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Postadress: 611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland  

Kommunfullmäktige 
Oxelösunds kommun 

Underrättelse om ärende för Vård- och 
Omsorgsnämnden respektive Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun, 
avseende folköl- och tobakstillsynen 

Underrättelse om ärendet 
Länsstyrelsen underrättar Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun 
om att Länsstyrelsen öppnade ett tillsynsärende 2022-02-28 för att 
dokumentera uppgifter om att Kommunfullmäktige i kommunen 
flyttar uppgifter i folköl- och tobakstillsynen från VON till MSN. 
Länsstyrelsens ärendenummer är 705-1601-2022. 

Enligt kommunikationen med Länsstyrelsen har kommunen haft för 
avsikt att flytta över alla uppgifter som avser folköl- och 
tobakstillsynen. Enligt samma kommunikation ska endast uppgifterna 
härrörande till tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd ligga 
kvar hos VON. 

Information till kommunen om att endast ansvaret för 
vissa uppgifter är flyttade 
Länsstyrelsen ska underrätta Kommunfullmäktige i Oxelösunds 
kommun om att de uppräknade lagrummen i Kommunfulllmäktiges 
sammanträdesprotokoll 2021-11-10 samt i det reviderade reglementet 
är följande: 

 Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl
klass II (folköl) enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).

 Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088) avseende tillsyn enligt
7 kap. § 3

Ansvaret för vissa uppgifter är inte flyttade 
Länsstyrelsen ska underrätta Kommunfullmäktige i Oxelösunds 
kommun om att det förefaller vara så att kommunen har misstagit sig 
om vad ovanstående lagrum innefattar.  

En stor del av uppgifterna kring folköl- och tobakstillsynen innefattas 
inte av ovanstående lagrum. 

Underrättelse 

Datum 
2022-06-23 

Ärendebeteckning  
705-1601-2022



Länsstyrelsen 
Södermanlands län  

Underrättelse 
U d ätt l   

2 (3) 
2022-06-23 705-1601-2022 

 

Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II 
(folköl) enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622). 

 
Om betydelsen av 9.19: Handlar om särskilt försäljningsförbud 
och utfärdande av varning. 

 
Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter avseende tillsyn enligt  
7 kap. § 3 

 
Om betydelsen av 7.3: Detta innebär mindre än hälften av 
tobakstillsynen. 
 

Genom att räkna upp endast ovanstående lagrum har kommunen 
förbisett att flytta över många andra tillsynsuppgifter avseende folköl, 
tobak och liknande produkter, som kommunen enligt 
kommunikationen med Länsstyrelsen haft avsikt att ge över till MSN. 

Exempel på uppgifter som inte bytt nämnd: 

- 9 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622) avseende folköl 

Tillståndsplikten ligger kvar hos VON 

- 7 kap. § 4 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

Tillståndsplikten ligger kvar hos VON 

- 5 kap 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 Tillståndsplikten ligger kvar hos VON 

Nuläget i den tidigare kommuniceringen 
Länsstyrelsen underrättar Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun 
om att Länsstyrelsen under 2022 har haft kontakt med Lena Lundin 
och med Nils-Erik Selin om ovanstående. Del av samma information 
tog Niklas Telin och Johan Persson. 

Länsstyrelsen har fått svaret att saken kommer att undersökas av 
kommunen. 

Länsstyrelsen har dock inte någon återkoppling från kommunen och i 
Kommunfullmäktiges senaste sammanträdesprotokoll har frågan inte 
tagits upp för avgörande. 

Konsekvens 
Konsekvensen är att en majoritet av tillsynsuppgifterna avseende 
folköl, tobak och liknande produkter ligger kvar hos VON. 



Länsstyrelsen 
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- Giltigheten på beslut fattade hos MSN är beroende av att 
reglementet eller Kommunfullmäktiges 
sammanträdesprotokoll innehåller beslut att flytta just de 
tillsynsuppgifterna. Beslut hos MSN riskerar att vara ogiltiga. 

- Länsstyrelsen har fortfarande tillsyn över VON. 

- Länsstyrelsen har sammantaget tillsyn över MSN, VON och 
KF och läget är oklart om vilken nämnd Länsstyrelsen ska 
vända sig till i frågor av betydelse för tillsynen. 

 

Vad är kommunen behöver göra 
Om Kommunfullmäktige har syftet att så långt som möjligt flytta över 
alla tillsynsuppgifterna som omfattar försäljningen av folköl, 
försäljningen av tobak och liknande produkter, vilket 
kommuniceringen med Länsstyrelsen har varit, behöver 
Kommunfullmäktige vidta åtgärder.  

Om syftet i ovanstående stycket stämmer, behöver 
Kommunfullmäktige i ett nytt sammanträde göra exempelvis något av 
följande: 

- räkna upp lagrum som uteslutits och fatta beslut om dem, 

- räkna upp tillsynsuppgifter och fatta beslut om dem eller 

- räkna upp vilka tillsynsområden som ska byta nämnd. 

Länsstyrelsen råder till att använda sig av kommunjurist för att hitta 
den åtgärd som är lämplig för att korrigera reglementet. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010-223 40 00 eller via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 705-1601-2022 i ämnesraden för e-post. 

 

Mikael Lindqvist, Tillsynshandläggare 
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Ks § 93 Dnr KS.2022.90

Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2023 godkänns.

2. Oxelösunds kommuns andel av budget för 2023 om 149 635 kr inarbetas i
detaljbudgeten inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023.

Sammanfattning

Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte samordningsförbundets hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2022. Detta medför att Oxelösunds kommun får en i stort oförändrad
kostnad om 149 635 kr enligt bifogad tabell för 2023.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Hemställan om budget för RAR 2023
Hemställan fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2023.

Oxelösunds kommuns andel av budget för 2023 om 149 635 kr inarbetas i detaljbudgeten
inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (för kännedom)

Vård- och omsorgsnämnden (för åtgärd)

Kommunfullmäktige (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-05-27 KS.2022.90

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet
RAR i Sörmland

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2023.

Oxelösunds kommuns andel av budget för 2023 om 149 635 kr inarbetas i detaljbudgeten
inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023.

2. Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2022. Detta medför att Oxelösunds kommun får en i stort oförändrad
kostnad om 149 635 kr enligt bifogad tabell för 2023.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-05-27 KS.2022.90

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till budget för
samordningsförbundet RAR 2023 samt att Oxelösunds kommuns andel om 149 635 kr
inarbetas i detaljbudgeten för Vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Hemställan att fastställa 2023 års budget för RAR i Sörmland.

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Ks § 94 Dnr KS.2022.91

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2021 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revisionsberättelse och ansvarsfrihet RAR 2021
Årsredovisning RAR.pdf
Protokoll, förbundstyrelsen RAR.pdf
KPMG-Revisionsrapport-2021-RAR-Sormland
KPMG-Granskningsrapport-2021-RAR-Sormland

Dagens sammanträde

Ajournering 14:03 - 14:20

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2021 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-05-27 KS.2022.91

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet
RAR i Sörmland 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2021 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revisionsberättelse och ansvarsfrihet RAR 2021
Protokoll 2022-03-18 Förbundsstyrelsen RAR
KPMG – Revisionsrapport 2021 RAR
KPMG – Granskningsrapport 2021 RAR
Årsredovisning RAR 2021

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i
Sörmland (för åtgärd)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Ks § 92 Dnr PLAN.2019.9

Detaljplan för Gnistan 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen att
för egen del besluta:

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att för
kommunens räkning underteckna avtal med Centrumbolaget
Vinterklasen AB avseende Avtal tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i
Oxelösunds kommun

3. Hädanefter ingås alltid avtal med fastighetsägare i de fall där fastighetsägaren
genom planbegäran begärt ändring av detaljplan och ny detaljplan leder till
begränsningar i byggnation av fastighet jämfört med tidigare gällande detaljplan
för samma fastighet.

Sammanfattning

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. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav planbesked
2019-11-20, MSN § 103. Den gällande detaljplanen är ifrån 1988 i vilken byggnadens
användning begränsas till kontor. Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i byggnaden
med balkong.

I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i huset,
där antalet bostäder begränsas till högst 6. 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 – utan rätt till ersättning för ökade kostnader. I
detaljplanen regleras att bostadstomt ska avgränsas fysisk mot intilliggande parkmark

Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnader och
komplementbostadshus (attefallare), liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I
plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnader i 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.

Detaljplanen har varit utställd till samråd och granskning med totalt 8 inkomna
yttranden. Länsstyrelsen, Sörmlands museum och en privatperson har haft
synpunkter på plan-förslagets hantering av byggnadens kulturvärden. Främst har



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

det handlat om kritik mot möjligheten att uppföra 2 ytterligare balkonger på
byggnadens nordväst-fasad, vilket med nödvändighet innebär ingrepp i stomme
och fasad. Länsstyrelsen skriver 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 de inte kommer att
överpröva detaljplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse_Dp Gnistan 1_antagande Kf_2022-08-12
Plankarta - Gnistan 1_antagandehandling_fix efter godkännande i nämnd_2022-08-04
Planbeskrivning_Gnistan 1_antagandehandling_2022-06-03
Granskningsutlåtande - Gnistan 1_antagandehandling_fix efter nämnd_2022-06-21
Antikvarisk förundersökning av Gnistan 1, Slutversion_2021-04-22
Avtal gällande detaljplan för Gnistan 1 - fastighetsägarens avsägande av rätt till ersättning

Dagens sammanträde

Miljö- och samhällsbyggnadschef Nils-Erik Selin föredrar ärendet för
kommunstyrelsen via länk.

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att för kommunens
räkning underteckna avtal med Centrumbolaget Vinterklasen AB avseende Avtal
tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i Oxelösunds kommun

Förslag

Ordförande yrkar på att på att en ny rutin inrättas så att avtal alltid ingås med
fastighetsägare i de fall där fastighetsägaren genom planbegäran begärt ändring av
detaljplan och ny detaljplan leder till begränsningar i byggnation av fastighet jämfört med
tidigare gällande detaljplan för samma fastighet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt det egna
tilläggsyrkandet och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dessa.



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2022-08-12 PLAN.2019.9

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Kommunfullmäktige

Beslut om antagande

Detaljplan för Gnistan 1 Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Kommunstyrelsens beslut

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att för kommunens
räkning underteckna avtal med Centrumbolaget Vinterklasen AB avseende Avtal
tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i Oxelösunds kommun

2.Sammanfattning
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. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav planbesked
2019-11-20, MSN § 103. Den gällande detaljplanen är ifrån 1988 i vilken byggnadens
användning begränsas till kontor. Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i
byggnaden med balkong.

I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i
huset, där antalet bostäder begränsas till högst 6. 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 – utan rätt till ersättning för ökade kostnader.
I detaljplanen regleras att bostadstomt ska avgränsas fysisk mot intilliggande parkmark

Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnader och
komplementbostadshus (attefallare), liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I
plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnader i 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.

Detaljplanen har varit utställd till samråd och granskning med totalt 8 inkomna yttranden.
Länsstyrelsen, Sörmlands museum och en privatperson har haft synpunkter på plan-
förslagets hantering av byggnadens kulturvärden. Främst har det handlat om kritik mot
möjligheten att uppföra 2 ytterligare balkonger på byggnadens nordväst-fasad, vilket med
nödvändighet innebär ingrepp i stomme och fasad. Länsstyrelsen skriver dock i sitt
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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 de inte kommer att
överpröva detaljplanen.

3. Ärendet

Planområdets läge

Plano
mrådet
är
beläge
t vid
Höjdga
tan 24,
alldele
s intill
komm
unhus
ets
parkeri

ng.

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”.



Tjänsteskrivelse 3(4)

Datum

2022-08-12 PLAN.2019.9

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 fastighetens 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) 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 möjligheten 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.
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Takkupor bedöms både av förvaltningen och Sörmlands museum som allt för skadligt för
byggnadens karaktär, varför plankartan har ett förbud emot det.

Avgränsning av tomt

En utformningsbestämmelse föreskriver 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 (denna handling) 2022-08-12

Plankarta_2022-08-04 (Redaktionella ändringar av version 2022-06-03 som MSN godkänt)

Planbeskrivning_2022-06-03

Granskningsutlåtande_2022-06-03

Gnistan 1 - Antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning_2021-04-22

Avtal gällande detaljplan för Gnistan 1_2022-06-28

Johan Persson Göran Deurell
Kommunchef Planarkitekt

Beslut till:
Till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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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
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Kvartersmark

CKB Centrum, Kontor, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

)—+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet
nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1
st 1 p.
Endast uthus och cykelparkering under tak får placeras,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1
Totalt medges 20 m2 komplementbyggnader inom
planområdet, fördelat på högst 2 byggnader. Nockhöjd
är max 3,0 meter., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Komplementbyggnad ska utformas med färg och
materialval anpassade till huvudbyggnaden. Öppning
mot angränsande allmän plats parkmark får inte finnas,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Balkong skall utformas likt nordvästfasadens befintliga
balkong avseende material och färg. Balkongdörr ska
utföras med samma höjd, bredd och indelning som
befintliga fönster. Konstruktionen ska utföras med minsta
möjliga ingrepp i fasad. Utförandet inklusive
fasadförändring ska inte ha symmetriskapande verkan,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Högst 1 balkong per våning. Balkong ska uppföras med
samma djup som befintlig balkong på nordvästfasaden
och med sådan bredd att hela egenskapsytan täcks.
Balkong på övre planet får inte uppföras utan balkong
under. , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Balkong får inte inglasas eller förses med skärmtak, PBL
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Endast balkong får kraga ut från fasad, PBL 4 kap. 16 §
1 st 1 p.

f6 Balkong får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Takkupor får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Bostadens tomt ska avgränsas mot allmänplats
parkmark med en minst 0,3 meter hög mur, staket, häck
eller annan fysisk åtgärd. , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Rivningsförbud

r1
Byggnad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Kulturvärden

q1
Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas.
Fasadernas detaljering i form av släta kvaderrusticer-
ingar på hörn och torn, oputsade valvbågar över fönstren
samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre
interiöra delar så som trapphus med äldre trappsteg och
golvbeläggning samt handledare ska bevaras. Äldre
detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk
och stuckatur ska bevaras . Underhåll skall ske med
material och metoder anpassade till byggnadens
egenart, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet

k1
Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på
volym, takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning
och fönstersättning ska bibehållas. Vissa återställande
åtgärder till tidigare utformning samt komplettering med
balkonger, balkongdörrar och ett begränsat antal
takfönster får utföras i samråd med certifierad antikvarisk
expertis, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2
Fönster och dörrar ska utformas lika ursprungliga
avseende form, indelning, proportioner och glasets area
och vara i trä, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k3
Högst 2 bostäder medges per våningsplan, PBL 4 kap.
16 § 1 st 2 p.

