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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

EKEN 9, Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal
till bostad

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad avslås med stöd av 9 kap.
30 § Plan och bygglagen (2010:900)

Avgiften för beslutet är 1000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-
11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-11-13 och beslut fattades 2020-01-22, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

2. Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i 2 våningar med en
bruttoarea om 275 m2. För området gäller Stadsplan 04-OXS-40 och 04-OXS-60.
Bestämmelsen i detaljplanen lyder Jm, småindustri.

Bygglovet avser att inrätta en bostad i en befintlig kontorslokal vilket är i strid med gällande
Stadsplan och kan därmed inte anses förenligt med planens syfte.

Skäl till beslut

Ansökan bedöms ej uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900)

Att, som bygglovet avser, inrätta en bostad i en befintlig kontorslokal är en avvikelse mot
gällande stadsplanebestämmelse och kan heller därmed inte anses förenligt med planens
syfte. Nämnden bedömer vidare att den idag befintliga bostaden (Eken 11) som finns inom
Stadsplanen tillgodoser eventuell tillsyn och bevakningsbehov inom stadsplanens område.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga.

3. Ärendet
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i 2 våningar med en
bruttoarea om 275 m2.

Bygglovet avser att inrätta en bostad i en befintlig kontorslokal. Lokalerna har tidigare
används som kontor, personalmatsal med tillhörande café, omklädnad m.m.
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Datum

2020-01-08 BYGG.2019.413

För området gäller Stadsplan 04-OXS-40 och 04-OXS-60.
”Öster om Styrmansgatan förslås de två befintliga kvarteren liksom genom
stadsplaneområdets utvidgning tillkomna kvarteren öster därom utnyttjande för
småindustri..//Läget intill industriupplag och hamn gör området olämpligt för
bostadsbebyggelse men dess centrala läge i förhållande till centrum gör området väl
lämpad för serviceindustri och småindustri, varav stort behov föreligger.”

Bestämmelsen i Stadsplanen lyder Jm, småindustri.
Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet
och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fodras för tillsyn och
bevakning av anläggning inom området.

Att, som bygglovet avser, inrätta en bostad i en befintlig kontorslokal är en avvikelse mot
gällande Stadsplanens bestämmelse och kan heller därmed inte anses förenligt med
planens syfte. Nämnden bedömer vidare att den idag befintliga bostaden (Eken 11) som
finns inom Stadsplanen tillgodoser eventuell tillsyn och bevakningsbehov inom
detaljplanens område.

Sökande har tidigare sökt bygglov för ändrad användning 2017-12-20 (BYGG.2017.247)
och fick då avslag både i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen och i Mark-
och miljödomstolen, sökanden har även sökt tillfälligt bygglov för ändrad användning 2018-
04-10 (BYGG.2018.67) där ärendet fick avslag i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
detta beslut överklagades ej.

Yttrande från sökande inför nämnd har inkommit.
När det gäller yttrandet angående om att bostäder redan finns i området anser nämnden att
den befintliga bostaden (Eken 11) inom stadsplanen tillgodoser eventuellt tillsyns- och
bevakningsbehov.

Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov för ändrad användning gällande Eken 9
Yttrande inför nämnd gällande Eken 9

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom) med rekommenderat brev



Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

613 81 Oxelösund

miljo@oxelosund. se, 0155-380 00

Sid 1 (6)

Ansökan om bygglov

Datum

Fastighet

Uyelwfgsadress

^^^^
~y

Postnum^, 3^0
sto^Ä^/&%^

Ansökan avser

^^Bygglov
Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum ......................

l] Marklov
Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t. o. m.

Villkorsbesked

Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o. m. - t. o. m.

Rjvningslov

Ändring av bygglov, diarienummer

Tidplan
Planerad byggtid, rr^nader /") /Datum för planad byggsta;

Atgärd-/er
Nybyggnad Tillbyggnad ^Ombyggnad Rivning Utvändig ändring Ändring av marknivån

Inredande av ytterligare bostad/lokal

Ändrad användning Från: ........................................................................ Till: ..

Annat, se anvisningar (förtydligas under "Beskrivning av projektet")

Byggnad/anläggning
Enbostadshus l l Studentbostadshus

Rad-, par-, kedjehus | | Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning

l Tvébostadshus |] Mur
Flerbostadshus, antal Igh. .................................. | | Plank

Fritidshus med en eller två bostäder | | Brygga

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) ]| Annan byggnad eller anläggning, ange typ
.
Industri- eller lagerbyggnad

Areauppgifter m.m.
Byggnadsgt^a, r» ^ Bostadsacaa, m2 . ;

""^%>'
Bruttoarea, m'

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)
Fasadbeklädnad

[Tegel [] Betong Q Plåt QT rä Q Puts Q Glas

Takbeläggning

|Lertegel Q Betong Q Plåt J^^app Q Skiffer
Fönster Fönsterbågar

>lerglas || Treglas || En-/tvéglas || Trä Plast

Annat:

Koppar

Lättmetall

Vatten och avlopp

Anslutning
till

Vatten

Avlopp

Dagvatten

Kommunalt Gemensamhets-

anläggning

Enskild
anläggning

D
^ a

Kulör



Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 2 (6)

Uppvärmning Grund

Uppvärmningssatt^

^.

^y/^c/v^ie-

Grundläggningssatj-? ^

?7^^

Sakkunnigutlåtande (PBL s kap 4 §) (bifogas)
^Tillgänglighet || Funktionalitet

irandsäkerhet | | Miljö och hälsa

Kulturhistoriskt värde l l Ventilation

Bilagor
Situationsplan

ISektionsritningar

Teknisk beskrivning

[Beskrivning av projektet

l Konstruktion

|Vatten och avlopp

Övrigt, ange vad ....

^

Energihushållning

l Buller

Planritningar

Fasadritningar

Sakkunnigutlåtande

]Kontrollplan/rivningsplan QB evis om färdigställandeskydd

[Ritning pé plank/mur || Foton
j^^JAnmälan om kontrollansvarig

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter

3

Sökande
Fqrefpgsnanjn elleyierspnnamn

r.y/

Tsonnamn

-Z^ s^ 9^B
Organisations- eller personnummer

UyehlJKgsadress,

c^
Postnumn, >er ^j . '^^y

^

Postort ^

'/)^/o5c^
Telefon (även riktnrummer)

[ess

a^ ^(//^Tt^-^Ä^- 5'c-
Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)

Förnamn

re
Efternamn

^A^-^
^~r

Medsökande

Förnamn

Efternamn

elefon^^7^^j ^ ^5
-postadrpss

a^é'(£L^^/^^^ -6^

Telefon (även riktnummer)

E-postadress



Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsfön/altningen

Sid 3 (6)

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)

Förnamn

Efternamn

Byggherre (om annan än sökanden)
Företagsnamn eller personnamn

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag)

Förnamn

Efternamn

Kontrollansvarig
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Utdelningsadress

Företagsnamn eller personnamn

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (även riktnrummer)

E-postadress

Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Postort

Telefon (även riktnrummer)

E-postadress

Företagets projektnummer

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Postnummer

Postort

Behörighetsnivå

Certifieringsorgan

Certifieringen gäller t. o. m.

Om det finns flera konfrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.



Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 4 (6)

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag)

Förnamn

Efternamn

Fakturareferens

Fakturamottagare (om annan än sökanden)
Företagsnamn eller personnamn

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (även riktnrummer)

E-postadress

Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

j Kommunikation
£ Godkänner du/ni kommunikation via e-post?

|ja | |NejDJ

Godkänner du/nl kommunikation via sms?

|ja l |Nej

Information

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet sko innehålla en upp-
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, far byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.

Underskrifter

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Medsökandens underskrift

Namnförtydligande
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Lterklasen

2019-12-17

Yttrande Ane Bvee. 2019.413

Vi har tidigare kommunicerat våran ståndpunkt i varför just bostad av
viss karaktär som dessutom benämns i detaljplanen är förenligt med
detaljplanens syfte.

Vi har aldrig nånsin påpekat eller ansökt om en sk vanlig bostad7 7 

utan

bostad av viss karaktär som benämns just i detaljplanen.

Vi skulle kunna vända på det och ställa frågan.. .Vilken bostad är okey
enligt detaljplanen !

I tidigare Bygglovsansökan Bygg. 2018.67 ( Bilaga 6 ) skrev MSN fram
två beslut varav ett var att medge bostad.. . Då var det vanlig bostad och
nu bostad av viss karaktär avsedd just för näringsidkare som önskar
bevaka just sin verksamhet. Vore beslutet direkt felaktigt så skriver man
inte fram ett felaktigt beslut.

Bilaga 8 så anser jag att avskrivningen av Bygg. 2019. 127 är helt rimlig
med tanke på att bostad för just pastorn var brukligt förr i kyrkan och
detta är ju inom detaljplanens syfte. Så tolkar jag detta. Samma tolkning
som det beskrivs att kyrksalen kan defakto användas som både lokal
med dess syfte och att de nyttjar lokalen i dagsläget som bostad vet
alla... Dock helt korrekt.

Vi menar på att just bostad av viss karaktär skall kopplas just till någon
verksamhet i fastigheten Eken 9 så det inte är utomstående som hyr, det
är därför det kallas just bostad av viss karaktär och man ändrar inte
detaljplanen till B utan det är JM av just detta år som innefattar
tillåtande av bostad av viss karaktär. Solklart.
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Bilaga 14: Det som talar emot att MSN talar i motvind är att det defakto
idag finns bostäder som är placerade närmare hamnen är att det
framhålls som om det vore negativt för hamnens utveckling att en redan
inhyst näringsidkare bor i en bostad just för detaljplanens syfte. En
bostad som defakto är okey enligt detaljplan.. . men att Kommunen med
dess hållning och inställning ( om det nu är så ) har medgett att utföres k
//frimärksplaner// med riktiga bostäder inom ett industriområde. Det
finns idag 5 st familjer som bor i industriområdet där kommunen
medgett att medverka till att just ändra på detaljplanen.

Bilaga 15: Förstår inte kommuniceringen i bilaga 15... Läs grönmarkerad
text.. .Där står det klart och tydligt att: Bostäder får dock anordnas i den
utsträckning som fodras för tillsyn och bevakning av anläggning inom
området. Anläggning är just runt fastigheten samt i fastigheten med
dess produktion / företag. Ytterst aktuellt idag då det sker och har skett
mycket stölder av byggmaterial samt verktyg vilket drabbar företagen
på orten. Det är just därför vi var nr l i Oxelösund som byggde bostäder
då vi såg att just brottslighet och inbrott minskade runt Järntorget då det
bor folk på torget.. . likaså tryggheten ökar då det bor folk i närområdet.
Samma synsätt gäller just denna bostad av viss karaktär då det ökar
tryggheten när folk handlat på tex Eliassons järn eller på Camillas &
Puttes och skall hem till villaområdet och väljer att passera just Eken
9.. .bor det folk och det är upplyst ökar detta tryggheten.

Vi anser att det borde ligga i kommunens hela intresse att etablera
företag och att just denna bostad som det gäller stör ingen och den
kommer bli kopplad just till en verksamhet. Så att medge Bygglov till en
bostad av viss karaktär är inte samma sak som att ändra detaljplan till B.

Detta syfte med bostad just för övervakning var och är exakt samma
syfte som pastorns bostad, vaktmästarbostad i skolan tex.
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terklasen

2019-12-17

Så med allt detta borde det vara rimligt att ni politiker medger detta, allt
annat vore inte okey.

Med vänlig hälsning

Åke Holmström för Vinterklasen EK9 AB



Oxelösund
Kommunicering - beslut fattas av
nämnd
Datum

2019-12-13
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Ginell
Bygglovhandläggare
0155-38363
anna. ginell@oxelosund. se

Vinterklasen Ek9 AB

JÄRNTORGET 5
61330 OXELÖSUND

Dnr: BYGG.2019.413

Fastighet: EKEN 9

Ärende: Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad

Ärendet
Ärendet gäller ansökan om bygglov förändrad användning av (kontors-)lokal till bostad.

Gällande bestämmelser
För området gäller detaljplan nummer 04-OXS-60. (1263 & 1099)

Detaljplanens bestämmelse lyder Jm.
Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan

beskaffenhet att närboende ej vållas ölägenheter med hänsyn till sundhet , brandsäkerhet
och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och
bevakning av anläggning inom området.

Detaljplanen anger att "öster om Styrmansgatan föreslås de två befintliga kvarteren liksom
de genom stadsplaneområdets utvidgning tillkomna kvarteren öster därom utnyttjade för
småindustri. //Läget intill industriupplag och hamn gör området olämpligt för
bostadsbebyggelse med dess centrala läge i förhållande till centrum gör området väl
lämpat för serviceindustri och småindustri, varav stort behov föreligger."

Avvikelse
Föreslagen ändring av byggnadens användning avviker från gällande
detaljplanebestämmetsen vad gäller användningsområde. Detaljplanebestämmelsen säger
Jm, småindustriändamål, och ej B, bostad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avvikelsen som för stor för att kunna
betrakta som liten. Med anledning av detta kommer ärendet att avgöras vid Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-22. Förvaltningens förslag till beslut
kommer att vara avslag med anledning av ovanstående avvikelse.

Innan nämndens sammanträde har du/ni möjlighet att:

Revidera ansökan,
dra tillbaka ansökan eller

inkomma med ett yttrande till nämndens sammanträde.

Vi emotser något av ovanstående senast 2020-01-03. Inkommer inget av ovanstående
kommer ärendet att avgöras av nämnden i befintligt skick.

Postadress

Oxelösunds kommun

61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www. oxelosund. se

bygg@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



Kallelse till tekniskt samråd

Datum

2019-12-1316:24:11

2(2)

Vid frågor i ärendet kontakta ärendets handläggare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvattningen

Anna Ginell

Bygglovhandläggare
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PBL KUNSKAPSBANKEN
- en handbok om plan- och bygglagen

Så fungerar
Planbestämmelsekatalogen

Planbestämmelsekatalogen innehåller bestämmelser som
rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och
motsvarande ansvariga myndigheter sedan år 1949. Den som har
behov av information om vad som regleras i en äldre stads- eller

byggnadsplan eller i en modern detaljplan kan hitta grundläggande
information om vad planbestämmelserna betyder och omfattar.

E-tjänsten

Planbestämmelsekatalogen presenteras i en e-tjänst där det är möjligt att både
filtrera bestämmelser och söka efter bestämmelseformuleringar. l den övre
delen är det möjligt att göra olika filtreringar för att på så sätt kunna få ett

snävare resultat. Vid frågetecknen som finns vid varje filtreringsmöjlighet
förklaras filtreringen kortfattat. Genom att välja Pågående under "Välj ett
tidsintervall" så visas de beteckningar och bestämmelser som rekommenderas

just nu, det vill säga de planbestämmelser som ska användas när nya
detaljplaner tas fram. Välj vilken bestämmelsetyp som är aktuell. Var
uppmärksam på att det finns två flikar att växla mellan, en för textbeteckningar
och en för symbolbeteckningar. Beroende på vilken flik som är vald så visas de
textbeteckningar alternativt de symbolbeteckningar som är aktuella för den
filtrering som gjorts, l sökrutan är det möjligt att söka på ord som förekommer i
någon bestämmelseformulering, en bestämmelsekod eller ett UUID. Sökningen
görs bara på den bestämmelsetyp som är vald.

Enkelt att hitta information om

detaljplanebestämmelser

Katalogen innehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och

vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan år
1949. Den som har behov av information om vad som regleras i en äldre stads-
eller byggnadsplan eller i en modern detaljplan kan hitta grundläggande
information om vad planbestämmelserna betyder och omfattar.



Många detaljplaner kan innehålla planbestämmelsersom har formulerats fritt

av kommunen. Hittar du inte den bestämmelse du söker i katalogen kan det
vara en sådan bestämmelse. Då får du vända dig till din kommun för att få
information.

Välja lämpliga planbestämmelser

Planförfattare kan använda katalogen för att välja planbestämmelser då ny
detaljplan ska tas fram.

De planbestämmelser som används i en detaljplan måste ha ett lagstöd i plan-
och bygglagen. Lagens fjärde kapitel anger uttömmande vad som kan regleras.
Boverket har tolkat detta och anger i en generell rekommendation, allmänna råd
(BFS 2014:5 DPB 1), vilka bestämmelser som kan och bör användas.l

Planbestämmelsekatalogen ger Boverket exempel på

bestämmelseformuleringar som har stöd i det allmänna rådet.

Boverket presenterar också Planbestämmelsekatalogen som ett led i arbetet
med att detaljplanerna behöver bli mer enhetligt utformade i landet.

Planbestämmelsekatalogen ger tillsammans med den gällande standarden, SS
637040:2016, SIS standard för digitalt utbyte av detaljplaneinformation,

förutsättningar för att digitalisera plan- och bygglovsprocessen och möjlighet att
kunna producera grundläggande e-tjänster inom detaljplaneläggning. Som
exempel kräver bygglovstjänster digital detaljplaneinformation.

Läs mer om standarden för detaljplaner under rubriken "På andra webbplatser i
"Relaterad information"

Tolka äldre planbestämmelser

Detaljplaners giltighet är inte begränsad i tiden. De gäller tills de ersätts, ändras
eller upphävs. Äldre planer och bestämmelser ska enligt praxis tolkas enligt de
regler som gällde då planerna togs fram.

Äldre bestämmelser presenteras därför med information om under vilken

tidsperiod de har rekommenderats. Bestämmelserna anges med information
om vilka beteckningar och bestämmelseformuleringar som rekommenderades
tillsammans med de förklaringar och vägledande texter som ursprungligen
fanns. Äldre bestämmelser presenteras dock utan information om lagstöd. En
del äldre bestämmelser gäller enligt plan- och bygglagens
övergångsbestämmelser som planbestämmelser.

Digitalisera äldre planer

Många kommuner har behov av att överföra information från analoga
detaljplaner till en databas. Syftet är att effektivisera det interna arbetet och att

kunna utveckla efterfrågade e-tjänster exempelvis för bygglovsansökningar och
andra frågor om markanvändning.



Som stöd för tolkning vid digitalisering av äldre bestämmelseinformation har

samtliga äldre bestämmelser, i den mån det varit möjligt, härletts till en eller
flera idag gällande bestämmelser.

Planbestämmelsekatalogen definierar också identifierare och variabler som

behövs för kodning av planbestämmelser i digitala detaljplaner, både då
standarden tillämpas, men i princip också i andra sammanhang som i
planbestämmelsedatabaser och i andra tjänster. Förhållandet mellan

standarden och Planbestämmelsekatalogen beskrivs också i standarden som
kan hämtas via SIS förlags webbplats.

Annat bra att veta om Planbestämmelsekatalogen

Bestämmelser enligt gällande allmänna råd

Planbestämmelsekatalogen innehåller information om

Användningsbestämmelser, Egenskapsbestämmelser och Administrativa

bestämmelser som har stöd i Boverkets allmänna råd (2014:5) om

planbestämmelser för detaljplan. Varje bestämmelseslag är sorterade i
kategorier och underkategorier på samma sätt som det allmänna rådet.

För varje enskild bestämmelse anges också för vilken användningsform den ska
tillämpas. Andvändningsformerna är allmän plats, kvartersmark och
vattenområde. Även planområde finns att välja under användningsform även
om planområde formellt sett inte är en användningsform.

Användningsbestämmelser för allmän plats är uppdelade i kommunalt och
enskilt huvudmannaskap.

