom huvudprocesserna Gör genom att åtgärda punkt 7
►10. Fastställer rutiner och riktlinjer för nämndens formella internkontrollprocess Finns ej idag.  Beskriv i ett dokument (vi uppdaterar 

internkontrollplanen, genomför riskhantering med workshop där 
kontrollmomenten faställs och sedan kontrolleras 2 gr/år. 
Kontrollrapporten används som underlag för uppföljningen av 
internkontrollplanen).



Vem När
Anneli, Johan, Anders, Jerry eller Kent, 
Christoffer, Dennis, Nisse.

Förvaltningens bruttolista tas fram i slutet på 
Augusti då de flesta kommit tillbaka efter 
semestern. Själva Workshop äger rum i 
oktober då en "netto-lista" diskuteras fram där 
MSN samt representater från MSF deltar.

Dennis samordnar själva internkontrollen 
med hjälp av medarbetare och 
förvaltningschef. Dennis skriver fram nya 
anvisningar om intern kontroll där nänsyn 
tas till faställt reglemente.

Juni samt november/december

Samordnare för interkontrollen Dennis 
skriver fram kommande års nya 
internkontrollplan som baseras på 
riskanalysen som tidigare diskuterats 
fram på Workshopen i MSN.

Kommande års nya interkontrollplan beslutas 
av MSN i November/December.



Respektive samordnare på varje enhet 
tar fram förslag på åtgärder och förslag 
på när dessa utföras och följas upp.

Minst vid varje delårsuppföljning, men kan vid 
behov utökas för att få avvikelserna åtgärdade 
inom rimlig tid.

Dennis tar fram förslag på ny utförligare 
kontrollrapport som används som 
underlag till analys och beskrivning av 
resultaten.

Klart i augusti.

Dennis samordnar själva uppföljningen 
av internkontrollen med hjälp av 
medarbetare och förvaltningschef. 

Juni samt November/December

Respektive samordnare på varje enhet 
tar fram processbeskrivningar inom sitt 
verksamhetsområde. Halvtjänst på KS 
kan greja det (relaterar till 
verksamhetsutveckling)

Påbörjas i augusti. Slutfört i oktober.

Förvaltningschef i samarbete med 
medarbetare.

Sker kontinuerligt.

Samordnare för interkontrollen tar fram 
ett förslag till intern rutin. Denna ska ta 
hänsyn till Oxelösunds kommuns 
faställda interkontroll reglemente.

Klart i augusti.



      

 

Revisorerna   

 

Till:            För kännedom:    
Kommunstyrelsen        Kommunfullmäktige   
Utbildningsnämnden          
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
Vård- och omsorgsnämnden   
Kultur- och fritidsnämnden   

Grundläggande granskning 2021    

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt 
granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssed.   

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive granskningsområde. 
Grönt avser de nämnder som bedöms arbeta utifrån aktuella föreskrifter och gemensamma 
styrprinciper. Gult avser en delvis bedömning och rödmarkering har tillämpats för de nämnder 
där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper. Bedömningen grundas på 
ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och 
avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har 
revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande 
granskningen 2019 och 2020, varför dessa bedömts som särskilt allvarliga. 

 

 

 

Följande rekommendationer lämnas:    

 Utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska 

uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2019 samt 2020 års grundläggande 

granskning.  

 Utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att 

internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för intern 

kontroll.  

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade   

nämnder till den 17 juni 2022.   

 

Oxelösund den 23 mars 2022   

För kommunrevisorerna   

Eva Asthage        Mayvor Lundberg     
Ordförande    Vice ordförande 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Eva Elisabet Asthage
Undertecknare 1
Serienummer: 19470619xxxx
IP: 82.196.xxx.xxx
2022-04-01 16:43:20 UTC
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Undertecknare 1
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Grundläggande granskning 
2021
Oxelösunds kommun 

Mars 2022

Tijana Sutalo Michaela Borg 
EY EY



Sammanfattning 
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom 
att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssed. 

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive granskningsområde. Grönt avser de nämnder som bedöms arbeta utifrån aktuella föreskrifter och 
gemensamma styrprinciper. Gult avser en delvis bedömning och rödmarkering har tillämpats för de nämnder där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges 
styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att 
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande granskningen 2019 och 
2020, varför dessa bedömts som särskilt allvarliga. 

Följande rekommendationer lämnas: 

 Utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2019 samt 2020 års 
grundläggande granskning.

 Utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för 
intern kontroll.

Granskad styrelse/nämnd Styrning utifrån fullmäktiges mål och 
riktlinje

Intern kontroll Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden



1. Inledning
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Syfte och 
revisionsfrågor

Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen 
samt kommunala anvisningar?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell?

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen och som utgör grund för analys, bedömningar och 
slutsatser. I denna granskning utgörs revisionskriterier av: 

► Kommunallag (2017:725)

► Mål och budget 2021-2023 

► Budgetregler

► Reglemente intern kontroll 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 §
ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet avser den 
verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden. 

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande 
granskningen har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan i 
revisionsprocessen”. 

Bakgrund 



Dialogmöten

Inom ramen för den årliga granskningen av 
verksamheten har kommunrevisionen genomfört 
dialoger med med kommunstyrelse, nämnder och 
förvaltningsledning.

Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, 
kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys 
samt iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. 

Vid dialogerna har det funnits möjlighet att lyfta 
väsentliga frågor som uppkommit under året och 
nämndernas internkontrollarbete. 

1.1. Avgränsning och genomförande 
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Dokumentgranskning

Revisorerna och de sakkunniga följer 
under året upp verksamheten genom att 
löpande ta del av grundläggande 
dokument såsom Mål och budget, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter och bokslut. 

Granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut redovisas i särskilda 
rapporter.

Protokollgranskning

Revisionen tar löpande del av 
kommunens protokoll under 
revisionsåret.

Inom ramen för granskningen har en 
genomgång av kommunstyrelsens och 
nämndernas protokoll samt mål- och 
ekonomiuppföljning för 2021 skett. 

Protokollgranskningen har i huvudsak 
syftat till att följa arbetet med styrning, 
uppföljning och kontroll. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsåret 2021 och är 
genomförd mellan november 2021 och februari 2022. 

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och 
nämnderna i Oxelösunds kommun. Granskningen 
omfattar inte de kommunala bolagen eller granskning av 
säkerhet i redovisningssystem.

En särskild uppföljning har skett av kommunens 
hantering av Covid-19. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.1. Kommunens styrsystem 
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Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår 
under rubriken ”Budgetregler” i kommunens Mål och 
budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens 
verksamheter genom Mål och budget, där vision, 
kommunmål, ekonomiska ramar, investeringsplan, 
exploateringsbudget, budgetregler och barn- och 
elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan 
förekomma i andra dokument som fastställs av 
fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och 
den illustrerar kommunens styrsystem.

Vision 2025 anger den övergripande politiska 
viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i 
ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs 
verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

• Mod och framtidstro

• Trygg och säker uppväxt

• God folkhälsa

• Trygg och värdig ålderdom

• Attraktiv bostadsort

• Hållbar utveckling. 

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal 
mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver 
åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna 
och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna 
verksamhetsmål och uppdrag. 

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast 
den sista december, fastställa en verksamhetsplan för 
hela budgetperioden 2021–2023. Nämnderna ska 
löpande under året rapportera eventuella avvikelser från 
fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen. 

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned och 
kompletteras med lämplig styrning i syfte att uppnå 
resultat i förhållande till kommunmålen. Nämnderna ska 
kommunicera vision, kommunmål och nämndmål så att 
samtliga i organisationen känner till dem och ser dem 
som styrande för sitt arbete.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga 
effektiviseringar i verksamheten. I de fall förändringarna 
är av principiell vikt eller skulle kunna stå i strid med de 
mål som kommunfullmäktige beslutat ska åtgärderna 
underställas fullmäktiges prövning. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.2. Uppföljning
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Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober, 
vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april 
och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen sker uppföljning av kommunmål och eventuella särskilda satsningar/uppdrag.

Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter 
kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket 
resultat som uppnåtts.

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är 
det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2021.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera 
uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig 
inom tilldelad budgetram. Underskott, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska 
ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen 
lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen. 

Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver ”miniminivå”. Det kan exempelvis vara om 
nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.



Reglementet anger kommunstyrelsen och nämndernas ansvar samt skyldigheter 
avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

2.3. Intern kontroll
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Kommunstyrelsen
► Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och 

för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen. 
► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
► Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid 

behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter. 
► Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

företagen. 

Nämnderna
► Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en 

organisation för intern kontroll inom sitt område. 
► Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som 

kommunstyrelsen inte behandlat.
► Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två 

gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen 
att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande 
av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas 
med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska 
genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja 
kontrollmoment och besluta om planen. 

Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system, 
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid 
avvikelse omgående rapportering till (d.v.s. vem som ska erhålla 
rapporteringen). Det finns en ”bruttolista” som ska bedömas utifrån risker och 
som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller 
utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att 
de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större 
risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering 
enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första 
uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska 
dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad 
bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet.

2. Styrning i Oxelösunds kommun



3. Kommunstyrelsen

3.1. Övergripande målstyrning 

Page 8

Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs den 2020-12-09. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 30 egna mål. För respektive mål anges mått 
med angivet ingångsvärde och målvärde. 

I enlighet med kommunens policy ska kommunstyrelsens målstyrning och roller behandlas årligen. Utvärdering av målstyrning och roller i kommunen skedde i mars 2021. 
Vid granskningstillfället har det inte skett för 2021 års verksamhet. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 7 7

4 bedöms uppnås 

1 bedöms inte uppnås 

För 2 saknas uppgift

Nej, se EY kommentar nedan

Trygg och säker uppväxt 5 5 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

God folkhälsa 3 4 Samtliga bedöms inte uppnås Ja

Trygg och värdig ålderdom 2 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

Attraktiv bostadsort 7 7
3 bedöms uppnås 

4 bedöms inte uppnås
Delvis, se EY kommentar nedan

Hållbar utveckling 6 6

3 bedöms uppnås

1 bedöms inte uppnås

För 1 saknas uppgift

1 bedöms vara osäker

Delvis, se EY kommentar nedan

EY Kommentar 

17 av kommunstyrelsens 30 målvärden bedöms uppnås. 13 av dessa mål saknar mätvärden för delåret och har bedömts utifrån genomförda 
aktiviteter för att nå måluppfyllnad. För tre mål saknas uppgift för innevarande mätperiod i delårsrapporten eftersom mätning planeras göras 
under kvarvarande del av året. 

För kommunfullmäktiges mål ’Mod och framtidstro’ lämnas kommentarer till kommunstyrelsens mål som har god måluppfyllelse, men inte för 
de mål som inte bedöms uppnås. För kommunfullmäktiges mål ’God folkhälsa’ bedöms samtliga mål inte uppnås. För två av dessa mål 
framkommer åtgärder och för det tredje målet är bristande måluppfyllelse relaterat till pandemin. För kommunfullmäktiges mål ’Attraktiv 
bostadsort’ och ’Hållbar utveckling’ kommenteras vissa av de mål som inte bedöms uppnås, men planerade åtgärder för att uppnå framgår 
inte för alla mål som bedöms inte uppnås. 
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Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt 
vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-21 2021-06-02 2021-10-06 2021-11-24

Nämndens bedömning Positiv Negativ Negativ Positiv

Övrig ekonomisk 
uppföljning 

► Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.2

► Per budgetuppföljning i april förutser kommunstyrelsen ett underskott på 2 509 tkr för helåret 2021. Orsaken till det negativa 
utfallet är främst en prognosticerad negativ avräkning för fastighetsförvaltning, en byggsanktionsavgift för uppförande av 
tältstall utan bygglov samt högre intäkter för arrenden. Kommunstyrelsen redovisar åtgärder de vidtagit för att undvika 
underskottet, exempelvis att minska personal- och konsultkostnader. De planerade åtgärderna beskrivs vara otillräckliga för att 
komma till rätta med det prognosticerade budgetunderskottet. Enligt protokoll pågår även en diskussion med Kustbostäder i 
syfte att minska den negativa årsprognosen. Inga ytterligare beslut eller uppdrag framgår av protokollen. 

► Vid delårsrapporten var årsprognosen en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr. För att komma till rätta med underskottet har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit ett antal beslut om att minska utgifter. Exempel på åtgärder är att hålla igen på 
konsultkostnader och utbildningar på samtliga enheter, skjuta på rekryteringar för att minska personalkostnader, samt att HR-
enheten har lånat ut personal till utbildningsförvaltningen och kommunikation samt att serviceenheten har lånat ut personal t ill
länsstyrelsen. 

► Per budgetuppföljning i oktober var årsprognosen en positiv budgetavvikelse på 800 tkr. 

3. Kommunstyrelsen

3.2. Ekonomisk uppföljning 



3. Kommunstyrelsen

3.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Kommunallagen (6 kap. §1) stipulerar kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva 
uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Styrelsen ska (6 kap. §11) följa de frågor som kan ha effekt 
på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt 
(6 kap. § 12) får kommunstyrelsen begära in yttranden och 
upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina 
uppgifter från övriga nämnder, beredningar och anställda i 
kommunen. 

I tabellerna redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 
2021, fördelat på ekonomisk uppföljning och övrig 
uppföljning. 

Övriga ärenden
Avser Sammanträde Ärende
VON 2021-03-17

2021-06-02

2021-10-27

► Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige revidering av nämndens reglemente. Förslaget innebär bl.a. att tillägg ska göras i 
reglementet gällande sammanträden på distans. Ledamöter får sammanträda på distans om särskilda skäl föreligger. Ytterligare revidering föreslås i 
oktober. Revideringen innebär att ett antal uppgifter överförs från VON till MSN.

► Nämnden redovisar planerade åtgärder för en budget i balans i enlighet med budgetreglerna. 

► Kommunstyrelsen godkänner att utredning påbörjas rörande avgifter inom nämndens ansvarsområde. Utredningen görs med bakgrund i att en 
genomlysning av verksamheten under 2019 visade att kostnadstäckningen avseende hyror för kommunens särskilda boenden var rela tivt låg. 
Finansiering av utredning om 250 tkr sker via styrelsens oförutsedda kostnader. 

MSN 2021-03-17

2021-10-27

► Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige revidering i nämndens reglemente. Förslaget innebär bl.a. att tillägg ska göras i 
reglementet gällande sammanträden på distans. Ledamöter får sammanträda på distans om särskilda skäl föreligger. Ytterligare revidering föreslås i 
oktober. Revideringen innebär att ett antal uppgifter överförs från VON till MSN.

► Information om att MSN fattat beslut om byggsanktionsavgift för en tjänsteperson i kommunen. Kommunalråd lämnar information om att MSN 
fattat beslut om sanktion i ett personalärende. Personalärendet rör att ett beslut fattats felaktigt av tjänsteperson. Utredning om arbetsrättsliga 
konsekvenser görs av personalavdelningen. 

Ekonomisk uppföljning av kommunen
Frekvens enligt 
styrmodell

Mars April
Augusti 
(delår)

Oktober

Datum för 
sammanträde

2021-04-21 2021-06-02 2021-10-06 2021-11-24

Nämndens 
bedömning

Positivt Positivt Positivt Positivt

Kommentar ► Uppföljningen är uppdelad utifrån respektive verksamhet/nämnd. Samtliga 
redovisningar godkänns. 

► Vid budgetuppföljning per mars och april redovisas en positiv helårsprognos, 
men även budgetavvikelser i verksamheterna på grund av negativa 
budgetutfall i nämnderna. I delårsrapporten samt vid den ekonomiska 
uppföljningen för hela kommunen per oktober är verksamhetsnämndernas 
budgetutfall positivt. 