Mark

n1
Marken får inte användas för parkering, PBL 4 kap. 13 §
1 st 3 p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov krävs även för komplementbyggnader och komplementbostadshus.,
PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
Bygglov krävs även för plank, staket och stängsel., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
Bygglov krävs även för skärmtak., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Teckenförklaring grundkarta
Fastighet linje
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Planbeskrivning 
som tillhör detaljplan för Gnistan 1 (f.d. Telegrafhuset) i 
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 markan-
vändningen och bebyggelsen. 
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna planbe-
skrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser 
samt hur planen ska genomföras. 

 
Detaljplaneprocessen 
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, ex-
ploatörer 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 vä-
sentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra be-
slutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt planom-
råde. 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 sam-
manställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande. Den som inte senast under 
granskningen yttrat sig över detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga planen. 
 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelseut-
vecklingen med utredningar och samrådsprocess.  
 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan. 
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1 Inledning 
Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny detalj-
plan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På fastig-
heten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens äldsta 
byggnader.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-11-20 varef-
ter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.  
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad 
vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata byggna-
dens kulturvärden. 
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Markanvändningarna centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts. 
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kultur- 
  värden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med material och  
  metoder anpassade till byggnadens egenart. 
- Det möjliggörs för 2 balkonger till på byggnadens nordvästfasad, fastän mindre än 
  dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad vars utformning baseras på 
  oregelbundenhet. 
- Förbud mot takkupor samt inglasning av- och skärmtak över balkonger. 
- Det möjliggörs för upp till 2 komplementbyggnader i form av uthus, totalt högst 20 m2.  
- Bygglov krävs för komplementbyggnader, plank, staket, stängsel och skärmtak.   
- Att all ombyggnad ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende 
  kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.    

 
Planhandlingar 
Planen omfattar följande handlingar:  

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen) 
 

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

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Planområdet utpekat med rött. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Karta med fastighetsgränser med planområdet Gnistan 1 centralt i bild.  
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3 Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. 
 
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är: 

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

och spontana möten. 
 Hänsyn tas till centrala grönytor. 

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

Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets 
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med trad-
itionella material och metoder.  

Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning. 
 

Detaljplaner 
Kvarteret som Gnistan 1 ingår i omfattas av detaljplanen Dp1763 (även P88/3) - detalj-
plan för Kv Almen och del av Kv Fokus m.m. från år 1988, vars syfte är:  
 
””att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla telegrafhuset och den s k ”Herr-
gården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas, samt att säkerställa fortsatt nytt-
jande av de mycket frekventerade gång- och cykelvägarna inom planområdet. 

Planförslaget syftar vidare till att ge möjlighet till fortsättning och viss utveckling av på-
gående markanvändning.””  
Något faktiskt skydd av byggnadens kulturvärden saknas i gällande detaljplan, utöver 
det skydd som allmänt gäller genom varsamhetsbestämmelserna och förvansknings-
förbudsbestämmelserna i 8 kapitlet Plan- och bygglagen. Se mer kulturvärdena på s 9.   
Inom detaljplanens kvartersmark har användningen preciserats så att endast Kommun-
hus, Telestation, Kontor, handel och undervisning, Kontor samt Parkering medges. För 
Gnistan 1 gäller att byggnaden endast får användas som C4 - kontor. 
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Nu gällande detaljplan Dp1763, med Gnistan 1 i norr (svart pil) och Teleparken mitten. 

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

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

Skälet bakom att det inte bedöms finnas någon risk för betydande miljöpåverkan är: 

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

• Det rör sig om en befintlig byggnad med redan ansluten VA, befintliga asfalte-
rade parkeringsplatser och där människor redan tidigare har bott i byggnaden. 
Åtgärder till skydd för kulturmiljövärdena kan säkerställas i detaljplan. 

• Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas av ett genom-förande 
av detaljplanen. 
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4 Förutsättningar 
Planområdet Gnistan 1 
Planområdet med Telegrafhuset är beläget precis intill ett av stadens större gångstråk, 
det mellan Järntorget och de norra delarna av Oxelösunds Centrum. Fastigheten är 
närmast gångvägen bevuxen med gräsmatta utan någon synliggjord gräns mellan 
gångstråket på allmänplatsmark och kvartersmarken som utgörs av Gnistan 1. 

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

 

Till vänster: Utsikt över Teleparken och södra änden av kommunhusets parkering. I 
bakgrunden till höger syns bostadshuset i gamla C-skolan. Till höger: Västra delen av 
Teleparken mot Södra Malmgatan ifrån balkongen på våning 2.   

 
Telegrafhuset, idag även kallat Företagarhuset är beläget på den högsta punkten i 
kvarteret, väl synlig ifrån det allmänna gångstråket och är ett verkligt blickfång i stads-
landskapet. Att fastigheten länge använts som kontor gör att den hållits öppen mot Te-
leparken, det är bara mot balkongerna på nordvästfasaden som man låtit en enhäck 
växa till sig som insynsskydd. Sannolikt kommer boende i fastigheten önska att utemiljö 
görs mer insynsskyddad. Samtidigt som bostäder i Telegrafhuset kan ge fler ögon på 
gång- och cykelstråket och därmed bidra till den upplevda tryggheten Teleparken. 
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Att det allmänna gångstråket går helt nära byggnaden är resultatet av den genom-
gripande förändring som skett i det som ursprungligen var kvarteret Almen, med anled-
ning av omläggningen av Föreningsgatan och avklippningen av Malmgatan med Do-
mushuset vid Järntorget på 60-talet och därtill byggandet av Kommunhuset 1975. 
Från att ha haft sin offentliga sida mot nordväst och nord med en privatare del åt öster, 
mot mitten av kvarteret Almen, blir insidan sedan till en fullt exponerad entrésida. Att 
Malmgatan senare helt blockerats ifrån Järntorget har till slut gjort att gående och cy-
klister mellan Järntorget och norra delarna av Centrum idag passerar intill Gnistan 1.  

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

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

Telegrafhusets västsida så som den ser ut år 2021, med kommunhuset i bakgrunden. 
 
Byggnaden är idag en av de äldsta bevarade byggnaderna i centrala Oxelösund, ett av   
endast 4 hus som finns kvar ifrån tiden för den första stadsplanen år 1908. 
 
Större ombyggnader 
Större förändringar av byggnaden har skett flera gånger; 1948 förenklades den utvän-
diga utsmyckningen och tornets tornhuv ersattes med en mindre spetsig och gaveln 
ändrades om till en enkel spetsig gavel. Balkongen byggdes också om och komplette-
rades med en till balkong. 1988 byggdes huset om till kontor åt dåvarande Oxelösunds 
elverk, dagens Oxelö energi, och moderniserades med ny ventilation och fler eluttag. 
Den norra entrén tillgänglighetsanpassades med en ramp till parkeringen.  
Mer om byggnaden finns att läsa i Antikvariska förundersökning med konsekvens-
analys som Sörmlands museum tagit fram på uppdrag av kommunen. 
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Kulturvärde 
Enligt den antikvariska förundersökningen har byggnaden ett stort lokalhistoriskt- och 
samhällshistoriskt värde då den byggts i sten och därför överlevt 60-talets rivningsvåg i 
stadskärnan. Även den viktiga roll byggnaden haft som stadens telegrafstation bidrar till 
värdet. Byggnad har också stora byggnadshistoriska värden och får anses omistlig som 
en av endast ett fåtal byggnader kvar ifrån tiden kring sekelskiftet 1900.  
Byggnaden har därtill genom sin tidstypiska och påkostade utformning med oregel-
bunden plan, utskjutande partier och torn ett högt arkitekturhistoriskt värde och saknar 
idag sin motsvarighet i Oxelösund. Den oregelbundna planformen gör att fasaderna, 
men också taket framhävs med sina många nivåskillnader och språng. En asymmetri 
som är ett bärande stildrag för byggnaden. 
Viktiga värdebärande delar är byggnadens volym och takform, den för hand påslagna 
spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade taklisten 
och de oputsade valvbågarna över fönstren. Nordväst- och norrfasadernas fönster har 
dimensioner närmare de ursprungliga fönstren och är därför mycket viktiga för byggna-
dens karaktär. Byggnadens utformning har förenklats med åren men trots detta är den 
ursprungliga karaktären fullt avläsbar. Byggnaden är även relativt välbevarad invändigt 
vilket även detta utgör ett betydande kulturvärde. 
 
Rekommendationer 
Det som den antikvariska förundersökningen rekommenderar är att byggnaden och 
dess kulturvärden bevaras och i de fall det är möjligt även återställs. För att säkerställa 
att varsamhetskravet följs vid förändringar av byggnaden bör en antikvarisk kontrollplan 
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad sakkunnig av kulturvärden (KUL 2).  
Fler lägenheter än 2 per våningsplan bedöms ge för stor negativ påverkan på de kul-
turhistoriska värdena och är således olämpligt. Takkupor bör inte tillföras taket, men 
enstaka takfönster kan prövas i bygglov. Fler balkonger är negativt för byggnadens 
kulturhistoriska värde och bör undvikas, detta då det bidrar negativt till byggnadens 
oregelbundna karaktär och att åtgärden i området för ingreppet ger skador på byggna-
dens stomme och fasaddetaljer. 
 

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

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

Dagvatten 

Utsnitt ur kommunens karta med Länsstyrelsens underlag om flödesvägar (blå linjer) 
och instängda områden (röda ytor) inlagt. 
 
Gnistan 1 är högt belägen och omgivande flödesvägar för dagvatten, bland annat över 
parkeringen i öster, har korta rinnsträckor. Skyfall bedöms inte kunna leda till över-
svämning. Regnvatten styrs bort ifrån byggnaden med hjälp av stuprör med utkastare. 
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Miljöförhållanden 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
VISS (VatteninformationsSystem Sverige) indikerar felaktigt att planområdet avrinner  
mot vattenförekomsten Inre Ålöfjärden i öster. Detta är dock felaktigt då dagvatten-
ledningsnätet i södra delen av Oxelösunds Centrum leder bort dagvatten ifrån plan-
området mot vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Att detta är slutrecipienten 
bekräftas av hur dagvatten beskrivs rinna i lagret Klimatanpassning Skyfall – Flödesvä-
gar i Länsstyrelsens karttjänst Sörmlandskartan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över avvattningsområde för dagvattenledningsnätet i södra delen av Oxelösunds 
Centrum (rött område). Utloppet i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde (VISS) i 
Östersjön är utpekad med grön prick och Telegrafhuset med svart pil. 

 
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde uppnår idag varken god kemisk- eller 
ekologisk status, men har på grund av hamnverksamheten fått dispens till år 2027 re-
spektive 2039. Även med dispens gäller att bästa möjliga ekologiska status, som kan 
åstadkommas med rimliga åtgärder, ska uppnås i vattenförekomsten. Det får heller inte 
ske några försämringar av statusen i vattenförekomsten med avseende på de kvalitets-
faktorer som den bestäms mot.  
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde beskrivs enligt VISS vara starkt påverkad 
av pågående hamnverksamhet och även dagvatten bedöms kunna ha en betydande 
påverkan på vattenförekomstens status. Förorening ifrån dagvatten är oftast PAH:er 
och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Halterna av just Kadmium (Cd)  
och Nickel (Ni) och föreningar med dessa har dock konstaterats vara låg i vattenföre-
komsten Oxelösunds hamnområde. Organiska föreningar och metaller, som de ovan, 
kommer från användning av produkter så som färg, lack, betong, fogmassa och fordon.   
Vid all planläggning som görs enligt Plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna i  
5 kap. Miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. Miljöbalken 
följas. För att klara miljökvalitetsnormen för vatten får inte bidraget ifrån planområdet 
öka som en konsekvens av detaljplanens genomförande. Större ytor för parkering- och 
uppställning av fordon mot idag skulle kunna innebära att miljökvalitetsnormen riskerar 
överskridas. Detta då det inte sker någon rening av dagvattnet innan det når recipient.  
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Kommunen bedömer att detaljplanen följer miljökvalitetsnormerna för vatten, en be-
dömning som delas av Länsstyrelsens i deras granskningsyttrande 2022-05-16. 
 