För varje bestämmelse anges ett lagstöd, beteckning, bestämmelseformulering
med eventuella variabler och en kort förklaring. Information anges också om när
bestämmelsen började gälla. För användningsbestämmelserna anges också
huvudmannaskap och färg.

En bestämmelse kan ha stöd i flera paragrafer i 4 kap. PBL och kan därför vara
angiven flera gånger i katalogen under olika kategorier med olika lagstöd. På
allmän plats kan en bestämmelse exempelvis förekomma både inom
kommunalt och enskilt huvudmannaskap. En bestämmelse kan också

förekomma antingen inom allmän plats eller kvartersmark eller inom hela
planområdet.

l katalogen finns ett fritextval för de flesta typerna av planbestämmelser. Den är
avsedd för fri formulering av bestämmelsen i de fall den bestämmelse som

behövs inte finns med i katalogen. Används dessa fritextval är det viktigt att
överväga om bestämmelsen har stöd i den lagparagraf som anges i katalogen.

För alla bestämmelser anges ett datum då de började gälla. Många
bestämmelser rekommenderas inte längre och då anges ett datum för detta.
Datum anges även särskilt om redigering av en post i katalogen har gjorts.



l de fall det finns utrymme för att i bestämmelseformuleringen ange värden av
olika slag eller att formulera text anges detta med klammertecken. Exempelvis,
Lägsta nockhöjd är [hojd:decimaltal] meter [texttext] kan då få följande lydelse:
Lägsta nockhöjd är 12, 5 meter för huvudbyggnad.

Varje bestämmelse har en unik bestämmelsekod. Bestämmelsekoden är den

uppgift som ska användas när standarden tillämpas för att koda
planbestämmelser. Bestämmelsekoden är uppbyggd av förkortningar och kan
exempelvis se ut så här - DP_KM_Eg_Omfatt_Prickmark. DP står för detaljplan,
KM står för kvartersmark. Eg står för egenskapsbestämmelse, Omfatt står för
byggandets omfattning och Prickmark är just prickmark alltså en bestämmelse
som begränsar markens utnyttjande, vilket innebär att marken inte får förses
med byggnad. Bestämmelsekoderna innehåller både stora och små bokstäver,
men de förblir unika även om de skrivs med endast små bokstäver.

Förhållandet mellan den gällande standarden och planbestämmelsekatalogen
beskrivs närmare i standarden. Standarden kan laddas ner från SIS-förlag. Varje
bestämmelse har också en UUID, en unik identifierare.

Vid användning av katalogens öppna data i Excelformat är det viktigt att tänka
på att det i katalogen finns bestämmelser som har upphört att gälla. Information
om detta finns i kolumnen "Slutar gälla". Om en bestämmelse har redigerats
anges detta också särskilt med ett datum i kolumnen "Redigerad".

Användningsbestämmelser

Vid utsökning av användningsbestämmelser för allmän plats måste
huvudmannaskapet väljas.

Ar flera användningar lämpliga inom samma område anges dessa som separata
bestämmelser.

Om de förslag till preciseringar som anges i katalogen inte passar till det som
ska regleras finns det möjlighet att välja en post i katalogen som medger att du
själv kan formulera dig. Överväg noga att det som regleras är lämpligt att reglera
och ryms inom det lagstöd som anges.

Egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser

Egenskapsbestämmelserna är kategoriserade på samma sätt som i de allmänna
råden.

Samma egenskapsbestämmelse kan användas av olika skäl och därmed ha olika

lagstöd, därför förekommer samma typ av egenskapsbestämmelse ibland flera
gånger i katalogen. Det är viktigt att vara medveten om detta och att välja
egenskapsbestämmelse mot bakgrund av vilket skäl regleringen görs.

Eftersom alla företeelser som det kan finnas skäl att reglera inte kan förutses
finns det i katalogen poster som medger en mer fri formulering. När dessa
poster används är det viktigt att överväga att det som regleras är lämpligt att
reglera och ryms inom det lagstöd som anges.

Bestämmelser som saknar lagstöd eller som inte kan ersättas



Vid digitalisering av äldre planer kan det förekomma bestämmelser som idag
kan anses vara helt olämpliga, bestämmelser som saknade lagstöd eller
bestämmelser som inte kan ersättas av en nu gällande bestämmelse i katalogen.
l sådana fall bör en särskild post i katalogen väljas som medger att
bestämmelsen ograverat överförs till den digitala planen. Sådana finns för varje
enskild kategori.

Katalogen stöder användning av gällande standard

Planbestämmelsekatalogen utgör tillsammans med den gällande standarden en
förutsättning för att digitalisera plan- och bygglovsprocessen och möjliggör
grundläggande e-tjänster inom detaljplaneläggning. Katalogen definierar
variabler och identifierare som behövs för kodning av planbestämmelser i
digitala detaljplaner, både då standarden tillämpas, men i princip även i andra
sammanhang som i planbestämmelsedatabaser och i tjänster. Förhållandet

mellan standarden och Planbestämmelsekatalogen beskrivs också i standarden
som kan hämtas via SIS förlags webbplats.

Ingen hantering av tredimensionalitet eller tidsbegränsningar

Katalogen innehåller inga enskilda poster med beteckningar för att hantera
tredimensionalitet. Enligt de gällande allmänna råden bör bestämmelser som

anger företeelser som exempelvis ligger under markytan anges inom
parentestecken. Detta får varje enskild programutvecklare eller användare
skapa egna lösningar för. Katalogen innehåller inte heller några enskilda poster
med beteckningar för tidsbegränsade användningar, som enligt de gällande
allmänna råden anges inom klamrar. Även detta får varje enskild
programutvecklare eller användare skapa egna lösningar för.

Bestämmelser enligt äldre regler och vägledningar

Äldre bestämmelser presenteras med information om under vilken tidsperiod
de har rekommenderats. Katalogen innehåller bestämmelser som

rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande
ansvariga myndigheter sedan år 1949. Något äldre vägledningsmaterial har
Boverket inte tillgång till.

Även äldre bestämmelser presenteras enligt de grundläggande kategorierna
användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa
bestämmelser, men här finns också kategorin övergångsbestämmelser.

Bestämmelserna anges också med information om vilka beteckningar och
bestämmelseformuleringar som rekommenderades tillsammans med de
förklaringar och vägledande texter som de ursprungligen har presenterats med.
Äldre bestämmelser presenteras utan information om lagstöd.

Som stöd för tolkning vid digitalisering av äldre bestämmelseinformation har

samtliga äldre bestämmelser, i den mån det varit möjligt, härletts till en eller
flera idag gällande bestämmelser.

Även alla äldre bestämmelser har en UUID, en unik identifierare.



Uppdateringar av katalogen

Planbestämmelsekatalogen kommer att uppdateras max två gånger om året.
Anledningen till att det inte kommer att ske mer täta uppdateringar är att
programvaruleverantörerna ska ha en möjlighet att följa de förändringar som
sker.

För varje planbestämmelse som läggs till eller tas bort eller om informationen

om en bestämmelse på något sätt ändras vid en sådan uppdatering kommer det
att framgå vad som har ändrats och från vilket datum ändringen gäller.

Första två versionerna av Planbestämmelsekatalogen presenterades endast i
Excelformat och bara med bestämmelser enligt Boverkets gällande allmänna
råd. Från och med uppdateringen i mars 2017 är Planbestämmelsekatalogen
istället tillgänglig via en e-tjänst och innehåller såväl äldre som gällande
bestämmelser.

Informationen i katalogen kommer att uppdateras i takt med att Boverket
beslutar regler för detaljplaneinformation och uppdaterar vägledningen om
planbestämmelser på PBL Kunskapsbanken. En nyhet i versionen daterad 2018-
08-01 är att Boverket har utökat e-tjänsten med länkar från respektive
bestämmelse till den aktuella vägledningen som finns på PBL kunskapsbanken.
För äldre bestämmelser finns länkar till de handböcker som gällde när
bestämmelsen rekommenderades.

Informationen är tillgänglig som öppen data

Informationen i Planbestämmelsekatalogen är tillgänglig som öppen data i tre
format:

. xml via test-API

. json via test-API

. Excel

Test-API:et är ett öppet gränssnitt utan krav på registrering. Genom att använda
test-API:et godkänner du de villkor som framgår av använda^illkoren. l den
tekniska beskrivningen finns instruktioner för hur du använder test-APket.

Läs mer om öppna data om planbestämmelser under rubriken "På andra
Boverket" i "Relaterad information".

Vad är öppna data och API

l korthet är öppna data information från offentliga organisationer som finns
tillgänglig för vem som helst att återanvända och vidareutnyttja utan andra
förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Det handlar här om data från
Boverket som kan föras över digitalt via ett programmeringsgränssnitt som
kallas API.



API:er (Application Programming Interface) kan bearbetas och till exempel
användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster och
programvaruleverantörer som gör ritprogram för detaljplaner kan snabbare och
smidigare revidera sina program när Planbestämmelsekatalogen uppdateras.

Frågor och synpunkter

Boverket tar emot frågor om och synpunkter på Planbestämmelsekatalogens e-
tjänst och dess innehåll via e-postadressen: registraturen@boverket.se.

Granskad: 11 september 2019 Sidansvarig: Webbredaktionen

Källhänvisning till denna sida
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Pl. l

GRUNDKARTA (Befintliga förhållanden)

K (k)

^

+0o

-^
®

r

Stadsgräns (Samhällsgräns)

Gällande områdes- och best.ämmelsegränser

fastighetsgräns

Vägar

Järnvägsspår med växel

Elektrisk högspänningsledning med stöd

Huvudbyggnad resp. uthus

Fornlämning och fornlämningsområde

Vatten, strandkontur

Vattendrag, bäck

Dike

Gällande gatuhöjd (gällande väghöjd)

Nivåkurvor i meter över stadens (samhällets) nollplan

Punkt i rutnät

Höjdfixpunkt

Triangel- eller polygonpunkt

STADSPLANEKARTA

A. Gränsbeteckningar

. ___ " _- . Stadsplanegräns

Gällande områdes- och bestämmelsegräns

» » M W

.._. Gatu- kvarters- och annan områdesgräns

avsedd att utgå

Särskild områdesgräns (anordnande av stängsel)

. -.. Bestämmelsegräns

Gränslinjer ej avsedda att fastställas

Trädplantering ej avsedd att fastställas



Pl. 2

STADSPLANEKARTA (forts.)

B. Områdesbeteckningar

ALLMÄN PLATS

cz:
^

.-^ZU:^2~^

c^:::::::^^) ;r/^zz^

BYGGNADSKVARTER

LZ:^
...

! BS

L_.^._j
"-.-1 F77^TV.

S BF i Y/^mm

^

Gata eller torg

Park eller plantering

Gatuplantering

Område för allmänt ändamål

Område för bostadsändamål, sammanbyggda hus

Område för bostadsändamål, fristående eller kopplade hzis

Område för bostadsändamål, fristående hus

Område för handelsänäamdl

Område för storindustrzändamål

Område för industriändamål

Område för smäindustnändamäl

Område för småindustri- och bostadsändamål

Område för bostads- och smäindustnändamäl

Område för garageändamål

SPECIALOMRÅDEN

Trafikområden

r~^~}

Tj

TI

i-JrJ

Område för hamnändamål

Område för jämvägsändamål

Område för luftfartsändamål

Område för vattenled (kanal)



P1.3

STADSPLANEKARTA (forts.)

SPECIALOMRÅDEN (forts.)

Rekreuiionsområclen

FritidsområdeL^ SS
Rb^ F/TRLf/l Friluftsbad

L^ ^
r~f^

L
Rn

Folkpark

Område för idrottsändamål

Naturreservat

KyrJc ogård (begrav n in CISTI la t s)

K ! { +r^-tt l Område för begravningsändamälL.-L.J i-:.^U

Säkerhetsområden

Högspänningsledning

Transformatorstation

Vattenområden

L.X..J i£33j
EiEZJ ^3]

Vattenområde

Vattenområde som får överbyggas

C. övriga beteckningar
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Mark som icke får bebyggas

Mark för uthus o. dyl.

Mark där uthus o. dyl. undantagsvis fö. uppföras

Överbyggd gård och annan terrassbyggnad

Mark för byggnad under markplanet
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STADSPLANEKARTA (forts.)

C. Övriga beteckningar

u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar

X Marie tillgänglig för allmän gångtrafik

Z Mark eller del av vattenområde tillgänglig för allmän gatutrafzfc

+0.0

(.> O.o)

+0.o

®
1:20

Gällande gatuhöjd

t) »

Gatzihöjd

Annan markhöjd

Gatzihitmng

avsedd att utgå,

11 JSL W V Antal våningar

Iv Antal våningar jämte vindsinredning

Byggnadshöjd

Byggnadshöjd räknad från stadens (samhällets) nollplan

/o\ Tafcs lutning svinkel i grader

BYGGNADSPLANEKARTA

A. Gränsbeteckningar

.-.---. Byggnadsplanegräns

Gällande områdes- och bestämmelsegräns

" " " " avsedd att utgå

..-. Väg- byggnadsmarks- och annan områdesgräns

Särskild områdesgräns (anordnande av stängsel)

-..-..-.. Bestämmelsegräns

Gränslinjer ej avsedda att fastställas
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BYGGNADSPLANEKARTA (forts.)

B. Områdesbeteckniugar

ALLMÄN PLATS

r:
LZ-J-.-J

BYGGNADSMARK

'"^~! ^T
n

..~~~"
BF

7^->771

Vägmark

Park eller plantering

Område för bostadsändamål

Område för bostadsändamål, fristående hus

För övriga slag av byggnadsmark användas i tillämpliga delar stadsplanekartans be-
teckningar för byggnaclskvarter.

SPECIALOMRÅDEN

Trafllcområclen

[-.Jo,J Område för jämvägsändamäl

För övriga trafikområden och övriga specialområden, såsom R = rekreationsområden,

K = kyrkogård, E = säkerhetsområden och V = vattenområden användas i tillämpliga
delar stadsplanekartans beteckningar.

C. övriga beteckningar

+0.0 Gällande väghöjd +0.o Väghöjd

I övrigt lika med stadsplanekartans i tillämpliga delar.

KARTA FÖR UTOMPLAN8BESTÄMMELSER

A. Gränsbeteckningar

. "--- Gräns för bestämmelsernas tillämpningsområde

Gräns för områden med skilda bestämmelser

B. övriga betecknlogar

rT~"~1 F7TT7!
L-5_j L^Li^j

Områden med skilda bestämmelser

angående storlek av tomtplats m. m.
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GENERALPLANEKARTA

A. Gränsbeteckningar

Generalplanegräns

Områdes gräns

Gällande omrddesgräns avsedd att titgd

Gränslinjer ej avsedda att fastställas

B. Områdesbetecknlngar

ALLMÄN PLATS

Trafikled

Park

ÖVRIGA OMRÅDEN

B

Område för allmänt ändamål

Område för bostadsändamål

Js Jm Områden för industriändamål

För T== trafikområden, R == rekreationsområden, K = kyrkogård, E = säkerhetsområden,
V = vattenområden användas i tillämpliga delar stadsplauekartans områdesbeteckningar
för .specialområden.

C. Övriga beteckningar

t Område avsett för tätbebyggelse

g Område varinom glesbebyggelse avses pel visst sätt reglerad

(g) Område avsett att t. v. undantagas från glesbebyggelse

i n m w v

50.000

Antal våningar

Bnttiovåningsyta i m2
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Bilaga A.

STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till stadsplan för del av

stadsdelen ......................................... i ....................................... stad.

§ l.
STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING.

Mom. l. Byggnadskvarter.

a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt

ändamål.

b) Med B betecknat område får användas endast för bostads-

ändamål.

c) Med Bh betecknat område får användas endast för bostads-

ändamål och, där sä prövas lämpligt, för handels- och hänt-
verksändamål.

d) Med BH betecknat område får användas endast för bostads-

och handelsändamål.

e) Med H betecknat område får användas endast för handels-

ändamål.

f) Med Js betecknat område får användas endast för Industrl-

ändamål. Byggnader få dock uppföras eller inredas för bo-

stadsändamål i den utsträckning som fordras för tillsyn

och bevakning av anläggning inom området.

g) Med J betecknat område får användas endast för industri-

ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olä-

genheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trev-

nåd. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som for-

dras för tillsyn och bevakning av anläggning Inom området.

h) Med Jm betecknat område får användas endast för småindu-

striändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas

ölägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och

trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som

fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom om-
rådet.

i) Med Jb betecknat område får användas endast för småindu-

striändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas

ölägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och

trevnad. Byggnad får dock uppföras eller inredas formed
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industrirörelsen samhöriga bostäder samt, där så prövas

lämpligt, även för annat bostadsändamål.

Alternativ: Med Jb betecknat område får användas endast

för smälndustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende

ej vållas ölägenheter raaä hänsyn till sundhet, brandsäker-

het och trevnad, samt för med verksamheten samhörigt bo-

stadsändamål.

j) Med Bj betecknat område får användas endast för bostads-

ändamål samt, där så med hänsyn till sundhet, brandsäker-

het och trevnad prövas utan olägenhet kunna ske, för små-

industriändamål.

k) Med Q betecknat område får användas endast för garageändamål.

Mom 2 . Specialområden.

a) Med Th betecknat område får användas endast för hamntrafik

och därmed samhörigt ändamål.

b) Med Tj betecknat område får användas endast för järnväg-s-

trafik och därmed samhörlgt, ändamål.

c) Med TI betecknat område får användas endast för luftfart

och därmed samhörigt ändamål.

d) Med Tv betecknat område får användas endast för kanaltra-

fik och därmed samhörigt ändamål.

e) Med Ra betecknat område får användas endast som fritids-

område.

f) Med Rb betecknat område far användas endast för frilufts-

bad och därmed samhörlgt ändamål.

- g) Med Rf betecknat område får användas endast för folkparks-

ändamål och därmed samhörigt ändamål.

h) Med Rl betecknat område far användas endast för Idrotts-

ändamål och därmed samhörigt ändamål.

i) Med Rn betecknat område skall bevaras som naturpark.

j) Med K betecknat område får användas endast för begravnings-
ändamål.

k) Med El betecknat område får användas endast för elektrisk

högspänningslednlng och därmed samhörlgt ändamål.

l) Med Es betecknat område får användas endast för transfor-

matorstatlon och därmed samhörigt, ändamål.

m) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke

får utfyllas eller överbyggas.
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Alternativ: Med V betecknat område skall utgöra vattenom-

rade som icke får utfyllas eller överbyggas l annan män än

som erfordras för broar.

n) Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke

får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras

för mindre bryggor, badhus, båthus eller dylikt.

o) Med Vj betecknat område skall utgöra vattenområde som icke

får utfyllas eller övsrbyggas i annan mån än som erfordras

för industriella vattenbyggnader.

§ 2.
MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

Mom. l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom. 2. Med korsprlckning betecknad mark får bebyggas endast med

uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader.

Mom. 3. Med punkt- och korsprlcknlng betecknad mark får Icke be-

byggas. Utan hinder härav få uthus, garage och dylika

mindre gårdsbyggnader uppföras om detta för varje sär-

skilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och

ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

Mom. 4. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och an-

vändas endast på sätt som för varje särskilt fall prövas

lämpligt.

Mom. 5. Med punkt- och ringprickning betecknad mark får icke be-

byggas i annan mån än att källare må anordnas under

gårdsplanet.

§ 3.
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR

OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK.

Mom. l. A med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som

hindra framdragande eller underhåll av underjordiska

allmänna ledningar.

Mom. 2. Med x betecknad del av järnvägsområde skall hållas till-

gänglig för allmän gångtrafik.