3. Kommunstyrelsen

3.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Uppsiktsplikt
Avser Sammanträde Ärende
KFN 2021-04-21

2021-06-16

2021-11-24

► Nämndens Fritidsplan för kommunen behandlas. Kommunstyrelsen antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande innebärande en 
omarbetning av förslaget. Omarbetningen ska säkerställa att kommunens styrdokument och fastställd målstruktur följs.

► Kommunchef får i uppdrag att genomföra investering i Ramdalens IP om 1560 tkr, vilket finansieras via investeringsreserven 20 21

► Projektplan och investering om 2000 tkr i Sporthall och Badhus vid Ramdalsanläggningen godkänns, vilka finansieras via ramen Sporthall.   
UN 2021-01-27

2021-03-17

2021-10-06

► Styrelsen behandlar ärende där nämnden under 2019 fastställt förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. Utifrån 
redovisad kostnadsjämförelse beslutar styrelsen om att uppföra ny förskola i Peterslund i egen regi. Kommunchef ges i uppdrag att återkomma med 
förslag till start av investeringsprojektet samt finansiering. Av protokollet framgår inte tidsram för uppdraget. Vid sammanträdet i oktober får 
kommunchef i uppdrag om att ansöka om planbesked för förskolan i Peterslund. 

► Med anledning av nämndens beslut om ny förskola- och skolorganisation fick kommunchefen i uppdrag att utreda långsiktig användning av 
Brevikskolans lokaler samt Oxelö förskola. Utredning av Breviksskolan skulle redovisas senast vid styrelsens sammanträde i november och Oxelös 
förskola skulle redovisas senast vid styrelsens sammanträde i juni. Uppföljning framgår inte av kommunstyrelsens protokoll.  

► Avräkning för barn- och elevpeng perioden januari-februari 2021 godkänns. 

► Ärende om avräkning för barn-och elevpeng 2021 återremitteras för att kompletteras med handlingar. Avräkningen medför anslagsjustering från 
styrelsens reserv för oförutsedda utgifter för perioden mars-september på 2 205 tkr. 

Övrigt ► I mars 2017 (§ 28) beslutade kommunstyrelsen om en utökad rapportering rörande räddningstjänstens verksamhet och ekonomi. I januari lämnas e n uppföljning av 
verksamhetsfrågor samt uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020, rapportering av ekonomin framgår inte av protokollet. I 
november fastställer kommunstyrelsen ett nytt handlingsprogram för verksamhetsåren 2021-2023 avseende förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

► I januari godkänner kommunstyrelsen Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds delårsrapport. I april fastställs förbundets årsredovisning 2020. 

► Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 118 att förvärva aktier och bli delägare i Energikontoret i Mälardalen AB. I april väljs Linus Fogel (S) till Oxelösunds 
kommuns ägarrepresentant vid årsstämman för Energikontoret i Mälardalen AB. 

► I april förändras driftanslagen till nämnderna för hyror och kapitalkostnader, vilket finansieras via anslagna medel hos fina nsförvaltningen. 

► Inom ramen för Mål och budget 2022-2024 har VON, UN och KFN erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska prioriteringar. 

► Med anledning av revisionens rapport ”Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder AB” får kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en oberoende utredning om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern upphandling. Kommunchefen 
ska även återkomma med ett förslag kring ett förändrat reglemente avseende respektive parts ansvar vid ny- och ombyggnationer av kommunens lokaler. Uppdraget 
lämnas i april och upphandlas av revisionsbyrå i september. Första presentationen sker i oktober. I november får kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som 
föreslås i utredningen om intern upphandling utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder A B idag genomför på uppdrag av 
kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). Kommunchefen får även i uppdrag att se till att en dokumentera d process och plan för planerat 
underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022. Uppdragen ska återrapporters den 2022 -04-27 respektive den 2022-10-26.



Intern kontroll
Internkontrollplan antagen 2020-11-25

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, sex rutiner med kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja.

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig?
Ja.

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Ja.
2021-06-02 
2021-10-27

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Ja. 

Vid uppföljning i juni noteras inga avvikelser. 

Av uppföljningen i oktober framgår att det för rutinen Underlag till LSS-utjämning inte 
finns några kända avvikelser, men att rutinen kan utvecklas genom ytterligare 
kontrollmoment. I nuläget innebär rutinen att kontrollera redovisning av LSS i 
räkenskapssammandrag till SCB. Ytterligare en kontrollpunkt som föreslås tilläggas är 
granskning om personal som arbetar inom LSS konteras på rätt verksamhet. 
För övriga rutiner framkommer inga avvikelser i tillämpningen. Planerade åtgärder för att 
säkerställa rutinerna framgent presenteras. 

Kontrollmomentet Arbetsmiljöpolicy har undantagits från uppföljningen i avvaktan på att 
resultatet från medarbetarundersökningen 2021 presenteras. 

Har styrelsen rapporterat resultatet 
av den interna kontrollen till 
revisorerna?

Ja.

EY Kommentar Inget att anmärka. 
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I detta avsnitt redovisas 
kommunstyrelsens uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen 
nedan utgör de områden som 
enligt kommunstyrelsens 
anvisningar och mallar ska ingå i 
internkontrollplanen. 

3. Kommunstyrelsen

3.4. Intern kontroll 
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Kommunstyrelsens protokoll 

Sammanträde Ärende

2021-01-27 ► Muntlig information om smittläget i kommunen och vaccinationen på boenden. 

2021-03-17 ► Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, överlåts till kommunstyrelsen enligt förslag till beslut i kommunfullmäktige.

► Kommunchef informerar om höga sjuktal i utbildningsförvaltningens, social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens verksamhet, 
samt om kommande personalvaccineringar. 

2021-04-21 ► Kommunchef informerar om smittläget i kommunen och att en ny kommunikationskampanj startar med syfte att minska smittspridningen. Kommunen 
har högre sjukfrånvaro i hemtjänst, enskild förskola och enskild skola. 

2021-06-02 ► Kommunchef informerar om att smittspridningen minskat. Fortsatt gäller distansundervisning för högstadiet, coronasäkrad kulturskoleundervisning, 
distansarbete för medarbetare och stängd öppen förskola. 

► Ordförande informerar om digitalt besök av riksdagens talman för att prata om den demokratiska processen under pandemin. 

2021-09-01 ► Ordförande informerar om att smittläget i kommunen som rapporteras in till regionen är ”ingen påverkansgrad”. 
2021-10-06 ► Kommunchef informerar om aktuellt smittläget i kommunen och verksamheterna samt om att vaccination av ungdomar 12 år och äldre pågår. 

► HR-chef informerar om nya riktlinjer för distansarbete och distansmöten. 

2021-10-27 ► Kommunchef informerar om smittläget i kommunen.
2021-11-24 ► Kommunchef informerar om smittläget i kommunen och vaccinationsgrad mellan olika åldersgrupper.
2021-12-15 ► Styrelsen beslutar om fördelning av ersättning för sjuklönekostnader för perioden augusti-december. 

3. Kommunstyrelsen

3.5. Sammanställning av ärenden rörande covid-19



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.1. Övergripande målstyrning 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs den 2020-12-16. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 11 egna mål. För respektive mål 
anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

Vi noterar att nämndens sammanträde i mars ställdes in på grund av för få ärenden. Vid sitt sammanträde i november behandlades målstyrning och roller i enlighet med 
kommunens policy. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 2 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt.

Trygg och säker uppväxt 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt.

God folkhälsa 3 3 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt. 

Trygg och värdig ålderdom 4 4
2 bedöms inte uppnås

För 2 bedöms det vara osäkert
Nej, se EY kommentar

Attraktiv bostadsort 0 0 Ej tillämpligt
Fullmäktige har angett fem mätbara mål, tre av dessa 

avser kommunikation och service till medborgarna. 
Nämnden följer ej upp dessa. 

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms inte uppnås
Den planerade åtgärden är att fortsätta arbetet enligt 

utsatt plan.

EY Kommentar 

Nio av nämndens elva målvärden bedöms uppnås. För de mål som inte bedöms uppnås utifrån fullmäktiges kommunmål ’Trygg och 
värdig ålderdom’ är en av orsakerna planerade förändringar inom verksamheten som inte förväntas ge effekt innan 2022. Målet är att 
vara i fas under andra kvartalet 2022. Planerade förändringar inom verksamheten samt planerade utbildningar för medarbetare ges 
även som anledningar till de mål som bedöms osäkra. 

Nämnden följer inte upp fullmäktiges kommunmål ’Attraktiv bostadsort’. Vi noterar vidare att nämnden inte bedömer att målvärdet för 
kommunmålet ’Hållbar utveckling’ kommer uppnås. Nämndmålet är att andelen med insats jobbcoach ska vara i egen försörjning el ler
studier ska vara minst 50% efter avslut. Orsaken till att målvärdet inte förväntas uppnås är att många arbetslösa står långt ifrån 
arbetsmarknaden på grund av svår psykosocial problematik, låg utbildningsnivå och svårigheter med svenska språket. Någon åtgärd 
eller beskrivning av arbetet framgår inte, förutom att arbetet ska fortsätta enligt utsatt plan. 



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.2. Ekonomisk uppföljning 
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Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt 
styrmodell

Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för 
sammanträde

2021-04-27 2021-05-25 2021-09-22 2021-11-23

Nämndens bedömning Negativ Negativ Negativ Negativ 
Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ja, till KS Ja, till KS Ja, till KSF (för kännedom).
Nej, till förvaltningschefer 
och verksamhetsekonom.

Övrigt ► Vid sammanträdet i april godkänns social- och omsorgsförvaltningen (SoFs) samt äldreomsorgsförvaltningens (ÄoFs) investeringsplan för 
2022-2024. Det finns ett fortsatt behov av investeringar avseende digitalisering och IT, inventarier och utrustning. Genomförda digitala 
lösningar under 2021 framgår av delårsrapporteringen.  

► Expediering av den ekonomiska uppföljning sker vid sammanträdet i mars, april och augusti. I april får förvaltningscheferna i uppdrag att vid 
kommande sammanträde föreslå åtgärder för en budget i balans. 

► Vid sammanträdet i maj råder det osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan räkna med statliga bidrag för merkostnader 
föranledda av pandemin. Ett effektiviseringsarbete har initierats inom hemtjänsten samt personlig assistans för att uppnå en budget i 
balans. ÄoFs föreslår arbetet fortgår. SoFs har sedan mars 2021 anlitat privata utförare av personlig assistans enligt LSS. Åtgärden 
förväntas minska kostnaden för insatsen med ca 1,7-2,1 mnkr på helåret. Förvaltningen uppskattar en budget i balans per årets slut. 

► I april får SoFs förvaltningschef i uppdrag att utreda konsekvenserna av att öppna ett HVB hem för ungdomar i egen regi. Utredningen ska 
omfatta den långsiktiga finansieringen samt de långsiktiga ekonomiska och individuella effekterna. Kostnadsberäkningen presenteras  vid 
sammanträdet i augusti. Nämnden beslutade att arbete skulle föras in i förvaltningens arbete med dess förändringsbeskrivning för 2023. 
Förändringsbeskrivning beskrivs av medverkande vara ett nytt arbetssätt inom mål och budgetprocessen. Arbetssättet initierades 
kommunövergripande under 2021 och syftar till att tydliggöra kommande behov inom respektive förvaltning/nämnd samt beskriva hur
förvaltningen/nämnden skall förhålla sig till den rambudget de tilldelats.

► Vid delårsrapporteringen lyfts ekonomiska svårigheter och utmaningar med anledning av pandemin. De coronarelaterade merkostnader
beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021 ur de riktade bidragsmedel som tidigare reserverats eller som tillkommer under året. 
Helårsprognosen uppgår totalt till -3,4 mkr (coronarelaterade merkostnader och intäkter inräknat). 

► Nämnden kallar till extra sammanträde i oktober. Vid sammanträdet delges information om en beräkning av fördyrade kostnader för vård- och 
omsorgsnämnden med anledning av ett nytt särskilt boende. Slutsatsen av genomförda beräkningar är att kostnaderna för verksamheten täcks 
genom dels externa intäkter, dels anslagsmedel. 



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.3. Intern kontroll
Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-03
Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, åtta kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja.

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig? Ja.

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Ja.
2021-05-10 avser perioden januari-april 
2021-11-15 avser perioden maj-september

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Ja. 

Vid uppföljningarna i maj och november framkommer noterade avvikelser, 
åtgärdsbehov och åtgärder. 

Vid uppföljning i maj följs sju av åtta kontrollområden upp. Kontrollområden rör bl.a. att 
relevanta vårdplaner finns tillgängliga i patientjournaler, att beslutade insatser 
överensstämmer med utförda insatser inom LSS och äldreomsorgen, samt att riktlinjer 
för biståndsbedömning följs upp vid beslut. 

Vid uppföljning i november framgår att åtgärder för en av kontrollpunkterna inte kan 
genomföras vid uppföljningstillfälle på grund av en ansträngd personalsituation.

Har styrelsen rapporterat 
resultatet av den interna kontrollen 
till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Inget att anmärka. 
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I detta avsnitt redovisas vård- och 
omsorgsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen nedan 
utgör de områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2021-02-24 ► Förvaltningschefer informerar muntligt om ”Corona i verksamheterna” och ordförande informerar om granskning av kommunerna uti från covid-19. 

2021-04-27 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-05-25 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-08-25 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-09-22 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.
► Muntlig information om att restriktionerna lättas 1 oktober. 
► Från delårsrapporten och protokoll framgår att verksamheterna i likhet med föregående år varit påverkade av, och anpassats för att möta de olika behov och 

krav som pandemin medfört. Coronarelaterade merkostnader beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021 ur de riktade bidragsme del som tidigare 
reserverats eller som tillkommer under året. 

Övrigt ► Utöver löpande uppföljning om läget i verksamheterna omnämns merkostnader relaterade till covid-19 i nämndens budgetuppföljning.



5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1. Övergripande målstyrning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan antogs den 2021-01-13. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål. För respektive mål anges 
mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

Vid sitt sammanträde i december behandlades målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 1 5
4 bedöms uppnås 

1 bedöms inte uppnås

Nej, statistikverktyg för att mäta målvärdet saknas i 

dagsläget. 

Trygg och säker uppväxt 2 3 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt. 

God folkhälsa 2 3
2 bedöms uppnås

1 bedöms inte uppnås

Nej, målvärdet är kopplat till fysiska aktiviteter som 

ställts in med anledning av covid-19. 

Trygg och värdig ålderdom 2 2
1 bedöms uppnås

1 bedöms inte uppnås

Nej, målvärdet är kopplat till fysiska aktiviteter som 

ställts in med anledning av covid-19. 

Attraktiv bostadsort 2 4

1bedöms uppnås. 

2 bedöms inte uppnås.

1 bedöms inte (mäts senare i höst)

Nej, målvärdet är kopplat till fysiska aktiviteter som 

ställts in med anledning av covid-19. 

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

EY Kommentar 

12 av nämndens 18 målvärden bedöms uppnås. För kommunmålet ’Mod och framtidstro’ har nämnden brutit ner mål kopplade till allmän 
kommunikation gentemot kommunens nuvarande och framtida medborgare. Ett av dessa är inte mätbart då biblioteket har bytt hemsida och 
bibliotekssystem. 

Vi noterar att nämnden följt upp måluppfyllnad av nämndmålen både i delårsrapporten och vid sitt sammanträde i november. Det är 
uppföljningen vid sammanträdet i november som presenteras i tabellen ovan. Covid-19 har påverkat kultur- och fritidsförvaltningens 
måluppfyllelse. Verksamheten har därför istället inriktats på uppsökande verksamhet med utomhusaktiviteter, fältarbete och aktiviteter på 
sociala medier. Lättnader i restriktionerna under sommaren har gjort det möjligt att genomföra aktiviteter för barn och ungdomar. Dessa har 
inte konkretiserats i uppföljningsbara parametrar i verksamhetsplanen. 