Markmiljö och radonrisk 
Fastigheten är liksom stora delar av Centrum anlagd på uppfylld mark, se Geotekniska 
förhållanden ovan. En vanlig källa till markförorening i Oxelösund är så kallad hyttsten, 
en slaggprodukt ifrån malmbaserad ståltillverkning, särskilt genom metallerna Vanadin 
(V) och Barium (Ba). Telegrafhuset byggdes redan 1899, 18 år innan ståltillverkningen 
påbörjades i Oxelösund 1917, varför marken inte kan ha fyllts upp med hyttsten.  
Byggnaden har använts som stadigvarande bostad större delen av tiden mellan år 
1899–1971 parallellt med telegrafverksamhet, läkarmottagning, kontorsverksamhet och 
utbildningsverksamhet. Verksamhet som inte bedöms innebära förhöjd risk för mark-
förorening. Någon markförorening finns heller inte noterad på- eller intill Gnistan 1 i 
Länsstyrelsens EBH-stöd för efterbehandling av potentiellt förorenade områden.   
 
Radon 
Fastigheten Gnistan 1 står på uppfylld mark och bedöms därmed stå på mark med hög 
risk för förhöjda radonnivåer, enligt kommunens radonriskkartläggning från 2018. 
 
Buller 
Risken för störande bullernivåer inom planområdet är inte högre än för annan bebyg-
gelse i Centrum. Oxelösund är ett industrisamhälle där båda de dominerande verksam-
heterna SSAB och Oxelösunds hamn ger upphov till industribuller. Dessa verksamheter 
har att följa sina verksamhetstillstånd.  
Kommunens bedömning är att planområdet inte är utsatt buller ifrån industri och spår-
trafik över Naturvårdsverkets riktvärden. Gränsen för trafikbuller vid bostadsfasad kla-
ras också med god marginal, liksom maximal bullernivå vid uteplats. Något mer osäkert 
är dock om gränsen för det dygnsekvivalenta trafikbullret vid uteplats <50 dB(A) klaras.     
Buller – buller ifrån industriverksamhet  
Enligt Boverkets vägledning för industribuller anses nybyggnation utan bulleranpass-
ning möjlig inom område med maximalt 45 decibel dB(A) ekvivalent (genomsnittligt) 
buller nattetid – så kallat Zon A. Risk för verksamhetsbuller överstigande 45 decibel 
dB(A) och trafikbuller överstigande 55 decibel dB(A) ekvivalent bullernivå nattetid be-
döms, grundat på nedanstående redogörelse, inte finnas inom planområdet. 
SSAB och Oxelösunds hamn har idag tillfälliga tillstånd ifrån mark- och miljödomstol att 
bullra 53 dB(A) respektive 57 dB(A) ekvivalent vid närmaste bostad. Båda verksam- 
heterna har krav på sig att utreda i vilken mån de kan minska bullret ifrån sina många 
bullerkällor; för SSAB med redovisning till domstolen inom 4 år efter att det nya utökade 
verksamhetstillståndet tagits i bruk hösten 2022, för Oxelösunds hamn 4 år efter beslu-
tet vunnit laga kraft. Efter 2 år ska deras arbete delredovisas för domstolen. 
Planområdet hamnar enligt bullerutredningarna tillhörande SSAB:s och Oxelösunds 
hamns nya verksamhetstillstånd inom grönt- respektive gult område på bullerskalan för 
ekvivalent ljudnivå nattetid, i bägge fall motsvarande 40–45 decibel dB(A). Planområdet 
får utifrån bästa tillgängliga underlag anses vara beläget inom Zon A.  
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Planområdet (i vit ring) hamnar inom grönt område med 40–45 dB(A) ekvivalent buller 
nattetid i det kumulativa scenariot i bullerutredning för SSAB:s verksamhetstillstånd. 

I kartan ovan syns det kumulativa scenariot där bullret ifrån SSAB:s befintliga verksam- 
het kombinerats ihop med bullertillskottet ifrån en skrotbaserad tillverkningsprocess.  
I kartan nedan syns scenariot för Oxelösunds hamn:s ansökta- och utökade verksam-
het. Observera att färgen på bullernivån 40-45 dB(A) skiljer sig mellan utredningarna. 

Planområdet (i vit ring) hamnar huvudsakligen inom gult område i bullerscenariot för 
Oxelösunds hamn:s verksamhet nattetid. Telegrafhusets fasad berörs här av buller i 
intervallet 40-45 dB(A). Område med 50-55 dB(A) finns dock bara ca 5 m från fasaden. 
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Buller – buller ifrån spår- och vägtrafik  
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 uppdaterad 1 juli 
2017) föreskriver att den genomsnittliga (dygnsekvivalenta) bullernivån över dygnet 
ifrån trafiken med väg- och spårtrafik ska understiga 60 dB(A) decibel vid fasad och  
50 dB(A) vid uteplats. Maximal bullernivå momentant får heller inte överstiga 70 dB(A). 
För buller gäller att fördubblas avståndet till bullerkällan eller trafikmängden halveras 
minskar den ekvivalenta bullernivån med 3 dB(A). För att med säkerhet kunna göra 
bedömningen att en bullernivå klaras bör denna kunna innehållas med minst 5 dB(A).  
 
Spårtrafik 
TGOJ-banan med Oxelösunds bangård är belägen 300 meter ifrån fastighetsgränsen 
för Gnistan 1. Som kan avläsas i kartan nedan så är planområdet inte direkt exponerad 
mot järnvägen utan skyddas ifrån buller av inte mindre än tre stora byggnader. 
Av Oxelösunds hamns och SSAB:s bullerutredningar framgår att godstågen till och från 
Oxelösund avgår och ankommer på dagen mellan klockan 06–18. Växlingsrörelser på 
bangården sker dock även kvälls- och nattetid, se kartan SSAB bullerutredning ovan.  
I kartan nedan, över Oxelösunds hamn:s ansökta- och utökade verksamhet dagtid, kan 
utläsas att varken tågtrafiken eller Oxelösunds hamns övriga verksamhet beräknas 
bidra till bullernivåer inom planområdet som överstiger 50 dB(A). Observera att färgen 
på bullernivåerna skiljer sig ifrån SSAB:s utredning ovan. Det kan därmed konstateras 
att buller ifrån järnväg beräknas understiga såväl riktlinjen <55 dB(A) vid fasad som <50 
dB(A) inom planområdet. En bullerutredning för spårtrafik bedömer därför kommunen 
som uppenbart obehövligt för detaljplanen.
 

Godstågen kör på dagen mellan kl. 06-18. Planområdet (i vit ring) är i sin helhet belä-
gen inom grönt område, med buller i intervallet 45–50 dB(A), i bullerberäkningen för 
Oxelösunds hamn:s ansökta verksamhet dagtid.  
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Vägtrafik 
Kommunen bedömning är att ingen trafikbullerutredning behövs för detaljplanen.  
Bedömningen grundar sig på nya radarmätningar på de två mest trafikerade gatorna, 
Höjdgatan och Föreningsgatan och en översiktlig uppskattning av bullersituationen 
inom planområdet med vägledning av guiden Hur mycket bullrar vägtrafiken?, som   
Boverket och SKL (nuvarande SKR) gav ut 2016.  
Trafikmätningarna som redogörs för nedan visar enligt guiden att 60 dB(A) ekvivalent 
bullernivå vid bostadsfasad klaras vid planområdet med minst 5 dB(A) marginal. Vad 
avser maximalt 70 dB(A) momentan bullernivå vid uteplats visar bullerutredningen för, 
Hampan 3 (D-skolan) ifrån 2018 att detta klaras redan ett 30-tal meter ifrån vägmitt på 
Förenings-gatan. Trots något färre fordon vid tillfället (ÅDT 5000 mot nu aktuella 5125) 
kan slutsatsen dras att planområdet med säkerhet klarar <70 dB(A) maximal bullernivå.   
Kravet på högst 50 dB(A) ekvivalent bullernivå vid uteplats klaras med säkerhet utifrån 
trafiken på Höjdgatan och sannolikt även utifrån trafiken på Föreningsgatan. Då detalj-
planen inte handlar om någon nybyggnation av bostäder, i egentlig mening, så är just 
kravet på högst 50 dB(A) svårt att säkerställa för uteplats, givet den väldigt öppna 
stadsmiljön vid planområdet. En uteplats i planområdets södra del skyddas dock till stor 
del ifrån direktexponering mot trafikbuller ifrån Föreningsgatan av Kommunhusets 
byggnadsvolym, varför bullernivån 50 dB(A) även torde klaras vid uteplats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över den översiktliga bullersituationen vid planområdet, där uppmätt trafikmängd 
visas proportionellt med mörkgrön linje. Blått streck visar gräns för 60 dB(A) ekvivalent 
bullernivå vid fasad med minst 5 dB(A) marginal, röd linje visar fasad som klarar beräk-
nad maximal bullernivå för 5000 fordon på Föreningsgatan i bullerutredningen för D-
skolan ifrån 2018. Grön yta visar läge för uteplats som borde klara sig under expone-
ring mot bullernivån 50 dB(A). 
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Höjdgatan och Föreningsgatan, mättes med radar under en period av 7 dagar vardera  
i slutet av februari respektive mars. Båda gatorna har skyltad hastighet 30 km/h. 
Mätningen av trafiken på Höjdgatan gav att vägen har en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT)  
på 586 fordon/dygn, 532 fordon/dygn om man räknar bort cyklar, mopeder och MC.  
Uppräknat till prognos för år 2030 (+15,6 %) motsvarar detta ÅDT 680 fordon/dygn. 
Avståndet ifrån vägmitt till närmaste fasad är 19,7 meter och till balkong 20,3 meter. 
Mätningen skedde precis öster in infarten till Kommunhusets och Gnistan 1 parkering, 
på södra sidan Höjdgatan, sista dagarna i februari 2022. 
Enligt guiden går gränsen för bullernivån 55 dB(A) på en gata med 30 km/h, mätt 10 
meter ifrån vägmitt, vid ÅDT 1220 fordon/dygn. Höjdgatans trafikmängd år 2030 mots-
varar bara lite drygt hälften (56 %) av detta, varför kravet om högst 60 dB(A)  
ekvivalent bullernivå vid bostadsfasad klaras med god marginal vad avser trafiken på 
denna. Kravet om högst 50 dB(A) vid uteplats bedöms uppfyllas, med minst 5 dB(A) 
decibels marginal, 45 meter in ifrån vägmitt, varför gemensam uteplats behöver förläg-
gas till planområdets södra del.  
Varken Södra Malmgatan med parkeringsplatser eller parkeringsytorna vid kommun-
huset bedöms komma ens i närheten av Höjdgatans trafikmängd, varför inte heller tra-
fiken på dessa riskerar bidra till att bullerkraven för bostäder överskrids. 
Mätningen av trafiken på Föreningsgatan gav att vägen har en ÅDT på 4431 for-
don/dygn, 4152 fordon om man räknar bort cyklar, mopeder MC. Uppräknat till prognos 
för år 2030 (+15,6 %) motsvarar detta ÅDT 5125 fordon/dygn. Avståndet ifrån vägmitt 
till närmaste fasadhörn är 78 meter och till balkong 95 meter. Mätningen skedde ett 80-
tal meter norr om korsningen med Höjdgatan sista dagarna i mars 2022. 
Enligt guiden ger ÅDT 5125 fordon/dygn upphov till lite drygt 60 dB(A) 10 meter ifrån 
vägmitt. Kravet om högst 60 dB(A) vid bostadsfasad klaras inom planområdet för trafi-
ken på Föreningsgatan och uppfylls enligt guiden med minst 5 dB(A) decibels marginal 
redan vid 35 meter ifrån vägmitt vid mycket hårdgjord mark. Kravet på högst 50 dB(A) 
vid uteplats bedöms klaras då en uteplats förlagd till fastighetens södra del är belägen 
bakom Kommunhuset, utan vinkelrät exponering ifrån Föreningsgatan. 
 

Service 
Planområdet är beläget i Oxelösunds Centrum drygt 200 meter ifrån Järntorget, med 
matbutik, apotek, restauranger, caféer och ett flertal butiker. Här ligger även bibliotek 
med fritidsgård och kommunens besökscenter, lite längre bort även vårdcentral. 
Närmaste förskola och skola är den kommunalt drivna Oxelöskolan drygt 600 meter 
ifrån planområdet vid Frösängs gärde. Något närmare ligger den privata förskolan Sol-
gläntans förskola på Oxelögatan.    
Friytor 
Den nyligen renoverade Järnvägsparken erbjuder rekreation och vissa lekmöjligheter. 
Närmaste gungor finns på D-skolans skolgård knappt 200 meter ifrån planområdet. 
Närmaste större grönyta är Frösängs gärde där kommunen nyligen anlagt en damm på 
ett avstånd av drygt 600m. 
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Skyddsrum 
Det finns 1750 platser i skyddsrum inom 300 meters gångväg ifrån planområdet. Det 
närmaste skyddsrummet har 161 platser och är beläget i kommunhuset 55 meter bort. 

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

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

Planförslag 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder på fastigheten Gnistan 1 samt att 
bevara byggnadens kulturvärden och karaktär samtidigt som byggnaden anpassas till 
att inrymma bostäder.  
I plankartan införs följande planbestämmelser: 
 
Användningsbestämmelser 

CKB – centrumverksamhet, kontor och bostäder 

Bestämmelsen motiveras av att bostäder bedöms vara en fortsatt lämplig markanvänd-
ning i samtidigt som centrumverksamhet erbjuder en större flexibilitet i vilka funktioner 
som kan inrättas i byggnaden och därmed möjliggöra för att byggnaden kan bidra med 
nya upplevelsevärden till den angränsande Teleparken.  