Mom. 3. Meä z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tlll-

gänglig för allmän gatutrafik.

Mom. 4. Inom med z betecknad del av vattenområde får allmän gatu-

trafik framföras på bro över vattnet.
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Mom. 5. Med x betecknat område inom byggnadskvarter får icke b8-

byggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med

angränsande gator och till en fri höjd av minst 3 meter

användes för allmän gångtrafik.

Mom. 6. Med z betecknat område inom byggnadskvarter får icke be-

byggas på sätt som. hindrar att området i jämnhöjd med

angränsande gator och till en fri höjd av minst 3 meter

användes för allmän gatutrafik.

§ 4.
BYGGNADSSÄTT.

Mom. l. Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns
mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området.

Alternativ: A med S betecknat område skall byggnad upp-

föras i gräns mot granntomt där sådan gräns förekommer

inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från

gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med

ett prydligt och ändamålsenligt bebygeande av kvarteret.

Mom. 2. Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som

uppföras fristående. Dock få huvudbyggnader tvä och två

sammanbyggas i gemensam tomtgräns.

Alternativ: A med Ö bstecknat område skola huvudbygg-
nåder uppföras fristående eller tvä och två med varandra

sammanbyggda i gemensam tomtgräns.

Mom. 3. Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som

uppföras fristående.

Alternativ: Å med P betecknat område skola huvudbygg-
nåder uppföras fristående.

§ 5.
TOMTS STORLEK.

Å med F betecknat område får tomt, icke givas mindre areal
än 1. 600 m2.

§ 6.
BYQQNADS LÄQE.

Å med F betecknat område skall huvudbyggnad uppföras pä
ett avstånd av minst 7, 5 meter från den gräns mot grann-
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tomt, som ligger på samma sida om byggnaden som den med

a - b betecknade gränsen för kvarteret, och minst 1,6

meter från gräns mot granntomt på motsatta sidan.

§ 7.
DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT.

Mom. l. Av tomt som omfattar med ö betecknat område får högst en

fjärdedel/Alternativ: en femtedel/ bebyggas.
Mom. 2. Av tomt som omfattar med P betecknat område får högst en

femtedel/Alternativ: en sjättedel/ bebyggas.
Mom. 3. Å tomt som omfattar med Ö eller F betecknat område får

endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gärds-

byggnad uppföras.

Alternativ: § 7.

ANTAL BYQQNADER OCH BYQaNADSYTA A TOMT.

Mom. l. A tomt som omfattar med Ö eller V betecknat område får

endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gärdsbyggnader
uppföras.

Mom. 2. A tomt som omfattar med ö eller F betecknat omräde får

huvudbyggnad icke upptaga större areal än 120 m'° samt ut-

hus eller andra gårdsbyggnader icke större sammanlaget
areal än 40 m~.

§ ö.
VÅNINGSANTAL.

Mom. l. Åmedl, II, III, IVellerV betecknat område får byggnad
uppföras med respektive högst en, två, tre, fyra och fem

våningar.

Mom. 2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal
vind inredas.

Mom. 3. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras

med det antal våningar som bestämmelserna angående bygg-
nåds höjd möjliggöra. Dock får vindsinredning icke före-

komma ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna

största höjden.
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§ 9.
BYGGNADS HÖJD.

Mom. l. A med I, Iv, II, liv, III, IV eller V betecknat område

får byggnad Icke uppföras till större höjd än respektive

4, 4; 5, 6; 7, 6; 8, 0; 10, 6; 13, 6 och 16, 6 meter.

Mom. 2. Å med si f f ra i romb betecknat område får byggnad uppföras

till högst den höjd i meter som siffran angiver.

Alternativ: Å med siffra i romb betecknat område får

byggnad uppföras till högst den höjd l meter som siffran

angiver. Inom med A, Js och J betecknade områden må äock

för särskilt fall kunna medgivas den större höjd som på-

visas vara erforderlig och som med hänsyn till sundhet

ooh brandsäksrhet samt i övrigt ur allmän synpunkt prövas

lämplig,

Mom. 3. A med plus jämte siffra i romb betecknat område får bygg-

nåd uppföras till högst den höjd l meter över stadens

/ samhällets / nollplan som siffran angiver.

Mom. 4. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å med ring-

prickning betecknad mark får icke läggas på större höjd

än 4 meter .

Mom. 5. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å med ring-

prickning samt plus jämte siffra i romb betecknad mark

får icke läggas på större höjd över stadens/samhällets /
nollplan än siffran l ramben angiver.

10 .

TAKLUTNING.

Å med siffra i triangel betecknat område får tak givas

en lutning mot horisontalplanet av högst det gradtal som

siffran angiver.

Alternativ: Tak far givas en lutning mot horlsontal-
planet av högst 30°.

§ 11.
ANTAL LÄGENHETER.

Å med Ö eller F betecknat område får huvudbyggnad icko

inrymma flera än två bostadslägenheter/ Alternativ: en

bostadslägenhet/. I gårdsbyggnad får bostad Icke inredas.
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Alternativ: A tomt inom med ö eller F betecknat område

fä byggnaderna ioke Inrymma flera än sammanlagt tvä bo-

stadslägenhetBr.

§ 12.
BYGGNADS MATERIAL.

Mom. l. Å med S betecknat område skola byggnads ytterväggar ut-

föras brandsäkert .

Mom. 2. A med Ö eller P betecknat område skola byggnads ytter-

väggar utvändigt brandhärdigt beklädas därest de icke

utföras brandsäkert.

§ 13.

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL.

I kvarters- eller annan områdesgräns som betecknats med

streckad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten

fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öpp-

ning som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller

allmän plats. Befrielse från här angiven skyldighet att

anordna stängsel må dock medgivas beträffande fastighet

från vilken med. hänsyn till dess höjdläge eller andra om-

standigheter ut fart ej kan väntas äga rum ävensom f astig-

het vars behov av utfart icke kan på annat sätt behörigen

tillgodoses.
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lantmäterikontoret
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tillhörande förslag till ändring av stadsp3.ähfen_.f.är-Jy^a£t&E^_t
Eken i staden Oxelösund.

Gällande stadsplan är fastställd den 30 juni 1961.

Huvudsyftet med denna stadsplaneändring är att p. iva kvarteret
Eken en gräns mot Matrosgatan parallell med motliggande grän-
ser för kvarteret Enen. En jämkning av bestämraelsegränsen inom
kvarteret föreslås tillika.

Dessutom har på grund av rekommendation från vägförvaltningen
kvarterets gräns mot Styrmansgatan gjorts fri från utfarter,
i likhet med vad som redan gäller för motliggande sida av
kvarteret Sälgen.

Gällande stadsplanebestämmelser skola fortfarande ?,älla för det
område som beröras av ändringsförslaget.

Nyköping i distriktslantmätarekontoret i februari månad 1964.

HJALMAR ÖSTERBERG
(Hjalmar österberg)

Antaget av Oxelösunds stads byggnadsnämnd
den 3/6 1964 § 140
För BygRnadsnämnden

WALTER SANDSTRÖM
Ordförande

Tillhör länsstyrelsens i
Södermanlands län beslut den

25 augusti 1964.

Rätt avskrivet betygar:
Oxelösund den 31 mars 1965

fa. fC^-
Börje Hallin
stadsarkitekt



Ämne

Avsändare

Mottagare

Datum

Re: SV: Fråga om Detaljplan
Deurell Göran

<goran.deurell@oxelosund.se>

Åke Holmström
<ake@vinterklasen. se>

30. 10. 2019 17:24

<j!)Smelinh

. imageOOl. jpg (~2 KB)

Hej Åke,

3m ska vid år 1964 tolkas som:

Med 3m betecknat område får användas endast för småindustnändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej
vållas ölägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den
utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

Tydligt åtskilt från bestämmelsen 3b, inom vilken bostad får medges: där så prövas lämpligt, även för
annat bostadsändamål.

Kanske inte svaret du hoppats på. Men så står det i Planbestämmelsekatalogen.

Med vänlig hälsning,

Göran Deurell
Planarkitekt

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
0155 383 60

http://Oxelösund. se/bveea-bo-milio/samhallsplanering^

Skickat från min Samsung Galaxy-telefon.

Originalmeddelande
Från: Åke Holmström <ake(Svinterklasen. se>
Datum: 2019-10-30 08:56 (GMT+01:00)
Till: Deurell Göran <goran. deurell(Soxelosund. se>
Ämne: Re: SV: Fråga om Detaljplan

Hej igen !

3o Boverkets Planarkitekt har bara svarstid Måndagar 13-14... då tänkte jag ta dig... då jag vet att du är
duktig och säkert kan.

Kan du kolla följande på Eken 9.

l. Detaljplanen är väl från 1964 ? Så står det i alla fall =

2. I Planbestämmelsekatalogen står det ju olika årtal... 1964 skall man som jag Tolkar det gå in i 1949-
fll-01 tom 1969-12-31 och kolla... kan det stämma att man går in i en så gammal plan ? =

3. Och vad betyder då 3M år 1949-01-01 tom 1969-12-31 =

Bara så jag vet... det verkar ju vara skillnad på de andra åren efter som är nyare....

Mycket tacksam om jag kan få ett svar från dig som är kunnig på Detaljplaner :-)

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar



Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
'Järntorget 7
613 30 Oxelösund

Telefon: 0155-150 903
www. vinterklasen. se<http://www.vinterklasen. se/>

30. 10. 2019 08:12 skrev Deurell Göran:
Bäste Åke,

Allt ihop finns tillgängligt på följande länk:
https://www. boverket. se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detal-iplan/planbestammelser/planbestammelsekatalogeo^

Bara att välja årtal i översta rutan och köra.

Vad gäller din fråga?

Med vänlig hälsning,

Göran Deurell

Planarkitekt

[Oxelösunds-Vapnet-Logo-cmyk 3cm]

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress: Höjdgatan 26
Telefon: 0155-383 60

göran. deurelKSoxelosund. se<mailto : eoran. deurell(Soxelosund. se>

www. Oxelösund. se/bvega-bo-och-mil-io/samhallsDlanerine/<httD://www. oxelosund. se/bveea-bo-och-
miljo/samhallsplanering/%0d>
www. facebook. com/oxelosundskommun<httD://www.facebook. com/oxelosundskommun>

Från: Åke Holmström <akei8vinterklasen. se>
Skickat: den 30 oktober 2019 08:09

Till: Deurell Göran <goran. deurell(Soxelosund. se>
Ämne: Fråga om Detaljplan
Prioritet: Hög

Hej bäste Göran !

Du som är duktig på Detaljplaner... kan jag fråga dig en sak...

Då önskar jag att du har en detaljplan öppen i enat program då den är -från 1964 samt även Boverkets
Planbestämmelsekatalog då man måste gå in och kolla vad just beteckning betyder det årtalet....

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström., VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 7
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www. vinterklåsen. se<http://www.vinterklasen. se/>



Oxelösund
Tjänsteskrivelse

Datum

2018-06-11
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Dnr

BYGG.2018.67

OXL2

621

2007-
03-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Andersson
0155-381 57

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

EKEN 9, Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning av kontorshotell till lägenhet

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1:Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja ansökan om
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet till och
med 2028-05-01 i enlighet med 9kap. 33 § Plan och bygglagen 2010:900(PBL)

Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-12-14 § 160 kommer miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 4 241 kr för handläggning av
ärendet.

eller

2:Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om tidsbegränsat
bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet till och med 2028-05-01 i
enlighet med 9kap. 33§ Plan och bygglagen 2010:900(PBL)

Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-12-14 § 160 kommer miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 971 kr för handläggning
av ärendet.

Vid beviljat bygglov krävs startbesked.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen

2. Sammanfattning
En ansökan inkom 2018-04-10 till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet på rubricerad
fastighet. Idag används byggnaden delvis som kontorshotell med övernattning men att
sökanden vill ändra användningen till lägenhet under en tidsbegränsad period till och
med 2028-05-01. Ändringen avser endast en mindre del av befintlig byggnad.

l bilaga till sin ansökan anger sökanden att Eken 9 idag används till stor del för
arbetsändamél(kontorshotell) och att nuvarande hyresgäst önskar bo på det övre planet
under en viss tid. Sökanden anger även i ansökan att verksamheten avses pågå under
begränsad tid. Hyresgästen saknar besittningsrätt och fastigheten kan enkelt återställas
för arbetsplatsändamål.

För den aktuella platsen gäller Stadsplan 04-OXS-60 (nr. 1263 år 1964)som i
bestämmelsen anger Sméindustriändamål(Jm). Stadsplanen medger därmed inte
bostäder inom planområdet. Åtgärden strider därmed mot både stadsplanens syfte och
dess bestämmelser.

Postadress

Oxelösunds kommun

61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



Tjänsteskrivelse

Datum

2018-06-11

2(3)

BYGG. 2018. 67

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för åtgärder som inte uppfyller kraven som gäller för
permanent lov och får då ges i strid mot en detaljplan. För att tidsbegränsat bygglov ska
medges så ska åtgärden vara av tillfällig karaktär. Den sökta åtgärden ska uppfylla något
eller några men inte alla förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov.

Den planerade åtgärden omfattar en ändrad användning av befintlig lokal (kontorshotell)
genom en inre ombyggnation. Åtgärden bedöms uppfylla (för åtgärden relevanta) krav i 8
kap PBL. Åtgärden är både ekonomisk och praktiskt rimlig att avveckla till dess tidigare
användning när det tidsbegränsade lovet slutat gälla. Åtgärden bedöms inte medföra fara
eller betydande olägenhet för allmänheten eller verka menligt på trafiksäkerheten.
Åtgärden bedöms ej heller medföra betydande miljöpåverkan eller begränsning av
rättighet eller pågående verksamhet i området i och med att bygglovet är
tidsbegränsat(PBL 9kap.31e).

Det tidsbegränsade bygglovet avser samma lokal som ärende BYGG. 2017. 247.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar tve förslag till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

3. Ärendet

Byggnaden används idag som kontorshotell med övernattning men sökanden vill ändra
användningen till lägenhet under en tidsbegränsad period till och med 2028-05-01.
Ändringen avser endast en mindre del av befintlig byggnad.

l bilaga till sin ansökan anger sökanden att Eken 9 idag används till stor del för
arbetsändamål och att nuvarande hyresgäst önskar bo på det övre planet under en viss
tid. Sökanden anger även att enligt plan- och bygglagens 8 kap 33-34 §§ kan
tidsbegränsat bygglov medges om verksamheten avses pågå under begränsad tid.
Hyresgästen saknar besittningsrätt och fastigheten kan enkelt återställas för
arbetsplatsändamål. Mot denna bakgrund ansöker man nu om bygglov för bostad under
en tid av 10 år.

Färden aktuella platsen gäller Stadsplan 04-OXS-60 (nr. 1263 er 1964)som i
bestämmelsen anger Småindustriändamål(Jm). Område för småindustriändamål med
beteckningen Jm och inom området bör inte andra bostäder tillåtas än för tillsyn och
bevakning(enligt Anvisningar angående beteckningar pé plankartor 1950:2). Stadsplanen
medger därmed inte bostäder inom planområdet. Åtgärden strider därmed mot
stadsplanens syfte och dess bestämmelser.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för åtgärder som inte uppfyller kraven som gäller för
permanent lov och får då ges i strid mot en detaljplan. För att tidsbergränsat bygglov ska
medges se ska åtgärden vara av tillfällig karaktär. Den sökta åtgärden ska uppfylla något
eller några men inte alla förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov.

Den planerade åtgärden omfattar endast en ändrad användning av befintlig lokal genom
en inre ombyggnation. Åtgärden bedöms uppfylla (för åtgärden relevanta) krav i 8 kap
PBL. Det innebär att åtgärden är både ekonomiskt och praktiskt rimligt att avveckla till den
tidigare användningen när det tidsbegränsade lovet slutat gälla. Åtgärden bedöms inte
medföra fara eller betydande olägenhet för allmänheten eller verka menligt på
trafiksäkerheten. Åtgärden bedöms ej heller medföra betydande miljöpåverkan eller
begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i området i och med bygglovet är
tidsbegränsat(PBL 9kap.31e).

Det tidsbegränsade bygglovet avser samma lokal som ärende BYGG. 2017. 247.



Tjänsteskrivelse

Datum

2018-06-11

3(3)

BYGG. 2018. 67

33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-
32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att
pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem er i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton er
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900) .

33a § För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat
bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller
någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas
med högst fem er i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton er.
Lag (2017:266).

Beslutsunderlag

Översiktskarta

Planritning

Camilla Norrgård Sundberg
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Camilla Andersson

Bygglovhandläggare

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Berörda grannar (för kännedom)
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar



Oxelösund

Miljö- och samhätlsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Blad 5 (12)

Msn § 50 Dnr BYGG. 2018. 67

Eken 9 - Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
av kontorshotell till lägenhet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet
till och med 2028-05-01 i enlighet med 9kap. 33§ Plan och
2010:900 (PBL)

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-12-14 § 160 kommer miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift pé 1 971kr för handläggning
av ärendet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen

Sammanfattning

En ansökan inkom 2018-04-10 till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
avseende tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet
på rubricerad fastighet. Idag används byggnaden delvis som kontorshotetl med
övernattning men att sökanden vill ändra användningen till lägenhet under en
tidsbegränsad period till och med 2028-05-01. Ändringen avser endast en mindre del
av befintlig byggnad.

l bilaga till sin ansökan anger sökanden att Eken 9 idag används till stor del för
arbetsändamål(kontorshotell) och att nuvarande hyresgäst önskar bo på det övre
planet under en viss tid. Sökanden anger även i ansökan att verksamheten avses
pågå under begränsad tid. Hyresgästen saknar besittningsrätt och fastigheten kan
enkelt återställas för arbetsplatsändamål.

För den aktuella platsen gäller Stadsplan 04-OXS-60 (nr. 1263 år 1964)som i
bestämmelsen anger Småindustriändamål(Jm). Stadsplanen medger därmed inte
bostäder inom planområdet. Åtgärden strider därmed mot både stadsplanens syfte
och dess bestämmelser.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för åtgärder som inte uppfyller kraven som gäller
för permanent lov och får då ges i strid mot en detaljplan. För att tidsbegränsat
bygglov ska medges se ska åtgärden vara av tillfällig karaktär. Den sökta åtgärden
ska uppfylla något eller några men inte alla förutsättningar som krävs för ett'
permanent bygglov.

Den planerade åtgärden omfattar en ändrad användning av befintlig lokal
(kontorshotell) genom en inre ombyggnation. Åtgärden bedöms uppfylla (för åtgärden
relevanta) krav i 8 kap PBL.

^ /pl
Utdragsbestyrkande



Oxelösund

Miljö- och samhällsbyggnadsnåmnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Blad6

Msn § 50 Dnr BYGG. 2018. 67

Åtgärden är både ekonomisk och praktiskt rimlig att aweckla till dess tidigare
användning när det tidsbegränsade lovet slutat gälla. Åtgärden bedöms inte medföra
fara eller betydande olägenhet för allmänheten eller verka menligt på
trafiksäkerheten. Åtgärden bedöms ej heller medföra betydande miljöpåverkan eller
begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i området i och med att
bygglovet är tidsbegränsat(PBL 9kap. 31e).

Det tidsbegränsade bygglovet avser samma lokal som ärende BYGG. 2017. 247

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar tve förslag till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-11
Planritning.
Översiktskarta.