5. Kultur- och fritidsnämnden 

5.2. Ekonomisk uppföljning 

Page 19

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-19 2021-05-18 2021-09-14 2021-11-6

Nämndens bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv 

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ja, till KSF (för kännedom) Ja, till KSF (för kännedom) Ja, till KSF (för kännedom). Ja, till KSF (för kännedom)

Övrigt ► Vid sammanträdet i april noteras covid-19s påverkan på kultur- och fritidsnämnden. Konsekvenser i form av få besökare, 
inställda arrangemang, liten omfattning på bokningar och uthyrningar. Per budgetuppföljning i oktober har seniorcaféer och 
konserter startat upp, men intäkterna beräknas inte nå de budgeterade siffrorna på helåret. 

► Lägre personalkostnader än budgeterat stod för den största budgetavvikelsen under året (i verksamheterna turism och kultur). 
Detta beror på faktorer som vakanta heltidstjänster samt frånvaro i form av deltidssjukskrivningar och föräldra- och 
tjänstledigheter som inte varit möjliga att ersätta med vikarier fullt ut. En rekrytering har genomförts och personalen var 
fulltalig vid oktobers utgång. Vid budgetuppföljning i oktober presenteras en positiv årsprognos om +341 tkr. 

► I september beslutar nämnden att införa ett extra pandemistöd på totalt 100 tkr att eftersökas av föreningar i Oxelösund. 

► Idrottsanläggningarnas negativa budgetavvikelse förklaras av något lägre hyresintäkter och något högre kostnader för 
underhåll än budgeterat. Även café- och uthyrningsverksamheten visar ett underskott eftersom verksamheterna varit inaktiva 
större delen av året. Åtgärder redovisas inte.



5. Kultur- och fritidsnämnden 

5.3. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-17
Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, fyra kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Ja
2021-05-18 
2021-11-08

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. 

Vid uppföljning i maj framkom inga avvikelser för de två kontrollmoment som 
följdes upp. Det tredje kontrollmomentet, uppföljning av rutinen vid försäljning av 
konst, har inte genomförts då försäljning av konst inte förekommit med anledning 
av covid-19. 

Vid uppföljning i oktober följs samtliga kontrollmomenten upp. För ett 
kontrollmoment framkom avvikelse. Förslag till åtgärder framgår av kallelse. 

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Inget att anmärka. 
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I detta avsnitt redovisas kultur- och 
fritidsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de 
områden som enligt kommunstyrelsens 
anvisningar och mallar ska ingå i 
internkontrollplanen. 



5. Kultur- och fritidsnämnden 

5.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende
2021-01-13 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-02-17 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll. 

2021-05-18 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll. 

2021-09-14 ► Nämnden beslutar att införa ett extra pandemistöd på totalt 100 tkr att eftersökas av föreningar i Oxelösund. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.1. Övergripande målstyrning
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan antogs den 2020-12-15. Utifrån fullmäktiges 6 kommunmål har nämnden fastställt 13 egna mål. För respektive 
mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde.

Av protokoll till och med december framgår inte om nämnden behandlat målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021?
Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 2 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

Trygg och säker uppväxt 2 3 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt 

God folkhälsa 3 6
5 bedöms uppnås

1 bedöms vara osäkert
Nej, se EY kommentar

Trygg och värdig ålderdom 1 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

Attraktiv bostadsort 2 5
1 bedöms uppnås. 

4 bedöms vara osäkert
Nej, se EY kommentar

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

EY Kommentar 

I samband med uppföljning av delårsbokslut bedöms måluppfyllelsen för nämnden vara hög. Av nämndens protokoll i februari framgår
att nämnden kommer använda konsulter för hanteringen av bygglov. Syftet har varit att balansera antalet tillsynsärenden med 
anledning av bristande måluppfyllelse under 2019 och 2020. Trots detta bedöms nämndmålet som berör antal avslutade 
tillsynsärenden inom bygglov inom kommunmålet ’God folkhälsa” osäkert då måluppfyllelsen är beroende av hur mycket konsulthjälp 
som tas in under året. 

För kommunmålet ’Attraktiv bostadsort’ går det inte att besvara om målvärdena kommer uppnås till bokslutet då mätningar inte har
genomförts. Måtten till målen avser kommunens NKI inom bygglov, tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll. Ytterligare ett 
nämndmål inom kommunmålsområdet ’Attraktiv bostadsort’ bedöms osäkert då planer som tidigare förväntats antas i år har dragit ut på 
tiden. Av delårsrapporten framgår inte hur arbetet fortgått under året. Ytterligare information eller planerade åtgärder framgår inte av 
delårsrapporten. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

6.2. Ekonomisk uppföljning 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen 
behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-20 2021-05-19 2021-09-21 2021-11-17

Nämndens bedömning Positiv Negativ Positiv Positiv

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ja, till KSF (för kännedom) Ja, till KSF (för kännedom)
Ja, till KSF för åtgärd och till 

förvaltningschef för 
kännedom. 

Ja, till KSF (för kännedom) 

Övrigt

► Per budgetuppföljning i mars noteras att personalkostnaderna är något lägre på grund av att en tjänst delas med 
kommunstyrelsen. Kostnader som ligger över budget är konsultkostnader; två bygglovskonsulter och en livsmedelskonsult, 
samt juridisk hjälp i bygglovsärenden. Vid delårsrapporteringen framgår att helårsprognosen för konsulter inom bygglov 
överskrider budget med 0,5 mnkr för att hålla verksamheten intakt vid vakanser inom bygglov samt juristhjälp. 

► Vid sammanträdet i april fastställs investeringsplanen för 2022-2024. Den största posten för alla tre åren är asfaltering av 
vägar, gång- och cykelvägar. Detta görs för att komma ikapp med den underhållsskuld som finns och för att fortsätta 
underhållet enligt de behov som nämnden kartlagt. 

► Per budgetuppföljning i april visar nämnden ett negativt resultat på 70 tkr. Åtgärder framgår inte men en översyn har gjorts av 
nämndens kostnader och intäkter. Nämndens prognos för intäkter överstiger budget med 1139 tkr. I prognosen ingår en 
sanktionsavgift om 1093 tkr samt statligt bidrag om 44 tkr för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Dessa 
intäkter finns inte med i budget för 2021. Utan byggsanktionsavgiften och statsbidraget hade nämnden haft ett negativt 
resultat om -160 tkr. Det omfattar dock en sent inkommen faktura på 105 tkr för halkbekämpning för 2020 samt en flytt av en 
lekplats vid Stenvik, motsvarande 150 tkr. Flytt av lekplatsen har tidigarelagts som investering och flyttats till drift. Utan dessa 
kostnader hade nämnden visat ett positivt resultat på +95 tkr.

► Vid sammanträdet i juni ges muntlig information om nämndens ekonomiska uppföljning. Vid sammanträdet i augusti ges 
muntlig information om ekonomisk uppföljning per juli. Ytterligare information framgår inte av protokollet. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.3. Intern kontroll
Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-05
Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, fyra kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja. 

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Nej.

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig? Ja. För tre kontrollmoment anges ”enheterna”. Enligt uppgift finns det en utsedd 
samordnare för respektive enhet. Det är samordnaren vid enheten som är ansvarig. 

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Nej. Endast 2021-12-01.

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Vid uppföljningen i december var två av fyra kontrollmoment inte godkända på grund av 
att de inte utförts som planerat. För ett kontrollmoment beror detta på  personalbrist 
och för det andra att uppdraget överlåtits sent till den nuvarande samordnaren. 
Uppföljningen av kontrollmomentet ’Tillsyn inom PBL’ framskjuts till nästa kontrolltillfälle 
och uppföljningen av kontrollmoment ’Inköp/upphandling’ till första kvartalet 2022.

Har nämnden rapporterat resultatet 
av den interna kontrollen till 
revisorerna?

Ja.

EY kommentar 

Enligt nämndens internkontrollplan 2021 ska uppföljning ske en gång per år. 
Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske två gånger per år, varför detta 
noteras som en brist. 

Vidare framgår av tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021 att ”en tydligare beskrivning 
av varför en kontroll inte genomförts skrivs fortsättningsvis i tjänsteskrivelsen till 
nämnden”. Mer information om beslutet att endast följa upp en gång 2021 framgår inte 
av tjänsteskrivelsen, internkontrollplanen eller vid uppföljningen i december. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
uppföljning av den interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör 
de områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2021-05-19 ► Per budgetuppföljning i april noteras intäktsprognos som överstiger budget med 1139 tkr. I prognosen ingår ett statligt bidrag om 44 tkr för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kommentar ► Information om personalsituation och sjukfrånvaro lämnas vid samtliga sammanträden



7. Utbildningsnämnden 

7.1. Övergripande målstyrning
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Utbildningsnämndens verksamhetsplan antogs den 2020-12-14. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 8 egna mål.

För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. Av protokoll till och med december framgår inte om nämnden behandlat målstyrning och roller i 
enlighet med kommunens policy.

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021?
Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 2 2
1 bedöms uppnås. 

1 bedöms inte uppnås. 
Nej. 

Trygg och säker uppväxt 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt 

God folkhälsa 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Målet bedöms uppnås
Ej tillämpligt

Attraktiv bostadsort 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt

Hållbar utveckling 2 2
1 bedöms uppnås

För 1 mål saknas information
Ej tillämpligt 

EY Kommentar 

Vi noterar att nämnden har tagit fram nya mått för flera av nämndmålen. Flera mått är kopplade till samma elevenkät som inte har
genomförts vid uppföljningen. För de mål som bedöms uppnås inom kommunmålen ’Trygg och säker uppväxt’, ’God folkhälsa’ och 
’Attraktiv bostadsort’ svarar nämnden att målet kommer nås till bokslut och att enkät ska genomföras i höst. Att målen inom 
kommunmålet Mod och framtidstro’ inte kommer nås beskrivs vara hänförligt till covid-19.  

För ett av nämndens mål inom kommunmålet ’Hållbar utveckling’ framgår inte om målet förväntas nås till bokslutet eller inte. Ytterligare 
information eller planerade åtgärder framgår inte av delårsrapporten. 



7. Utbildningsnämnden

7.2. Ekonomisk uppföljning 

Page 27

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska u ppföljningen behandlades av nämnden 
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-26 2021-05-26 2021-09-20 2021-11-22

Nämndens bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv

Expedieras till KS/KF enligt 
budgetregler

Nej, till
förvaltningschef och revisionen

Nej, till förvaltningschef 
(för åtgärd) och 

revisionen (för kännedom)
Nej, till förvaltningschef

Nej, till förvaltningschef (för 
kännedom) och revisionen 

(för kännedom). 
Övrig uppföljning och 
kommentarer

► Vid budgetuppföljning per mars visar nämnden ett positivt resultat om 358 tkr men prognostiserade samtidigt underskott för 2021.
Nämnden redovisar efter april en budget i balans med visst överskott. 

► Vid sammanträdet i maj noteras att nämnden har flera osäkerhetsfaktorer inför budget 2022. Inför budget 2021 skedde en översyn 
av barn-och elevpengen utifrån huvudmannens uppdrag. Av protokollet framgår att det är av vikt att nämnden får bättre 
förutsättningar för att kunna skapa en budget som motsvarar behovet i kommunen utifrån det statliga uppdraget. Vidare att det har 
varit svårt att se att Campus Oxelösund har rätt förutsättningar eftersom dessa beror på ersättning för hyra, generella statsbidrag 
och ramjusteringar. Avstämning av antal studerade poäng samt elever föreslås stämmas av varje månad för att kunna skapa en 
budget för vuxenutbildningen. 

► Campus Oxelösund har ett prognostiserat underskott om -5461 tkr för verksamhetsåret 2021. Orsakerna till underskottet 
beror bland annat på minskade statsbidrag från Migrationsverket samt att riktade statsbidrag inte tillfaller Campus budget. 
Utifrån detta beslutar nämnden att vidtaga åtgärder motsvarande 900 tkr för att närma sig en budget i balans.

► Nämnden visar ett positivt resultat per augusti och redovisar en helårsprognos om 6,6 mnkr. Redan vid sammanträdet i maj 
betonade nämnden att det skulle finnas en del osäkerheter kring resultatet i augusti. Dessa beskrevs bland annat bero på att 
sommarregleringen av barn- och elevpengen kunde påverka resultatet per augusti. Preliminär avräkning för helåret av fullmäktiges
barn-och elevpeng är framräknad till 2,77 mkr. Med denna medräknad beräknas nämndens årsprognos till 2,85 mkr. 

► Per den sista oktober redovisar nämnden ett positivt resultat om 3,82 mnkr. Nämndens årsprognos är 2,85 mnkr, inklusive 
avräkning. Bidragen visar en ökning av intäkter på grund av att nämnden fått tillskott medsjuklöneersättning med anledning av
Covid-19 samt statsbidrag. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget samt årsprognos. Den främsta orsaken beror 
på osäkerhet i budgetprocessen, sjukfrånvaro på grund av pandemin samt rekrytering av behörig personal.



7. Utbildningsnämnden

7.3. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-01

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, sex kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja.

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig? Ja.

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Nej, uppföljning har skett en gång. 
2021-05-26 

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom tre avvikelser, tre kontroller godkändes. För 
de tre kontroller som inte godkändes framgår åtgärder av underlag i kallelse.

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja.

EY kommentar 
Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske två gånger per år. Av 
protokoll fram till januari 2022 framgår inte om den andra uppföljningen för 
2021 skett. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



7. Utbildningsnämnden

7.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2021-02-24
► Muntlig information om ordförandebeslut gällande fjärrundervisning/distansundervisning 
► Muntlig information om att smittspridningen är låg i verksamheten 

2021-04-26

► Förvaltningschef informerar om nuläget gällande covid-19 i förvaltningens verksamheter: 
► Frånvarorapportering sker varje vecka
► Barn lämnas och hämtas utomhus och uteundervisning sker i stor omfattning. 
► Alla som kan arbeta hemma ska arbeta hemifrån
► Information om vilka skolor som infört distansundervisning 

2021-05-26 ► Muntlig information om att förvaltningen ser en minskad smittspridning men har till viss del fortsatt ansträngt läge. 

2021-09-20 ► Muntlig information om ”corona-arbetet på skolorna”



8. Svar på revisionsfrågor
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Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt att verksamheten styrs 
utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

Delvis.

Samtliga undantaget kultur- och fritidsnämnden har antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges anvisning. 
Kultur- och fritidsnämnden antar verksamhetsplan vid första sammanträdet i januari. Enligt budgetregler kan nämnderna lägga till egna 
verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. Samtliga har antagit 8-30 nämndmål vardera. Kommunstyrelsen har antagit flest egna 
nämndsmål. 

Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har brutit ned fullmäktiges mål rörande ”Attraktiv bostadsort”. Detta noterade revisorerna 
även vid den grundläggande granskningen 2019 och 2020. För målet har ful lmäktige angett fem mätbara mål, varav fyra avser 
kommunikation och service till medborgarna, där även nämnden kan anses ha en betydande roll för en god måluppfyllelse. 

Nämnderna följer upp målen i samband med delårsbokslutet. För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året. Det 
är tydligt att covid-19 har påverkat måluppfyllelsen, då flera av de aktiviteter som skulle ha genomförts har ställts in. Det noteras särskilt 
för kultur- och fritidsnämnden som har fått ställa om sin verksamhet med större fokus på utomhusaktiviteter, vilket är positivt. För övriga 
nämnder noteras att åtgärder inte alltid framgår då målet inte bedöms kunna uppnås.  

Har kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll, 
det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunala 
anvisningar?

Delvis. Samtliga har upprättade internkontrollplaner. Enligt reglementet ska uppföljning ske två gånger årligen. För miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har uppföljning skett vid ett tillfälle. För övriga sker uppföljning i enlighet med 
reglementet, vilket är positivt. 

Vid revisionens granskning 2020 noterades att utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte expedierar uppföljning av intern kontroll till 
kommunens revisorer. Vi noterar att det har skett för 2021, vilket är positivt.  