Egenskapsbestämmelser 
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad 

Bestämmelsen om prickmark tätt inpå byggnadens fasader motiveras av att ett fritt be-
byggande av fastigheten sannolikt skulle inverka negativt på byggnadens kultur-värden. 
Det är även prickmark tätt runt byggnaden redan idag i den nu gällande detaljplanen, 
även om området nu minskat något på nordvästsidan av byggnaden. 

Högsta nockhöjd över angivet värde i meter över nollplanet 

Bestämmelsen motiveras av att fastigheten behöver ha en begränsning i byggrätten 
och att den bäst förhåller sig till en +-höjd snarare än markens höjd invid byggnaden. 
Tornets takkon har historiskt haft höjden +40 och befintlig taknock når +30 meter i 
höjdsystemet RH2000, där Östersjöns medelvattenyta i Oxelösund är cirka +0,1 meter. 

f1 – Komplementbyggnad ska utformas med färg och materialval anpassade  
till huvudbyggnaden. Öppning mot angränsande allmänplats parkmark får 
inte finnas.  

Bestämmelsen motiveras med att eventuella komplementbyggnader behöver anpassas 
till den särskilt värdefulla huvudbyggnadens karaktär. Komplementbyggnader ska, ur 
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ett kulturmiljöbevarande perspektiv, vara just komplement och därför underordna sig 
huvudbyggnaden avseende färgval och materialval.  

f2 – Balkong skall utformas likt nordväst-fasadens nu befintliga balkong avseende 
material och färg. Balkongdörr ska utföras med samma höjd, bredd och indelning 
som befintliga fönster. Konstruktionen ska utföras med minsta möjliga ingrepp i 
fasad. Utförandet inklusive fasadförändring ska inte ha symmetriskapande ver-
kan. 

f3 – Högst 1 balkong per våning. Balkong ska uppföras med samma djup som 
befintlig balkong på nordväst-fasaden och med sådan bredd att hela egenskaps-
ytan täcks. Balkong på övre planet får inte uppföras utan balkong under. 

Bestämmelserna motiveras med att om ytterligare balkonger ska tillföras byggnaden så 
behöver detta ske på ett varsamt sätt (inom området med f2) som inte förvanskar 
byggnadens karaktär av oregelbundenhet genom införande av symmetrier. Egenskaps-
områdets utsträckning har utformats i syfte att de nya balkongerna ska upplevas som 
en fortsättning av befintliga balkong snarare än en ny balkong på lika avstånd ifrån en 
mittaxel – en symmetri. För att nå detta resultat är det mycket viktigt att balkongerna 
efterliknar de som redan finns.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telegrafhusets nordvästfasad illustrerad med två ytterligare balkonger till höger. 
 
f4 – Balkong får inte inglasas eller förses med skärmtak. 
f5 – Endast balkong får kraga ut ifrån fasad.  

Bestämmelserna motiveras av att det finns behov av att säkerställa ett område för bal-
konger utan att det kan tolkas som en utökad byggrätt. Inglasning av- eller skärmtak på 
balkonger bedöms som negativt för bevarandet av byggnadens karaktär. 
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f6 – Balkong får inte finnas.  

Bestämmelsen motiveras med att särskilda ytor anvisats för balkonger. På resterande 
delar av byggnaden bedöms inte balkonger som lämpliga.   

f7 – Takkupor får inte finnas.  

Bestämmelsens motiveras med att byggnadens speciella takform starkt bidrar till upp-
levelsen av byggnaden. Takkupor bedöms som ett allt för stort ingrepp och därmed 
negativt för bevarandet av byggnadens karaktär. 

f8 – Bostadens tomt ska avgränsas mot allmänplats parkmark med en minst 0,3 
meter hög mur, staket, häck eller annan fysisk åtgärd. 

Bestämmelsen motiveras med att användningen B-bostad ökar behovet av tydliga 
gränser mellan kvartersmark och allmänplats. Tomt är inte detsamma som fastighets-
gräns och innebär att bara ytor som faktiskt används behöver avgränsas. Hänsyn ska 
till exempel kunna tas till behovet att underhålla de underjordiska ledningarna inom u1. 
Med tomt avses endast mark belägen inom planområdet. 

 
  
 

 

 

 

 

 
Exempel ifrån C-skolan, söder om planområdet, på hur tomt avgränsats 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 definiera Teleparkens gränser.   

r1– Byggnaden får inte rivas. 

Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska 
värden vilka inte kan bevaras om byggnaden tillåts rivas. 

q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Fasadernas detaljering i 
form av släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, oputsade valvbågar över 
fönstren samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre interiöra delar så 
som trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska be-
varas. Äldre detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur 
ska bevaras. Underhåll skall ske med material och metoder anpassade till bygg-
nadens egenart.  

Bestämmelsen motiveras av att det är en av Oxelösunds äldsta byggnader, med tydliga 
och säregna stildrag som saknar sin motsvarighet i staden. Att peka ut den som en 
särskilt värdefull byggnad tydliggör förutsättningarna vid framtida prövning. 
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k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform, fa-
sadutformning, detaljering, färgsättning och fönstersättning ska bibehållas. Vissa 
återställande åtgärder till tidigare utformning samt komplettering med balkonger, 
balkongdörrar och ett begränsat antal takfönster får utföras i samråd med certifie-
rad antikvarisk expertis. 

Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska 
värden vilket kräver att byggnadens fasader, tak och interiör hanteras med varsamhet. 
Med ett begränsat antal takfönster menas ett antal som innebär en rimlig avvägning 
mot byggnadens kulturvärden och uttryck. Tidigare renoveringar har bland annat fören-
klat byggnadens fasader och tak och ett återställande kan visa sig positivt för byggna-
dens kulturvärde men kräver stor hänsyn. All ombyggnad bör följas av certifierad antik-
variskt sakkunnig avseende kulturvärden enligt KUL 2 och kontrollplan bör upprättas.        

k2 – Fönster och dörrar ska utformas lika ursprungliga avseende form, indelning, 
proportioner, glasets area och vara i trä. 

Bestämmelsen motiveras av att fönster och dörrar kan behöva bytas, men att de då ska 
vara lika de ursprungliga fönster och dörrar som fortfarande sitter på husets nord- och 
nordvästfasader.  

k3 – Högst 2 bostäder får inrymmas per våningsplan. 

Bestämmelsen motiveras med att ingrepp i byggnadens stomme bör undvikas. 

n1 – Marken får inte användas för parkering. 

Bestämmelsen motiveras av att utökad bilparkering skulle kunna bidra till att miljökvali-
tetsnormer (MKN) för vatten överskrids, att så inte sker behöver vara säkerställt.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 år 

Genomförandetiden kan vara 5–15 år. Längre genomförandetid än 5 år bedöms inte 
motiverat då huvudbyggnaden redan är uppförd. 

u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, Kvartersmark 

Bestämmelsen motiveras av en befintlig ledningsrätt för fiber över fastigheten.   
 

Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för komplementbyggnader och komple-
mentbostadshus.  
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för plank, staket och stängsel. 

Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för skärmtak 

Bestämmelserna motiveras med att kommunen enligt 9 kap. 4§ och 9 kap. 4a § 1 och 2 
Plan- och bygglagen (2010:900) har möjlighet att införa bestämmelser som utökar lov-
plikten när det handlar om en särskilt värdefull byggnad, som med tillhörande tomt även 
bedöms utgöra en särskilt värdefull miljö. Det bedöms i detta fall finnas ett behov av att 
komplementbyggnader och byggnadskomplement prövas restriktivt.  
 



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

23 

6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd november 2021 
Granskning maj 2022 
Antagande september 2022  
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen. 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen saknar allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar för skötseln inom hela 
planområdet. 
 
Avtal 
Avtal om att fastighetsägaren avsäger sig rätt till ersättning utifrån detaljplanens beva-
randebestämmelser ska tecknas innan beslut om antagande.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Gnistan 1. Någon fastighetsjustering är 
inte aktuell utifrån detaljplanebestämmelserna.  
Fastigheten ingår inte i någon gemensamhetsanläggning.  
 
Servitut 
Det saknas uppgift om fastigheten Gnistan 1 har servitut för tillfart över kommunens 
fastighet Oxelö 7:50. Tillfart förutsätts även i fortsättningen ske via parkering på  
kvartersmark på fastigheten Oxelö 7:50 och bör säkras med servitut. 
 
Fastigheten Gnistan 1 berörs av följande servitut: 

04-IM1-91/6112.1 Avtalsservitut Levande Väg 

04-IM1-98/919.1 Avtalsservitut  Elledning m.m. 

0481-2018/7.1 Ledningsrätt Levande Elektroniskt Kom-
munikation 

0481IM-08/13338.1 Avtalsservitut Levande OMRÅDE 



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ledningsrätt 0481-2018/7.1 i södra kanten av Gnistan 1 (blått område).  
 
 
Arkitektoniska och kulturhistoriska konsekvenser 
Planförslaget får till konsekvens att Telegrafhuset, en av de äldsta byggnaderna i Oxe-
lösunds Centrum, åter får användas för bostadsändamål. Därtill medges att bygg-
naden även fortsatt används som kontor och/eller för centrumverksamhet så som café 
eller dylikt som kan dra nytta av närheten till det välanvända gång- och cykelstråket.   
Med ändrad användning till bostäder kommer att den kulturhistoriskt värdefulla bygg-
naden medges förändras såväl exteriört som interiört inom i denna detaljplan  
angivna gränser. Byggnaden medges kompletteras med ytterligare två balkonger på 
dess nordvästra fasad, vilket bedöms vara möjligt då de görs betydligt kortare än da-
gens balkonger.  
Totalt 20 kvadratmeter med komplementbyggnader föreslås få uppföras i plan-
områdets norra delar. Byggnaden kommer då inte längre stå som den solitären den är 
idag, men byggnaden har tidigare varit belägen intill annan bebyggelse – t. ex. den 
gamla brandstationen och komplementbyggnaderna har placerats utifrån att de ska 
skymma huvudbyggnaden så lite som möjligt. 
Som en konsekvens av att planförslaget medger bostäder bedöms friytorna kring huset 
behöva få en tydligare avgränsning mot närliggande park-, parkerings- och gatu-mark. 
En följd av detta kan bli att byggnaden delvis döljs bakom ett plank, staket, stängsel, 
häck, mur eller dylikt men byggnaden torde fortsatt upplevas vara väl synlig i siktlinjen 
till och från Järntorget. Krav på bygglov för plank, staket och stängsel ger kommunen 
kontroll över dess utformning. 
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Sociala frågor 
Studier som gjorts visar att otydliga gränser mellan vad som är privat och vad som är 
allmän mark är mycket negativt för användandet av friytorna kring en bostad. För att 
friytorna ska leva upp till begreppet tomt där barn kan leka fritt behöver fastigheten ges 
tydligare gränser. Tillgång till egen gård är viktigt för boendekvalitén och folkhälsan.    
En konsekvens av att byggnadens tomt avgränsas mot den angränsande Teleparken 
är att häck eller plank kan komma att inkräkta på det välanvända gång- och cykelvägen 
mellan Järntorget och Centrums norra delar. Teleparken kommer att upplevas mindre 
och smalare; utan fastighetsjustering kommer en häck eller ett plank att kunna placeras 
fysiskt mycket nära den som går eller cyklar.  
Att detaljplanen medger en större bredd av markanvändningar gör att förutsättningarna 
ökar för att Teleparken ska kunna bli en målpunkt under större delar av och inte bara 
en plats man passerar. Bostäder vid parken torde bidra positivt till den upplevda trygg-
heten längs det viktiga gång- och cykelstråket och kan därmed även bidra till att stärka 
den byggda miljöns sociala hållbarhet i Oxelösunds Centrum.   
 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för framtagandet av detaljplan 
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren. 
 
Ersättning 
Bevarandebestämmelser (q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara 
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.   
Fastighetsägaren förutses avstå ifrån ersättningsanspråk utifrån eventuellt upplevda 
inskränkningar på fastighetens nyttjande och/eller en minskning av fastighetens värde 
grundat i behovet att i detaljplan och framtida lovgivning säkerställa ett bevarande av 
kulturmiljövärdena. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägaren kan som en följd av planförslaget få ökade kostnader för underhåll, 
skötsel och eventuell byggnation grundat i att krav på dessa ska ske med de material, 
färger och metoder som är ursprungliga för byggnaden. 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
I arbetet med att ta fram samrådshandlingar har inga tekniska utredningar tagits fram. 
 
Dokumentation och kontroll 
Vid förändringar av byggnaden bör antikvarisk kontrollplan upprättas och ombyg- 
gnaden följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende kulturvärden (KUL 2). 
Kontrollplanens kontrollpunkter ska utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska 
värden som redovisas i Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys daterad 
2021-04-22 [Rapport 2021:1]. 
Om markföroreningar påträffas ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Det finns 
även en skyldighet att anmäla efterbehandlingsåtgärder till tillsynsmyndigheten innan 
åtgärder vidtas. Egenkontrollprogram för uppföljning av efterbehandlingsåtgärder ska 
upprättas och redovisas. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Nils Erik Selin  Göran Deurell 
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
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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 samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-11-20
varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.

Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor.

Syfte och huvuddrag

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

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

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

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

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

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

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

Planförfarandet

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 samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.

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
byggnadens karaktär. (Kommunens förtydligande)].

Undrar varför ny detaljplan behövs då det redan bor folk i huset.

Kommentar:
Synpunkterna noteras.
Kommunen menar 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.