Dagens sammanträde

Framskr

Alternativ 1

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja ansökan om
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet
till och med 2028-05-01 i enlighet med 9 kap.33 § Plan och
2010:900(PBL)

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-12-14 § 160 kommer mitjö-
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 4 241 kr för handläggning
av ärendet.

Alternativ 2

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshotell till lägenhet
till och med 2028-05-01 i enlighet med 9kap. 33§ Plan och
2010:900 (PBL)

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-12-14 § 160 kommer miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 971kr för handläggning
av ärendet.

Utdragsbestyrkande



Oxelösund

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 7

Sammanträdesdahjm

2018-06-19

Msn § 50 DnrBYGG. 2018. 67

Förslag

Ordförande förslår att nämnden beslutar enligt alternativ 2. Björn Johansson (MP)
instämmer

Sten Nordlander (M) föreslår att nämnden beslutar enligt alternativ 1. Agneta
Högländer (C) instämmer.

Beslutsgång

Ordförande ställer eget förslag mot Sten Nordlanders (M) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Berörda grannar (för kännedom)

é-A}
Utdragsbestyrkande



Oxelösund

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträd esdatum

2018-06-19

Blad 1 (12)

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.30 -16.00

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Inge Ståhlgren
Tommy Karisson
Sten Nordlander
Birgitta Luoto
Ann-Sophie Nygren
Björn Johansson
Emil Carisson
Mårthen Backman

Agneta Högländer

Lena Karisson Aronsson
Evert Melander
Leif Winnsberger
Tomas Sohlgren
Björn Wintler

Agnetha West
Camilla Norrgérd Sundberg
Jesper Arnström, § 54
Göran Deurell, §49
Camilla Andersson, §49-51
Sofie Eklöv, §49-52

(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(V)
(M)
(C)

(S)
(S)
(SD)
(V)
(L)

Sekreterare
Tf förvaltningschef
Ekogruppen
Planarkitekt

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare

Underskrifter .

;^^.^^.
Sekreterare

Agnetha West

Ordförande \L^^-\-
Ing^Ståhlgn&n.

c^:

Justerande StenTMdSander"

Paragrafer 49 - 54

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenOrgan

Sammanträdesdatum 2018-06-19

2018.06-25

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum för
anslagsuppsättande

Datum för

anslagsnedtagande 2018-07.17

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Agnetha West

Utdragsbestyrkande
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En detaljplan förkortad Dp (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett
dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller
motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.



Oxelösund
Information till fastiglietsägare,
olovligt byggande
Datum

2019-04-16

1(2)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf
Bygglovhandläggare

sofie. eklof@oxelosund. se

Dnr:

Fastighet:

Ärende:

BYGG.2019.127

SÄLGEN 2

Tillsyn olovlig användning

Information till fastighetsägare gällande anmälan olovligt
användande

2019-04-09 kom en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt
anmälan med diarienummer BYGG.2019. 127 har lovpliktiga åtgärder utförts utan lov på
er fastighet och emot detaljplanens bestämmelser.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte bedömt eller tagit ställning till denna
anmälan, men kommer att göra ett tillsynsbesök på fastigheten, Tisdag 30/4 08.30.
Eftersom vi måste få tillträde in i huset krävs det att någon är närvarande vid
platsbesöket. Svara om du kan delta på mötet annars föreslå en ny tid. Efter besöket
kommer du att underrättas om den fortsatta hanteringen av anmälan.

Du får gärna bemöta anmälan i ett brev till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller
genom att maila mig på sofie.eklof@oxelosund.se

iljö- och samhätlsbyggnadsförvaltningen

O)
c:

"Cf
c:
ro

Sofie Eklöf

Bygglovhandläggare

Postadri.ss

Oxelösunds kommun

613 81 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

bygg@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



Oxelösund
Information till fastighetsägare,
olovligt byggande
Datum

2019-04-16

2(2)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf
Bygglovhandläggare

sofie.eklof@oxelosund.se

Dnr:

Fastighet:

Ärende:

BYGG.2019.127

SÄLGEN 2

Tillsyn olovlig användning

Information till fastighetsägare gällande anmälan olovligt
användande

2019-04-09 kom en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt
anmälan med diarienummer BYGG.2019. 127 har lovpliktiga åtgärder utförts utan lov på
er fastighet och emot detaljplanens bestämmelser.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte bedömt eller tagit ställning till denna
anmälan, men kommer att göra ett tillsynsbesök på fastigheten, Tisdag 30/4 08.30.
Eftersom vi måste fe tillträde in i huset krävs det att någon är närvarande vid
platsbesöket. Svara om du kan detta på mötet annars föreslå en ny tid. Efter besöket
kommer du att underrättas om den fortsatta hanteringen av anmälan.

Du färgarna bemöta anmälan i ett brev till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller
genom att maila mig på sofie. eklof@oxelosund. se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sofie Eklöf

Bygglovhandläggare

Postadress

Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

bygg@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



Oxelösund

Hej,

För din kännedom så har ett tillsynsärende startats på fastigheten Sälgen 2, vi har haft flera samtal till
kommunen i samband med försäljningen så vi ville informera att detaljplanen inte tillåter boende.

Bästa hälsningar

Sofie Eklöf
Bygglovshandläggare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 66
sofie. eklof@oxelosund. se

www.facebook.comYoxelosundskommun

Ärende hos kommunen: BYGG. 2019. 127

Mottagare]



--Ursprungligt meddelande- _

31

Ämne:

Hej

Här kommer den lokala tidningen i Oxelösund där vår konvertering framgår. Utöver
detta har vi medverkat i 15-20 tidningar samt SVT
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Södermanlands län

HANDLINGAR

Upprättade år

2004
Ärendenummer

D04101
Ärende

Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2
och OXELÖ 7:50

Kommun

Oxelösund

Län

Södermanland

Till akten hör

. /... band

. f^. '"f.. numrerade sidor

inneliggande kartor

andra kartor

0481 -04/4 A4



b ÖLi f/ö /
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\ev\ 2. och 0\^lo 7--5Ö

0481-04/4



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
l..,, l l

SÖDERMANLAND

Karta

Registreringsdatum:.. %*f<''.?r.'.<
Ärende

Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och
OXELÖ7:50~
Oxelösunds kommun

\)/4fni ^^e^r> />z^
Monica Svensson

Förrättningslantmätare

Aktbilaga KA

Ärendenr D04101

Fastighctsrättslig beskrivning, aklbikga BE.
Teknisk bcskrivnuig, se akttrilaga TBE.
Figui l och 2 till Oxelo 7:50

X-6505WO'

X=6505920

, Nya gränser: 107-108, 104-109
Framställd genom; Nymfltnuig o t
Registerkarta: OXEL45 llllllllllt

l*

Meter Skala 1:400

Akt 0481-04/4



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
± ± ±

SÖDEIIMtNlANDS LAN

Beskrivning
2004-04-19
Ärendenummer

D04101

Förrättningslantmätare
Monica Svensson

Sida 1 (2}
Akrfsilaga BE

Akt 0481-04/4

Förrättningen är regish-erad
Regisb-eringsdah;m

My:^:. i7

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Fastighet

Nytt servihit
Ändamål

Ago-
figur

l

2

Areal m2/
andelar

OXELÖ 7:50

Oxelösunds Kommun, lagfaren ägare

Fastighetsreglering Erhåller från Sälgen 2
Erhåller från Sälgen 2

0481-OV4.A
VÄG

Rätt att använda och förnya utfartsvägen a
Sälgen 2
Oxelö 7:50

17
9

Till förmån för
Belastar

Fastighet SÄLGEN 2
Oxelösunds Kommun, lagfaren ägare

 andel 1/4, ägare enligt köp
/4, ägare enligt köp
, ägare enligt köp

Fastighetsreglering Avstår till Oxelö 7:50 l
Avstår till Oxelö 7:50 2

Nytt servitut
Ändamål

Till förmån för
Belastar

17
9

0481-0^4.A
VÄG

Rätt att använda och förnya utfartsvägen a
Sälgen2
Oxelö 7:50

Areal enligt fastighetsregistret efter förrättningen 1483

Cl^ft^^t}f U^>f>^



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2004-04-19 Sida 2

Akt 0481-04/4

Monica Svensson



IANTMATERIMYNDIGHETEN

l l l 11=±:
SÖOE »MANKNO S IÄN

Sida 1 (1)

Aktbilaga TBE

Teknisk beskrivning
2004-03-31
Ärendenummer

D04101

Förrättningslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Oxelösund kommun Södermanlands län

Koordinatsystem

Koordinotkvalitet

Koordinatförteckning i system RT 90 2. 5 GON V 0:-15

Inre 25 mm. Yttre 25 mm

Punktnummer X Y

100 6505910.01 1575578.88

101 6505945.97 1575545.15

102 6505967. 35 1575555. 69

103 6505952.62 1575594.92

104 6505912.08 1575576.91

107 6505955. 04 1575588. 56

108 6505947.95 1575593.16

109 6505916.69 1575581.45

Framställd genom Nymätning

Registerkarta OXEL45

Markering

Omarkerad

Rör i berg

Dubb i berg

Omarkerad

Spik i asfalt/ ny

Rör i berg, ny

Rör i sten, ny

Rör i mark, ny



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
l l

SÖDEtMANl ANDS IÄN

Sida 1 (2)

Aktbilogo PR

Protokoll
2004-04-19
Ärendenummer

D04101

Förrättningstantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Handläggning Utan sammanträde.

Sökande och
sakägare

Yrkande

Redogörelse

Fastighet

Sälgen2, andell/4,
ägare enligt köp

[Sälgen2, andel2/4,
ägare enligt köp

|Sälgen2, andell/4,
1 ägare enligt köp

Ägare Anmärkning

r

Oxelösunds Kommun Sökandej Oxelö 7:50, lagfaren
ägare

Sälgen 1, lagfaren ägare

Se ansökan aktbilaga A och köpekontraktet, aktsbilaga B.

Ändamål: Kyrka

Fastighetsregleringen innebär att två små hömavskärningar överförs
till Oxelö 7:50 från Salgen 2 samt att nytt servifrut för utfart för Sälgen 2
bildas över Oxelö 7:50.

Detaljplan daterad 1961-06-30 gäller för området. Fastighetsbildningen
överensstämmer med planen. Det nybildade servihitet innebär dock
en mindre avvikelse från planen En utfart från tomten är nödvändig
och avvikelsen motverkar inte planens syfte (FBL 3:2, l st). Samråd har
skett med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/ se aktbilaga C.

Överenskommelse om fastighetsbildningen finns i köpekontraktet,
aktbilaga B.

Nybildat servitut för väg är av-väsentlig betydelse för Sälgen 2 (FBL
7:1).



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2004-04-19 Sida 2
AkAulaga PR

Fastighets-
bildningsbeslut

Tillfrädesbeslut

Fastighetsregleringen är utan betydelse för fordringshavare och
rättsägare.

Fastighetsbildning skall ske enligt karta och beskrivning, aktbilaga KA
och BE.

Tillträde skall ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft
(fastighetsbildningslagen 5:30 st l).

ErsäHningsbeslut Ingen ersättning skall betalas.

Koshiads-
färdelningsbeslut

Aktmottagare

Avsluhiingsbesk^

Överklagande

Förrättningskostnaden skall betalas av Oxelösunds kommun/ 613 81
Oxelösund.

Oxelösunds Kommun.

Förrättningen avslutas.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:

Lantmäterimyndigheten Södermanlands län

61186 NYKÖPING

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d. v.s. senast den 17 maj 2004. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förräthungens ärendenummer D04101 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Protokollet uppsatt 2004-04-19

Vid protokollet

I^^TT^T^
Monica Svensson



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

Sida 2
Aktbilaga A

Här fyller ni i uppgifter om fastigheter och sakägare som berörs av förräthiingen. Det kan vara
fastighetsägare, köpare, nyttjanderättshavare och servihitshavare.
Fastighet

Namn

Adress

Tfn baitad Tfn dogtid Mobilnummtr

Personnummer

Fax

E-poil

Foitighet

Namn

Adre»

Tfn bostad Tfn do9(id Mobilnummer

Personnummer

l Fox

E-pott

Faitighet .

Namn

Adrtoi

Jh\ bostad

Pertonnummer

Tfn dagtid Mobilnummer Fax

E-poi»

Fotlwjhel

Namn

Adress

Tfn botad Tfn dogHd Mobilnummer

Penonnummer

Fax

E-post

Faitighet

Namn

Adress

T(n boriad

E-post

Penonnummer

Tfn dogtid Mobilnummer Fox



IANTMATERIMYNDIGHETEN

/^. W¥-ÖÅ-öb
2»^- 7)W/ö/

SODCIMANtANOS LAN

Sida 1 (2)

Aktbilaga A

Ansökan

Beskrivning av
önskad åtgärd

Lantmäterimynd igheten
Södermanlands län

611 86 NYKÖPING

^ag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning:

Kommun: UW^D^U^.

Berörda fastigheter: .. <^.<;2-<i:^^., ^,,,^2-^
^e^m^u^^

.

^å^.Ä^^.......^^_V:IO_ /w^
'^^^ ^ ^^-^

Området skall
användas till

Handlingar som
bifogas

Förrättnings-
kostnader

Akfrnottagare

Sökandes
underskrifter

n Helårsbostad DFrihdsbostad C] Jord-och skogsbruk C] Industri
JÉfAnnat ........, ^M>/é ̂ ... ^^
n Bygglov/förhandsbesked D Registreringsbevis D Förvärvstillstånd

D Köpeavtal/Cåvoavtal etc D Bouppteckning D Kartskiss

Övrigt:

Kostnaderna för förrättningen skall betalas av:

.. <z>u-^ <^...

Ko{3ia av de slutliga förrättningsh^ndlingama (akten) skall skickas till:
^^y>7 /^7'^^c>

Datum S. WV^öä-ö 2

Namn

Datum

Namn

Datum

Namn

Datum

Namn

Datum

Namn

Datum

Namn

Var god vänd!



IANTMÄTERIMYNOIGHE WFMÄTERJMYNDIGHETEN

»ÖCEIMANtANDS tÄN

Samråd

2004-02-26
Ärendenummer

D04101

Förrättningslantmätare
Monica Svensson

Dinrienr

-03- t S
ti-J^C^.

i':.-:i]-'l

2004 -0<- 0 2 sida ] (21
Aktbilaga

Oxefiehndfi. komoxuo... '::^..^
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

^KM L _ _ 61381 OXELÖSUND

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Begäran

Sökande

Basenhet

Bebyggelse,
ändamål

Utfart

Vatten

Avlopp

Planer m. m.

Lantmäterimyndig-
betens preliminära
bedömning

Nämndens

synpunkter

Lantmäterimyndigheten begär samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden om rubricerad åtgärd med beaktande av
de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap l-3 §§
fastighetsbildningslagen.

Oxelösunds kommun

Se bifogade kartutdrag.

Bebyggd.
Annat ändamål: Kyrka.

Gata.

Allmän anläggning.

Detaljplan. Fastighetsreglering ska ske enligt planen.

Servihit för väg ut mot gatan kommer att innebära en mindre
avvikelse från planen, där ingen utfart finns angiven.

Ingen erinran.

Ingen erinrainral4%<
Tas upp i nämnden

Förhandsbesked,

Bygglov,

Erinran/kommentar, se skrivelse.

Nämnden begär att Lantmäterimyndigheten hänskjuter ärendet
till nämnden för prövnmg enligt 4:25a FBL.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SÖDERMANLANDS LÄN el l 86 NYKÖPING
BESÖK: PRÄSTGATAN 4 TFN VÄXEL: 01 55-20 47 00 TFN DIREKT; 01 55-20 67 22 FAX: 0155-20 67 15

M081LTEIEFON. 070-370 7Å 02 E-POST: monlto. xen. toneim. ta INTERNET: www. lm. *»



/ö

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2004-02-26 Sida 2

Aktbilaga

Underskrift tor
nämnden



OXELÖSUNDS KOMMUN

Miljö- och Samhaltsbyggnadsnämnden

^/-tU  Z/cU^. CL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad

2004-03-24 7

MSN § 38 Dnr MSN 014/04

Sälgen 2 och Oxelö 7:50, Oktaven, fastighetsreglering

Lantmäterimyndigheten har inkommit med en begäran om samråd med Miljö-
och Samhältsbyggnadsnämnden, avseende reglering som berör rubricerade
fastigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Monica de Santa Cruz 2004-03-11.

Miljö- och Samhältsbyggnadsnämnden beslutar

att tillstyrka de föreslagna åtgärderna med beaktande av de allmänna lämplighets-
och planviltkoren i 3 kap 1-3 §§ i fastighetsbildningslagen.

Delges:
Lantmäterimyndigheten
Akten

Utdragsbestyrkande

^
"justerandes sign,

.£z'- ^



OXELÖSUNDS KOMMUN

Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret

Monica de Santa Cruz
Tel. 0155-38331

2004-03.11

(/^ a^M^. C
1(1)

OXELÖSUND^"?-.
'. "IJÖ- OCt) Sailitl^|!^;-

0^1

m

1LW/C-/
--..etienr --.-

NSj\tj3jypl/

Fastighetsreglering berörande Sälgen 2 och Oxelö 7:50 - Oktaven

Lantmäterimyndigheten har inkommit med en begäran om samräd med Miljö-
och Samhällsbyggnadsnämnden, avseende reglering som berör rubricerade
fastigheter.

Gränserna pi den nya fastigheten avser att följa bestämmelserna i gällande
plan.

Dessutom bildas servitut för in- och utfart vid fastighetens nordvästra hörn.

Nämnden föreslås besluta:

Att tillstyrka de föreslagna åtgärderna med beaktande av de alhnänna
lämplighets- och planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ i fastighetsbildningslagen.

Monica de Santa Cruz
Stadsarkitekt



«.^

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

l.,. 11 l ± ±
SÖDEBMANIA NOS l*N

Sida 1 (1)

Dagboksblad

Ärendenummer
D04101

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun; Oxelösund Södermanlands län

Datum

2004-02-03

2004-04-02

2004-04-06

2004-04-02

2004-04-02

2004-04-19

2004-04-19

2004-04-19

W-CH'^

2004-04-30

Anteckning

Ansökan inkommen. (Infört i dagboken 2004-02-05)

Samråd inkom

Köpekontrakt (överenskommelse om frgl)

Karta

Teknisk beskrivning

Protokoll. Förrättningen avslutas

Beskrivning

Sodkännande av förrättning utsänt

Förrättningen godkänd

<\ktkopia utsänd

Aktbilaga

A

c

B

KA

FBE

PR

BE

Signahir

Auto

MS

MS

MS

^1S'

MS

^IS

S4S

eU&
RH



Rudengren Nanny

Från:

Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:

Lotta l

den 5 april 2019 17:03
Rudengren Nanny
Oxelösunds kommun Bygglov
Re: SV: SÄLGEN 2

Hej, stort tack för svar. Det är en bostad idag i gamla sjömanskyrkan. Det vore toppen om vi kan höras måndag för
mer information.

Hälsningar
Lotta Fridman

ConstructAB

Skickat från min IPhone

5 apr. 2019 kl. 15:33 skrev Rudengren Nanny <nanny. rudengren@oxelosund. se>:

Hej Lotta

Tyvärr medger inte detaljplanen bostad och jag kan inte hitta något ärende där man sökt för detta
ändamål. På måndag har vi möte och kan därefter ge dig ett tydligare svar.