Huruvida åtgärder tydliggörs i protokoll varierar, för en del framgår det för samtliga avvikelser, exempelvis kommunstyrelsen. För andra 
framgår det för några av åtgärderna, exempelvis vård- och omsorgsnämnden. För vård- och omsorgsnämnden noteras dock att planerade 
åtgärder inte kommer genomföras med anledning av en ansträngd personalsituation.  

Har kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering, det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell?

Delvis. Styrelsen och samtliga nämnder har följt upp den egna ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven 
miniminivå i fastställda budgetregler. 

För utbildningsnämnden har ingen av de månatliga ekonomiska uppföljningar expedierats till kommunstyrelsen. För vård- och 
omsorgsnämnden har samtliga undantaget en av de månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen. Det är
förbättring mot föregående år då tre av fyra uppföljningar inte expedierades.   



9. Källförteckning

Dokument:

► Reglemente för intern kontroll

► Mål och budget 2021–2023

► Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

► Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021

► Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021

► Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021

► Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

► Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2021

► Utbildningsnämndens internkontrollplan 2021

► Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2021

► Kommunstyrelsens protokoll 2021

► Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021

► Utbildningsnämndens protokoll 2021

► Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021

► Delårsrapport Oxelösund 2021

► Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2021

► Utbildningsnämndens delårsrapport 2021

► Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2021
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens processer ur ett
internkontrollperspektiv

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens redovisning av åtgärder godkänns

2. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av hur
nämnden och förvaltningen arbetar med den interna kontrollen.

Efter genomförd granskning rekommenderar revisorerna att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden:

- Säkerställer att förvaltningen årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för
att identifiera samtliga risker inom verksamheten, vi uppmuntrar även att
samordnarna inom förvaltningen deltar i processen

- Fastställer kontrollmomenten i internkontrollplanen i enlighet med fastställt
reglemente

- Uppdaterar internkontrollplanen årligen

- Omhändertar identifierade avvikelser i internkontrollarbetet, exempelvis genom att
fastställa handlingsplaner eller vidta andra åtgärder

- Efterfrågar mer analys av resultat från genomförda kontrollmoment samt en mer
utförlig beskrivning av resultaten

- Följer upp internkontrollarbetet två gånger per år i enlighet med fastställt reglemente

- Fastställer processbeskrivningar för nämndens huvudprocesser för att säkra det
institutionella minnet inom förvaltningen samt för att tillse att ärendehanteringen
sker likartat oberoende av vem handläggaren är

- Säkrar personalförsörjningen för att undvika överbelastning och bortprioritering av
ansvarsområden

- Säkrar ett formaliserat och strukturerat riskarbete inom huvudprocesserna

- Fastställer rutiner och riktlinjer för nämndens formella internkontrollprocess

Revisorerna önskar svar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till den 4 augusti 2022.

Förvaltningen tar dessa synpunkter på största allvar och kommer förbättra och åtgärda de
synpunkter som revisionen har lämnat. Detta finns beskrivet i bilaga 1, Åtgärdslista.
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Datum

2022-06-06 MSN.2022.14

Förvaltningen vill dock betona att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och
förordningar samt att den interna kontrollen är god. På en mindre ort som Oxelösund så
finns högre risk för jävsproblematik vid myndighetsutövningen. Dessa frågor bevakas
ständigt internt och det finns ett flertal exempel på där förvaltningen låtit andra kommuner
hantera bedömningarna i myndighetsutövningen.

Det har dock funnits brister i dokumentation och skriftliga rutiner som också revisorerna
påpekar. Vidare så är det viktigt att nämnden i högre grad engageras i arbetet med intern
kontroll.

Beslutsunderlag
Bilaga Åtgärdslista

Missiv från revisorerna

Revisionsrapport

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Revisorerna

Kommunfullmäktige



Åtgärdslita från revisornernas granskning år 2022 av MSN:s internkontroll

Colum Åtgärd Kommentar
►1. Säkerställer att förvaltningen årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för 

att identifiera samtliga risker inom verksamheten, vi uppmuntrar även att 
samordnarna inom förvaltningen. deltar i processen

Första steget är att man inom förvaltningen tar fram en så kallad 
"Brutto-lista". I bruttolistan listas de största riskerna som finns inom 
förvaltningens kärnverksamhet.  

Andra steget är att det ordnas en workshop där förvaltningschef, 
samordnare för internkontrollen, samordnare för resp. enhet deltar 
tillsammans med nämnden MSN. På workshopen diskuterar 
ledamöterna fram utifrån MSF:s "brutto-lista" och väljer vilka risker 
med tillhörande kontrollmoment som ska prioriteras. MSN kan även 
välja att lägga til egna risker samt kontrollmoment. MSN  
bestämmer sedan vilka kontrollmoment som ska finnas med i 
riskanalysen. Detta slutresultat av genomförd riskanalys kallas för 
"Netto-listan".

"Netto-listan" används som underlag för att vid ett senare MSN-
sammanträde besluta om vilka kontrollmoment som ska ingå i 
kommande års internkontrollplan.

►2. Fastställer kontrollmomenten i internkontrollplanen i enlighet med fastställt 
reglemente

Att kontrollen sker 2 gr/år istället för 1 gr/år som tidigare, är nu 
åtgärdat. Uppföljningen sker fortsättningsvis i juni samt 
november/december.

►3. Uppdaterar internkontrollplanen årligen Gör genom att föregås av en riskanalys enligt punkt 1. 
Förvaltningens "brutto-lista" tas fram i slutet på augusti. 
"Netto-listan" tas fram på Workshopen i oktober.



►4. Omhändertar identifierade avvikelser i internkontrollarbetet, exempelvis genom att 
fastställa handlingsplaner eller vidta andra åtgärder

Görs genom att föreslå lämpliga åtgärder och sedan ange en plan 
för när dessa åtgärder ska verkställas.

►5. Efterfrågar mer analys av resultat från genomförda kontrollmoment samt en mer 
utförlig beskrivning av resultaten

Utförligare beskrivningar av själva kontrollen. Beskriva mer utförligt 
i tjänsteskrivelsen om åtgärder etc. Diskutera med MSN i 
workshopen hur detta ska göras.

►6. Följer upp internkontrollarbetet två gånger per år i enlighet med fastställt 
reglemente

Åtgärdat, följs fortsättningsvis upp 2 gånger per år.

►7. Fastställer processbeskrivningar för nämndens huvudprocesser för att säkra det 
institutionella minnet inom förvaltningen samt för att tillse att ärendehanteringen 
sker likartat oberoende av vem handläggaren är

Checklistor och processbeskrivningar inom varje enhet måste tas 
fram.

►8. Säkrar personalförsörjningen för att undvika överbelastning och bortprioritering av 
ansvarsområden

Budgetprocessen.

►9. Säkrar ett formaliserat och strukturerat riskarbete inom huvudprocesserna Gör genom att åtgärda punkt 7
►10. Fastställer rutiner och riktlinjer för nämndens formella internkontrollprocess Finns ej idag.  Beskriv i ett dokument (vi uppdaterar 

internkontrollplanen, genomför riskhantering med workshop där 
kontrollmomenten faställs och sedan kontrolleras 2 gr/år. 
Kontrollrapporten används som underlag för uppföljningen av 
internkontrollplanen).



Vem När
Anneli, Johan, Anders, Jerry eller Kent, 
Christoffer, Dennis, Nisse.

Förvaltningens bruttolista tas fram i slutet på 
Augusti då de flesta kommit tillbaka efter 
semestern. Själva Workshop äger rum i 
oktober då en "netto-lista" diskuteras fram där 
MSN samt representater från MSF deltar.

Dennis samordnar själva internkontrollen 
med hjälp av medarbetare och 
förvaltningschef. Dennis skriver fram nya 
anvisningar om intern kontroll där nänsyn 
tas till faställt reglemente.

Juni samt november/december

Samordnare för interkontrollen Dennis 
skriver fram kommande års nya 
internkontrollplan som baseras på 
riskanalysen som tidigare diskuterats 
fram på Workshopen i MSN.

Kommande års nya interkontrollplan beslutas 
av MSN i November/December.



Respektive samordnare på varje enhet 
tar fram förslag på åtgärder och förslag 
på när dessa utföras och följas upp.

Minst vid varje delårsuppföljning, men kan vid 
behov utökas för att få avvikelserna åtgärdade 
inom rimlig tid.

Dennis tar fram förslag på ny utförligare 
kontrollrapport som används som 
underlag till analys och beskrivning av 
resultaten.

Klart i augusti.

Dennis samordnar själva uppföljningen 
av internkontrollen med hjälp av 
medarbetare och förvaltningschef. 

Juni samt November/December

Respektive samordnare på varje enhet 
tar fram processbeskrivningar inom sitt 
verksamhetsområde. Halvtjänst på KS 
kan greja det (relaterar till 
verksamhetsutveckling)

Påbörjas i augusti. Slutfört i oktober.

Förvaltningschef i samarbete med 
medarbetare.

Sker kontinuerligt.

Samordnare för interkontrollen tar fram 
ett förslag till intern rutin. Denna ska ta 
hänsyn till Oxelösunds kommuns 
faställda interkontroll reglemente.

Klart i augusti.



   
Revisorerna 

Till:       För kännedom:  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   Kommunfullmäktige  

Granskning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens processer ur ett internkontrollperspektiv 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens processer ur ett internkontrollperspektiv. Granskningen syftar till att ge 

revisorerna underlag för att bedöma huruvida miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att 

verksamheten hanteras med en tillräcklig intern kontroll. Vår sammanfattade bedömning är att nämnden 

inte säkerställer tillräcklig intern kontroll i verksamhetens processer.  

Under granskningen har vi genomgående noterat en avsaknad av rutiner, riktlinjer och 

processbeskrivningar inom förvaltningen. Det saknas också uppdaterade riktlinjer för nämndens 

internkontrollarbete. 

Inom flera av de granskade processerna förekommer inget systematiserat sätt att identifiera, analysera 

och hantera risker. Vi noterar att samma risker och kontrollmoment fastställs i internkontrollplanen för 

2022 som för 2021. Förvaltningen ska ta fram en bruttolista över verksamhetsspecifika risker, vilket inte 

gjorts. Vår bedömning är vidare att det inte sker ett systematiskt arbete inom nämnden för att identifiera 

och hantera risker. Det är tydligt för oss att nämnden inte är lika involverad i arbetet med intern kontroll 

som anges i internkontrollreglementet.  

Uppföljning av intern kontroll sker genom sammanställning av internkontrollrapporter som sedan 

återrapporteras till nämnd genom tjänsteskrivelse.  Detta genomförs en gång per år. Informationen som 

nämnden får ta del av är kortfattad och ger ingen insyn i verksamheten. Vid avvikelser antas ingen 

handlingsplan eller andra åtgärder för att hantera situationen.  

Efter genomförd granskning rekommenderar vi att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:  

► Säkerställer att förvaltningen årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera 

samtliga risker inom verksamheten, vi uppmuntrar även att samordnarna inom förvaltningen 

deltar i processen   

► Fastställer kontrollmomenten i internkontrollplanen i enlighet med fastställt reglemente 

► Uppdaterar internkontrollplanen årligen  

► Omhändertar identifierade avvikelser i internkontrollarbetet, exempelvis genom att fastställa 

handlingsplaner eller vidta andra åtgärder  

► Efterfrågar mer analys av resultat från genomförda kontrollmoment samt en mer utförlig 

beskrivning av resultaten   

► Följer upp internkontrollarbetet två gånger per år i enlighet med fastställt reglemente  

► Fastställer processbeskrivningar för nämndens huvudprocesser för att säkra det institutionella 

minnet inom förvaltningen samt för att tillse att ärendehanteringen sker likartat oberoende av 

vem handläggaren är 

► Säkrar personalförsörjningen för att undvika överbelastning och bortprioritering av 

ansvarsområden  

► Säkrar ett formaliserat och strukturerat riskarbete inom huvudprocesserna  

► Fastställer rutiner och riktlinjer för nämndens formella internkontrollprocess 

Rapporten överlämnas härmed till granskad nämnd. Revisorerna önskar svar från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden till den 4 augusti 2022. 

Oxelösund den 23 mars 2022 

För kommunrevisorerna 

 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 

Ordförande    Vice ordförande 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens processer ur ett internkontrollperspektiv. Granskningen 
syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma huruvida miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att verksamheten hanteras med en tillräcklig 
intern kontroll. Vår sammanfattade bedömning är att nämnden inte säkerställer tillräcklig 
intern kontroll i verksamhetens processer.  

Under granskningen har vi genomgående noterat en avsaknad av rutiner, riktlinjer och 
processbeskrivningar inom förvaltningen. Det saknas också uppdaterade riktlinjer för 
nämndens internkontrollarbete. 

Inom flera av de granskade processerna förekommer inget systematiserat sätt att identifiera, 
analysera och hantera risker. Vi noterar att samma risker och kontrollmoment fastställs i 
internkontrollplanen för 2022 som för 2021. Förvaltningen ska ta fram en bruttolista över 
verksamhetsspecifika risker, vilket inte gjorts. Vår bedömning är vidare att det inte sker ett 
systematiskt arbete inom nämnden för att identifiera och hantera risker. Det är tydligt för oss 
att nämnden inte är lika involverad i arbetet med interkontroll som anges i 
internkontrollreglementet.  

Uppföljning av internkontroll sker genom sammanställning av internkontrollrapporter som 
sedan återrapporteras till nämnd genom tjänsteskrivelse.  Detta genomförs en gång per år. 
Informationen som nämnden får ta del av är kortfattad och ger ingen insyn i verksamheten. 
Vid avvikelser antas ingen handlingsplan eller andra åtgärder för att hantera situationen.  

Efter genomförd granskning rekommenderar vi att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:  

► Säkerställer att förvaltningen årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för att 

identifiera samtliga risker inom verksamheten, vi uppmuntrar även att samordnarna 

inom förvaltningen deltar i processen   

► Fastställer kontrollmomenten i internkontrollplanen i enlighet med fastställt 

reglemente 

► Uppdaterar internkontrollplanen årligen  

► Omhändertar identifierade avvikelser i internkontrollarbetet, exempelvis genom att 

fastställa handlingsplaner eller vidta andra åtgärder  

► Efterfrågar mer analys av resultat från genomförda kontrollmoment samt en mer 

utförlig beskrivning av resultaten   

► Följer upp internkontrollarbetet två gånger per år i enlighet med fastställt reglemente  

► Fastställer processbeskrivningar för nämndens huvudprocesser för att säkra det 

institutionella minnet inom förvaltningen samt för att tillse att ärendehanteringen sker 

likartat oberoende av vem handläggaren är 

► Säkrar personalförsörjningen för att undvika överbelastning och bortprioritering av 

ansvarsområden  

► Säkrar ett formaliserat och strukturerat riskarbete inom huvudprocesserna  

► Fastställer rutiner och riktlinjer för nämndens formella internkontrollprocess  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ett flertal viktiga verksamhetsprocesser i 
Oxelösunds kommun, däribland bygglovsprocessen, detaljplaneprocessen samt processen 
rörande miljö- och livsmedelskontroll.  

Såväl bygglovsprocessen som processen rörande miljö- och livsmedelskontroll är områden 
där enskilda kommuninvånare samt aktörer och intressenter inom det lokala näringslivet 
möter den kommunala förvaltningen i frågor av teknisk-juridisk natur som kan vara svåra att 
hantera. Dessa processer samt ytterligare några inom nämndens verksamhetsområde är av 
stor betydelse när det gäller kommunens fortsatta utveckling. Det är därför centralt att 
nämnden säkerställer en god intern kontroll.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2021 bedömt det som väsentligt att 
granska miljö- och samhällsbyggnadsnämndens processer ur ett internkontrollperspektiv. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att belysa och bedöma huruvida miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att verksamheten hanteras med en tillräcklig 
intern kontroll. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns ändamålsenliga och uppdaterade riktlinjer för nämndens internkontrollarbete 
samt verksamhetens huvudprocesser? 