Detaljplaneändringarna 1968 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 genomgång av 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
Bestämmelsen n1 och dess redovisning på plankartan kan uppfattas som något svår att
tyda. Är syftet med bestämmelsen att 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 egenskapsgräns på plankartan
tydliggöras då eventuell egenskapsgräns tycks sammanfalla med grundkartans
redovisning och kan upplevas som något svår att tyda.
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Bestämmelse om villkor för startbesked
Bestämmelsen om 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
bestämmelsen bör 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 antagandeversionen kommer kommunen se rätta till så att detaljplanegränserna
visas ovanpå grundkartan och inte tvärtom. Med denna åtgärd framgår det att förbud
mot parkering endast avser egenskapsområdet och därmed yta som idag inte används
för parkering.

Bestämmelsen om villkor för startbesked har ersätt med utformningsbestämmelser för
tomt. Kommunen förtydligar att med ordet tomt inte avses någon mark utanför
planområdet. Användningen av 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
avgränsningen mot allmänplats.

Det utrymme för tolkning som följer av formuleringen ”annan fysisk åtgärd” bedöms
kunna kvarstå i vad som nu är en utformningsbestämmelse och 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
avseende miljökvalitetsnormer 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 bedömningen att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kommer att
påverkas negativt av föreslagen exploatering då planen inte möjliggör för någon ny
byggrätt.

I samband med 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 vattenförekomsten Oxelösunds 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
kommunen enligt 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
Sörmlands museum 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 kommunen delar 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
häck. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att planbestämmelsen inte har
stöd
i plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 4 kap. 14§ 1-5 stycket plan- och bygglagen
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(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 handläggningen av ärendet har samråd skett med
Ebba Gillbrand, (kulturmiljö).

Erika Svensson (planhandläggare)

Kommentar:
Synpunkterna noteras.

Miljökvalitetsnormer – vatten
Kommunen delar 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. Kommunen omvandlar planbestämmelsen om villkor för
startbesked till en utformningsbestämmelse, f8, istället.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis har 3 granskningsyttranden inkommit under granskningstiden.
Samtliga yttranden har erinranden mot planförslaget och har bemötts med
kommentarer ovan.

Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:

 Utformningsbestämmelsen f6 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 startbesked med 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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Läget för Gnistan 1 som är markerad med en röd ring. Karta från Lantmäteriet.
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Sörmlands museum

Bakgrund
Sörmlands museum fick i december 2020 i uppdrag av Oxelösunds kommun att utföra 
en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys av fastigheten Gnistan 1 i 
Oxelösund. Fastigheten ägs idag av Vinterklasen AB. 

Fastighetsägaren har för avsikt att bygga bostadslägenheter i huset som idag inrymmer 
kontor. Detta skulle i så fall kräva en ändring av gällande detaljplan. Syftet med den 
antikvariska förundersökningen är att undersöka byggnadens historia samt att iden-
tifiera de värden som finns i miljön idag. Konsekvensanalysen är tänkt att pröva olika 
användningar i förhållande till det kulturhistoriska värdet och en eventuell ombyggnads 
påverkan på byggnaden som helhet och utpekade karaktärsdrag och byggnadsdelar. 

Rapporten utfördes under februari-mars 2021 av David Hansson, bebyggelseantikvarie, 
fil. kand.

Aktuellt skydd

Plan- och bygglag (2010:900)

Byggnaden saknar idag skydd i aktuell detaljplan 0481-P88/3 som vann laga kraft 1988-
10-18. Detaljplanens syfte var dock att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla 
telegrafhuset och den sk ”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas. 
All mark omkring den nuvarande byggnadsytan är därmed prickmark som inte får 
bebyggas. 

Byggnaden omfattas av de generella varsamhetsbestämmelserna enligt Plan- och bygglag 
(2010:900) 8 kap. 17 § som anger:

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man 
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

I egenskap av sin ålder och utpekade kulturhistoriska värde omfattas byggnaden också av 
förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13 § som anger: 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Plan- och bygglagen anger också hur underhåll av byggnader ska utföras:

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och 
de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas 
till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
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Ortofoto över Gnistan 1 med dagens fastighetsindelning. Karta från Lantmäteriet.

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

Strategiska dokument

2017 gjorde Sörmlands museum en kulturhistorisk områdesbeskrivning över Oxelösund, 
som ett underlag till nu gällande översiktsplan. Området där den aktuella fastigheten 
ingår beskrivs som följer:

Trots stadsomvandlingen under 1960-talet då merparten av del av den äldre bebyg-
gelsen revs finns en del äldre byggnader kvar i närheten till centrum. Dessa är alla 
viktiga markörer för samhället i äldre tid såväl som att de ger ledtrådar till Oxelösunds 
stads utveckling, vilket gör att de innehar både byggnadshistoriska och samhällshisto-
riska värden.

Som riktlinje/förhållningssätt anges:

• Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets 
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med tradi-
tionella material och metoder.

• Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.
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Sörmlands museum

Byggnadens västra sida med trapptornet till vänster i bild. Fastighetsgränsen går i linje med de närliggande buskarna. 
(SLM D2021-0212)

Byggnaden sedd från Malmgatan i sydväst. Gångbanan går mellan de höga träden och passerar byggnaden nära det 
sydvästra hörnet. De oputsade valvbågarna över fönstren accentuerar fönstren. (SLM D2021-0213)
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Gnistan 1 fotograferad från norväst före 1904 med sin ursprungliga exteriöra utformning. Skillnader mot idag märks 
framförallt i tornes höga spira, gavelpartiet och verandans utformning samt fasadernas listverk. I bakgrunden till 
vänster syns Oxelösunds första brandstation. (SLM M022389)

Utsnitt av Stadsplan över Oxelösund, upprättad 1908. Gnistan 1 är utmärkt som Telegrafstation på kartan. Notera 
byggnadens placering invid gatan och att kvarteret hade en annan form än idag. På tomten fanns även ett gårdshus 
mot den inre tomtgränsen samt samhällets första brandstation. Av de byggnader som syns på kartan finns endast 
fyra kvar idag. Karta från Lantmäteriet, 0481K-LITT D.
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Sörmlands museum

Historik

Oxelösunds samhälle

Oxelösunds samhälle växte fram efter att en hamn anlades här i början på 1870-talet. 
Hamnen var tänkt att användas för att skeppa ut råvaror från Bergslagen, varför 
en järnväg drogs från Västmanland genom Sörmland med slutstation i Oxelösund. 
Hamnen och järnvägen innebar en mängd nya arbetstillfällen, och ett samhälle växte så 
småningom fram runt den nya järnvägsstationen. När ett järnverk anlades här 1917 växte 
samhället allt mer.1 2

År 1900 blev Oxelösund municipalsamhälle och fick därmed sin första egentliga 
beslutsfattande organisation. I slutet av 1800-talet var ännu få gator utlagda, och bebyg-
gelsen hade placerats relativt fritt. En första stadsplan upprättades 1896-97 av Oskar B 
Déhn från vilken huvuddragen skulle komma att följas även i kommande stadsplaner. 
Malmgatan var en av de första gator som kom till stånd efter municipalbildningen, och 
kvarteren längs denna gata bebyggdes därefter.3 

Gnistan 1

I kvarteret som tidigare hette Almen var den aktuella byggnaden en av de första att 
uppföras. Huset ritades 1899 vid TGOJ:s (Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds 
Järnvägar) kontor i Eskilstuna,4 och uppfördes samma år tillsammans med ett uthus. 
Byggnaden uppfördes i sten och gavs en påkostad utformning, i likhet med järnvägs-
bolagets bostadshus som tidigare låg vid Järnvägsparken. Bolaget ägde ett tjugotal hus i 
staden varav de flesta låg i järnvägens direkta närhet. 

Huset uppfördes som boställehus (Boställehus 8G) till anställda vid järnvägen, men 
förmodligen fanns också redan vid uppförandet planer på att byggnaden skulle rymma en 
telegrafstation. Vid samma tid uppfördes på tomten också samhällets första brandstation 
efter att den första brandkåren hade inrättats år 1900.5

Telegrafstationen öppnade den 15 november 1900 som en kombinerad statstelegrafstation 
och telefonstation. Järnvägstelegraf hade dock funnits i Oxelösund sedan järnvägen stod 
klar 1877.6 Järnvägstelegrafin var en enklare variant av statstelegrafen som fanns vid de 
flesta järnvägslinjerna. En mindre telefonstation hade också funnits en tid, inrymd i en 
barack intill Percy Thams villa.7 Tjänstgöringstiden vid den nya telegrafstationen var när 
den öppnade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, förutom vintertid då man öppnade en 
timma senare.8 Detta var i enlighet med en andra klassens telegrafstation. 

1  Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 10 ff.
2  Nyhlén, Erik, Boken om Oxelösund, Oxelösunds kommun, Oxelösund, 1977, sid. 42 ff.
3  Nyhlén, sid. 60
4  Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230
5  Nyhlén, sid. 65
6  Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1877
7  Nyhlén, sid. 65
8  Dagens nyheter, AB Dagens nyheter, Stockholm, 1900-11-14
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Flygfoto över Oxelösund 1964 med Gnistan 1 i mitten av bilden. Den nya dragningen av Föreningsgatan till höger i 
bild har genomförts, men ännu har kvarterets äldre bebyggelse inte rivits. Husen till höger om Gnistan 1 kallades för 
Bonnkvarteren. Här skulle kommunhuset byggas tio år senare. (SLM BF04-2204)

Personal vid telegrafstationen 1914. Fotograf okänd. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 009834.
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Telegrafstationens personal i arbete 1942. Sittande från höger är Lisa Pettersson, Britta Andersson född Hedberg, 
Helga Carlén och Karin Karlsson. De stående från vänster är Ingrid Jansson, Lisbet Nyberg, Ninni Pettersson och Karin 
Sundström. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 005200.

Foto av Gnistan 1 taget från Malmgatan i nordväst 1941. Notera ledningsstolparna på taket av byggnaden. Bilden är 
hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230.
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Telegrafyrket var tidigt ett kvinnodominerat yrke. Även ansvariga poster på de olika 
telegrafstationerna sköttes inte sällan av kvinnor. 1911 var det Ida Carolina Holmberg 
som var telegrafkommissarie i Oxelösund. Hon var också ansvarig för rikstelefonens 
centralstation.9 1929 hade Nanna Sofia Tiberg tagit över.10 Enligt uppgifter från TGOJ 
var Telegrafverkets lokala föreståndare 1933 O Helander som hyrde en av lägenheterna.11

Huset ska också ha inrymt den första läkarmottagningen i Oxelösund, men det har inte 
kunnat fastställas när detta var. 

Ombyggnad 1948

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

Centrumomvandlingen

Under slutet av 1950-talet påbörjades en stor omvandling av hela samhället på grund 
av järnverkets utbyggnadsplaner. 1956 gjordes en inventering av bebyggelsen i centrum 
där byggnader kategoriserades efter ålder, byggnadsmaterial och om de var i gott skick 
eller ”rivningsskick”. Av de drygt 400 hus som inventerades ansågs 200 av dessa vara 
i rivningsskick. Detta var i stort sett samtliga äldre hus uppförda före 1915 (totalt 230 
st). Inte ett enda äldre trähus söder om Esplanaden ansågs vara i gott skick. I stort sett 
följdes saneringsplanen helt och hållet, och de fåtal äldre hus som idag finns kvar är 
de som då ansågs vara i gott skick. År 1959 hade en generalplan för Oxelösund utar-
betats i rekordfart för att anpassa samhället till järnverkets stora utbyggnad och stadens 
förväntade befolkningsökning. För att kunna möta den större mängd bilar som skulle 
passera genom centrum, gavs Föreningsgatan en ny sträckning. Härmed kom också 
kvarteret Almen att förändras till sin form.13

1953 uppfördes en ny telefonstation på granntomten Fokus 3 (dåvarande Almen 2) och 
sannolikt flyttade då också telegrafverksamheten hit. En mindre utbyggnad av den nya 
telefonstationen genomfördes redan 1958.14 I december 1969 stod den nya telestationen 

9  Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1911
10  Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1929
11  Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
12  Beskrivning till ansökan om bygglov för fasadrenovering 1948
13  Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 19 ff.
14  Nybyggnadsritning, 1958
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Fasadritningar från ombyggnaden 1948 som visar exteriören efter ombyggnaden. Utseendet är i stort sett detsamma 
idag. Några planritningar finns inte från ombyggnaden. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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klar på Fokus 3 efter ritningar av arkitekt SAR Sergej Mirelius. De äldre delarna i norr 
byggdes om och anpassades till det nya utseendet.

Rivningshot

När en ny detaljplan för de aktuella kvarteren antogs 1969 var de äldre husen tänkta att 
ersättas med bostadsbebyggelse och parkeringsytor. Gamla telegrafhuset hade då under 
en period använts av TBV och ABF som bland annat hade kursverksamhet förlagd till 
byggnaden, samt också Vägbyrån. En rivning av byggnaden var nära förestående till-
sammans med flera andra hus i närliggande kvarter. Tack vare Oxelösundsprofilen Karl 
Stålberg, som då bodde i det rivningshotade huset på Höjdgatan 25, gick kommunen med 
på att bevara det gamla telegrafhuset i utbyte mot att Stålberg flyttade ut så att huset han 
bodde i kunde rivas.15 

Redan 1974 antogs en ny detaljplan för området som inte heller garanterade ett bevarande 
telegrafhuset. Vid denna tid hade övriga äldre hus i kvarteret redan rivits. De tidigare 
planerna på bostadshus inom kvarteret hade dock övergivits, och istället förbereddes 
för uppförande av det nya kommunhuset intill den nyanlagda delen av Föreningsgatan. 
Kommunhuset invigdes 1975.