Oxelösunds kommun

Nanny Rudengren
Bygglovhandläggare, Miljö- och samhällsbyggnagsförvaltningen

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon vxl 0155-380 00
Nanny. rudengren(a)oxelosund. se www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun

Från: Lotta Fridman <|

Skickat: den 5 april 2019 14:45
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <byKK(a)oxelosund.se>; Lotta Fridman
Ämne:SÄLGEN2

Hej, vi har tittat på en fastighet på Styrmansgatan 11, 613 31 Oxelösund
Fastighetsbeteckning: SALGEN 2

Min fundering är får man bygga någonting på fastigheten, garage eller dyl.?
Är fastigheten K-märk eller annat viktigt att tänka på
Går den under bostad eller annat - allmännyttigt ändamål vad innebär det samt att hela fastigheten
verkar vara på prickmark?

Stort tack på förhand och hopp om snabb hjälp, svar.

trevlig helg!

Hälsningar Lotta Fridman ConstructAB i Mälardalen AB Götlundagatan 28, 124 71 Bandhagen Tfn. nr
0703458359E-post|



Hej

Här kommer den fråga som indikeradetill ett tillsynsärende.

Vänliga hälsningar

Sofie Eklöf

Bygglovshandläggare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00

bygg@oxelosund. se

www. facebook. com/oxelosundskommun

Ärende hos kommunen: BYGG.2019. 127



Akt nr:

0481-04/4

*AU$0481-04/4*
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
J_l_l_l_l_l_l_L

SÖDERMANLAND

Karta "
Regisb'eringsdatum:..<t%wy'<
Ärende

Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och
OXELÖ 7:50"
Oxelösunds kommun

\^tfn^^ ^y) ̂>z/

Aktbilaga KA
Arendenr D04101

Monica Svens5on

Förrättningslanbnätare FastighetsräHslig beskrivning, aktbibga BE.
Teknisk beskrivning, se aktbilaga TBE
Figur l och 2 till Oxelo 7:50

^,'^ 0^
OXELÖ

X-6505960'^;ST+ ^

'w^^^

X=6505920

Nya gränser: 107-108, 104-109
Framställd genom: Nymålning 02. 8
RegistCTkarta:OXEL45 " l""l""t -l-L

K

Meter Skala 1:400

1

Akt 0481-04/4



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Södermanlands län

+

HANDUNGAR

Upprättade år

2004
Ärendenummer

D04101

Ärende

Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2
och OXELÖ 7:50

Kommun

Oxelösund

Län

Södermanland

Till akten hör

. /.... band

. «<><-/.. numrerade sidor

inneliggande kartor

andra kartor

0481 -04/4 A4



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

l II l l=fc
SOOEBM *NIANO$ LAN

Beskrivning
2004-04-19

Ärendenummer

Sida 1 (2)
Aktbilaga BE

Alct 0481-04/4

Förrättningen är registrerad
Registreringsdotum

MW. Z.7D04101

Förrättringslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Ago-
figur

Areal m2/
andelar

Fastighet OXELÖ 7:50
Oxelösunds Kommun, lagfaren ägare

Fastighetsreglering Erhåller från Sälgen 2 l 17
Erhåller från Saigon 2 29

0481-OV4.A
VÄG
Rätt att använda och förnya utfartsvägen a
Sälgen 2
Oxelö 7:50

Nytt servitut
Ändamål

Till förmån för

Belastar

Fastighet

Fa stighetsreg leri ng

SÄLGEN 2

Oxelösunds Kommun, lagfaren ägare
 andel 1/4, ägare enligt köp
/4, ägare enligt köp
, ägare enligt köp

Avstår till Oxelö 7:50 l
Avstår till Oxelö 7:50 2

Nytt servitut
Ändamål

0481-O^.A
VÄG

17
9

Rätt att använda och föinyd utfalls vägen a
Sälgen 2
Oxelö 7:50

Till förmån för
Belastar

Areal enligt fastighetsregistret efter förräthiingen 1483

>f U/r>f>^



y

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2004-04-19
Sida 2

Akt 0481-04/4

Monica Svensson



7

iOBEtMANlANCS IÄM

Sida 1 (1)

Aktbilaga TBE

Teknisk beskrivning
2004-03-31
Ärendenummer

D04101

Förrättningslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Oxelösund kommun Södermanlands län

Koordinatsystem

Koordinatkvalitet"

Punktnummer

100

101

Koordinatförteckning i system RT 90 2.5 GON V 0:-15

Inre 25 mm. Yttre 25 mm

6505910.01

6505945. 97

1575578. 88

1575545.15

Markering

Omarkerad

Rör i berg

102

103

464-

6505967. 35

6505952.62

6505912. 08

1575555.69

1575594.92

1575576.91

Dubb i berg

Omarkerad

Spik i asfalt, ny

107

108

109

6505955.04

6505947.95

6505916. 69

1575588.56

1575593. 16

1575581.45

Rör i berg, ny

Rör i sten/ ny

Rör i mark, ny

Framställd genom Nymätning

Registerkarta OXEL45



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

SÖOE»MANl*NOS 1*N

Sida I (2)

Aktbilaga PR

Protokoll

r-

2004-04-19
Ärendenummer
D04101

Färrättningslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Handläggning Utan sammanträde.

Sökande och
sakägare

Sälgen2, andell/4,
ägare enligt köp

l Sälgen 2, andel 2/4,
ägare enligt köp

iSälgen2, andell/4,
ägare enligt köp

l Oxelö 7:50, lagfaren
j ägare

Sälgen 2, lagfaren ägare

Oxelösunds Kommun Sökande

Yrkande

Redogörelse

Se ansökan aktbilaga A och köpekontraktet, aktsbilaga B.

Ändamål: Kyrka

Fastighetsregleringen innebär att två små hörnavskärningar överförs
till Oxelö 7:50 från Sälgen 2 samt att nytt servitut för utfart för Sälgen 2
bildas över Oxelö 7:50.

Detaljplan daterad 1961-06-30 gäller för området. Fastighetsbildningen
överensstämmer med planen. Det nybildade servihitet innebär dock
en mindre avvikelse från planen. En utfart från tomten är nödvändig
och avvikelsen motverkar inte planens syfte (FBL 3:2, l st). Samråd-ha^
skett med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, se aktbilaga C.

Överenskommelse om fastighetsbildningen finns i köpekontraktet,
aktbilaga B.

Nybildat servitut för väg är av väsentlig betydelse för Sälgen 2 (FBL
7:1).
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN , nn, _n/, _-, o sida 2
SÖDERMANLANDS LÄN wu~z u~z " Aktbilaga PR

Fastighets-
bildningsbeslut

Tillh-ädesbeslut

Ersättningsbeslut

Kostnads-
fördelningsbeslut

AkhnoHagare

Avslutningsbeslut

Överklagande

Fastighetsregleringen är utan betydelse för fordringshavare och
rättsägare.

Fastighetsbildning skall ske enligt karta och beskrivning, aktbilaga KA
och BE.

Tillträde skall ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft
(fastighetsbildningslagen 5:30 st l).

Ingen ersättning skall betalas.

Förrättningskostnaden skall betalas av Oxelösunds kommun, 613 81
Oxelösund.

Oxelösunds Kommun.

Förrättningen avslutas.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:

Lantmäterimyndigheten Södermanlands län

611 86 NYKÖPING

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d. v. s. senast den 17 maj 2004. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer D04101 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Protokollet uppsatt 2004-04-19

Vid protokollet

;?M^^-
Monica Svensson
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SO&EtW*NLANDS IAN

Sida 1 (2}

Aktbilaga A

Ansökan Lantmäterimyndigheten
Södermanlands län

611 86 NYKÖPING

Beskrivning av
önskad åtgärd

^ag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning;

Kommun:

Berörda fastigheter: .... <^^^^... ^._j!^^^
^i^c^ ^^r^. ^a^c

c2- ^2^ /S^^v 7;S~6 /?u^
1

S^T^-^

Området skall
användas till

Handlingar som
bifogas

Förrättnings-
kosfnader

AkhnoHagare

Sökandes
underskrifter

n Helårsbostad d Fritidsbostad C] Jord- och skogsbruk C] Industri
JÉfAnnat: _.. ^MJ^^^......... ^^^
D Bygglov/förhandsbesked D Registreringsbevis D Förvärvstillstånd

d Köpeavtal/Gåvoavtal etc D Bouppteckning d Kartskiss

Övrigt:

Kostnaderna för förrättningen skall betalas av;
...(^^^'^:^. ^....^^???^... <^^
Kopia av de slutliga förrättrungsh^ndlingama (akten) skall skickas till:

^é?^>7 , 7^7 ̂ ^>C^

Datum ̂ .W... :.... <23.:.
.^,...................... ».,^.. ^. ^..

Datum

r'a^.

Namn Namn

Datum Datum

Namn Namn

Datum Datum

Namn Namn

Var god vänd!
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Sida
SÖDERMANLANDS LÄN Aktbilaga.

t

Här fyller ni i uppgifter om fastigheter och sakägare som berörs av förrättningen. Det kan vara
istighetsägare, köpare, nyttjanderättshavare och

Fottighet

Namn Parson nummar

Adress

Tfn boshad Tfn ddgtid Mobilnummer Fax

E-posl

Foihghet

Nomn Parsonnummer

Ad/ass

Tfn bostad Tfn dcgtid Mobilnummef Fox

£-post

Fastighet

Namn Parsonnummer

Adress

Tfn bcitad Tfn dogtid Mobilnummer Fax

E-post

Fasfighst

Namn Perwnnummer

Adress

Tfn bo»tad l fn dog lid Mobilnummer Fox

E-post

Fastighet

Namn Personnummer

adress

Ftn bostad Ffn dagtid >rtobi!numnier Fox

E-post

r

l

l
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IANTMÄTERIMYNDIGHE IrA^WIÄTERIMYNDIGHETEN
11111 (äOdermonlnnrih lon ==fc

/r

S&OEDMANIANOS IÄN

Samråd

2004-02-26
Ärendenummer
D04101

2004 -04- 0 2 Sida 1 |2{

Aktfailaga

-n?, r 1 Owl

M^S^/^.
r<«*..,,K<* t

te>LQN/0^.
Miljö- och
samhällsbyggnadsnänmden
61381 OXELÖSUND

Förrättningslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande SÄLGEN 2 och OXELÖ 7:50

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Begäran

Sökande

Belägenhet

Bebyggelse,
ändamål

Utfart

Vatten

Avlopp

Pia ner m. m.

Lantmäterimyndig-
hetens preliminära

Lantmäterimyndigheten begär samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden om rubricerad åtgärd med beaktande av
de alhnärma lämplighets- och planvillkoren i 3 kap l-3 §§
fastighetsbildnmgslagen.

Oxelösunds kommun

Se bifogade kartutdrag.

Bebyggd.
Annat ändamål: Kyrka.

Gata.

Alhnän anläggning.

Detaljplan. Fastighetsreglering ska ske enligt planen.

Servitut för väg ut mot gatan kommer att innebära en mmdre
avvikelse från planen/ där ingen utfart finns angiven.

Ingen erinran.

bedömning

Nämndens

synpunkter
Ingen erinran^,5^
Tas upp i nämnden

Förhandsbesked/

Bygglov/

Erinran/kommentar, se skrivelse.

Nämnden begär att Lantmäterimyndigheten hänskjuter ärendet
till nämnden för prövning enligt 4;25a FBL.

LANTMÄTERIMYNDIGKETEN SÖDERMANLANDS LÄN el) 8é NYKÖPING
BESÖK: PRÄSTGATAN 4 TFN VÄXEL: 0155-20 67 00 TFN DIREKT: 0155-20 67 22 FAX; 0155-20 67 1 5

MOBILTELEFON: 070-370 74 02 E-POST: moni«». i^n«onelm, t< INTERNET: www.lin. se



/s
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

Underskrift för
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~T

2004-02-26

^^.

Sida 2

Aktbiloga

.
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OXELÖSUNDS KOMMUN

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

t/^U ez&Uz/. C.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

/tr

Sammanträdesdatum

2004-03-24

Blad

7

MSN § 38 Dnr MSN 014/04

Sälgen 2 och Oxelö 7:50, Oktaven, fastighetsreglering

Lantmäterimyndigheten har inkommit med en begäran om samråd medM^ö-
o^hSam~hallsbyggnadsnamnden. avseende reglering som berör rubricerade
fastigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsefrån Monica de Santa Cruz 2004-03-11.

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att tillstyrka de föreslagna åtgärderna med beaktande av de allmänna lämplighets-
Sdi planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ i fastighetsbildningslagen.

Delges:
Lantmäterimyndigheten
Akten

"Justerandes sign

£^

Utdragsbeicsiyi

A.



OXELÖSUNDS KOMMUN

Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret

Monica de Santa Cruz
Tel. 0155-38331

^cU a^M' C
1(1)

^

2004-03-11-

m

±LW/C-!
-';airenr

N&^Löi'ybl/

Fastighetsreglering berörande Sälgen 2 och Oxelö 7:50 - Oktaven

Lantmäterimyndigheten har inkommit med en begäran om samråd med MiljÖ-
och. SamhäUsbyggnadsnämnden, avseende reglering som berör rubricerade
fastigheter.

Gränserna på den nya fastigheten avser att följa bestämmelserna i gällande
plan.

Dessutom bildas servitut för in- och utfart vid fastighetens nordvästra hörn.

Nämnden föreslås besluta:

Att tillstyrka de föreslagna åtgärderna med beaktande av de allmänna
lämplighets- och planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ i fastighetsbildningslagen.

Monica de SantaCruz,
Stadsarkitekt



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

11111 -I-
SÖDEI MAN11HDS LÄN

Sida

-tffi

Dagboksblad

Ärendenummer

D04101

Ärende

Datum

2004-02-03

2004-04-02

2004-04-06

2004-04-02

2004-04-02

2004-04-19

2004-04-19

2004-04-19

WMl

2004-04-30

Fastighetsreglering berörande SALGEN 2 och OXELÖ 7:50
f

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Anteckning

Ansökan inkommen. (Infört i dagboken 2004-02-05)

Samråd inkom

Köpekontrakt (överenskommelse om frgl)

Karta

Teknisk beskrivnmg

Protokoll. Förrättningen avslutas

Beskrivning

Godkännande av förrättning utsänt

Förrättnmgen godkänd

Aktkopia utsänd

Aktbilaga

A

c

B

KA

TBE

PR

BE

Signahir

A uto

MS

MS

MS

MS'

MS

MS

MS

e0/>
RH



Oxelösund
Beslut att avsluta ärende

Datum

2019-05-03

1(2)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf

sofie. eklof@oxelosund. se

Dnr: BYGG.2019.127

Fastighet: SÄLGEN 2

Ärende: Tillsyn olovlig användning

Beslut om avskrivning

Beslut
Ärendet avslutas utan åtgärd.

Beskrivning
Samtal inkom till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med försäljning av
fastigheten Sälgen 2. Då upptäcktes att bygglov för ändrad användning från kyrka/lokal till
boende aldrig sökts. Att anordna boende i en lokal är bygglovptiktigt.

Efter samtal med ägarna för fastigheten har framkommit att de anser sig haft muntligt
godkännande från kommunen för ändringarna. Den information som de fått har varit
restriktioner kring bärande delar och fasaden. De har inte gjort några ändringar i bärande
konstruktion eller fasad. Det har varit representanter för kommunen i bostaden, reportage
om bostaden har publicerats i kommunens egen tidning.

Bygglov kan troligen inte beviljas utifrån de bestämmelser som finns i gällande detaljplan.
Det skulle kräva en ändring av detaljplanen 1099 laga kraft 18 oktober 1961 som
bestämmer att marken ska användas för allmännyttigt ändamål.

Skäl till beslutet

Det går fortfarande fysiskt att använda den del av fastigheten som har bygglov för lokal
som lokal och det har inte gått att bevisa att ägarna inte använder den delen av
byggnaden som sedan. Det finns heller inga regler kring hur ofta en lokal ska användas
för att klassas som lokal eller hur det ska gå till. Det är också oklart om det intilliggande
boendet får eller inte får utnyttja lokalen när den inte används som lokal. Fastigheten är i
dagsläget taxerad som kyrka.

Eftersom det är oklart om en åtgärd mot fastighetsägaren, så som sanktionsavgift,
föreläggande om att söka bygglov för ändrar användning eller föreläggande att riva
boendet i den del som inte har lov idag, kan uppnå avsett resultat och för att det kommer
betyda betydande ölägenheter för ägarna som inte kan anses stå i rimlig proportion till
överträdelsen som skett.

Förvaltningslagen 5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i
rättsordningen, l sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Myndigheten
får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda

Postadress

Oxelösunds kommun

61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
bygg@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



Beslut att avsluta ärende

Datum

2019-05-03

2(2)

resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas
endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de ölägenheter som kan
antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

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

Sändlista

Fastighetsägaren



Oxelösund
1(1)

Datum

2019-05-0309:24:23

OXi.2

621

2007-
03-13

Delgivningskvitto

gäller
Handling

Tillsyn olovlig användning
Handläggare

Sofie Eklöf
Diarienummer

BYGG.2019.127
Objekt, fastighet

Jag har denna
Namnteckning 1)

Datum

Telefon

dag motta g i ovan angivna

Namnförtydligande

E-post

handling

Detta kvitto ska omgående skickas till Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen per post eller via mail till bygg@oxelosund.se

Kontaktuppgifter

Fyll gärna i telefonnummer och e-postadress i fälten ovan. Om du redan har anmält
kontaktuppgifter se kontrollerar vi att alla uppgifter är rätt mot befintligt register.

1 Undertecknas av firmatecknare eller teckningsansvarig. Ansvaret att skriva under avtal
etc. kan vara delegerat genom fullmakt eller delegeringsordning.
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Oxelösund
Beslut om avslag på begäran att
lämna ut allmän handling
Datum

2019-11-13

1(1)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf

sofie.eklof(a)oxelosund.se

Dnr:

Fastighet:

Ärende:

BYGG.2019.127

SÄLGEN 2

Tillsyn olovlig användning

Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän handling

Med stöd av Offentlighet- och sekretesslagen 21 kap. 1 § lämnas delar av begärda
handlingar ut.

Sekretess finns till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket
sammanhang uppgiften förekommer för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men.

Detta beslut är fattat enligt delegation från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Camilla Norrgård Sundberg
Förvaltningschef
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Du kan överklaga detta beslut

Detta beslut kan överklagas hos Kammarrätten inom tre veckor från den tidpunkt då den
som begärt ut handlingarna fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund, som prövar om
det har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid sänds det vidare till
Kammarrätten för prövning.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

bygg@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



^s g^Ämne Susanne/Oxelösund Eken 9
Fastighetsbestämning,
Fastighetsreglering 2007
akt 0481-07/1 (ej skalenlig
karta)

Avsändare Lantmäteriet Arkivfrågor
<arkivx@lm. se>

Mottagare <ake@interklasen.se>

Datum 11. 11.201911:46

Oxelösund Eken 9. pdf (~98 KB)
Oxelösund Eken 9 Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering 2007 akt 0481-07_1 (ej skalenlig karta). pdf
(~313 KB)
Oxelösund Eken 9 Tomtmätning 1965 akt 0481K-1330 (ej skalenlig karta). pdf (~1. 1 MB)
Oxelösund Eken 9 Sammanläggning 1965 akt 0481-529_1965 (ej skalenlig karta). pdf (~61 KB)
Oxelösund Eken 9 Andrad detaljplan 2006 akt 0481-P06_9 (ej skalenlig karta). pdf (~946 KB)
Oxelösund Eken 9 Stadsplan Eken 1964 akt 04-OXS-60 (ej skalenlig karta). pdf (~543 KB)

Hej!