 Identifieras och hanteras risker på ett systematiskt sätt? 

 Säkerställer nämnden att tillräckliga kontroller sker för att minimera risker för 
medvetna och omedvetna fel? 

 Sker en tillräcklig uppföljning av processers genomförande och hanteras avvikelser 
på ett ändamålsenligt sätt? 

1.3. Ansvariga nämnder/styrelser 

Granskningen omfattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.   

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument samt 
intervjuer med förvaltningschef, ansvariga samordnare för utvalda processer samt en 
administratör kopplad till förvaltningen. Tre processer/verksamhetsområden har valts ut för 
fördjupad granskning efter en initial kartläggning. De områden som granskas är 
bygglovsprocessen, detaljplaneprocessen och miljö- och livsmedelskontroll.  
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2. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som kan hämtas från lagstiftning, 
förarbeten eller interna regelverk fastställda av kommunfullmäktige. Kriterier kan också ha 
sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. Revisionskriterier för denna granskning 
är:  

 Kommunallagen 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och  
ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet.  Nämnderna ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
 

 COSO-modellen 
 
Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och  
kontrollen är den s.k. COSO-modellen1. I denna granskning koncentreras det till 
huvudsakligen tre områden i COSO; riskutvärdering, kontroll och uppföljning. Denna beskrivs 
närmare i bilaga 2. 
 

 Internkontrollreglemente för Oxelösunds kommun 
 

Kommunens Internkontrollreglemente fastställdes av kommunfullmäktige den 17 februari 
20102. Reglementet definierar innebörden av intern kontroll, åtgärder som bidrar till att 
utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Reglementet fastställer även 
ansvarsfördelningen av den interna kontrollen. Bestämmelserna i reglementet redogörs för 
mer utförligt i avsnitt 3.  

3. Intern kontroll  

3.1. Kommunövergripande riktlinjer och arbete för intern kontroll  

I Kommunens Internkontrollreglemente tydliggörs ansvarsfördelningen av den interna 
kontrollen på kommunövergripande nivå:  

 Kommunstyrelsen - har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern 

kontroll och för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapporter utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll.  

 Nämnden - har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en 

organisation för intern kontroll inom sitt område. Nämnden ska löpande följa upp det 

 

1 COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
2 Av reglementet framgår inte att det är antaget av kommunfullmäktige utan endast av kommunstyrelsen. Vid 
protokollgranskning framgår att fullmäktige antagit reglementet.  
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interna kontrollsystemet inom sitt eget område och två gånger per år rapportera 

resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 

 Verksamhetschefen - ansvarar för att konkreta anvisningar utformas för en god 

intern kontroll inom en nämnds/styrelses område. Verksamhetschefen ska löpande 

rapportera till nämnden/styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. 

 Enhetschef - ska följa anvisningar om intern kontroll samt informera övriga anställda. 

Enhetschefen ska verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god 

intern kontroll och att brister rapporteras till närmast överordnad. 

Det finns en kommunövergripande mall för utformningen av nämndernas internkontrollplaner. 
Mallen godkändes av kommunstyrelsen den 5 september 2012. De interna kontrollplanerna 
ska enligt mallen inkludera information om vilken rutin eller system som berörs, vilket 
moment som ska genomföras för att hantera riskområdet, kontrollansvarig, hur omfattande 
kontrollen ska vara och hur ofta den ska genomföras samt vilken metod som ska tillämpas. 
Vid sammanträdet den 5 september 2012 godkändes även en ny process kring framtagandet 
av internkontrollplan. För att ta fram en internkontrollplan arbetar nämnderna med risk- och 
väsentlighetsanalyser. Enligt processen är det förvaltningen som sammanställer en 
bruttolista över risker för verksamheten som sedan värderas utifrån hur allvarliga 
konsekvenserna av risken bedöms vara samt sannolikheten för att risken realiseras. Vi har 
inom granskningen tagit del av kommunens Väsentlighet och riskbedömningsmatris som ger 
vägledning vid värdering av konsekvens och sannolikhet. Riskerna med högst riskvärde 
inkluderas i nämndens internkontrollplan. Därefter beslutar nämnden om vilka 
kontrollmoment som ska tillskrivas respektive risk.   

Under granskningen har det framkommit att det finns ett nätverk för internkontroll på 
kommunövergripande nivå där internkontrollansvariga från respektive nämnd deltar. 
Nätverket leds av kommunens internkontrollansvariga ekonom. I Årsredovisning 2020, 
fastställd av kommunfullmäktige den 11 maj 2021, framgår att nätverket arbetar för att 
implementera nya styrdokument med syfte att få nämnderna att arbeta på samma sätt med 
internkontroll.  

3.2. Nämndspecifikt arbete med intern kontroll  

Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns en samordnare för intern kontroll. 
Samordnaren ansvarar för att ta fram förslag till den årliga internkontrollplanen, skicka ut 
kontrollrapporter samt återrapportera utfallet av kontrollen till nämnden. Den nuvarande 
samordnaren är ny i rollen och fick ingen utbildning eller introduktion till internkontrollarbetet 
vid tillträde. Det finns inga rutiner eller processbeskrivningar över hur verksamheten arbetar 
med intern kontroll. För att på bästa sätt kunna jobba med internkontrollen utgick 
samordnaren från tidigare mallar, tjänsteskrivelser och samtal med kollegor. Samordnaren 
har inte haft tillgång till det kommunövergripande nätverket för internkontroll. Vid intervjuer 
framgår att samordnaren efterfrågat kontakt men inte inkluderats i nätverket.     

I tabellen nedan redovisas nämndens internkontrollplan för 2022. Vi har noterat att samma 
risker och kontrollmoment fanns i internkontrollplanen för 2021. Vid intervju anges att det inte 
genomförs ett förvaltningsövergripande arbete med att identifiera risker utan riskerna 
beslutas vid samtal mellan förvaltningschef och samordnare för intern kontroll. Förvaltningen 
sammanställer ingen bruttolista där nämndspecifika risker identifieras. Nämnden uppges inte 
vara involverad i riskarbetet och gör ingen prioritering av vilka risker som bör inkluderas i 
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internkontrollplanen. Nämnden beslutar inte om vilka kontrollmoment som ska inkluderas i 
planen. Det anges att riskerna följs upp en gång per år. 

Område Moment Leder till  Risk Metod Frekvens Ansvarig  

Kompetens-

försörjning  

Att riskanalyser 

genomförs och 
handlingsplaner 

upprättas.  

Bristande 
kompetens, ökande 
sjukfrånvaro, 
svårigheter att 
rekrytera, hög 
personal- 
omsättning 

3 Att årlig 
analys görs 
avseende 
personalläget 
samt att 
uppföljning 
görs av 
genomförda 
rekryteringar. 

1ggr/år  

 

FC 

Tillsyn inom 

PBL  

Uppföljning av 

tillsynsplan  

Att rättssäkerheten 
hotas och risken för 
olyckor ökar. 

4 Uppföljning 
av 
genomförd 
tillsyn 

1ggr/år  

 

Enheten  

Nämndbeslut 
förelägganden 

Att beslutade 
förelägganden 

och 

sanktionsavgifter/ 

viten verkställs  

Att förelägganden 
inte har den effekt 
som är tänkt i lagen 

4 Uppföljning 
av 
nämndbeslut. 

1ggr/år  
 

Enheterna 

Inköp/ 

upphandling  

Kontroll att inköp 

gjorts av behörig 
personal och i 

enlighet med 

rutiner  

Att köp görs utanför 
ramavtal och i strid 
med gällande lagar 
och rutiner 

3 Genomgång 
av inköp som 
gjorts över 
20 000 kr 
under året. 

1ggr/år  

 

Enheter/ 
Ekonomi 

 
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av kontrollrapporterna som enheterna fyller i vid 
uppföljning av den interna kontrollen för verksamhetsåret 2021. Vi har även tagit del av 
tjänsteskrivelsen Uppföljning internkontrollplan 2021. Av tjänsteskrivelsen framgår att två av 
fyra kontroller är godkända; Kompetensförsörjning och Nämndbeslut föreläggande. Två 
kontrollerna uppvisar brister och är därav inte godkända; tillsyn inom PBL och 
Inköp/upphandling. Kontrollen för Tillsyn inom PBL är inte godkänd på grund av bristande 
tillsynsarbete och uppföljning till följd av hög arbetsbelastning och personalbrist. 
Inköp/upphandlingskontrollen kunde inte godkännas vid nämndsammanträdet då underlaget 
för granskningen tillkommit granskarna sent. Vid intervju uppges dock att kontrollen nu 
återrapporterats till nämnd och godkänts då alla inköp genomförts i enlighet med rutiner och 
av behörig personal. Internkontrollrapporterna som återrapporterats till samordnaren 
förmedlar otillräcklig information.     

I Årsredovisning 2020 anges att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 
inkluderar sex kontroller varav fyra kontroller är godkända. Kontrollerna avser 
handläggningstid för bygglov, kunders missnöje med handläggningstider miljö, plan, trafik, 
och byggärenden, nämndbeslut förelägganden och kompetensförsörjning. Kontrollerna som 
ej godkändes av nämnden var tillsyn PBL och inköp/upphandling. Det redovisas inte varför 
kontrollerna är underkända, endast att de ska följas upp under kommande år.    



 

 

7 

3.2.1. Hanteringen av jävsproblematik  

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av Riktlinjer om muta, korruption och jäv för 
anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern, antagen av 
kommunfullmäktige den 20 september 2017, som syftar till att förtydliga gränsdragningen 
mellan otillbörliga och tillbörliga förmåner för medarbetare och förtroendevalda i Oxelösunds 
kommun. I kommunallagen och förvaltningslagen regleras jävsproblematiken som riktlinjerna 
utgår från. I riktlinjerna framgår att jäv förekommer om ärendets utgång kan förväntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för tjänstepersonen eller en närstående. Tjänsteperson 
kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna 
rubba förtroendet för dennes opartiskhet.  

I riktlinjerna framgår även:  

► Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget.  

► Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du 

självmant meddela detta, normalt till din chef.  

► Är du tveksam om jäv föreligger bör du ta upp frågan till diskussion.  

Vid intervjuer anges att jävsproblematiken är en kommunövergripande risk på grund av 
kommunens storlek. Sannolikheten att tjänstepersoner som arbetar och bor i kommunen har 
en relation till kommuninvånare som kontaktar kommunen är stor. Dock uppges det 
kontinuerligt vid intervjuer att jävsproblematiken sällan är aktuell då majoriteten av de som 
arbetar i förvaltningen bor utanför kommunen och därav inte har samma kontakt med 
kommuninvånarna. Det anges även att förvaltningen kan ta hjälp av Nyköpings kommun 
gällande hanteringen av ärenden, kontroller och inspektioner vid eventuella jävssituationer. 
Tjänstepersonerna har stort ansvar att själva identifiera och rapportera eventuella 
jävssituationer.  

3.3. Vår bedömning  

Vår bedömning är att det inte finns uppdaterade riktlinjer för nämndens internkontrollarbete. 
Vi har inte tagit del av dokumenterade rutiner och vid intervju anges att processen för 
internkontrollarbetet är otydlig. Det finns enligt uppgift ett kommunövergripande samarbete 
gällande internkontroll men samordnaren inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är inte 
involverad i arbetet. Detta bedömer vi vara en brist. 

Vi noterar att samma risker och kontrollmoment fastställs i internkontrollplanen för 2022 som 
för 2021, planen har inte uppdaterats eller justerats utifrån utfallet för 2021. Nämnden är inte 
involverad vid framtagandet av internkontrollplanen och fastställer inga kontrollmoment, vilket 
går emot bestämmelserna i internkontrollreglementet. Inom ramen för nämndens 
internkontrollarbete ska förvaltningen ta fram en bruttolista över verksamhetsspecifika risker. 
Detta har inte gjorts. Vår bedömning är vidare att det inte sker ett systematiskt arbete inom 
nämnden för att identifiera och hantera risker. 

Vid identifierade brister inom ramen för internkontrollarbetet, exempelvis när en kontroll 
underkänns, fastställs ingen åtgärdsplan för hur risken ska omhändertas. Det återrapporteras 
till nämnd och inkluderas i kommande års internkontrollplan. Även kontroller som godkänts 
inkluderas i kommande års interkontrollplan. Vi förstår värdet av att följa upp en risk 
ytterligare ett år för att säkerställa att den även framgent omhändertas men vill påpeka vikten 
av att kontinuerligt se över verksamheten för att identifiera nya risker som kan om de inträffar 
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leda till allvarliga konsekvenser för verksamheten. De kontrollrapporter som vi tagit del av är 
informationsfattiga vilket skapar en risk för att nämnden inte får tillräcklig information om 
riskerna inom verksamheten och hur dessa hanteras. Det framgår om kontrollen är godkänd 
eller inte men det ges ingen djupgående förståelse för hur verksamhetens följs upp och 
kontrolleras.    

I internkontrollreglementet anges att nämndernas interkontrollplaner ska följas upp två 
gånger per verksamhetsår men inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följs planen 
endast upp en gång per år. På grund av bristande kontroller och riskarbete inom nämnden 
bedömer vi vidare att nämnden inte minimerar risker för medvetna och omedvetna fel.  

4. Samhällsbyggnadsprocesser  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med myndighetsutövning och kundorienterad 
service. Nämndens ansvarsområden redovisas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan 2022–2024: 
 

 Detaljplanering  

 Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, 

mark- och rivningslov  

 Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och tobakslagstiftning   

 Naturvård  

 Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd  

 Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, ansvar för stomnät i plan och höjd och 

tillhandahåller geografisk information till allmänhet och intern verksamhet  

 Gator, gång- och cykelvägar samt parker och annan allmän platsmark. Kustbostäder 

AB svarar för förvaltning och drift   

Formellt förekommer inga enheter inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen men 
personalgruppen fördelas i informella grupperingar utifrån verksamhetsområde. För att 
underlätta beskrivningen av verksamheten har vi illustrerat förvaltningens informella 
organisering i ett organisationsschema nedan:     

 

Vid intervju framgår att förvaltningen består av ca 14 medarbetare och en förvaltningschef. 
Informellt är förvaltningen uppdelad i fyra verksamhetsområden. Inom respektive 
verksamhetsområde finns en samordnare som har utökat ansvar för verksamheten, 
samordnaren har dock inget personalansvar. Det finns ingen ledningsgrupp inom 
förvaltningen.  
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Inom ramen för granskningen fick EY i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att 
granska internkontrollarbetet inom tre processer/verksamhetsområden. Bygglovsprocessen, 
planprocessen och miljö- och hälsoskyddsprocessen valdes ut. Nedan redovisas 
granskningsresultatet per process.    

4.1. Bygglovsprocessen  

Bygglovenheten består av tre bygglovhandläggare som är relativt nya inom förvaltningen. 
Enligt uppgift är handläggarnas beläggning hög och det finns behov av fler kollegor. Enheten 
får en till kollega i vår men det uppges vara svårt att rekrytera bygglovshandläggare. På 
grund av den höga belastningen har enheten prioriterat inkommande bygglovsärenden 
framför utveckling av enhetens metoder och processer. Enheten har medvetet valt bort att 
lägga tid på att genomföra tillsyn. Prioriteringen gjordes i samråd mellan 
bygglovshandläggare och förvaltningschef. Det uppges även att nämnden blivit kontinuerligt 
uppdaterad om läget inom tillsynsarbetet.    

Vid hanteringen av bygglovsansökningar finns inga antagna styrdokument eller rutiner. Vid 
intervju anges hanteringen av ärenden detaljstyras av lagstiftningen vilket minskar behovet 
av rutiner och riktlinjer. En processbeskrivning uppges underlätta förståelsen för 
verksamheten vid nyrekryteringar men efterfrågas inte av handläggare med tidigare 
erfarenhet.   