Ombyggnad 1988

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

15  Folket, Tidningen Folket AB, Eskilstuna, 1971-10-26
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Planritning över byggnaden som upprättades i samband med ombyggnaden 1988. De röda siffrorna visar var 
fotografierna på följande sidor är tagna. Siffran på ritningen motsvaras av bildnumren som föregår bildtexten på 
motsvarande bild. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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Beskrivning

Exteriör

Gnistan 1 är en hörntomt vid korsningen Höjdgatan och Malmgatan i centrala 
Oxelösund. Den aktuella byggnaden ligger snett i förhållande till gatunätet, vilket är 
ett resultat av omdragningen av Föreningsgatan i slutet av 1960-talet. Tidigare följde 
kvarteret byggnadens längdriktning vilket syns på de intilliggande äldre byggnaderna 
på fastigheterna Fokus 3 och 4. På den västra sidan om fastigheten finns en mindre park 
med högresta träd och en gångbana. Resterande delar av fastigheten öster om byggnaden 
upptas idag av parkering.

Byggnaden, som har två våningar och vind, har en oregelbunden planform med två 
utskjutande partier på långsidorna åt nordväst och sydost samt ett trapptorn i norr. 
Det utskjutande partiet på den nordvästra sidan avslutas uppåt av en frontespis med ett 
fönster. Till vänster om denna finns en terrass med ovanliggande balkong, båda med 
fronter av småkorrugerad plåt. Terrassens tak, vilket också utgör balkongens golv bärs 
upp av I-balkar på stolpar av stål. Balkongen på andra våningen tillkom i samband med 
att terrassen byggdes om 1948. Det utskjutande partiet i öster, som innehåller trapphus, 
avslutas uppåt med ett tornliknande vindsrum med mindre tvåluftsfönster.

Byggnaden har naturstenssockel och gula spritputsade fasader med vita slätputsade föns-
teromfattningar. Spritputsen är påslagen för hand och grovkornig i sin struktur med fyll-
nadsmaterial av naturgrus. Vissa lagningar utförda i senare tid går att urskilja genom sitt 
fyllnadsmaterial av mindre kornstorlek. Den senaste avfärgningen ser ut att ha sprutats 
på vilket tyvärr ger en något vass ytstruktur. Hörnen och trapptornet har kvaderformad 
rusticering i putsen och längs takfoten löper en kraftig profilerad taklist, alla vitfärgade 
och utförda i slätputs.

Taket är högt och valmat och täckt med falsad svartmålad plåt i bandtäckning. Trapp-
tornet har ett runt konformat tak. Ursprungligen var taket lagt med skivtäckt plåt med 
parallellt liggande tvärfalsar. När den nuvarande taktäckningen gjordes, sannolikt i 
mitten på 1980-talet, förenklades även skorstenarnas plåtinklädnader och förlorade då 
sina utkragande avslut. Takavattning sker via en fotränna, infäst med konsolkrokar, som 
löper runt hela taket i kombination med ett antal vitmålade stuprör.

Tre entréer finns, två på norra sidan i och vid sidan av trapptornet och en på den sydöstra 
sidan. Denna sida var tidigare byggnadens baksida och här fanns en gårdsplan med ett 
gårdshus vid tomtgränsen. Dörrarna, utbytta i senare tid, är av rödmålad plåt. Entréerna 
har dörromfattningar av tegel och mindre skyddande tak upptill. Trapptornets entré nås 
via en ramp som löper längs byggnadens östra sida. En större skylt sitter mellan vånings-
planen på den sydöstra fasaden.

Byggnaden har kopplade fönster av trä, de flesta med korspostindelning. Fönstren på den 
nordöstra och södra sidan har bytts ut i senare tid och har något grövre dimensioner än 
de på den nordvästra och norra sidan. Troligt är att nuvarande äldre fönster sattes in vid 
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Byggnaden sedd från Höjdgatan i nordost. Till vänster skymtar kommunhuset och till höger anas S:t Botvids kyrka 
genom träden. Byggnaden ligger på en höjd i förhållande till kringliggande bebyggelse. Entrén som syns på bygg-
nadens kortsida intill trapptornet är tillgängliggjord och nås via en ramp. (SLM D2021-0215)

Byggnadens östra sida med parkeringen som upptar östra delen av fastigheten. På denna sida, som är gårdssidan, 
saknas de oputsade valvbågarna i fasaden. (SLM D2021-0214)
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Fönstren på den västra sidan byttes sannolikt ut vid ombyggnaden 1948. Dimensionerna är smäckra och bågarna har 
valsat glas. Notera de många språng som skapas tack vare byggnadens oregelbundna planform. (SLM D2021-0216)

Balkongen på den västra fasaden fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. Stommen är av stål och 
fronterna är av småkorrugerad plåt. Tidigare fanns här endast en terrass med ett tak över. (SLM D2021-0217)
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Detalj av taklist och taktäckning. Idag ligger falsad plåt i bandtäckning och fotränna med konsolkrokar, i utförande 
från 1980-talet. Tidigare var plåten skivtäckt med parallella tvärfalsar. (SLM D2021-0219)

Detalj av trapptornets listverk med tandsnitt. Fönstren på trapptornet var ursprungligen småspröjsade, men fick sitt 
nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. (SLM D2021-0218)
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ombyggnaden 1948. Bågarna är smäckra, i likhet med det tidigare utseendet, har valsat 
glas men saknar utanpåliggande hörnjärn. Tornet hade ursprungligen småspröjsade 
fönster, vilket är synligt på äldre fotografier. Dessa ersattes vid ombyggnaden 1948 med 
ospröjsade fönster. Alla källarfönster utom ett på den nordvästra sidan har satts igen i 
senare tid.

Interiör

På grund av att uppföranderitningar saknas, är det svårt att säkert säga hur den 
ursprungliga planlösningen och dispositionen såg ut. De flesta invändiga väggar är dock 
av samma tjocklek, varför det är troligt att endast mindre justeringar av planlösningen 
har gjorts genom åren. Enligt uppgifter från TGOJ fanns det 4 lägenheter, 3 kök och 13 
rum i huset 1933.16 Här anges även att lägenhet 4 hyrs av Telegrafverket och dess lokala 
föreståndare O Helander. På båda våningsplanen löper korridorer i mitten av byggnaden 
i dess längdriktning från vilken man når rummen som är placerade längs ytterväggarna. 

Bottenvåningen har idag sju rum, korridor, trapphall, kapprum och toaletter oräknade. 
På övre våningen, som har sex rum, finns ett större konferensrum som sannolikt tidigare 
varit två rum. Rummen längs byggnadens norra kortsida har dock delats av i senare tid, 
varför det ursprungligen kan ha funnits ett större rum på respektive våning här.

Merparten av ytskikten i huset härstammar sannolikt från ombyggnaden 1988 då även 
ett modernt ventilationssystem installerades. Ventilationskanalerna löper i korridorernas 
tak som är nedpendlade. I samtliga rum finns akustikplattor i taket och elektriska instal-
lationer som löper längs väggarna. Uppvärmningen sker genom vattenburna radiatorer 
kopplade till stadens fjärrvärmenät.

Trots de senare tilläggen finns relativt mycket äldre detaljer bevarade i de flesta rum. 
Dörrar med profilerade fyllningar, profilerade dörr- och fönsterfoder och golvsocklar 
finns i samtliga rum i huset. Det finns några olika varianter av golvsocklar i rummen, 
åtminstone en del av dessa kan sannolikt knytas till uppförandetiden. Den högre 
varianten är sannolikt äldst, denna kan också skymtas på äldre fotografier från inte-
riören. I två rum finns även takstuckatur bevarad. Det är i dessa rum som den högre 
varianten av golvsocklar finns.

Väggarnas nedre del upptas av en slät panel med en profilerad mittelbandslist upptill. 
Under denna har elinstallationer och uttag lagts in i plåtlådor. På en del ställen, t.ex. 
under fönster är listverket helt i trä. Det är förmodligen denna som elinstallationernas 
lådor har försökt efterlikna. Om mittelbandslisten är ursprunglig eller senare tillkommen 
har inte kunnat fastställas. Merparten av dörrarna är enkla dörrar, men några pardörrar 
finns. Dörrtrycken har ersatts i senare tid. Flera av golven, i första hand i rummen åt 
nordväst, utgörs av fiskbensmönstrad parkett. I korridorer och rummen åt öster ligger 
plastmattor.

På andra våningen finns ett kök med äldre platsbyggda köksskåp bevarade. Att döma av 
utseende och beslag är de sannolikt från ombyggnaden 1948. Endast en eldstad finns i 
16  Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
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huset, en rörspis i det norra rummet på andra våningen. Sannolikt har det tidigare funnits 
eldstäder i fler rum, men inga spår återstår av dessa idag.

De båda trapphusen har ursprungliga trappor av kalksten och äldre handledare av 
trä. I trapphuset på sydöstra sidan ligger ett äldre mönstrat golv med röda och beigea 
keramiska plattor på bottenvåningen.

Vinden är till största delen oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. Ett rum finns 
i anslutning till trapphuset i öster som ej har inspekterats. Ett fläktrum finns i vindens 
norra del, samt i anslutning till denna ett mindre fönsterlöst rum. I källaren finns fyra 
rum. Ett rum i norr som tidigare använts som arkiv, ett teknikrum i nordväst och intill 
detta ett omklädningsrum, samt ett rum utan fönster i söder. I källarens korridorer som 
förbinder rummen består väggarna av stora kvaderhuggna stenblock av samma typ som 
husets sockel. 
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Bild 2. Det östra trapphuset sett från entrén. Till vänster syns de mönsterlagda keramikplattorna på golvet. (SLM 
D2021-0221)

Bild 1. Det östra trapphusets trappa av kalksten med handledare av trä. (SLM D2021-0220)
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Bild 4. Trapptornets trapphus sett från entrén till andra våningens lägenhet. (SLM D2021-0223)

Bild 3. Trapptornets svängda trappa av samma kalksten som i det östra trapphuset. (SLM D2021-0222)
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Bild 5. Korridoren på bottenvåningen. Det nedpendlade taket döljer ventilationstrummor. Ytskikten på golv, väggar 
och tak är från senare tid. (SLM D2021-0224)

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

Bild 8. Ett av rummen på bottenvåningen. Fiskbensmönstrad parkett på golvet, profilerade spegeldörrar och golv-
socklar. (SLM D2021-0227)
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Bild 9. En glasad vägg som uppfördes vid ombyggnaden 1988. (SLM D2021-0228)

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

Bild 12. Andra våningens korridor med en glasad dörr till trapphuset till vänster. (SLM D2021-0231)
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Bild 14. Konferensrummet på andra våningen. Rummet har sannolikt förstorats vid något tillfälle. Här finns husets 
enda eldstad. (SLM D2021-0233)

Bild 13. Andra våningens ingång från trapphuset i tornet. Dörren är glasad med liggande profilerade fyllningar och 
har ett överljus. (SLM D2021-0232)
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Bild 16. Detalj av den äldre köksinredningen med tidstypiska handtag till både draglådor och skåp. (SLM D2021-0235)

Bild 15. Köket på andra våningen. Till vänster syns de platsbyggda köksskåp som härstammar från ombyggnaden 
1948. (SLM D2021-0234)
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Bild 17. Ett av rummen på andra våningen där takstuckatur finns bevarad. (SLM D2021-0236)

Bild 18. Detalj av golvlisten i samma rum som föregående bild. Sockeln är den högre varianten, vilken sannolikt är 
ursprunglig. (SLM D2021-0237)
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Bild 20. Detalj av takrosett med kottar. (SLM D2021-0239)

Bild 19. Detalj av takstuckatur med växtmotiv. (SLM D2021-0238)
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Bild 22. Bild av omklädningsrum och teknikrum i källaren. (SLM D2021-0241)

Bild 21. Källarens korridor där de stora grundstenarna är synliga. (SLM D2021-0240)
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Bild 23. Vindsutrymmet i den östra delen är oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. (SLM D2021-0242)
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Kulturhistoriskt värde
Byggnaden uppfördes 1899 vilket gör den till en av endast ett fåtal hus från tiden kring 
sekelskiftet 1900 som idag finns kvar i Oxelösunds stadskärna. När omvandlingen av 
stadskärnan var klar i slutet av 1960-talet hade så gott som alla äldre hus rivits. Enbart av 
denna anledning är byggnaden omistlig ur ett lokalhistoriskt perspektiv och har därför 
stora byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden. 

Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande 
partier och torn saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt 
slag och mycket viktig som representant inte bara för sin tid men också för sin arkitek-
turstil i staden. Utformningen har förenklats genom åren, framförallt vid ombyggnaden 
1948, men trots detta är den ursprungliga karaktären fullt avläsbar. 

Arkitekturen är relativt avskalad och bär idag på relativt få uppenbara stildrag. Det vid 
ombyggnaden 1948 borttagna gavelpartiet på den nordvästra fasaden hade sina förebilder 
i renässansen vilket också syns i tornpartiet med sin tandsnittslist, samt fasadputsens 
rusticering. Även det utstickande och fasade hörnet åt väster kan härledas till nyre-
nässans, även om fasadbearbetningen är betydligt mer återhållen än samtida nyrenässans-
arkitektur från slutet av 1800-talet. Det tydligaste karaktärsdraget är dock den oregel-
bundna planformen, vilken ger fasaderna, men också taket sin artikulation med många 
nivåskillnader och språng. Asymmetrin är ett bärande stildrag. Genom sin tidstypiska 
och påkostade utformning har byggnaden ett högt arkitekturhistoriskt värde.