Här kommer de utlovade handlingarna för fastigheten Oxelösund Eken 9.

Stadsplan: Eken 1964-08-25 akt 04-OXS-60
Ändrad Detaljplan Eken 9 2006-08-31 akt 0481-P06/9
Tomtmätning 1965-02-03 akt 0481 K-1330
Sammanläggning 1965-08-04 akt 0481-529/1965
Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering 2007 akt 0481-07/1
Utdrag ur fastighetsregistret

lAHlMÄTE tlET

Med vänlig hälsning

Susanne Mattsson

Handläggare Arkivet

LANTMÄTERIET

E-POST

TELEFON

ADRESS

WEBBPLATS

kundcenter(a>lm.se

0771-636363

www. lantmateriet. se/hittakontor

www.lantmateriet. se

www.linkedin.com/companv/lantmateriet

www.facebook.com/lantmateriet

www.instagram.com/lantmateriet
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LAN TMÄT E R l E T Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

Fastighet
Beteckning

Oxelösund Eken 9

Nyckel; 040030539

Adress

Adress

Gamla Oxelösundsvägen 8
61331 Oxelösund

Matrosgatan 4
613 31 Oxelösund

Areal

Område

Totalt

Läge, karta
Område N, E

Senaste ändringen i
allmänna delen

2007-03-26

Gamla Oxelösundsvä^
61331 Oxelösund

Matrosgatan 6
613 31 Oxelösund

Totalareal

5304 kvm

(SWEREF 99 TM) N, E

Senaste ändringen i

inskrivningsdelen
2016-03-09 11:21

;en 10 Matrosgatan2
61331 Oxelösund

Styrmansgatan 12
613 31 Oxelösund

Därav landareal

5304 kvm

(SWEREF99 1630)
l 6505092.8 622289.7 6505932.9 185311.5

Lagfart
Ägare

559032-9438
Vinterklasen Ek9 AB

Järntorget 5
61330 Oxelösund

Köp: 2016-02-29
Köpeskilling: 7. 000.000 SEK

Överlåten från akt:

Inskrivninesdae:

Andel

1/1

Avser hela fastigheten
t: 08/8690
2016-03-04

Inskrivningsdag

2016-03-04

11 november 201c

Aktualitetsdatum i

inskrivningsdelen
2019-11-08

Därav vattenareal

Registerkarta

KARTA

Akt

D-2016-00096275:!

Tidigare lagfarna ägare
Tidigare ägare Inskrivningsdag
556527-0062 2008-04-18

Kustbostäder i Oxelösund AB

613 81 Oxelösund

Fusion: 2007-10-29, Andel: 1/1

Överlåten från akt: 95/1380

Inskrivningsdag: 2008-04-18

Överlåten andel: 1/1, Förvärvad av akt: D-2016-00096275:!

556116-2297 1995-02-20

Oxelösunds Fastighetsaktiebolag
613 81 Oxelösund

Köp: 1994-12-30, Andel: 1/1
Köpeskilling: 2.400. 000 SEK Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 63/11 05

Inskrivningsdag: 1995-02-20

Överlåten andel: 1/1, Förvärvad av akt: 08/8690

Lagfartsanmärkning: Namn, 98/8161

BRF Eken Oxelösund

Akt

08/8690

95/1380

63/1105

https ://etj anster. lantmateriet. se/frwebb/protect/fastighetsok 2019-11-11
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Tidigare ägare

Köp: 1963-12-11

Akt: 65/722, 64/503, 64/116, 64/33, 64/32

Överlåten andel: 1/1, Förvärvad av akt: 95/1380

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 12
Totalt belopp: 5. 600.000 SEK

Inskrivningsdag Akt

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Belopp

l. 500.000 SEK

Sammanföring: 85/5561

100. 000 SEK

100.000 SEK

100. 000 SEK

100.000 SEK

100. 000 SEK

100.000 SEK.

100.000 SEK

100. 000 SEK

100.000 SEK

70.000 SEK

3. 130.000 SEK

Inskrivningsdag
1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

1965-08-04

2016-03-04

Akt

65/3166

65/3167

65/3168

65/3169

65/3170

65/3171

65/3172

65/3173

65/3174

65/3175

65/3176

0-2016-00096275:2

Avtalsrättigheter och Anteckningar
Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum

Stadsplan: Eken 1964-08-25

Senast ajourföring: 2006-10-24

Berörda registerenheter inom planområdet

Oxelösund Eken 9, 11
Oxelösund Oxelö 7:50

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden

har utgått

Hänvisning till andra redovisningsenheter

Akt

04-OXS-60
0481 0481K-1263

Andrad av Detaljplan Eken l O

Andrad av Detaljplan Eken 9

Taxeringsuppgifter (inklusive omprövningar)
Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, lokaler (325) 307575-8

Omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde därav byggnadsvärde
5. 117.000 SEK 3. 617.000 SEK

Taxerad ägare Andel

Vinterklasen Ek9 AB 1/1

Järntorget 7

därav markvärde

l. 500.000 SEK

2002-08-28

2006-08-31

Taxeringsår

2019

Juridisk form

Övriga aktiebolag

0481-P02/5

0481-P06/9

https://etj anster. lantmateriet. se/frwebb/protect/fastighetsok 2019-11-11
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Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, lokaler (325) 307575-8

Omfattar hel registerfastighet.

61330 Oxelösund

Taxeringsår

2019

Värderingsenhet lokaler 47266412

Byggnadsvärde
3. 617.000 SEK

Lokalyta

2 138 kvm

Nybyggnadsår

1965

Värderingsenhet lokalmark 47267412

Markvärde

l. 500.000 SEK

Byggrätt ovan mark

3 000 kvm

Riktvärdeområde

481082

Hyra
1. 190.000SEK/år

Tillbyggnadsår

Riktvärdeområde

481082

Under Byggnad

Nej
Värdeår

1965

Åtgärd
Fastighersrättsliga åtgärder

Tomtmätning

Sammanläggning

Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering

Ursprung
Oxelösund Eken 2,

6,7

Tidigare beteckning
Beteckning

D-Oxelösund Eken 9

Myndighets adresser
Fastighetsbildning

www. lantmateriet. se/hittakontor

Fastighetsinskrivningskontor

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Datum

1965-02-03

1965-08-04

2007-03-26

Oxelösund

Oxelö del av 6:291-293, 7:37

Omregistreringsdatum

1985-01-30

Akt

0481K-1330

0481-529/1965

0481-07/1

Akt

04-84/418

Telefon

0771-636363

O Lantmäterict 2019

https://etj anster. lantmateriet. se/frwebb/protect/fastighetsok 2019-11-11



Oxelösund Eken 9 Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering 2007 akt 0481-07/1 (ej skalenlig karta)

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

l-' . III1 -l-l -l 1-

^
SÖDERMANLANDS LÄN

KARTA , ^^^^
Registreringsdatum:;
Ärende

Fasdghetsbestämning berörande Eken 9 och Oxelö 7:50 samt
fastighetsreglering berörande Eken 9 och 10.
Oxelösunds kommun

^/rc^wf^^
Monica Svensson

Förrättningslantmätare

Fasighetsreglering:
FigltiUEkenlO
Bestämd gräns: 12-13
Ny gräns: 13-19-20-21-22

\

\'

AktbUagaKA
Ärendenn D061131

Kartteknisk beskrivnmg:
Framställd genom: Nymätaing
Koordinatsystem; Oxelösunds RT 38 2.5 GON V 0:-15 D
Registerkarta: 09715
Fastighetsrättslig beskrivning, aktbilaga BE.
Teknisk beskrivning, aktbilaga TBE.

Teckenförklaring:
. - Kvarterstraktgräns

Fastighetsgräns

Utg. Fastighetsgräns

/ ~~ -~~ -" ~~~ Ny Fastighetsgräns
EKEN 10 Fasttghetsbeteckning

ÄgoftgUT

Gränspunkt

Ny Gränspunkt

Typ av markering

Måttangi velse

Bostadshus

Stödmur

Vägkant

Meter Skala 1:400

Akt 0481-07/1



Akt nr:

0481-07/1

.AU$0481-07/1 *



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Södermanlands län

/

HANDLINGAR

Upprättade år

2007
Ärendenummer

D061131
Ärende

Fastighetsbestämning berörande Eken 9
och Oxelö 7:50 samt fastighetsreglering
berörande EKEN 9 och 10

Kommun

Oxelösund

Län

Södermanland

Till akten hör

band

numrerade sidor

inneliggande kartor

andra kartor

0481-07/1 A4



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
. l- l II l -4-

SÖDEBMANIAND5 IÄN

Sida 1 (1)
Aktbilaga BE

Akt 0481-07/1

Beskrivning
2007-02-16

Ärendenummer

D06H31
FÖrrättningslantmätare
Monica Svensson

Förrättningen är registrerad
Registreringsdahjm

^.7:^. 'U

r>t.

Ärende Fastighetsbestämning berörande Eken 9 och Oxelö 7:50 samt
fastighetsreglering berörande EKEN 9 och 10

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Ago-
figur

Areal m2/
andelar

Fastighets-
bestämning

Fastighet

Gränsen mellan Eken 9 och Oxelö 7:50 går rak
mellan punkterna 12 och 13.

EKEN 9

Oxelösunds Fastighetsaktiebolag, lagfaren ägare
Fastighetsreglering Avstår till Eken 10 l

Areal enligt fastighetsregistret efter förrättningen

Fastighet EKEN 10
Enjoy Marinservice Ab, lagfaren ägare

Fastighetsreglering Erhåller från Eken 9 l

Areal enligt fastighetsregish-et efter förrättningen

919

5304

919

2356

ol^l!^^^
Monica Svensson



5-

5ÖDE8MANLAN&S IAN

Sida] (1)

Aktbilaga TBE

Teknisk beskrivning
2007-02-06

Ärendenummer

D061131

Forrättningslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fastighetsreglering berörande EKEN 9 och 10

Oxelösunds Kommun Södermanlands län

Koordinatsystem

Koordinatkvalitet

Punktnummer

Gränspunkter

12

13

18

19

20

21

22

Pikepunkt:

371101

Framställd genam

Registerkarta

Oxelösunds

Inre 25 mm,

Norr(N)

6505885.04

6505902.36

6505857.20

6505894. 15

6505893.45

6505874.48

6505857.79

6505912.09

Ny mätning

09715

RT382. 5GONVO:-15D

Yttre 25 mm

Öst(E»

1575571.81

1575589.78

1575598.93

1575597.74

1575596.98

1575615.49

1575598. 27

1575580. 15

Markering

Rör i gjuhing

Spik i aiifalt, ny

Rör i gjtitning

Hushörn, ny

Rör i mörk, ny

Omarkerad, ny

Rör i mörk, ny

Spik i asfalt



?
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2007-02-16 Sida 2
Aktfailaga PR

Tillh-ädesbeslut

Koshiads-
fordelningsbeslut

Akhmottagare

Avslutningsbeslut

Överklagande

mindre avvikelse och inte motverkar planens syften.

Fastighetsbildningen genomförs enligt reglerna i 5 kap FBL.

Beslut

Fastighetsbildning skall ske enligt karta och beskrivning, aktbilaga KA
och BE.

Tillträde skall ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft
(fastighetsbildrungslagen 5:30 st l).

Ersättningsbeslut Skäl

Köpebrev för del av Eken 9 fmns upprättad, aktbilaga B.

Fastighetsregelringen är utan betydelse för fordringshavare och
rättsägare.

Beslut

Enjoy Marmservice AB, Eken 10, skall direkt till Oxelösunds
Fastighets AB, Eken 9, betala 131. 000:- kronor. Ersättningen är betald.

Förrättningskostnaden skall betalas av Enjoy Marinservice AB, Box
231, 613 10 Oxelösund.

Enjoy Marinservice AB.

Förrättningen avslutas.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:

Lantmäterimyndigheten Södermanlands län
Box 516
61110 NYKÖPING

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v. s. senast den 16 mars 2007.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer D061131 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Protokollet uppsatt 2007-02-16



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

11111
SÖDERMANLANDS LÄN

± d

Sida 1 (3)

Aktbiloga PR

Protokoll
2007-02-16

Ärendenummer

D061131
Förrättningslantmätare
Monica Svensson

Ärende Fasrighetsbestämning berörande Eken 9 och Oxelö 7:50 samt
fastighetsreglering berörande EKEN 9 och 10

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Handläggning Utan sammanträde.

Sökande och
sakägare

Yrkande

Fastigheh-
bestämningsbeslut

Fastighets-
bildningsbeslut

Fastighet

Eken 10, lagfaren ägare

Eken 9, lagfaren ägare

Oxelö 7:50, lagfaren
ägare

Ägare

Enjoy Marinservice Ab

Oxelösunds

Fastighetsaktiebolag

Oxelösunds Kommun

Anmärkning

Sökande

Sökande

Se ansökan aktbilaga A, köpebrev/ aktbilaga B och överenskommelse,
aktbilaga C.

Skäl

Gränsen mellan Eken 9 och Oxelö 7:50 är oklar. Gränspunkt nr 13
saknas.

Överenskommelse om gränsen föreligger, aktbilaga C.

Beslut

Gränsen mellan Eken 9 och Oxelö 7:50 går rak mellan punkterna 12
och 13.

Skäl

Ändamål: Vandrarhem

Den ombildade fastigheten är lämplig för sitt ändamål (FBL 3:1).
Detaljplan daterad 2006-08-31 gäller för området. Fastighetsbildningen
överensstämmer inte helt med detaljplanen. Den nya gränsen har
flyttas ut ca en meter från husfasaden/ för att komma åt fasaden vid
tillsyn och underhåll. Avvikelsen kan göras, då den är att anse som



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2007-02-16 Sida 3
Aktbilaga PR

Vid protokollet

'/-z^w^-^
Monica Svensson



//

Ansökan
2006-09-11

Ärende

lANTMÄTERIMYNDIGHETEN

SÖBtlMANLANDt I. AN

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Södermanlands län

Sida l (2)

Afebilaga A

Lantmäterimyndigheten
Södermanlands län

2006 -09- 1 3

Dnr..^é//^/ K 61186 NYKÖPING
.<"........""

Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättnmg:

Kvarteret Eken 9 i Oxelösund

Handlingar som
bifogas

Kommun: Oxelösund

evis

Sökandes
underskrifter

Bygglov/förhandsbesked |] Registreringsbevis

Överlåtelsehandlingar j] Förvärvsä-Ustånd
Kartskiss

Qvrigfc Handlingar tidigare ingivna från Miljö -och
"S5fflhaii"äbygg'ni'a'asKonl Luj. yL, uxciuyuna"

Förrättnings- Kostnaderna för färrätbningen skall betalas av:
koshiader En j oy Marinservice AB,

Jan Grundström, Box 231, 613 10 Oxelösund

Aktmottagare Kopia av de slutliga förrättnmgshandlingama (akten) skall skickas till:
Oxelösunds Fastighets AB, 613 81 Oxelösund och

En-loy jy^rinservice, Jan Grundström, adress se ovan

Namn Namn

Namn Namn

Namn Namn
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

Sida 2
Alctbilaga A

Här fyller ni i uppgifter om fastigheter och sakägare som berörs av färrättningen. Det kan vara
fastighetsägare, köpare, nyttjanderättshavare och servihjtshavare.
Fastighet

t-
i Namn

Eken 9, beläget Styrmansgatan 10 i Oxelösund

Oxelösunds Fastighets Aktiebolag

i Adrau
i 613 81 Oxelösund

Tfn hastad j Tfn dagtid
10155-38800

E-pod

Fax
0155-38801

5 Penonnummar

i 556116-2297

Fashghat ^
Eken 10

Namn

Enjoy Marin, Jan Grundström,
Adr»»

Tfn baitod

E-pod

Box 231, 613 10 Oxelösund
J Tfn dagtid

0155-296992
Fax l Penonnummer

lorg. nr 556558-5345

Faihghet

.-1
l Namn

i Adreii

Un bostad l Tfn AigKd Fax : Panonnummer
l

tE-pori

Fastighet

Namn

Adreu

Tfn bostad

E-po»t

j Tfn daghd

J

Fax : Pwsonnummer

\

Namn

Adrwi

Tfnboriad

E-poit

j Tfn dagttd
;

Fax l Ptncnnummw

:



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Södermanlands lån

-11-1 7

MM. !>
,3

KÖPEBREV

Dnr.
"Y

^

Oxelösunds Fastighets AB överlåter och försäljer banned t>Jl Jan Grundström,
Enjoy Marmservice AB org nr 556558-5345, del av fastigheten Eken 9, i
Oxelösunds koimnun för en köpeskilling av Etthundratrettioettusen kronor
(l 31 000 kronor).

Då köpeskillingen blivit i överenskommen ordning betald, kvitteras den härmed
och fastigheten överlåtes med full äganderätt till köparen.

Oxelösund den -lo-lo

fastighets AB

^^
LHfRohlén
VD

Oxelösundden A'W-/^~A5

Enjoy Marmser/ice AB

Fan Grundström
VD

Att VD UlfRohlén
egenhändigt undertecknat förestående köpebrev bevittna:

^^^^
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

± ± ± ±
S&OERMANIANDS LÄN

Sida 1 (1)

Aktbilaga

Överenskommelse ->

fastighetsbestämnmg

Ärendenummer
D061131

Förrättningslanhnätare
Monica Svensson

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Södermanlands iän

2007 -02- 1 4

Dnr,

Ärende Fastighetsbestämning berörande Eken 9 och Oxelö 7:50 samt
fastighetsreglering berörande EKEN 9 och 10

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Ansökan

Överenskommelse

Fastighetsbestäm-
ning av grans

Färrättnings-
koshiader

Aktmottagare

Underskrifter

Vi ansluter oss till ansökningen i ovan angivet ärende. Ansökningen
preciseras enligt nedanstående överenskommelse.

Undertecknade är överens om följande:

Gränsen mellan Eken 9 och Oxelö 7:50 skall gå i rät linje mellan
punkterna 12-13.

Gränsen har utstakats i behövlig omfattning.

Kostnaden för förrättningen skall betalas av Enjoy Marinservice Ab.

Kopia a^ de slutliga förrättningshandlingama (akten) skall skickas till:
ioy Marinservice Ab.

Da,.. ..̂ .S^___^^^^3__
NDSKOMMUN

3ä!--.............................................,. ^ ,............. -^:^é^£^
Oxelösunds Fastighetsaktiebolag
Eken 9

Oxelösunds Kommun
Oxelö 7:50



lrf
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

SÖDEBMAN IAMDS IÄN

Sida 1 (2)

Dagboksblad

Ärendenummer
D06113:l

Ärende Fastighetsbestämning berörande Eken 9 och Oxelö 7:50 samt
fastighetsreglering berörande EKEN 9 och 10

Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Datum

2006-09-13

2006-09-18

2006-11-17

2007-02-06

2007-02-06

2007-02-06

2007-02-14

2007-02-16

2007-02-16

2007-02-16

2007=03=30

Anteckning

Ansökan inkommen. (Infört i dagboken 2006-09-18)

Ärendet upplagt. Arendeansvarig Monica Svensson

Köpebrev

Mätning med diskussion om gränsens sträckning. Kurt
Tengroth, Oxelösunds Fastighets AB och Jan
Grundström, Enjoy Marinserice AB och Sofia Larsson
från Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret är överens
med flm om gränsernas sträckning.