Intervjuad bygglovhandläggare anger att det saknas en systematik i arbetet för att identifiera 
risker i verksamheten. Enheten ansvarar för internkontrollen ”tillsyn inom PBL”. Som ovan 
nämnts prioriterar inte verksamheten tillsynsärenden på grund av personalbrist och därav 
godkändes inte kontrollen för 2021 av nämnden. Utöver deltagandet i den formella 
internkontrollen genomförs inget omfattande riskarbete inom enheten.  

Interkollegial kvalitetssäkring av underlag förekommer inför beslut i bygglovsärenden, vilket 
innebär att båda handläggarna är involverade i samtliga ärenden för att på bästa sätt 
säkerställa att handläggningen genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vid enklare 
ärenden involveras den andra handläggaren först precis inför beslut. Om nämnden ska fatta 
beslut i bygglovsärenden går även förvaltningschefen igenom underlaget. Det finns ingen 
beslutad dokumenterad rutin för att kvalitetssäkringsförfarandet ska genomföras på ovan 
beskrivet vis.  

Enligt lagstiftningen ska ”nämnden handlägga ärenden om lov och förhandsbesked 
skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor 
från den dag ansökan kom in till nämnden, eller den senare dag då ytterligare underlag kom 
in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ”. Enhetens administratör tar ut 
viss statistik, exempelvis handläggningstider och antalet ansökningar, varje månad. Vi har 
tagit del av förvaltningens interna statistik för 2021. Under 2021 var det 94 procent av 
ärendena som handlades inom lagstadgad tid. Antalet ärenden som inkommer varje vecka 
kan variera mellan noll och ca tio ärenden. Nämnden får kontinuerlig information om 
handläggningstiderna vid sammanträden.   

4.2. Planprocessen  

Planenheten består av två planarkitekter. Vid intervju anges att medarbetarna har ytterligare 
arbetsuppgifter som att besvara remisser och strategiskt arbete på kommunövergripande 
nivå med koppling till planprocessen. Enheten har ett nära samarbete med bygglovenheten 
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samt kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. När medarbetarna inom planenheten 
började fanns vissa dokumenterade rutiner på plats gällande planprocessen som nu är 
uppdaterade.  

Intervjuad samordnare anger att det råder ett högt tryck inom planenheten och efterfrågan på 
detaljplaner är stor. Ärenden läggs i viss utsträckning på kö vilket har lett till ett behov att 
anlita en konsult som assisterar med att beta av kön. Det finns ingen tillgänglig statistik över 
hur lång planprocessen brukar vara men intervjupersons uppskattning är ca ett till två år.  

Vi har tagit del av enhetens interna rutin Hantering av detaljplaner i Oxelösund kommun som 
är utformad som en checklista över ärendehanteringen inom planprocessen. Rutinen utgår 
från vad som stipuleras i plan- och bygglagen. Vid framtagande av detaljplaner utgår arbetet 
enligt uppgift från den interna rutinen, lagstiftning samt beslutad översiktsplan. Vi har också 
tagit del av den interna rutinen Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas och 
även denna rutin är utformad som en checklista. Syftet med rutinen är att fastställa om 
detaljplanen kan leda till betydande miljöpåverkan. Om det fastställs att planen leder till 
betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Vid intervju anges att det inte finns en rutin för kvalitetssäkring av detaljplaner innan de 
antas. Dock sker viss kvalitetssäkring i form av interkollegial granskning. Vid beslutade steg i 
planprocessen, exempelvis vid planbesked och samråd ser annan kollega över underlaget 
för att säkerställa korrekthet. Länsstyrelsen yttrar sig även i alla steg inom planprocessen 
vilket även fungerar som en typ av kvalitetssäkring. Det finns även andra kvalitetssäkrande 
steg i processen, vilka är nödvändiga för att lagstiftningen ska följas, såsom samråd etc.  

Planenheten arbetar inte systematiskt med att identifiera risker i verksamheten. Enheten är 
inte involverad i det formella internkontrollarbetet då riskerna och kontrollerna i planen inte 
berör planprocessen. När medarbetarna identifierar risker i planprocessen uppger 
samordnaren att stöd kan sökas hos Boverket, som erbjuder vägledning. Vid behov 
uppdateras därefter interna riktlinjer och rutiner. Förbättringsarbete inom enheten bedrivs 
inte systematiskt utan sker löpande under arbetets gång.  

Det anges att nämnden har visst intresse i planprocessen men mer dialog efterfrågas. 
Medarbetarna vid enheten deltar vid sammanträden där planprojekt diskuteras och beslutas 
om.   

4.3. Miljö- och livsmedelskontroll  

Miljöenheten består av tre medarbetare som arbetar med tillsyn av livsmedel, naturvård och 
miljöskydd. Enhetens samordnare uppger att viss kontrollverksamhet under senare tid har 
behövt prioriteras bort på grund av överbelastning. Det finns en processbeskrivning och 
rutiner för tillsynsverksamheten inom livsmedel. Den togs fram efter kritik av länsstyrelsen. 
Processbeskrivning och rutiner finns inte för någon annan av enhetens processer. När 
medarbetare inom miljöenheten genomför inspektioner finns vissa riktlinjer, exempelvis att 
personlarm alltid ska medtas och att när en medarbetare bedömer att det finns en risk vid 
genomförande av en inspektion bör alltid ytterligare en kollega följa med. Vidare ska 
inspektioner av fartyg som ligger i hamn alltid genomföras av två personer. Detta sker dock 
inte alltid. Rutinerna enligt ovan finns inte dokumenterade utan fungerar mer som praxis i 
arbetet vad gäller säkerhet. 
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Internkontrollarbetet inom miljöenheten fokuserar framför allt på de informella processerna 
som ligger utanför det formaliserade internkontrollarbetet. Den formella internkontrollen 
består av medverkan vid uppföljning av kontroller som genomförs en gång per år. 
Samordnaren vid enheten deltar inte vid framtagandet av internkontrollplanen eller vid det 
förvaltningsövergripande riskarbetet.  

Det finns inga fastställda rutiner för det informella internkontrollarbetet inom miljöenheten. 
Samordnaren uppger att risker främst hanteras löpande i verksamheten. Vid identifiering av 
en risk dokumenteras den i ett gemensamt riskdokument som omhändertas några gånger 
per verksamhetsår, exempelvis vid revideringar av rutiner och styrdokument samt 
framtagandet av nästkommande års tillsynsplan. Nämnden beslutar årligen om tillsynsplaner 
som beskriver hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls. Mindre risker eller 
oklarheter som identifieras löpande inom verksamheten tas upp vid enhetens veckomöten. 
Alla medarbetare har möjlighet att ta upp funderingar eller frågor vid mötet genom att fylla på 
dagordningen. Vid mötet går medarbetarna tillsammans igenom dagordningen och beslutar 
hur risker/oklarheter ska hanteras och vem som ansvarar för att åtgärd vidtas. Under mötet 
förs protokoll som sedan följs upp vid nästa veckomöte för att säkerställa att alla risker 
omhändertagits. Vid veckomötena deltar medarbetarna inom enheten och vid behov 
administratör och förvaltningschef.  

Viss kvalitetssäkring förekommer i form av att medarbetarna ser över varandras arbete. 
Detta sker dock på eget initiativ och är inte ett beslutat arbetssätt. Enheten har efterfrågat 
ytterligare kvalitetssäkring av beslut och mallar för att säkerställa följsamhet till lagstiftningen. 
Juristkompetens som emellanåt behövs finns inte tillgänglig internt i kommunen utan måste 
köpas in.  

4.4. Vår bedömning  

Under granskningen har vi genomgående noterat en avsaknad av rutiner, riktlinjer och 
processbeskrivningar. Eftersom förvaltningen är relativt liten upplevs det inte som ett stort 
problem i den dagliga verksamheten men blir problematiskt vid personalomsättning då 
kunskapen inte finns bevarad i verksamheten. Vi konstaterar således att det institutionella 
minnet är svagt i förvaltningens verksamheter. Det finns inga rutiner eller riktlinjer inom 
förvaltningen som fastställer vilken typ av kvalitetssäkring som ska genomföras inom olika 
typer av ärenden eller processer. Vi noterar att det förekommer interkollegial kvalitetssäkring 
emellanåt, men att ökat stöd för kvalitetssäkring av underlag efterfrågas.  

På grund av överbelastning har vissa delar av nämndens ansvarsområden bortprioriterats. 
Bygglovsenheten genomför exempelvis inga tillsynsärenden och miljöenheten har även 
behövt prioritera bort delar av det ansvar den har. Överbelastningen påverkar även 
möjligheterna för förvaltningens enheter att arbeta med verksamhetsutveckling.  

I miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 anges att 
”Förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar och checklistor” ska pågå 
kontinuerligt för att möjliggöra en förenklad och mer effektiv handläggning. Det förekommer 
inget systematiskt eller formellt utvecklingsarbete vid någon av de granskade 
verksamheterna.  

Inom bygglovsenheten och planenheten genomförs inget arbete med att identifiera risker. 
Miljöenheten arbetar på ett mer strukturerat sätt vid riskhantering. Riskerna dokumenteras 
och fördelas ut på specifika medarbetare för att säkerställa hantering. Intervjupersonerna 
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inom enheterna är inte involverade i det formella internkontrollarbetet utöver att de ansvarar 
för att fylla i kontrollrapporterna som sedan utgör uppföljningen till nämnd. Vi bedömer det 
vara en brist att inom fler av de granskade processerna förekommer inget systematiserat sätt 
att identifiera, analysera och hantera risker. Detsamma gäller i nämnden som helhet, där det 
formella internkontrollarbetet utifrån vårt perspektiv förefaller vara eftersatt och ej 
ändamålsenligt. Denna bedömning baserar vi på det faktum att det inte genomförts några 
riskkartläggningar, -värderingar och -analyser under det senaste året. De kontroller som 
genomförts rapporteras inte heller på ett ändamålsenligt sätt till nämnden.  

Sammanfattningsvis bedömer vi att nämndens arbete med intern kontroll inom ramen för 
granskade processer och för nämndens verksamhetsområde som helhet uppvisar 
omfattande brister och är ej ändamålsenligt. Nämnden har ett omfattande behov av att stärka 
den interna kontrollen i samtliga delar av verksamheten.  

5. Svar på revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att belysa och bedöma huruvida miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att verksamheten hanteras med en tillräcklig 
intern kontroll. Nedan redovisas kortfattade svar på respektive revisionsfråga. 

Fråga Svar 

Finns ändamålsenliga och 
uppdaterade riktlinjer för 
nämndens internkontrollarbete 

samt verksamhetens 
huvudprocesser? 

Nej. Vår bedömning är att det inte f inns uppdaterade riktlinjer för 
nämndens internkontrollarbete. Vi har inte tagit del av 
dokumenterade rutiner och vi instämmer med intervjupersoners 

uttalande om att processen för internkontrollarbetet är otydligt. 
Under granskningen har vi genomgående noterat en avsaknad 

av rutiner, riktlinjer och processbeskrivningar inom förvaltningen.  

Identif ieras och hanteras risker 
på ett systematiskt sätt? 

Nej. Vi noterar att samma risker och kontrollmoment fastställs i 
internkontrollplanen för 2022 som för 2021, planen har inte 
uppdaterats eller justerats utif rån utfallet för 2021. Inom ramen 

för nämndens internkontrollarbete ska förvaltningen ta f ram en 
bruttolista över verksamhetsspecif ika risker. Detta har inte 
gjorts. Vår bedömning är vidare att det inte sker ett systematiskt 

arbete inom nämnden för att identif iera och hantera risker.  

Inom f lera av de granskade processerna förekommer inget 

systematiserat sätt att identif iera, analysera och hantera risker.  

Säkerställer nämnden att 
tillräckliga kontroller sker för att 
minimera risker för medvetna 

och omedvetna fel? 

Nej. Det har inte genomförts några riskkartläggningar, -
värderingar och -analyser under det senaste året. Det är tydligt 
för oss att nämnden inte är lika involverad i arbetet med 

interkontroll som anges i internkontrollreglemente. Nämnden är 
inte involverad vid f ramtagandet av internkontrollplanen och 
fastställer inga kontrollmoment, vilket går emot bestämmelserna 

i internkontrollreglementet. 

Sker en tillräcklig uppföljning 
av processers genomförande 

och hanteras avvikelser på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Nej. Enligt internkontrollreglemente ska internkontrollplanen 
följas upp två gånger per år, inom nämnden sker endast 

uppföljning en gång per år. Uppföljning av internkontroll sker 
genom sammanställning av internkontrollrapporter som sedan 
återrapporteras till nämnd genom tjänsteskrivelse. Informationen 
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som nämnden får ta del av är kortfattad och ger ingen insyn i 
verksamheten. Vid avvikelser antas ingen handlingsplan eller 

andra åtgärder för att hantera situationen. Risken inkluderas i 
kommande års internkontrollplan om kontrollen ej godkänns. 

Hanteringen säkerställer inte en ändamålsenlig internkontroll.   

 

Oxelösund 2022-03-23 

 

 

Anders More   Sara Jansson  
EY    EY   
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Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjupersoner:  
 

 Förvaltningsassistent  

 Planarkitekt  

 Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 Bygglovshandläggare 

 Förvaltningschef   

 
 

 
Dokumentation:  
 

 Tjänsteskrivelsen Uppföljning internkontrollplan 2021, 2021-12-01  

 Interna kontrollrapporter för 2021  

 Årsredovisning 2020, 2021-05-11 

 Urval av protokoll från miljöenhetens veckomöten  

 Behovsutredning 2022–2024  

 Internt riskdokument för miljöenheten  

 Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022–2024  

 Interna rutiner, planer och riktlinjer för livsmedelsverksamhetsområdet inom miljöenheten 

 Hantering av detaljplaner i Oxelösund kommun   

 Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas  

 Riktlinjer om muta, korruption och jäv för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds 

kommunkoncern, 2017-09-20  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

15 

Bilaga 2. COSO modellen 

Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en 
process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge 
rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier:  

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten  

 Tillförlitlig finansiell rapportering  

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler  

För att förbättra den interna styrningen och internkontrollen har fem centrala komponenter 
identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra framgår av figuren.  

Kontrollmiljön  

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 
medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 
målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 

 

Riskvärdering  

Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 
värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika 
nivåer som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av 
relevanta risker för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska 
hanteras. Eftersom ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och 
verksamhetsmässiga villkor kommer att förändras, behövs mekanismer för att identifiera och 
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hantera de särskilda risker som är förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid 
dokumenteras i syfte att förtydliga systematiken i internkontrollarbetet.  

Kontrollaktiviteter  

Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens 
direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera 
risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela 
organisationen, på alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika 
slag såsom godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av 
verksamhetens resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och 
uppgifter.  

Information och kommunikation  

Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Informationssystem genererar 
rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 
regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten. De anställda måste 
förstå sin egen roll i det interna styr- och kontrollsystemet samt hur enskilda aktiviteter 
påverkar andras arbete. De måste ha en kanal för att kommunicera betydelsefull information 
uppåt.   

Uppföljning och utvärdering  

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande 
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 
dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens 
gång.    

Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 
sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr- 
och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 
grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 
kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 
organisationen. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänna den första delårsuppföljning av intern kontrollplan 2022.

Godkänna föreslagna åtgärder och att Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen-
återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp
2 gång per år enligt fastställt internkontrollsreglemente. Uppföljningen har nu genomförts
och avser perioden 2021-11-01 till och med 2022-04-30.

Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller är godkända:

1. Kompetensförsörjning

3. Nämndbeslut förelägganden

Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller har brister och är inte godkända:

2. Tillsyn inom PBL

4. Inköp/upphandling

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Kompetensförsörjning. Analys av personalläget görs kontinuerligt och rapporteras i
uppföljningarna, tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Cirka 1-2 månader efter
att en medarbetare påbörjat sin anställning genomförs ett uppföljningssamtal. Där
kompetensbrist uppstår används konsultstöd som komplement.