Viktiga värdebärande komponenter är byggnadens volym och takform, den för hand 
påslagna spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade 
taklisten och de oputsade valvbågarna över fönstren. De äldre fönstren som sitter på 
den nordvästra och norra fasaden stämmer i dimensionering bättre överens med det 
ursprungliga utseendet, och är därför mycket viktiga för byggnadens karaktär.

I egenskap av att ha innehållit Oxelösunds första telegrafstation har byggnaden ett högt 
samhällshistoriskt värde. Inrättandet av telegraf- och telefonstationen innebar att en 
viktig samhällsfunktion kom till i det nya samhället. Institutioner som denna visar på 
Oxelösunds utveckling från den sporadiskt framväxta bebyggelsen kring hamnen och 
järnvägen till det municipalsamhälle som inrättades vid sekelskiftet 1900.

Byggnadens är trots flera ombyggnader relativt välbevarad interiört. Även om den 
ursprungliga planlösningen inte är känd, har sannolikt få större genomgripande omdis-
poneringar av rummen skett invändigt. Rummen har tack vare detta kvar flera viktiga 
beståndsdelar som gör byggnadens ålder uppenbar även invändigt. Hit hör äldre dörrar 
med profilerade fyllningar, profilerade golvsocklar, dörr-, fönsterfoder och listverk samt 
stuckaturer i två rum. I köket på andra våningen finns välbevarad köksinredning med 
skåp och lådor, sannolikt från ombyggnaden 1948, som är viktiga för att visa på husets 
ålder och historia.

De två trapphusens kalkstenstrappor och det sydöstra trapphusets mönsterlagda 
keramiska plattor i är av högt byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde, tillsammans 
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med äldre handledare av trä. Mellan trapphus och lägenheter finns glasade lägenhets-
dörrar med profilerade fyllningar som kan vara ursprungliga.

Sammanfattning av värdebärande komponenter 

Följande sammanfattning redovisar de viktiga karaktärsdrag eller byggnadsdelar som bör 
tas hänsyn till vid en ombyggnad. Punkterna bör fungera som ett underlag till kontroll-
punkter för den antikvariska kontrollplanen.

•	 Byggnadens volym och takform med språng och nivåskillnader.

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

•	 Äldre träfönster på husets nordvästra och norra sida.

•	 Planlösning och rumsindelning.

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

•	 Glasade lägenhetsdörrar i trapphus med profilerade fyllningar.

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

•	 Äldre golv av fiskbensmönstrad parkett.

•	 Takstuckatur i två av rummen.

•	 Köksinredning med äldre luckor och draglådor av trä.

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

Fortsatt användning

Idag används byggnaden som kontor. Den senaste större ombyggnaden utfördes 1988 
då huset byggdes om till kontor för Elverket. Huset är således anpassat till denna 
användning. Vid ombyggnaden installerades aktiv ventilation i huset. Ventilations-
trummor placerades i de längsgående korridorernas tak, dold bakom ett nytt innertak 
bestående av akustikplattor, vilka sedan försåg rummen med tilluft genom ventilations-
öppningar upptill på rummens väggar. Längs väggarna i rummen löper en låda med 
el- och bredbandsinstallationer, som integrerats i den tidigare väggpanelen. I taket har 
akustikplattor satts upp och ny belysning finns. En del av rummens golv har försetts med 
plastmatta. Toaletter finns i på båda våningsplanen intill det sydöstra trapphuset, vilka 
sannolikt inreddes vid samma tillfälle.

Inredningen till kontor har inte inneburit några större irreversibla ingrepp i husets 
stomme eller bevarandevärda ytskikt. De moderniseringar som gjorts, har varit relativt 
skonsamma mot äldre detaljer vilka ännu karakteriserar en stor del av rummen. Senare 
tillkomna väggar utgörs förutom toaletterna på båda våningsplanen av de södra rummen 
som har delats av till två mindre rum på var sin sida om den förlängda korridoren i husets 
mitt. De tillkomna elinstallationerna längs rummens väggar använder sig av det tidigare 
utseendet och smälter således in relativt bra i interiören. Ventilationstrummorna som 
placerats i korridorens tak, har krympt takhöjden avsevärt och därmed korridorernas 
karaktär relativt mycket. Detta i kombination med akustikplattornas utseende har 
påverkat upplevelsen av interiören negativt. Placeringen i korridorernas tak har samtidigt 
gjort att större ventilationskanaler i rummen har kunnat undvikas. Här har visserligen 
akustikplattor också satts upp, men dessa har inte krympt rummens volym.

Om huset även i fortsättningen skulle används till kontor, behöver således inga 
omedelbara ingrepp göras. I och med detta skulle även byggnadens kulturhistoriska 
värde vara opåverkat.
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Ombyggnad till bostäder

Byggnaden har tidigare innehållit bostadslägenheter varför det inte skulle vara en 
otänkbar framtida användning. Eftersom det finns två trapphus i byggnaden finns det 
också goda möjligheter att anordna lägenheter med egna ingångar utan att göra alltför 
stora ingrepp i stommen. Ingreppen är dock beroende av hur många lägenheter som 
inrättas, varför lämpligheten i projektet i stor grad styrs av detta. Ju färre lägenheter 
per våningsplan , desto mindre kan ingreppen göras i fråga om tillkommande väggar, 
dörröppningar, anordnande av badrum och kök etc. Och ju färre ingrepp som görs, 
desto mindre blir påverkan på de värdebärande komponenterna och det kulturhistoriska 
värdet.

Varje våningsplan upptar ca 250 m2, vind och källare undantagna. Eftersom det är osan-
nolikt att det finnas underlag för så stora lägenheter i Oxelösund, är det rimligt att tänka 
sig att varje våningsplan åtminstone delas på två lägenheter vardera. 

Med två lägenheter på varje våningsplan kan befintliga dörröppningar till trapphus 
användas för ingång till lägenheterna. På så sätt skulle ingrepp i trapphusen kunna 
undvikas, vilket är positivt. Toaletter finns idag på båda våningsplanen, vilka skulle 
kunna byggas om till badrum för två av lägenheterna. På samma sätt skulle köket som 
idag finns på våning två kunna användas till en av lägenheterna. Det som i så fall skulle 
behöva byggas som inte finns idag är en avdelande vägg mellan lägenheterna på varje 
våningsplan, två toaletter och ett kök.

Fler lägenheter skulle ytmässigt vara möjligt att få till, men skulle samtidigt innebära 
ännu större ingrepp i befintlig planlösning och således befintliga ytskikt. Till detta ska 
också läggas att fler ingångar behöver anordnas från trapphusen. På grund av byggnadens 
kulturhistoriska värden bör detta därför undvikas.

Vind

Vindsvåningen är idag till största delen oinredd. Här finns ett inrett rum med fönster 
på byggnadens sydöstra sida. Rummet har inte besiktigats i samband med förundersök-
ningen. Att omvandla denna till en separat lägenhet kan dock innebära vissa svårigheter. 
Rummet är mycket litet, och ligger precis mellan trapphuset och fläktrummet. Beroende 
på hur ventilationen är tänkt att anordnas i framtiden kan dock fläktrummet komma 
att utgå varför det i så fall skulle finnas utrymme att göra lägenheten större. Åt nordväst 
finns ytterligare ett fönster i den oinredda delen, som dock sitter på en högre höjd än 
normalt. Det kan dock tänkas att en vindslägenhet inreds som utnyttjar båda sidors 
befintliga fönster.

Byggnadens tak är mycket viktigt för husets karaktär, varför tillkommande volymer i 
form av takkupor eller dylikt inte kan genomföras utan att påverka byggnaden i för stor 
grad. Enstaka takfönster kan vara möjligt, men detta behöver i så fall prövas i samband 
med bygglov. En ombyggnad av vinden skulle därför behöva föregås av fördjupade 
studier för att konstatera vilken påverkan en eventuell inredning av lägenheter kan få.
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Nya balkonger

En önskan om uppförande av balkonger på husets nordvästra fasad meddelades före 
förundersökningen inleddes. Dessa skulle i så fall uppföras söder om det utskjutande 
partiet på den nordvästra fasaden och likna de som finns i det norra hörnet. Enligt 
nuvarande detaljplan är marken runt byggnaden prickmark. Detta innebär att marken 
inte får förses med byggnad, och en balkong skulle således bli planstridig. Åtgärden 
skulle kunna prövas som en liten avvikelse, men det är inte säkert att den skulle 
godkännas. 

Att sätta balkonger på den aktuella fastigheten skulle både påverka husets yttre form och 
innebära ingrepp i befintlig stomme. En stor del av byggnadens karaktär och arkitekto-
niska gestaltning är kopplad till den oregelbundna och asymmetriska planformen med 
sina språng och nivåskillnader. Balkongerna skulle genom att uppföras på andra sidan 
av nordvästra fasadens utskjutande parti skapa en symmetri som idag är främmande för 
byggnaden. Dessutom skulle ingrepp behöva göras, dels i stommen och fasaden men 
också genom att två av de äldre träfönstren på den nordvästra fasaden ersätts med dörrar. 
Sammantaget skulle påverkan på det kulturhistoriska värdet vara negativt och ingreppet 
bör därför undvikas. Till detta kommer också den förmodade möbleringen av uteplat-
serna vilket kan få stor påverkan på det visuella intrycket av byggnaden såväl som att 
balkongerna i så fall befinner sig mycket nära ett allmänt gångstråk i staden.

Med tanke på byggnadens exponerade läge, centrala placering i staden och att kommun-
huset ligger strax intill, är balkonger på någon annan fasad tveksam både med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värden och sett till stadsbilden. 

Positiva konsekvenser av en ombyggnad

I samband med en ombyggnad till bostadslägenheter skulle en del anpassningar kunna 
göras som bättre stämmer överens med byggnadens ålder och värdefulla detaljer. 

Den nuvarande aktiva ventilationen har relativt stor påverkan på i första hand korrido-
rernas rumsvolym. En återgång till självdragsventilation hade inneburit att skrymmande 
ventilationstrummor kunde tas bort, samtidigt som förfulande ventilationsöppningar 
mellan rum och korridor kan sättas igen. Tidigare tilluftsventiler i fasaden finns kvar i 
fasaderna men har satts igen från insidan. Hur kanalerna för frånluft i murstockarna ser 
ut har inte undersökts.

De nuvarande elinstallationerna som löper längs rummens väggar skulle behöva ersättas 
med lösningar bättre anpassade till bostäder. Den väggavdelande listen i rummen skulle 
då kunna återställas till tidigare utseende, alternativt tas bort. Också akustikplattorna i 
rummens tak skulle kunna tas bort vilket hade varit positivt då de idag stör upplevelsen 
av den väl tilltagna takhöjden. Senare tillkomna väggar i husets södra del skulle också 
kunna tas bort, vilket samtidigt hade gjort korridorerna i husets mitt mindre påtagliga.

I sambands med en inredning av vindsutrymmet skulle vissa åtgärder för att återställa 
takets tidigare utseende kunna genomföras vilket hade vara mycket positivt för den 
arkitektoniska helheten. Hit hör att tornets takhuv åter görs spetsigare, och att skor-
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stenar och gavelpartiet på nordvästra sidan återställs till tidigare utseende. Om återstäl-
lande åtgärder utförs kan det möjligen göra acceptansen för nya tillägg nödvändiga för 
inredning av vindslägenheter större. Detta bör undersökas i samband med den framtida 
bygglovsansökan.

Sammanfattande diskussion

En fortsatt användning av byggnaden som kontor hade gett minst omedelbar påverkan 
på det kulturhistoriska värdet. Detta därför att lokalerna redan är anpassade till denna 
funktion, och inga ytterligare åtgärder skulle bli nödvändiga. Ombyggnaden till kontor 
som genomfördes 1988 har dock inneburit att vissa förfulande åtgärder har gjorts 
invändigt. De flesta är dock av reversibel art och skulle enkelt kunna plockas bort i 
framtiden.

En ombyggnad till bostäder skulle innebära att flera ingrepp behöver göras i byggnaden. 
Dessa bestäms dock i första hand av hur många lägenheter som inreds per våningsplan. 
Ju färre lägenheter, desto mindre ingrepp. Fler än två lägenheter per våningsplan skulle 
sannolikt göra påverkan på den relativt välbevarade interiören och därmed det kulturhis-
toriska värdet för stor. Det är dock fullt möjligt att vid en ombyggnad spara en stor del av 
de äldre och värdefulla ytskikten och detaljerna invändigt. Detta kan uppnås genom att 
bostäderna planeras med utgångspunkt i och en förståelse för byggnadens kulturhisto-
riska värden. För att säkerställa att varsamhetskravet följs bör en antikvarisk kontrollplan 
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvarisk sakkunnig av kulturvärden 
(KUL 2). Kontrollplanens kontrollpunkter utformas med utgångspunkt i de kulturhisto-
riska värden som redovisats i den aktuella förundersökningen. 