Karta

Teknisk beskrivning

Överenskommelse om gränsen

Protokoll. Förrättningen avslutas

Beskrivning

Underrättelse om avslutning utan sammanträde

Aktkopian utsänd

Aktbilaga

A

B

KA

TBE

c

PR

BE

Signatur

Auto

Auto

MS

MT

MT

MS

MS

MS

MS

RH



/^
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

Dagboksblad Sida 2

Datum Anteckning Aktbilaga Signahir



Oxelösund Eken 9 Sammanläggning 1965 akt 0481-529/1965 (ej skatenlig karta)

"""^
^

Akt nr:

0481-529/1965

.AU$0481-529/1965*
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J-^f

i^é^r

Avskrift.

fNXOM TILL
Iani^;i;£r;;{;n;cr;t
i SoiJcrminlanä län

d. .... ////. '^,..........
J;D<:!¥...<-?^te..,,,

<? 40/69.

Protolsoll» fört av äQodolninGQ"

doaaron i nylröpinco doaoacQ Å doa-

OGcono fcaaoli i Hyköpine don 4

QUffuoti 1965*

ÄRoäelninffodoeiaToa tlngonotarion Andoro P&hlaon.

Sykando: Bootadorättoföronineon Ekon OEolööund, o/o StooSsholfiso

Ezio2silda San?.;, Stoofcjiolo 16.

Solcom sasmanlUccninc av oar&don, ooa enliGti faotsotalld toatin-

dolainff utG^FQ tönt.

Pöronin^on liar anoökt om oaQEiQnluegnins av toatcms nr 2, 6

ooä 7 i kvarteret Ekon i&od 955 kTQ.drataotor av . töat nr 3, 736

kvadratBO<feor av töat nr 4 och 1175 kvodrataeter av ton'!; nr 5,

Qll^; i kvortorot Ekon oa-at 162 IryadratecoteF av otaÅsäcaD nr

5-t-6+l2-»-l5U4 till töet nr 9 i kvartorot Ekon, allt iaoo Oxolö-

ounds atad»

I ärondot ha förctotto Isarta ooh handlincar rörGndo on don

3 februari 19G5 av Hä&lssar Öoterbcre vorlSQtalld laga fcraft wmnon

Utan avgift.

Reg:för.

OH ̂ /- sa C7/né>s'



Gä-Snlnff av töa ten.

IiQCfar^-c- och intecImingofQrö&llandona uteör& icke bindor

för ccyiTionltiQcningon*

ÄeodGlnln^Bdon&rcn ooädclar

Boclut.

ÄGodolnin^odoaaren fororänar on den oöIstQ GaEcnaal. äQ^niRccn.

303 ovan.
A. Påhlson

. P& ItöbctQto vUsn&rs
(A. Påhlson).

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:
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Dnr. ox. 45/6.4.

HANDLINGAR

angående mätning w

. tomten nr... . 9...... kvarteret .. _. ". B?BN.

Oxel. ögyRdg. .Stad;.

uppräffade år 19. S 5

av

HJal r;Ost. w>Jt?.Qr&.
FSrrWnlngsman för lomlmälning

/P/Z-SS;.
^' ';T5/6r

Aklen består' av '^skrivna sidor jämte / karftf

j L'.'CGMA3S.\Ä-. -. i\'n?N, CXLIÖ:UND
' 

Ai S^akr nr:

/Jj^ Koftan: i lcc'a nri^JZ
<tac'in-.

Bl. 0737 - SKT1.1S lltFMOUllIIOnSA«SI»l7 39281 - 10000.



Of,
BnrÄ5/64

'. LT ,", ->. ::. ' i

2$
Protokoll hållet vid förrättning enligt

.,. 2 . kap. i lagen om fastighetsbildning i

stad, avseeade mätning av
:. f . ~i . r. '. . - "i »..., . . ..

tomten nr 9 i Irvarteret Eken

.. ., A'f.
i staden Oxelösund»

t

IS.
År 1965 den 3 februari företogs förrättningen till handläggning i by^gnads-

"t- .. .. '. . :. . . '. ;'.. \. ~ ~: , 7 . ~ ^
nämndens samman tradesrua i stadsförvaltningen i-Oxelöeund av undertecknad

. . . w

di striktslantnätare - av länsstyrelsen förordnad att vara forrättningsman

. i för tomtnä-tning-'! staden; .1' "- ' ., . >". . ^ ..i .f"..'

'> ' ...... /.. :,': . -. ''.. . 1 .... , ',1

Sakägare vid förrättningen äro;

Trafilcaktiebolafiot &rängeaberg-0xelösund, OxelögundB Järnverk såeon ägare

till tönten nr l i. kvarteret Eken och. atadsägan nr-

5+.6+12+15+14 med lagfart den 15 februari 1939, § 76,
»

Bostadsrättsföreningen Eken såsom ä^are till tonteraa ar'2 -'7 i kvarte-
'--'. '^ -. '-'.". *--. t-^i-^-. -" '. :. ' ^'; . '' "; . _. ''. ".. '""..

ret Eken ned lagfarter den 17 juni 1964, nr 505» den

18 september 1963,. tu-j 1105., den. 5 ..februari 1964, or ,116
. i.. . ; det^22 januari 1964, ar. 32 »och..35» .,.::

herr Einar Pettersson eånsa ägare till tomten nr 8 i kvarteret Eken med

-i. - lagfart den 5 maj 19 61,, ar. 279, ... ; , . . .. ...

Oxelöeunde atad såsoia ägare till angränsande gatyaark. . . ^

l

Närvarande nu; .... -' :.;. "'. .; : .. - ., . \ . :

Bpstadsrä-ttsföreningen Eken genom ingenjören Olof Hansson enligt tall-

. :. '-. malrt (nr t),, ^ 'j ..,, L;.. r;.. ^.. .. . . .. ;... ., ..
'.Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelosimd genom fastighetsintendenten

. - -. iHartwig, Sjögren .enligt ̂ fullmakt (nr 2),

Einar Pettersson, ^samt); .-. i . .\, ,. . ^ . . ; , ^ ,. - i;. -^- ,,

Oxe^sunds stad. genom ̂ fastighetschef en Ber-t. Hägglof enligt fullmakt

(nr 3).~ .. : . ". . .
. ' -. 1.

r ...

. l . (.:.
:'. 2 §. '-; .. --.. ". -: -. -"

Ansökningen om förrättningen .lägges till protokollet' såsom bilaga A.
s . ......

lotet jäv[förekom möt förrättninganaanen* ' " " " . ,

si



... '.. ' . . . 3§.
Till ledning vid förrättningen har'tjänat(

t .<

l* Gällande stadsplan, fastställd dea 30 juni 1961 med Jämkningsförslag upp-
11-.. ' -. ' .. \- ; - t . .. Jil. *

rättat'af 1964. ' ' -". --- ."

2» Av länsstyrelsen den 25 augusti 1964 fastställd ändrad tomt indelning.

4§. c .

Tomten nr 9 i kvarteret Eken ar av fri natur på egen grund-såat administrativt
1.. -. . " 

' 

'' . . ;......'. T. . . "t- ' .. :: . .. .. , r -- ' -;i1 -- .'' ..
bildad.

. f . . ., ' ..' .... . -> -r ". v. - . -. ... >.. ;. .... '.

Tomtens gräos®1" äro utnarkta på marken i full överensstämmelse,med gällande

töat indelning saat markerade. - Gränserna förklarades ostridiga.
;(/"' ... , . l-*. ', r. . .. -. ' '-J;

v: -5 ^
Förrättninganaonen avger följande:

U ti å'tände

angående rätta sträcknidgea av gränserna för "tomten nr"'9 i kvarteret Skens
^ *

nordöstra" gränsan utmsd Oxelosundsvägöri överfen't två räta

delar bruten linje^från gränspunkt nr l. över. nr i2- till or
5'hålier i läagä i'- '. ".;-.. ^ ..T-' :. ^ '. .

nordöstra gränsen mot rkörsningen OxélÖBuoäsvägen' och M&t-

roagatan Jfr&n gränepunlct nr^5. till"nr. 4-h&ll9ri. längd .'

25, 57+52:, 12 metar --'

6,92 - .

68, 24+29, 52'

78,27 "

sydöstra gränsen utmed Matrosgatan över en i två räta delar
bruten linje från gränspunkt or 4 över nr 5 till ar 6 . i ii

hallar i längd

sydvästra gränsen mot tomterna nr U och 10 från gränspunkt
nr 6 över nr 18 till nr 12 håller i längd

nordvästra gränsen utmed Styrmans^tan över en i fes räta

delar bruten linje från gränspunkt nr 12 över nr 151 14, .

15 och 16 till nr 17 håller i längd 25, 11+8, 62+8, 62+8, 62+19, 22

nordvästra gränsen mot korsningen Stynnansgatan och

Oxelosundsv&gen fr&a gränspunkt nr 17 till: nr l. håller

i längd

Tomten nr 9 innehåller 6225 Itvadr&tmeter befftående av

975 kvadratmeter utgörande hela tomten nr 2 i kvarteret Eken,

955 " av tomten nr 5 ' " " »
736 " " n ".,4 . , :,,

1175 n ».115

888 " utgörande hela tomten nr 6 "

n ^

5, 66

n

M

9



i
y-7;??

1512 kvadratmeter utgörande hela tomten nr 7 i kvarteret Eken och

182. " av stadsägan ar, 5+6+12+13+14 *

6 §.
Till att mottaga avskrift av fSrrättningshaadlingama och kopia av kartan

utsågs Bostadsrättsföreningen Eken, c/o Byggnadsfirman Viktor Hans8on(AB,
Järntorget 6, Oxelösund, som även betalar förrättningskostnadema* -

Brsättnlngen till statsverket skall anligt .naedgivande uttagas mot post-

förskott.

7§. .
Förrättningen förklarades avslutad i vad denwsor gran sbe stämning med till-

känaagivande, att den med utlåtaadat oiggnöjde äger att fullfölja talan
t

däremot hos Nyköpings domsagas ägodelaingsrätt genou l-esvär, som inom

tjugo dagar härefter skola ingivas till. ägodelningsdoinareo, eller ock på

klagandens eget äventyr. med posten insändas så tidigt, att de komna nämn-

da myndighet tillhanda före utgången av sagda tid. .
.. ;»,.

Oxelösund den 5 februari 1965.

"striktslantmätare*.^

Godkännes:

^^VT-^
^

Q , Vr0^v\Sier^1

. ''
4iVt

{ r^

^e^f- ^f cof



STOCKHOLM V.
Haga&atao 4, l tf.
Vtxcl 24}6<SO
Postgiro 5 38 84

OXELÖSUND
Järntorget 6
Tdcfon 0155/31457

/ 329»
, 30 669

BYGGNADSFIRMAN
Bilaga A.^
Syfönadsnämnden

VIKTOR HANSON ABto^n<
^y

WsiMaSK

Oxelösund dtn 21 dec. 1964.

Byggnadsnämnden,

Oxelösund. ^
I,A.-dt» 2^a ^

tiU DistriktslaatnBtann
Nyköping

Härmed anhålles om tomtmätning -för tomten nr. 9

i kv. Eken, Oxelösund.

BOSTADSRÄ.TTSFÖRENINGEN EKEN

<^^c^^^~-

0. Hanson

Remitteras till distrik-bslantmätaren för verkställighet

Oxelösund den 22 december 1964.

För Byggnadsnämnden

r

e/^a
/Börje Hallin/
stadsarkitekt
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LANTMÄTERIET Kallelse till sammanträde.

. '^
/fr/

l
c

isd

s
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s

l

Dnr. Q» 42/64
Disfrilrtslanhnstareri
i MykBpiags distriirt

Ö« Kyxkogatan 48
r^häpl.ry

tol. 13990

Till

Bostadsrättsföreningen Eken
c/o Byggnadsfirman Viktor Hansson
Järntorget 6
OXELÖSUND

i
3

2

II
. ig
u

^

l

E

Sammanträde för (DUtrt.03 QV tCOt nr 9 i kv. jBken i stadon OaolUcund

.00

har blivit utsatt att hållas

onodtkflen den 3 fobxuaal 1965 IriL* U'"' l tyagnaäanäandynQ eaancantxlidooxuia i otadstfyrw

vdltninfien i Oaolöound»

ffsSSVSft7^1^w^trhteftalVff ät äfflteBMdtti&glBdbSIttBBIBlS&S

l
c

U)
.o

I

Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet och anmanas att därvid förete tillgängliga
åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och Isintmäterihandlingar angående oinråde,

som beröres av förrättningen.

Därest inställelse sker genom ombud, skall fullmakt i huvudskrift företes. Om så anses lämpligt kan
fiillniiiktsformuläret nedan ifyllas och "an vändas. Härvid bör särskilt observeras att fullmakten icke får

avskiljas från kallelsen. ItyliapiQg don t8. januari 1965. .
På tjänstens vägnar:

i. u. . ~

kansli skriva re

l
e

i

)202

Fullmakt.
(Far ej avskiljas fr&n knlklsen)

-' ^
fur ........ I."&enio. r,., Ql,Qf,., Hans.on.

(BM-SKtäfiB»Hia ,, ,, . .... , ... .. . XBillCK
att vid ovannämnda sammantride-vår talan föra och rätt bcvaka. ävensom att å "^^ vägnar ingå
förening i frågor, som vid förrättningen förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännas.

.
OxelosyndL......,.,,,,.,.,..,,,,.,,,. den ., ^IL......... ;J.an...................................... i9,.,. 6,5.,..1

BOSTADSRÄTTSPO

. ^
^i!W^^A ^ ,^U^rr>^

."7^



Stämpel

Bxp. avg. tio kr.

Avdcrtft.
//// ^ / c

)t
.
8 ff.f78 ^FQTinssbQ V_Ä s*

, Reg?d&tua; " Föreningens firma

29. 10.65 "

Styrelsens säte/kommun

Oxelösund

.
"/J

BostadBrättsföreningen fiken, Oxelösund*

Föreningens postadress

o/o Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Oxelö-
sund

ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens, art

Räkenskapsår Dag för emottafipnde av ekoaomisk plan

Fimateckoare

Kalländer,

Björling,

Hanson

Vesterliag,

Sjölander,

Nordmark,

Hanson,

Näs ström,

Erik Josef,

Bertil Karl JBrik Johan,

Rune Viktor,

Bengt Ludvig S:son,

Joharri? Lars-Srik,

Sten Gustaf,

Olof Viktor, .

Gunnar SL of,

f f

Styrelsens samman sättning

Ledamöter t

Kalländer,

Björling,

Hanson,

Vesterling,

Suppleanter:

Sjölander,

Nordmark,

Hanson,

Näs ström,

Vidimeras(

B* Qadeberg

Srik Jossf, ,

Bertil Karl Brik Johan,

Rune Viktor,

Bengt Ludvig St son,

Johan Lara-BrUc,

Sten Gustaf,

Olof Viktor,

Gunnar BLof,

Nyköping

Stockholm,
"

"

Sollentuna,

Nyköping,

Oxelösund, och

Solna, två i förening

Nyköping,

Stockholm,
"

"

.»* .

Sollentuna,

Nyköping,

Oxelösund,

Solna.

B. Lindahl

Att förestående föreaing ovan angiven dag blivit införd i härstädes fört

förgnin&sregister samt att övriga i detta bevis lämnade uppgifter rörande

föreningen övsrensstänma med till registret intill denna dag ingivna och

registrerade anmälningar^ betygas

Nyköping i landekansliet den 11 je.nuari 1965*

På tjänstens vägnar»

A. Ityhr
A< Dyhr.

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Hagagatan 4, Stockholm Va.

Rätt &v-
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Avskrift av avskrift.

Ful l mak t .

^

11
* '

för fastigbetaLntendenten Hartvig Sjögren eller den han i sitt ställe

förordnar att vid lantaaäteriförrättninépr inom Oxelösunds stad, ävensom

beträffande tomtindalnings-, ägodelning&- och inskrivninfiBärenden röran-

de vår egendom i Oxelösund föra vAr talan och bevaka vår rätt och god-

känuer vi ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 29 juli 1960.

TRAPIKAKTIBBOLACST GRAffGESBERG-OXBLÖSUHD
.?

Hugo Åberg

/I Dahlberg .
:

Bevittnas»

K* Forsberg B« Olofsdotter.-

Vi di neras»

Siv Ankar Ingrid Grafström

Hatt avskrivet intygas ' ,.

7^w^ ^

l» »

t f

f
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Utdrag ur pro-fcokoll, fört vid

sammanträde med Oxelösunds stads
\

drätselkammare den 10 maj 1962 kl.

14.. 00.

§197.
Arbetsutskottet hade enligt § .218 i'utskottets protokoll

beslutat föreslå drätselkammaren att . bemyndiga fastlghets-

ingenjören Bert Hägglöf att för drätselkammarens räkning hand-

lägga frågor rörande tomtbildning.
Drätselkammaren beslutade'bifalla arbetsutskottets för-

slag, innefattande bemyndigande för fastlghetsingenjören

Bert Hägglöf at-b för dratselkajnmarens räkning, dels göra an-

sökning hos byggnadsnämnden om-mätning av tomt, dels begära

införande i tomtbok av administrativt bildad tomt dels ock att

å kammarens. vägnar. deltaga vid. tomtmätningsförrättningar.

§ 198.

Justeras:

Sven Zetterström

ordf.

0. Odsvall Erik Banell

Som ovan

Lars Calemark

sekr.

.
//,

.

Vidimeras s,

^ ^v:y^^-c



KUNOL lANTMÄTERISmELSEN
Postgirokonto 1 56 73

Obs l Anvisningar pi blankettens baksida

RÄKNING

Avifindningsdag

9/2 1965

Nr
....^-. t&

1606 ^D1<-i^'/
"."".ä ! fe"/l

E)nr- :_... .. ^N l'
. Qx.4?/64 . -:;'A1 J'

Räkningsutslällare ' ' Rfikningsmottagara
. r^

T

. t '.'..

I&atrilctalantmätären i

^sSpings'diatrUct
ö*. Ky.3tfco@&-tan 48
KirKBping

i

.J / .

. .... . '.. . \;'/, -~:-i,;:l
BosWäxSttstöreningen Etecn . ^ , :-y,^J^|
c/o Byagnädäfirtaajr Vlteto» HanasonJ&i^

. Järntorget 6 . .... ;. ^':.^'S
OXEIÖSU8D ' '"'. .:' .yi§

.. '.. :i::. iiSS
-a.t^ä?3'. ".,. --;iis

Räkningen avser
'. '..i

. '>\- . . :. , .. .

Brulld i
kronor

Därav subvention

% l kronor .

* ~ , -'h. . . >. . ' ..

.gnlifft-S?S 28B/1962 fdr aätQing' av- tomt . nr 9 i lw*

Sson i stadsnOxelösuoä* " . . .....
. -»*. ̂ ^ ^^-^ ,. -- . - . ' -, '.!. . '. ;.'

.t '" . (. ' .

-grunäavgift, .. ?. ' ' ' - .''. ^'. ' .. .. . . '.

;.! obebyggd ̂ oat; .... -;' f^^1- ., . ' .

\W ^lp0"-bar a2 .utöver 'ISOofä: ät 50 ., ' . ^;
' ' ;:'^ !;/; . -.Ttll&gg 15 ^ enl. S?S, 388/1964

. ^tt betala kronor. .

190;-

170»-

120 s-_ 480i-

lv,. .

u^\
\ . .. '. . '. i. . '..'

som/uttagos not postfSrekot^* .

..A

"'i

nategcn uttagen genom poASnlE cii

'ygar på tjänstens vipflar:

,^^i..f'l

ftfcon

. "!l -
y ^..'

^. '."