Nämndbeslut förelägganden. Miljöenhetens beslutade ärenden med sanktion, viten och
förelägganden har verkställts. Bygglovenhetens beslutade förelägganden, sanktionsavgifter
och viten har verkställts.

Tillsyn inom PBL. Tillsynsarbetet och tillhörande uppföljning har inte utförts enligt plan på
grund av hög arbetsbelastning och personalbrist inom bygglovenheten. Tillsynsplan är
under pågående revidering och uppdatering.
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Inköp/upphandling. Underlaget lämnades till ekonomiavdelningen 2022-05-25.
Ekonomiavdelningen har meddelat att granskningen kommer att ske under september
2022. Uppföljningen till nämnden kommer att återkopplas i anslutning till samma period.

Nya arbetsmetoder som svarar upp mot revisorernas rekommendation för
omhändertagandet av avvikelserna enligt ovan, arbetas fram under hösten 2022. Mer
utförlig information om detta presenteras i aktuellt nämndärende som berör yttrandet över
revisionsrapport för miljö-och samhällsbyggnadsnämndens internkontroll.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2022

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Handläggare MSF (för kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2022

Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens Ansvarig

1 Kompetensförsörjning Att riskanalyser
genomförs och
handlingsplaner
upprättas.

Bristande kompetens,
ökande sjukfrånvaro,
svårigheter att rekrytera,
hög personalomsättning

3 Att delårsanalys görs
avseende personalläget
samt att uppföljning görs
av genomförda
rekryteringar.

2 ggr/år FC

2 Tillsyn inom PBL Uppföljning av
tillsynsplan

Att rättssäkerheten hotas
och risken för olyckor ökar.

4 Uppföljning av genomförd
tillsyn

2 ggr/år Enheten

3 Nämndbeslut
förelägganden

Att beslutade
förelägganden och
sanktionsavgifter/viten
verkställs

Att förelägganden inte har
den effekt som är tänkt i
lagen

4 Uppföljning av
nämndbeslut.

2 ggr/år Enheterna

4 Inköp/upphandling Kontroll att inköp gjorts
av behörig personal och
i enlighet med rutiner

Att köp görs utanför
ramavtal och i strid med
gällande lagar och rutiner

3 Genomgång av inköp som
gjorts över 20 000 kr under
delåret och kontrollera att
de gjorts enligt rutiner och
av rätt person. Undantaget
Kustbostäder, Oxelö
Energi, NCC Roads.

2 ggr/år Enheter/Ekonomi
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Dennis Gustafsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Reviderad internkontrollplan 2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa revideringen av
internkontrollplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022.

2. Sammanfattning
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och på en rimlig
nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6
kap 6 §).

Förslaget är att revidera tidigare fastställd kontrollplan för 2022. Revideringen avser
endast att varje kontrollmoment ska följas upp 2 gånger per år istället för 1 gång per år
som tidigare. Därmed uppfyller nämnden fastställt internkontrollsreglemente vad gäller
kravet på 2 uppföljningar per år.

Framledes kommer förvaltningen att ta fram kontrollpunkter baserat på riskanalys där
nämnden involveras genom en workshop. Mer utförlig information om detta presenteras i
aktuellt nämndärende som berör yttrandet över revisionsrapport för miljö-och
samhällsbyggnadsnämndens internkontroll.

Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan MSN för år 2022 reviderad

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Handläggare MSF (för kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Revisorerna (för kännedom)



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2022

Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens Ansvarig

1 Kompetensförsörjning Att riskanalyser
genomförs och
handlingsplaner
upprättas.

Bristande kompetens,
ökande sjukfrånvaro,
svårigheter att rekrytera,
hög personalomsättning

3 Att delårsanalys görs
avseende personalläget
samt att uppföljning görs
av genomförda
rekryteringar.

2 ggr/år FC

2 Tillsyn inom PBL Uppföljning av
tillsynsplan

Att rättssäkerheten hotas
och risken för olyckor ökar.

4 Uppföljning av genomförd
tillsyn

2 ggr/år Enheten

3 Nämndbeslut
förelägganden

Att beslutade
förelägganden och
sanktionsavgifter/viten
verkställs

Att förelägganden inte har
den effekt som är tänkt i
lagen

4 Uppföljning av
nämndbeslut.

2 ggr/år Enheterna

4 Inköp/upphandling Kontroll att inköp gjorts
av behörig personal och
i enlighet med rutiner

Att köp görs utanför
ramavtal och i strid med
gällande lagar och rutiner

3 Genomgång av inköp som
gjorts över 20 000 kr under
delåret och kontrollera att
de gjorts enligt rutiner och
av rätt person. Undantaget
Kustbostäder, Oxelö
Energi, NCC Roads.

2 ggr/år Enheter/Ekonomi
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av delegations- och verkställdighetsordning 2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänner förslaget till delegations- och verkställighetsordning

2. Sammanfattning

Delegations- och verkställighetsordningen är ett dokument som regelbundet ses
över och revideras och så har nu skett. Förändringarna som föreslås gäller
tobakslagen där nämnden föreslås begränsa delegationen samt inom
Trafikförordningen där en ny delegat införs, kommunvägledare.

Ändringarna omfattar:

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare

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

Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive
partihandlare

MHI FCH

Beslut om varning MHI FCH
Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el.
påfyllningsbehållare

FCH MHI

Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror FCH MHI

Beslut om särskilt parkeringstillstånd. KVL PGP/FCH

Grön text = ny text
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Datum

2022-06-03 MSN.2022.9

Röd text = Utgår ska tas bort.

Vissa förtydliganden och anpassningar har gjort. Vidare så införs att beslut om
avslag, återkallelse av tillstånd, försäljningsförbud samt varningar fattas av nämnd.

Kommunvägledare inom kommunstyrelseförvaltningen förslås få delegation att
utfärda särskilda parkeringstillstånd. Detta för att Kommuncenter ska kunna utfärda
särskilda parkeringstillstånd för handikapparkering.

Beslutsunderlag
Delegations- och verkställighetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nils Erik Selin Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

Ska alltid anges.
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1. Om delegation i allmänhet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenfår uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenbeslutanderätten 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 bedöm-
ningar, 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
samhällsbyggnadsnämndenoch 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 myndighetsutövningmot 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).



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 samhällsbyggnadsnämndensnästkommande sammanträde Av anmälan ska
följande framgå:
- beslutsfattare,
- beslutsdatum,
- hänvisning till den punkt i delegationsordningenbeslutet 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 samhällsbyggnadsnämndenenligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenoch till den delegat som delegerat beslutanderätten.

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



7. Förkortningar

A. Delegater:
FCH Förvaltningschef, Miljö- och samhällssbyggnadsförvaltningen

BLH Bygglovhandläggare

DSO Dataskyddsombud

HL Handläggare

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör

PLH Planhandläggare

GGP Gatuingenjör Gata Park

PGP Projektledare Gata Park

GDPRS GDPR samordnare

MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensordförande

MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensvice ordförande

KVL Kommunvägledare,Kommunstyrelseförvaltningen

B. Lagar och förordningar

AF Avfallsförordningen (2020:614)

AL Arkivlag (SFS 1990:782)

ANL Anläggningslagen (SFS 1973:1149)

BFS Boverkets författningssamling

BBR Boverkets byggregler

EKS Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder)



FAOKL 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)

FOO Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252)

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

KL Kommunallagen (SFS 1991:900)

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

LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985)

LF Livsmedelsförordningen(2006:813)

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129)

LFAB 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 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

MTF 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)
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 samhälls-
byggnadsnämnden

FCH V

Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget FCH V Får vidaredelegeras

Ombud

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar

FCH MSNO D KL 6 kap 6 §



av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen

Brådskande ärenden

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

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

Yttranden

A.10 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet
ej delegerats till annan

FCH D Gäller ej ärenden av
principiell betydelse

Representation och uppvaktningar Kommunens
Personalhandbok

500 - 4 000kr FCH MSNO V

4 001 - 8 000kr MSNO MSNOV V

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

Ekonomi

Fördelning av tilldelade investeringsmedel

A11 < 500 000 FCH V

A.12 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa FCH D

Taxor och avgifter



8. 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.

A.13 Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av
kommunfullmäktiges fastställd taxa

GGP PGP
FCH

D

A.14 Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa

GGP PGP
FCH

D

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 MNSO MSNOV V

Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda FCH GCH V

Övrigt

A.16 Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som
halkbekämpning på det kommunala vägnätet

GGP PGP
FCH

D



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).
 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.
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning)
9. Bygglovsärenden

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

B Bygglovsärenden

B.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§
PBL i följande ärenden:

BLH FCH D

a. Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan,
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.

b. Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk
eller industri.

c. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad.
d. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation

eller därmed jämförliga byggnader.

e. Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver

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



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

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

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

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 §§

B.2 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

BLH FCH D PBL 9 kap 10 §



annan författning.

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V 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§§

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 Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.13 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i
startbeskedet

 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.

BLH FCH D PBL 10 kap
23-24 §§

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

 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.

HL BLH/FCH D PBL 10 kap 3 §

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 PBL 10 kap 27 §
och 11 kap 8 §



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 PBL 10 kap
34-37 §§

B.18 Beslut att lämna klagomål utan åtgärd. BLH FCH D PBL 11 kap 5 §

B.19 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL. BLH FCH D PBL 11 kap 7 §

B.20 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde
enligt 11 kap. 9 § PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 9 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.21 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.22 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.23 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite

BLH FCH D PBL 11 kap
30-32 §§



B.24 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.25 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.26 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i
11 kap 34 § PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 34 §

B.27 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11
och 11 kap 35 §§ PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 35 §

B.28 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 enligt 11 kap 19, 21 eller
22 §§ PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 39 §

B.29 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens
plan- och bygglovtaxa.

BLH FCH D PBL 12 kap
8-11 §§ och

kommunens plan-
och bygglovtaxa

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.30 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. BLH FCH D PBF 8 kap 8 § och
5 kap 9 §

B.31 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



10. Planärenden

andra motordrivna
anordningar, H

B.32 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem.

BLH FCH D PBF 5 kap
1-7 §§ samt
PBL 11 kap

19-20 §§

B.33 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.34 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.35 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 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.36 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. BLH FCH D LBF 2§ samt PBL 9
kap 4-4c§§

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

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

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

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 §



11. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Alla förelägganden förenade med viten ska behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenoch inte genom delegation.

Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta

 att bifalla eller avslå en ansökan,
 att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantagmed 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

 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarnavid 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.

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 PLH D FBL, AL och LL

C.11 Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen. Samman-
kallande

D MSN reglemente



12. Ärenden enligt miljöbalken

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

D Miljöbalkens område

D.1 Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB

D.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

MHI FCH D 2 kap 2-9 §,
26 kap MB

D.2 Miljökonsekvensbeskrivningaroch annat beslutsunderlag 6 kap MB

D.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning.

MHI FCH D 6 kap MB

D.2.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan.

MHI FCH D 6 kap MB

D.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller ärende.

MHI FCH D 6 kap MB

D.3 Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB

D.3.1 Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna. MHI/BLH FCH D 7 kap 18 § MB

D.3.2 Besluta i ärende om dispens från föreskrift som kommunen meddelat för
naturreservat eller biotopskyddsområde.

MHI FCH D 7 kap 7 § MB
7 kap 11 § MB



D.3.3 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

D.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB.

MHI samt BHL i
strandskydds-

ärenden

FCH D 7 kap MB
2 kap 9 § MTF

D.3.5 Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende. MHI FCH D 23 § FOO

D.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB

D.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse vid prövning av ansökan om miljöfarlig
verksamhet.

MHI FCH D 19 kap 4 § MB
9 § FMH

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

MHI FCH D 22 § och 26 § FMH

D.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett.

MHI FCH D 13 § första stycket 1
FMH

D.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

MHI FCH D 13 § andra stycket 2
FMH

D.4.6 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.4.7 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.4.8 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som
kräver tillstånd.

MHI FCH D 13 § andra stycket
FMB

D.4.9 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 Lagrum och/eller
kommentar

D.4.11 Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

MHI FCH D 17 § FMH

D.4.12 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 LFHM

D.4.13 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 37 § FMH
LFHM

D.4.14 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet
enligt 38 § FMH.

MHI FCH D 38 § FMH

D.4.15 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan MHI FCH D 39 § FMH



eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

LFHM

D.4.16 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 9 kap 15 § MB

D.4.17 Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. MHI FCH D 40 § första stycket
punkt 3 FMH +
LFHM

D.4.18 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.4.19 Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI FCH D 9 kap MB

D.4.20 Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med
tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI FCH D 9 kap MB

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.4.21 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala före-
skrifter att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att risk
för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

FCH MHI D LFHM

D.5 Förorenade områden 10 kap MB

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 10 kap 14 § MB 18-



21 §§ 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 mark-
avvattning.

MHI FCH D 11 kap 9 a-b och 13
§§ MB
21 § FVV

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.7 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB

D.7.1 Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB MHI FCH D 12 kap 6 § MB



D.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB

D.8.1 Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark.

MHI FCH D 14 kap 9 § 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 anläggnings-
arbeten, 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 NFS 2017:5

D.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

MHI FCH D 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. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206)
om viten

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.8.8 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar.

MHI FCH D 18 § förordningen
(2007:19) om PCB

D.8.9 Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera. MHI FCH D

D.8.0 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.

MHI FCH D 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

D.8.11 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med till-
hörande 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 15 kap 17 § MB

D.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

MHI FCH D



D.9.3 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

D.9.4 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall.

MHI FCH D 5 kap 15 § AF

D.9.5 Besluta om tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om
avfallshanteringen.

MHI FCH D Lokala renhållnings-
föreskrifter

D.9.6 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 5 kap AF

D.10 Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB

D.10.1 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden
ansvarar för.

MHI samt BHL i
strandskydds-

ärenden

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
strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 13 § MB

D.10.3 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

MHI samt BHL i
strandskydds-

FCH D 26 kap 15 § MB



inskrivningsregistret. ärenden

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
strandskydds-

ärenden

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
strandskydds-

ärenden

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

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.10.7 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
strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 22 § MB

D.10.8 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan under-
sökning.

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

FCH MHI samt
BHL i

strandskydds
-ärenden

D 26 kap 22 § tredje
stycket MB



13. Ärenden enligt livsmedelslagen

Nedan följer miljö- och samhällsbyggnadsnämndensdelegering av beslutsbefogenheterenligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 §§
kommunallagen (2017:725).

D.10.10 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

MHI samt BHL i
strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 26 § MB

D.10.11 Beslut om rä else/ändring av beslut som delegaten fa at enligt de
förutsä ningar som anges i 36–39 §§ FL

MHI FCH D 36–39 §§ FL

D.11 Miljösanktionsavgifter 30 kap MB

D.11.1 Besluta om miljösanktionsavgift. FCH D 30 kap MB

D.12 Övrigt - Avgifter

D.12.1 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.

FCH D

D.12.2 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

MHI FCH D

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. MHI FCH D



Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina beslutsbefogenhetertill 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 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

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

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

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

Åtgärderna från de behörigamyndigheternas sida och sanktioner

E.1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art
138 2 c

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

FCH D (EU) 2017/625 Art
138 2 d

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

E.1.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens MHI FCH D (EU) 2017/625 Art
138 2 e



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 D (EU) 2017/625 Art
138 2 g

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 FCH D (EU) 2017/625 Art
138 2 h

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.

FCH MHI D 8 § LF

E.3 Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)

E.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om
årlig kontrollavgift

MHI FCH D 17§ FAOKL
Kommunens taxa

E.3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften FCH D 18 § FAOKL
Kommunens taxa



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

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 8 § FAOKL

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 9 § FAOKL

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 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 18 § FAOKL

E.3.7 Besluta om avgift för registrering. MHI FCH D 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 12 § Förordning
2006:812

E.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)

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 FCH D 23 § LFAB



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

E.5.2 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 25 § LFAB

E.5.3 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

MHI FCH 27 § LFAB

E.5.4 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 30 a – 30 e §§ LFAB

E.5.5 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI FCH 33 § LFAB

E.6 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter

E.6.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift

MHI FCH D 3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

E.6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. FCH D 11 § FAOKF
Kommunens taxa

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 FCH D 12 § 1 st FAOKF



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 FCH D (EU) 2017/625 art
79.2 c

12 § 2 st FAOKF

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

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.