En ombyggnad kan också ge vissa positiva konsekvenser för det kulturhistoriska värdet. 
Detta genom att senare tillkomna och förfulande interiöra detaljer tas bort, såsom 
elinstallationer och ventilation. Om en ombyggnad av vinden kombineras med återstäl-
lande åtgärder av takets utformning kan resultatet bli att det kulturhistoriska värdet 
stärks. Detta bör undersökas i samband med den framtida bygglovsansökan.
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Förslag till planbestämmelser
Följande förslag till planbestämmelser har sin utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena 
som redovisats i föregående kapitel. Målet med bestämmelserna är att skydda de delar 
som är viktiga för förståelsen av byggnaden och dess historia, samt värna de kvalitéer som 
utgör karaktären. Detaljeringsgraden har valts utifrån troliga framtida scenarion men 
är avsiktligt generellt hållen för att möjliggöra en bedömning från fall till fall. En sådan 
bedömning bör alltid grundas i utlåtande av kulturvårdande instans eller genom uppdrag 
åt en fristående konsult. 

Alla ombyggnader bör följas av certifierad antikvariskt sakkunnig rörande kulturvärden 
enligt KUL 2, BFS 2011:15.

q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med 
traditionella material och metoder. Äldre delar såsom fönster på den nordvästra och 
norra fasaden, trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska 
bevaras. Detta gäller även äldre interiöra detaljer i form av dörrar, golv samt profi-
lerade listverk och stuckatur.

k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform, fasadut-
formning, detaljering, färgsättning, fönster och fönstersättning och dörrar ska bibe-
hållas. Vissa återställande åtgärder till tidigare utformning kan utföras i samråd med 
antikvarisk expertis. Takkupor får inte finnas.

r – Byggnaden får inte rivas.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund

Avtal tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i Oxelösunds kommun

Detta avtal har upprättats mellan Oxelösunds kommun organisationsnummer
212000-0324 genom dess Kommunstyrelse, nedan kallad kommunen,
och Centrumbolaget Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031,
nedan kallad fastighetsägaren, såsom ägare till fastigheten Gnistan 1.

Åtaganden

1. Fastighetsägaren godkänner att förslag till detaljplan för fastigheten
Gnistan 1 antas och har inga ersättningskrav mot kommunen med
anledning av denna detaljplan.

2. Fastighetsägaren är medveten om att detaljplanen innebär bland annat
följande förutsättningar för fastigheten Gnistan 1:

- Byggnaden får inte rivas.

- Telegrafhuset (huvudbyggnaden) är en särskilt värdefull byggnad
som inte får förvanskas. Fasadernas detaljering i form av släta
kvaderrusticeringar på hörn och torn, oputsade valvbågar över
fönstren samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre
interiöra delar så som trapphus med äldre trappsteg och golv-
beläggning samt handledare ska bevaras. Äldre detaljer i form
av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur ska bevaras.
Underhåll skall ske med material och metoder anpassade till
byggnadens egenart.

- Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym,
takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning och fönster-
sättning ska bibehållas. Vissa återställande åtgärder till tidigare
utformning samt komplettering med balkonger, balkongdörrar och
ett begränsat antal takfönster får utföras i samråd med certifierad
antikvarisk expertis.

- Fönster och dörrar ska utformas lika usprungliga avseende
form, indelning, proportioner och glasets area och vara i trä.

- Bygglov krävs även för komplementbyggnader och
komplementbostadshus, plank, staket, stängsel och skärmtak.

- Bostadens tomt ska avgränsas mot allmänplats parkmark med en
minst 0,3 meter hög mur, staket, häck eller annan fysisk åtgärd.
Åtgärden ska vara godkänd av Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden och utförd före slutbesked ges för bostäder.
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3. Enligt 15 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) är detta avtal gällande
även gentemot nya ägare av Gnistan 1.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar och utväxlat mellan parterna.

För Oxelösunds kommun För Centrumbolaget Vinterklasen AB

Oxelösund, den / 2022 , den / 2022

……………………………….. ………………………………..

Catharina Fredriksson

Kommunstyrelsens ordförande

………………………………..

Nils Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Ks § 95 Dnr KS.2022.98

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen. Revidering
av reglemente vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.

Sammanfattning

Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att samla
kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En ändring av
nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet, då
nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all tillsyn gällande
folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som var tanken utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver kommunfullmäktige fatta
beslut om ytterligare en revidering av respektive nämnds reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avseende revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente
Förslag till nytt reglemente VON
705-1601-2022, Underrättelse om ärende för Vård- och Omsorgsnämnden respektive Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun, avseende folköl- och
tobakstillsynen

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Vård- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente
avseende flytt av uppgifter gällande folköl- och tobakstillsynen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.

2. Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att samla
kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En ändring
av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet, då
nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all tillsyn gällande
folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som var tanken utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver kommunfullmäktige fatta
beslut om ytterligare en revidering av respektive nämnds reglemente.

3. Ärendet
I länsstyrelsens underrättelse anger man exempel på uppgifter som inte bytt nämnd:

- 9 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622)

”[…]Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.”

- 7 kap. § 4 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

” Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller
   1. förbudet mot att tillhandahålla smaksatta vätskor enligt 2 kap. 6 a § på fysiska
försäljningsställen,
   2. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4
och 7 §§ på fysiska försäljningsställen,
   3. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7-9 §§ och 3
kap. 2, 5 och 6 §§ på fysiska försäljningsställen,
   4. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 4-7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i
anslutning till fysiska försäljningsställen, och
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Datum

2022-06-27 KS.2022.98

   5. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler
som avses i 6 kap. 3 §.”

- 5 kap 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

”Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt
försäljningsställe saknas, meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan
handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett
fast driftställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har
sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast
driftställe.”

Tillstånds- och tillsynsplikten gällande ovanstående lagrum ligger kvar hos vård- och
omsorgsnämnden och därför behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare en
revidering av respektive nämnds reglemente.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och omsorgsnämnden om att svara
för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt de delar i
alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av försäljning av folköl och enligt alla de delar
som rör tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Övrig tillsyn som
inte rör försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:16220) ligger kvar inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. I respektive nämnds reglemente är förslaget att
hänvisa till tillstånds- och tillsynsområden istället för precisa paragrafer i lagstiftningen för
att undvika att viss tillstånds- och tillsynsplikt inte överförs.

Efter genomgångar med förvaltningsledning för social- och omsorgsförvaltning och miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas in för
tillsynen.

Bifogat till tjänsteskrivelsen finns förslag till nytt reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen till ändringar har stämts av med jurist och ska möta
upp mot de anmärkningar som länsstyrelsen påpekat i sin underrättelse till kommunen.
Föreslagna tillägg markeras med grönt och det som föreslås tas bort markeras med
överstrykning och röd färg.

Motsvarande förändring görs för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente i ett
separat ärende.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Vård- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS VÅRD-
OCH OMSORGSNÄMND
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för vård- och omsorgsnämnden.

Verksamhetsområde

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

1 fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen samt och vad som i lag,

förordning och föreskrift sägs om socialnämnd,

2 ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för den kommunala hälso- och sjukvård

som bedrivs i särskilda boendeformer samt i eget hem,

3 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst,

4 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade,

5 fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen, utöver tillsyn av folköl som ligger

inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

6 beslutar om bidrag till föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement

till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper samt

7 avger yttrande angående antagande av hemvärnsmän.

§ 2 Nämnden har ansvar för beslut inom verksamhetsområdet i de ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskild person och i andra frågor som avser enskild person enligt
författning.

§ 3 Nämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

§ 4 Nämnden är styrgrupp för kommunens del av Samordningsförbundet RAR och Lokala
samverkansgruppen LSG.

§ 5 Nämnden har ansvar för kommunens flyktingmottagning

§ 6 Nämnden har ansvar för kommunens kontakter med gemensamma patient- och
hjälpmedelsnämnderna.

§ 7 Nämnden har ansvar för forskning och utvecklingsverksamhet inom sitt
ansvarsområde.

Nämndens sammansättning

§ 8 Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

§ 9 Utskott
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1. Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

2. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som utses bland nämndens
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.

3. Presidiet i nämnden är också presidium i arbetsutskottet.

4. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

5. Ersättare ska kallas till varje sammanträde.

6. Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall
fyllnadsval snarast förrättas.

7. Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter
begär det.

8. Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

9. Arbetsutskottet fattar beslut i individuella ärenden enligt lag eller enligt av vård- och
omsorgsnämnden framtagna riktlinjer

10. Utskottet avgör ärenden på delegation, i den omfattning nämnden
bestämmer i särskild delegationsordning.

§ 10 Sammanträden

Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och omsorgsnämndens
sammanträden.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Ks § 96 Dnr KS.2022.101

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen. Revidering
av reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

Sammanfattning

Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente är att
samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En
ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens
tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all den tillsyn
gällande folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som var tanken utan enbart delar av tillsynen.

Den första augusti i år trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i kraft.
Lagen tilldelar kommunerna ett ansvar att ombesörja tillsynen av försäljningen av tobaksfria
nikotinprodukter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att även denna tillsyn tilldelas miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avseende revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Förslag till nytt reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-08-31

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen.
Revidering av reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

2. Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente är
att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En
ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens
tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all den tillsyn
gällande folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som var tanken utan enbart delar av tillsynen.

3. Ärendet
I länsstyrelsens underrättelse anger man exempel på uppgifter som inte bytt nämnd:

- 9 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622)

”[…]Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.”

- 7 kap. § 4 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

” Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller
   1. förbudet mot att tillhandahålla smaksatta vätskor enligt 2 kap. 6 a § på fysiska
försäljningsställen,
   2. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4
och 7 §§ på fysiska försäljningsställen,
   3. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7-9 §§ och 3
kap. 2, 5 och 6 §§ på fysiska försäljningsställen,
   4. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 4-7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i
anslutning till fysiska försäljningsställen, och
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   5. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler
som avses i 6 kap. 3 §.”

- 5 kap 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

”Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt
försäljningsställe saknas, meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan
handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett
fast driftställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har
sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast
driftställe.”

Tillstånds- och tillsynsplikten gällande ovanstående lagrum ligger kvar hos vård- och
omsorgsnämnden och därför behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare en
revidering av respektive nämnds reglemente.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och omsorgsnämnden om att svara
för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt de delar i
alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av försäljning av folköl och enligt alla de delar
som rör tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Övrig tillsyn som
inte rör försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:16220) ligger kvar inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. I respektive nämnds reglemente är förslaget att
hänvisa till tillstånds- och tillsynsområden istället för precisa paragrafer i lagstiftningen för
att undvika att viss tillstånds- och tillsynsplikt inte överförs.

Den första augusti i år trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i kraft.
Lagen tilldelar kommunerna ett ansvar att ombesörja tillsynen av försäljningen av tobaksfria
nikotinprodukter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att även denna tillsyn tilldelas miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden.

Efter genomgångar med förvaltningsledning för social- och omsorgsförvaltning och miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas in för
tillsynen.

Bifogat till tjänsteskrivelsen finns förslag till nytt reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen till ändringar har stämts av med jurist och ska möta
upp mot de anmärkningar som länsstyrelsen påpekat i sin underrättelse till kommunen.
Föreslagna tillägg markeras med grönt och det som föreslås tas bort markeras med
överstrykning och röd färg.

Motsvarande förändring görs för vård- och omsorgsnämndens reglemente i ett separat
ärende.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare
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Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetsområde

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

1. fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser förklaring
avseende områdesskydd enligt 7 kap samt fullgörande av den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap, samt prövning av ansökningar om
strandskyddsdispens. Därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag skall
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2. skall mottaga förordnande enligt 12 §, förordningen om områdesskydd av
beslutsbefogenhet enligt 7 kap 18 §, miljöbalken.

3. skall utöva sådant tillsynsansvar som av Länsstyrelsen enligt 10 §, förordningen om
tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen.

4. svarar också för att

 pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap 17 §,

miljöbalken,

 besluta om tillstånd om avfall enligt 15 kap 18 § tredje stycket miljöbalken,

 medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,

 mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 §, renhållningsförordningen.

5. fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det
närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom mät-, kart-, plan- och byggnadsväsendet.

6. fullgör de trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor samt
bereder vissa trafiksäkerhetsfrågor

7. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.

8. fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.

9. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn som rör försäljning av öl klass II
(folköl) enligt 9 kap 19 § alkohollagen (2010:1622) avseende tillsyn.

10. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobaksfria
nikotinprodukter.
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§ 2 Övriga uppgifter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. är samrådsorgan för kommunstyrelsen i frågor där nämndens verksamhetsområde

berörs och där kommunstyrelsen har beslutanderätten,

2. fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt anläggningslagen och

fastighetsbildningslagen,

3. beslutar om kommunens ortnamnsorgan, (gator, vägar, allmänna platser),

4. upplåtelse av offentlig plats och torghandel,

5. är samrådsorgan vid upprättandet av kommunens energiplan samt utövar

det offentligrättsliga tillsynsansvaret vid tillämpningen av denna plan,

6. svarar för myndighetsutövningen enligt allmänna ordningsstadgan och lokala

ordningsföreskrifter,

7. utlyser miljöstipendiet ledigt till ansökan samt utser stipendiat,

8. ansvar för gata/park samt

9. har det offentligrättsliga tillsynsansvaret över kommunens gator, vägar, parker

och övrig allmän platsmark.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha hand om den fysiska planeringen
med undantag för den översiktliga fysiska planeringen som handhas av
kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden
i de delar nämnden har ansvaret:

1. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av detaljplan

 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.

 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller
förnya sådan detaljplans genomförandetid (4 kap 24 §). Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens
bestridande.
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2. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av områdesbestämmelser

 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.

 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

3. Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress enligt § 10 och
lägenhetsnummer enligt § 11, Lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Nämndens sammansättning

§ 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Sammanträden

§ 5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla
detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska
gälla om deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.
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