FCH D 13 a § FAOKF

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.

MHI FCH D 12 § LIVSFS 2017:2

E.8 Vissa övriga ärenden

E.8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra
åtgärder i bostäder.

MHI FCH D

E.8.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning.

MHI FCH D

E.8.3 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter.

MHI FCH D

E.8.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse.

MHI FCH D



14. Ärende enligt tobakslagen

E.8.5 Avge yttrande till myndighet enligt Alkohollagen. MHI FCH D 8 kap 15,17 §§
Alkohollag

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

F Tobakslag Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

F.1 Beslut om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen. MHI FCH D 7 kap 9 § tobakslagen

F.2 Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive
partihandlare

MHI FCH D 5 kap 1 §

F.3 Beslut om varning MHI FCH D 7 kap 11 §

F.4 Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el.
påfyllningsbehållare

FCH MHI D 7 kap 13 §

F.5 Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror FCH MHI D 7 kap 10 §



15. Ärende enligt smittskyddslagen

16. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds
kommun

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

G Smittskyddslagen

G.1 Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med
tillhörande förordningar och föreskrifter.

FCH efter
samråd med

MSNO

D 1 kap 10 § SL

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

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



17. 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-
sökningar och andra åtgärder.

MHI FCH D 31 8 kap12 § SSL

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 Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

I.5 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde

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

b. i övrigt

MHI FCH D 32 § SSL
16 § SSF

8 och 13 § SSMFS
2012:5

8 kap 1-2 §§ SSL,
5 kap 8 § SSF

10, 19 §§ SSMFS
2012:5



18. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning

19. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa

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.

PGP 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.

PGP FCH D 12 § LGS

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.

PGP FCH D 6,7 §§ LGS

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

K Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa

K.1 Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transport- FCH D 4 § LSI



20. Ärenden enligt trafikförordningenmed flera

medel, bagage och annat gods samt djur.

K.2 Låta undersöka fartyg i hamn. MHI FCH D 23 § LSI

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 D 22, 23 §§ LSI

K.4 Utfärdande av intyg. MHI FCH D 24 § LSI

K.5 Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors
hälsa.

MHI
FCH

FCH
MHI

D 17 § LSI

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

L Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera

L.1 Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark
och allmän plats.

GGP PGP/FCH D 10 kap 1 § TrF

L.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter. GGP PGP/FCH D 10 kap 3 § TrF

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

L.3 Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter. GGP PGP/FCH D 13 kap 3 § TrF



21. Ärenden enligt GDPR

L.4 Beslut om särskilt parkeringstillstånd. KVL PGP/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.

GGP PGP/FCH D 13 kap 3 § TrF

L.6 Besluta om flyttning av fordon. GGP PGP/FCH D LFF (1982:129)
FFF förordning
(1982:198)

L.7 Besluta om förordnande av parkeringsvakter. GGP PGP/FCH D Lkp (1987:24) § 6

L.8 Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark. GGP PGP/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.

GGP PGP/FCH D Regler för TA-plan

L.10 Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark GGP PGP/FCH D

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum
och/eller
kommentar

M.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

FCH GDPRS D GDPR artikel
12 punkt 5

M.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

FCH D GDPR artikel
12 punkt 5



22. Ärenden enligt alkohollagen

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 DSO V GDPR artikel
33

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum
och/eller
kommentar

N

N.1 Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl FCH MHI D 9 kap 19 §

N.2 Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av
folköl

MHI FCH D 9 kap 19 §

N.3 Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle FCH MHI D 3 kap 10 §

N.4 Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn MHI FCH D 9 kap 9 §



N.5 Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak… FCH MHI D AL.Lag om
tobak
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Fråga om vassröjning i Femöre naturreservat, viken Simpan

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänner förvaltningens redogörelse

.

2. Sammanfattning

I en skrivelse till nämnden framför XXX kritik mot förvaltningens agerande
angående vassröjning i en vik (Simpan) vid Ljungholmen på Femöre.

Förvaltningen fick en förfrågan från OXSS om att ta bort delar av förra årets döda vass i
viken och bedömningen gjordes att detta var tillåtet under vissa förutsättningar.

För att inte påverka naturvärdena negativ fick OXSS endast ta bort förra årets döda vass
över vattenytan (isen) och åtgärden skulle utföras före 1 april för att inte störa häckande
fåglar. Detta är vedertagna försiktighetsmått som används av tex Länsstyrelsen gällande
vassbortagning. 

En sådan vassröjning har ingen påverkan på den nya vassen som kommer upp i år. Endast
ett mindre område död vass har tagits ner, största delen av vassorådet står orört. 

I likande ärenden har fågelföreningen Tärnan angett att de fåglar som häckar i vassen
byter boplats och således finner nya boplatser i den vass som finns kvar.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rådfrågade även en sakkunnig ekolog då vi hade
ett pågående restaureringsprojekt i Simpan för att förbättra livsmiljön i den grunda viken.
Svar var att det inte har negativ påverkan på projektet samt att dispens eller tillstånd inte
krävs för så små mängder vass. 

Tilläggas kan att en vassröjning inte är förbjudet enlig reservatföreskrifterna samt att
markägaren, kommunstyrelsen, har godkänt åtgärden. Den nedfallna tallen som ligger kvar
i vassen kommer att ha en positiv inverkan för livsmiljön i viken
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Datum

2022-06-07 MSN.2022.21

Beslutsunderlag
Fråga angående vassröjning…..

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:

XXX.



Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund

Angående vassröjning i naturreservat, viken Simpan, Oxelösunds kommun.

Hej.

Den 4 maj skrev jag till Länsstyrelsen i Södermanland:
”Hej. Jag har fritidsbostad i form av skärgårdsboende på Ljungholmen i Oxelösund. Här finns havsviken
Simpan med stort vassområde längst in i viken. Den del av vassen som vetter mot land (mot väst och
nordväst) övergår i Östersvikens båthamn. Vassen utgör helt klart ett viktigt område för djurlivet, speciellt
fågellivet, särskilt nu under våren; det har högt skyddsvärde och ligger till större delen i naturreservat. Så vitt
jag förstår har Oxelösunds kommun nu mejat ner vassen i en mycket stor och bred gata från OXSS och ut
mot öppna havet. Anledningen är för mig inte helt klar men det har sagts mig att man vill ha "utsikt" i
samband med segeltävling för segeljollar i början av juni. Om så är fallet inställer sig många frågor om hur
man har tänkt, resonerat, motiverat och beslutat. Jag har mejlat Naturskyddsföreningen men inte fått något
svar. Är det här något som Länsstyrelsen känner till? Vore för mig mycket värdefullt att få ta del av
Länsstyrelsens bedömning. Mvh ”

Den 10 maj fick jag svar av Magdalena Nilsson på Länsstyrelsen:
”Hej Gunnar och tack för ditt mail! Jag har gjort en sökning i länsstyrelsens ärendesystem men hittar inget
ärende gällande vassklippning för aktuell plats. Utifrån dina uppgifter nedan så tolkar jag det dock som att
åtgärden skett inom naturreservatet. Detta innebär att det är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är
tillsyns- och prövningsmyndighet så jag skickar ditt mail vidare till miljökontoret så kan de återkomma till dig.
Mvh Magdalena Nilsson Naturskyddshandläggare.”

Den 12 maj kom svar från Anneli Alfredsson:

”Hej Gunnar! Tack för ditt mejl gällande vassen i viken Simpan! Vi fick en förfrågan från OXSS om att få ta
bort vass inom ett utpekat område i Simpan. För att inte påverka naturvärdena negativ fick de endast ta bort
gammal vass över vattenytan (isen) och åtgärden skulle utföras innan 1 april för att inte störa häckande
fåglar. Då jag inte själv är ekolog tog jag hjälp av en sakkunnig som bekräftade att åtgärden inte skulle ha en
negativ påverkan på naturmiljön. Jag är tacksam för dina observationer, det viktigt för oss att få information
från allmänheten då allt inte alltid går rätt till. I detta fall hade dock OXSS tillåtelse att ta ner vassen enligt
ovan försiktighetsmått. Jag önskar en fortsatt fin vecka! Dnr: NAT.2022.243 Ärende: Fråga angående
ingrepp på miljön i naturreservat i Oxelösund. Mvh Anneli Alfredsson, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.”

Femöre Naturreservat är ett kommunalt naturreservat bildat år 2006. I kommunens
broschyr framgår att huvudregeln är: ”inte störa och inte förstöra” och det redogörs tydligt
vad som är förbjudet i nio specifika punkter.
Vassområdet i viken Simpans inre del är särskilt markerat och utgör en utstickare i
skyddsområdet.
Vass är en synnerligen betydelsefull biotop samtidigt som förekomsten av vass rent
allmänt är mycket begränsad vilket gör den alldeles extra betydelsefull.

Idén med naturreservat är att fastställa ett skydd för skyddsvärd natur. På så sätt kan man
undvika mänsklig påverkan, ha beredskap för nyckfulla mänskliga initiativ och
särintressen. Den av OXSS ställda frågan om att få kapa ner vassen är ett exempel på dito
aktivitet och ett särintresse.

En ekolog har rätteligen bedömt att ingrepp i vassen ej bör/får ske efter 1 april eftersom
det stör fåglars häckning. Men har miljökontoret tänkt på att den fågel som kommer efter 1
april för att häcka upptäcker att den berövats det område den ska häcka i. Detta är ju
naturreservatets själva grundidé – att ha naturen orörd – skyddad från mänskligt ingrepp.



Jag frågade i höstas om jag kunde få bidra till vassbiotopen genom att ta bort en tall som
från Ljungholmen hade fallit ner i vassen men fick av Oxelösunds kommun besked att
naturens ordning skulle råda pga reservatet - så trädet skulle ligga kvar (jag har
mejlkonversation om detta). Så viktigt var det att inte rubba naturens ordning eller
reservatets regler.

Jan Gustafsson Rrk Sörmland har den 13 maj väckt frågan om huruvida man får göra
sådana här åtgärder inom ett naturreservat utan att verkligen hantera frågan i oberoende
instanser osv.

Anneli Alfredsson uttrycker tacksamhet för min information ”då allt inte alltid går rätt till”
och tillägger att ”I detta fall hade dock OXSS tillåtelse att ta ner vassen”. Detta är att rikta
fokus åt fel håll. Klart att ingen skugga skall falla på OXSS som ju bara ställt en fråga.
Skuggan faller snarast på miljökontoret som inte förstått sin uppgift - att skydda
naturreservat – och fallit offer för nyckfullhet och särintresse.
De frågor jag initialt ställde men ej fått besvarade är: Hur har man tänkt? resonerat?
motiverat? beslutat?

Jag är angelägen om att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prövar miljökontorets
handläggning.

(2022-05-15).
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Glasa in Järntorget

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget anses härmed besvarat numreras.

2. Sammanfattning
Förslagsställaren vill att kommunen I samband med att Prismahuset nu ska rivas och
ersättas med ett nytt, högre hus, utreda möjligheten att också glasa in Järntorget, hela eller
delar. E-förslaget har fått 63 röster.

I förslaget nämns Solna centrum som ett exempel på lyckad inglasning av ett centrum.

I Stockholmsområdet finns många exempel på inglasningar av äldre centrum. Ibland med
lyckat resultat, ibland med mindre lyckat resultat. Det finns även många exempel där man
aktivt valt att inte glasa in centrum, exempelvis Lidingö och Huddinge.

Det finns många frågor att ta ställning till vid en inglasning av ett centrum, helt eller till delar.
En viktig fråga är bl a allmänhetens tillträde till offentlig plats. Går det viktiga
kommunikationsstråk igenom centrum, som i Oxelösund, så måste en lösning hittas som
även fungerar på kvällen och nattetid då centrumet är stängt. Andra viktiga frågor är förstås
energiförbrukning, utformning, byggteknik och inte minst finansieringen.

Finansieringsfrågan är alltid svår men underlättas förstås av att det i centrumets omland
finns en stor mängd kunder samt fastighetsägare som ser vinster i att locka till sig
köpunderlaget. I exemplet som nämns i förslaget, Solna centrum så bor det i dess närhet
ca 85 000 invånare och det finns tusentals arbetsplatser. Där har det varit ekonomiskt
motiverat att glasa in centrum. Förvaltningens bedömning är dock att i Oxelösund så finns
inte kundunderlaget som kan motivera en inglasning av centrum.

I samband med nybyggnationen så kommer Oxelösund centrums utformning och funktion
att ses över. Både vad gäller Järntorget och Torggatan samt förbindelsegatorna. Någon
inglasning kommer inte föreslås, däremot kommer olika typer av väderskydd studeras.

Beslutsunderlag
E-förslaget

Nils Erik Selin Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Ska alltid anges.



Lämna ett förslag

Ärendenummer 220102-EFORSLAGET-IN56

Inskickat 2022-01-02 14:35

E-förslag

Rubrik Glasa in Järntorget!

Text

Oxelösunds centrala plats, som är så viktig för
upplevelsen av kommunen, har inte rosats för att vara
vare sig vacker eller trevlig. 
I samband med att Prismahuset nu ska rivas och ersättas
med ett nytt, högre hus, så finns ett gyllene tillfälle att
utreda möjligheten att också glasa in Järntorget. Hela
eller delar.
Man kan skapa ett trevligt innetorg, som kan möbleras för
att bli ett kommunalt vardagsrum. Där man kan träffas,
fika shoppa och umgås utan att behöva trängas i trånga
miljöer. Det skulle kunna bli ett lyft för hela kommunen, bli
ett besöksmål och ett kommersiellt dragplåster. 
Exempel på lyckade inglasade centrum finns t.ex. i Solna
centrum som tidigare var blåsigt och ogästvänligt men
idag är en ombonad oas som myllrar av liv med många
affärer och serveringar. 
Investeringen kan till del, kanske, finansieras med att man
arrenderar ut gästhamnen och låter en extern kraft bygga
restaurang och utveckla gästhamnen på kommersiella
villkor. Det skulle också bli ett lyft för kommunen och
besöksnäringen.

Namn

E-post

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se

Telefon 0155 - 380 00

Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-14

Utdragsbestyrkande

(13) Dnr MSN.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Strandskyddsdispens

Maj

Stephanie
Strömberg

Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

Maj

Mikael Johansson Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

Maj

Ebba Sellén Beslut om avslut av ärende
Beslut avhjälpandeåtgärder

Maj

Annelie Alfredsson Yttrande över vattenverksamhet Maj
Andreas Edhag Beslut om avgift för extra livsmedelskontroll

Beslut om risk- och erfarenhetsklass
Beslut registering livsmedelsanläggning
Beslut årrapport köldmedie
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp

Maj
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-14

Utdragsbestyrkande

Föreläggande av vidta åtgärder i
livsmedelsverksamhet
Föreläggande om försiktighetsmått
Omhändertagande av matavfall
Saneringsintyg fartyg

Kent Börjesson Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

Maj

Jerry Karlsson Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Maj
Nils-Erik Selin Beslut om ny KA

Startbesked
Maj
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BALANSLISTA MSN 1 (1) 
 

Datum 

2022-06-14
 
 
 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter- 
rapportering 

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 

 

   

2020-03-18 § 25 Skriftlig redovisning varje kvartal B Varje kvartal 
2022 
Juni 2022 

Bygg Varsamt Nisse 2020-09-29 § 82 Lägesuppdatering M  Juni 2022 

   Revidering av Bygg varsamt B   

Transporter Nisse   Årlig redovisning MI Q3 2022 

VA     Årlig redovisning MI Q3 2022 
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Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND 
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