. '. ;''?'

^fåM";"!^2:.

-säste
^^å'
"äiS
..%I
" w

<

l'-,, "--

1^:';-

^'
y^.

. -.>:;.l

v^̂

;""---'
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ANVISNINGAR

Betalningsskyldighet

Där ej ersättning uttagits genom postförskott skall, även om an-
märkning gores mot räkning eller besvär anföres över förrättning,

läggas till Kungl lantmäteristyrelsen. Box 16331, Stock-
holm 16, genom insättning å styrelsens postgirokonto nr 15673
inom fyra veckor efter det att rakning eller annan underrättelse
om betatningsskyldigheten'avsänts till yedérbörariäe sakägare
eller överlämnats filt honom..

l;'

v

 

iå

 

??1
w'^

y. p-:^<

Anmärkning mot räkning

Vitt betalhingsskyldig framställa anmärkning mot räkning skall
detta göras hos Kungl lantmäteristyrelsen, Box 16331, Stockholm
16, snarast möjligt och senast- inom tre veckor, från det betalning
erlagts.

p

l

Besvär över beslut om fördelning av forrättningskostnad
Är sakägare, då fråga är om förrättning, missnöjd med beslut om
fördelning mellan sakägare av förrättningskostnad, skall besvär
anföras hos vederbörande ägodelningsratt (i vissa fall magistrat
eller länsstyrelse) på sätt framgår av vid förrättningen fört proto-
koll.

Korrespondens

Vid all korrespondens skall rakningens nummer angivas. Även d
inbetalnings- eller girokortets kupong skall hela räkningens num-
merbeteckning angivas. I

l

Upplysningar .
Skulle rakningsmpH agaren -önska vissa upplysningar exempelvis
angående gjord beräkning av debiterat belopp bor hänyändelse
ske till räkningsutställaren vars adress finns angiven å räkningen.
Sakägare äger att hos överlantmätaren erhålla biträde med
granskning av räkning. ;
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Avskrift.

Brtänadsnämnden
Oxaia»und

tok. ^ l f 1»^T
D!arjnr/.<-

^6

J 40/1965.

Protokoll, fört av ägodelnings-

domaren i Nylcöpinge domsaga å

domsagans kansli i Nyköping den

4 augusti 1965.

Ägodelningsdomare: tingsnotarien Anders Påhlson.

Sökande: Bos-tadsrättsföreningen Eken Oxelösund, o/o StockholmB

Enskilda Bank, Stockholm 16.

Saken: sanuaanläggning av områden, som enligt fas-tgtälld tomtin-

delning utgöra tomt, . ,

Föreningen har ansökt om sammanläggning av tomterna nr 2,

6 och 7 i kvarteret? Eken med 955 kvadratmeter av tomt nr 5,

756 kv.adratmeter av tomt nr 4 och. 1175 kvadratmeter av t ömt nr

5, allt i kvarteret Eken samt 182 kvadratmeter av stadsägan. nr

5+6+12+15+14 till tomt nr 9 i kvarteret Eken, allt inom Oxelö-

sunds stad.

I ärendet ha företetts karta och handlingar rörande en den

5 februari 1965 av Hjälmar Österloerg verkställd laga kraft .

vunnen mätning av tomten.

;ift. Byggnadsndn.
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Oxelösund Eken 9 Andrad detaljplan 2006 akt 0481-P06/9 (ej skfalenlig karta) kopia
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Översiktskarta
Detaljplan för del av fastigheten EKEN 9 SMnÄ;S»oE
i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands tan.

PLAN8ESTAMMELSER

Följande gäBer »rom omféden med nedanatAendg beteckningar
Dar beteckningar saknas gälter bestämmelser (Of hela plaoomrädet.
Endast angivar» användning dr tffiäten,
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Anv&ndningsg råna
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvarts remark

HfB inkvartering och bostad

BEGRÄHSNINGAR AV MARKENS BEBYQOAMDE

l L]___._3 Mutan lirlme bebyggas
[;Ly^LtZ^LFllJ Marken (är endast bebyggas med uthus och garage

MARKENS ANORDNANDE
Marit och vgrtation

parkering Parkeringsplata skaH Unnas

Uthrt, Utngul
^-»- - -»-^ Utfart tår inte anordnas

PLACEBINO; UTFORMNINQ: UTFÖRANDE
Uttonnnlna
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Utfnde
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Byggnadfknlk
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Högsta tillåtna byggnadshöjd
Minsta raspektive största litlAtna tsWutning j gradw
htöoata tiltätna antal véningar

Fasader skal! Lrtgöras av trä
Taköt »ka» utgöras av rött laklegel ellar iikvärdigl
Faaadsn skall vara målad i faiuröd kulör

Endast källartösa hus

Fasaden skall dämpa minst 30dBA

ADMINISTRATIVA BESTAMMELGEn
Oenomf6rand««d

a, Qgn&mföfandaiiden ir 10 Ar frän den dagen ptsnen
vinner Japa krafl

Oxelösund, den 18 april 2006
Miljö- och Samhåilsbyggnadskontoret

Sofia Larsson

Planerare

IOXELÖSUNDS
l KOMMUN Anlagen av MSN 2006-08-31 §73
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BIOxdösund
LAGAKRAFTBEVIS

Datum

2006-10-10

1(1)
Diarienummer

C 1/2006

Verksamhetsområde/enhet

Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret
Handiaggare/telefon
Ingrid Johansson, te! 0155-38342

LANTMÄTEWmHETEN länsstyrelsen
611 86 Nyköping

2006 -10- 1 3
ö^^-PObft

_ Dnr......^l^L............ :^
DETALJPLAN FÖR DEL AV FAåTIGHETEN EKEN 9
l OXELÖSUNDS STAD OCH KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-08-31
§ 73 antagit rubricerade detaljplan

Kommunens beslut har inte överklagats. Länsstyrelsen kommer ej att
överpröva kommunens beslut att anta planen.

Förslaget har därmed vunnit laga kraft den 5 oktober 2006.

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

^
Ingrirf Johansson
Karttekniker

Kopia till:
Lantmäteriet.

Oxelösunds Fastighetsaktiebolag
Enjoy Marinservice AB

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

E-posfc ingrid. johansson@oxelosund. se

Telefon/Telefax
0155-380 00 (vxl)
015 5-38 240 (fax)

Bankgiro
776-5217 OCR
991-1991 Övrigt

Organisationsnummer
212000-0324

Hemsida: www.oxelosund.se
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ANTAGANDEHANDLING
ENKELT PLANFÖRFARANDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN EKEN 9
l OXELÖSUNDS STAD OCH KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING

HANDUNGAR
Plankarta i skala 1:400 med bestämmelser daterad 18 april 2006
Plan beskrivning daterad 18 april 2006
Genomförandebeskrivning daterad 18 april 2006
Fastighetsförteckning daterad maj 2006
Särskilt utlåtande daterad 7 juli 2006

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Fastighetsägaren till Eken 10 vill köpa del av fastigheten Eken 9 för att ha möjlighet .
att utveckla sin verksamhet med fler uthyrningsrum. Gällande detaljplan för området
är nr 1263, fastställd 25 augusti 1964. Där anges markanvändningen för
småindustriändamål. Därmed krävs en ändring av detaljplan genom enkelt
planförfarande samt en fastighetsreglering krävs för ett genomförande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av rum för uthyrning samt att
försäljning av del av Eken 9 kan ske till fastighetsägaren av Eken 10,

PLANDATA
Ptanområdets läge och areal
Planområdet ligger centralt i Oxelösund och omfattar del av Eken 9, ca 970 m2.
Fastigheten ligger utmed Stynnansgatan.

l-, ^ .^ . -..:
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Markägoförhållanden
Fastigheten ägs av Oxelösunds fastighetsbolag AB, OFAB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
l den översiktsplan (ÖP 2001) som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2002
är området betecknat som B - Bebyggelse. Beteckningen omfattar områden som i
stort sett redan är bebyggda men har stor outnyttjad uh/ecklingspotential och innebär
att marken kan komma att tas i anspråk för ytterligare bebyggelse för boende,
kontor, handel, service eller anläggning av tillhörande park.

Inom områden med beteckning B (bebyggelse) skall blandning av funktioner
eftersträvas genom komplettering eller förtätning.

De rekommendationer som gäller är följande:
"Framtida planeringsåtgärder för komplettering eller förtätning skall inte föregripas av
tillstånd för åtgärder som kan försvåra genomförandet. För varje åtgärd utanför plan
eller i strid med gällande plan bör lämplighetsprövning ske genom
detaljplaneläggning."
"Nya byggnader, anläggningar, ändrad användning av befintliga eller ny
fastighetsbildning kan endast tillåtas om de är förenliga med den gällande
detaljplanens intentioner eller efter lämplighetsprövning genom planläggning."

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden, angränsande planer
Området fanns med i stadsplanen som upprättades 1908, som "kvarter för öppet
byggnadssätt". Den stadsplan som fastställdes 1941 reglerade markanvändning till
"bostäder i öppet byggnadssätt, fristående eller två och två kopplade hus". 1961 blev
området planlagt för småindustri (stadsplan nr. 1099). Den nu gällande stadsplanen
(nr 1263) fastställdes 1964 och reglerar att marken inom hela kvarteret skall
användas för småindustri.

Program för planområdet
Något program har inte arbetats fram för området. Detta på grund av att någon större
förändring av förhållandena inte kommer ske. Den markanvändning som föreslås att
tillåtas har delvis funnits för det aktuella området på äldre detaljplaner.

Övriga kommunala beslut
Den 8 mars 2006 beslutade Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden:

. att uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till
detaljplan för del av rubricerad fastighet.

. att enkelt planförfarande skall tillämpas.

. att godkänna att planavtal tecknats mellan fastighetsägaren till Eken 10 och
Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret.

Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken
De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med gällande översiktsplan.
Planförstaget anses inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter vad
gäller lämplig markanvändning och bevakning av riksintressen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur

- Mark och vegetation
Marken inom planområdet är väldigt bergig och det finns ingen växtlighet av stort
bevarandevärde.

- Geotekniska förhållanden

Inga geotekniska utredningar finns för området.

- Radon

Någon aktuell radonmätning finns inte för området.

- Fornlämningar och byggnadsminnen
Inga kända fornminnen finns inom planområdet.

Bebyggelseområden
- Bostäder

Idag finns ingen bebyggelse på området. Inom planområdet föreslås
markanvändningen för inkvartering och bostäder, HiB. Byggnaden föreslås tillåta två
våningar, minsta respektive högsta tillåtna taklutning mellan 27 till 38 grader. Den
högsta tillåtna byggnadshöjden är 6, 5 meter. Takmateriatet skall utgöras av lertegel
eller av likvärdigt material. Fasaden skal! vara målad i faluröd kulör. Endast källarlösa
hus får byggas.

Byggnaden beräknas kunna inkvartera 20 rum med egen WC. Rummen nås via en
loffgång. För utrymningssäkerheten vid brand skall två vägar ut finnas vid
byggnaden.

- Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Det finna inga arbetsplatser eller övrig bebyggelse inom området.

- Offentlig service
Skola förde olika stadierna finns på ca 400 meters gångavstånd från planområdet.
Bibliotek och vårdcentral ligger i Oxelösunds centrum ca 300 respektive 500 m från
kvarteret Eken.

- Kommersiell service
Stön-e delen av den kommersiella servicen är samlad i Oxelösunds centrum som
ligger ca 300 m från planområdet.

-Tillgänglighet
Vid ny-, om- eller tillbygg nationen skall tillgänglighetskraven enligt BBR (Boverkets
byggregler) uppfyllas.

- Kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Det finns ingen bebyggelse inom området och därmed inget av kulturhistoriskt
intresse.
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Skyddsrum
Efter beslut i kommunstyrelsen 1999-08-30 ingår detaljplaneområdet i
skyddsrumsom rådet för Oxelösunds kommun. Vid nybyggnation skall det i samråd
med länsstyrelsen undersökas och beslutas om skyddsrum skall byggas.

Friytor
- Lek och rekreation

Det finns ingen anlagd lekplats eller rekreationsområde inom planområdet.

- Naturmiljö
Det finns inga naturområden inom planområdet.

Gator och trä fik

. Gatunät, gång- och cykeltrafik
Inom planomradet finns inga allmänna gator och ingen allmän gång- och cykeltrafik. l
förslaget finns inga allmänna gator.

- Kollektivtrafik
De närmaste busshållplatserna finns vid Torggatan på ca 300 meters gångavstånd.

- Parkering, angöring och utfart
Parkering för gästerna kommer att anordnas, markerat parkering på plankartan. Ca
13 nya platser skapas. På plankartan ges möjlighet för byggande av tak över
parkeringen. Angöring sker från Timmermansgatan.

Störningar
Den planerade användning av byggnaden bedöms inte vara störande för
omgivningen. Omgivande fastigheter används för verksamheter av olika slag inom
handel och småindustri.

På plankartan finns bestämmelse om att fasaden på byggnaden skall dämpa minst
30 dBA.

Teknisk försörjning
-Vatten och avlopp
En kopplingspunkt till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet finns vid
Stynnansgatan.

- Värme

En utbyggnad av fjärn/änmenätet till området är under diskussion men inga
kopplingspunkter finns idag.

-Avfall
Utrymme för avfall skal! lösas inom fastigheten. För att möjliggöra en långt'gången
sortering av de olika avfallsfraktionerna, utan risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön, skall utrymmet vara utrustat med tillräckliga och ändamålsenliga ytor.

Den ätervinningsstation som ligger närmast ptanområdet är lokaliserad på
parkeringen vid Torggatan. För annan återvinning hänvisas till den kommunala
äten/inningscentralen vid Föreningsgatan.
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M1LJOKONSEKVENS8ESKRIVNING
Parkeringsbehovet för verksamheten kommer att lösas inom fastigheten. Eftersom
det 'nte finns så mycket vegetation inom området kommer viss förstärkning med
Planterin9 att ske. Påverkan på omgivningens yttre miljö anses vara ringa och därför
bedöms behovet av en mera utförlig och separat Miljökonsekvensbeskrivnina inte
föreligga.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Detaljplanens genomförandetid föreslås bli 10 år från det att planen vinner laga kraft.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Föijande tjänstemän har deltagit vid framtagande av föreliggande pianhandlir
Sofia Larsson, Planerare * "" ' ,
Ingrid Johansson, Karttekniker

Oxelösund, den 18 april 2006
Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret

(J^t.
Sofia Larsson
Planerare

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE
Ett sakfel har rättats i Genomförandebeskrivningen:
under rubrik Fastighetsrättsliga frågor, Fastighetsbildning; Del av fastigheten Eken 9,
ca 970 m', kommer att genom fastighetsreglering överföras till Eken 10. Marken"
kommer att säljas till fastighetsägaren av Eken 10.

Oxelösund, den 7 juli 2006
Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret

DETALJPLANEN
Antagen av Miljö- och samhälisbyggnadsnämnden 2006-08-31 § 73
Laga kraft 2006-10-05
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ANTAGANDEHANDUNG
ENKELT PLANFÖRFARANDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN EKEN 9
l OXELÖSUNDS STAD OCH KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

HANDLINGAR
Plankarta i skala 1:400 med bestämmelser daterad 18 april 2006
Planbeskrivning daterad 18 april 2006
Genomförandebeskrivning daterad 18 april 2006
Fastighetsförteckning daterad maj 2006
Särskilt utlåtande daterad 7 juli 2006

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen beräknas att skickas ut på samråd/underrättetse under maj-juni 2006.
Enligt denna preliminära tidsplan beräknas detaljplanen kunna bli antagen av Miljö-
och Samhäilsbyggnadsnämnden i augusti 2006.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid föreslås bli 10 år från det att planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen omfattar endast tomtmark.

Avtal

Planavtal är tecknat mellan Enjoy Marinsen/ice AB och Miljö- och
Samhällsbyggnadskontoret.,

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastigheten Eken 9 ägs av Oxelösunds fastighetsbolag AB, OFAB. Del av
fastigheten Eken 9, ca 970 m2, kommer att genom fastighetsreglering överföras tiil
Eken 10. Marken kommer att säljas till fastighetsägaren av Eken 10.

Fastighetsplan
För fastigheten Eken 9 gäller en tomtindelning från 3 Juni 1964, nr 1264. Denna
tomtindelning upphör att gälla i och med detaljplanens antagande. Detta för att
kunna sälja en del av fastigheten Eken 9 till ägaren av Eken 10.

EKONOMISKA FRÅGOR
Fastighetsägaren av Eken 10 kommer att bekosta alla åtgärder inom tomtmark.
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar och åtgärder
Inga kompletterande utredningar har behövts inför planläggningen. Om behov av
utredning/ar skulle uppstå kommer fastighestågaren till Eken 10 att bekosta
den/dessa, i enlighet med undertecknat planavtal.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Följande tjänstemän har deltagit vid framtagande av föreliggande planhandling
Sofia Larsson, Planerare
Ingrid Johansson, Karttekniker

Oxelösund, den 18 aprii 2006
Miljö- och Samhälisbyggnadskontoret

Sofia Larsson
Planerare

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE
Ett sakfel har rättats i Genomförandebeskrivningen:
un?^mtiri!<Fastighetsl"ättsliga. frå?or' Fastighetsbildning: Del av fastigheten Eken 9,
ca 970 m', kommer att genom fastighetsreglering överföras till Eken 10. Marken
kommer att säljas till fastighetsägaren av Eken 10.

Oxelösund, den 7juii 2006
Miljö- och Samhäiisbyggnadskontoret

Sofia Larsson
Planerare

DETALJPLANEN

Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnåmnden 2006-08-31 § 73
Laga kraft 2006-10-05



/
^

DNR C 1/2006

ANTAGANDEHANDLING
ENKELT PLANFÖRFARAND6

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN EKEN 9
l OXELÖSUNDS STAD OCH KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN

SÄRSKILT UTLÅTANDE

PLANFÖRFARANDET
Förslaget till detaljplan har varit utsänt för samråd/underrätteise enligt Plan- och
bygglagens regler för enkelt planförfarande (5 kap § 28). Förslaget har varit utställd
för allmänhetens granskning fr. o. m. 31 maj t. o. m. 22 juni 2006.

Att enkelt planförfarande tillämpas innebär att planen inte kommer att ställas ut för
granskning. Ändringar av planen avses därför att tillsammans med detta särskilda
utlåtande föras fram till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

SAMRÅDSINSTANSER
Sakägare enligt förteckning
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Handikapprådet
Telia AB
Oxelö Energi AB
Posten
Utbildningskontoret
Fastighetsförvaltare

Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, miljö
Miljö- och SamhSHsbyggnadskontoret, markägareombud
Miljö- och Samhältsbyggnadskontoret, trafik
Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, bygg
Vård- och Omsorgskontoret
OFAB Fastighetsdrift
Sörmlandskustens Räddningstjänst
Kultur- och Fritidskontoret

SAMRÅDSYTTRANDEN
Instanser som inte lämnat något yttrande
Länsstyrelsen, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret- bygg och trafik och OFAB
Fastighetsdrift är de instanser som inte inkommit med något yttrande på förslaget,

Yttrandenutan erinra n

Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret- markägareombud, Utbildningskontoret. Vård-
och Omsorgskontoret, Kultur- och Fritidskontoret, Sörmlandskustens
Räddningstjänst, Handikapprådet, Telia AB och två företag angränsande till
planområdet är de som inkommit med yttranden utan synpunkter på förslaget.

Yttranden med synpunkter

Lantmäterimyndigheten, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret- miljö, Oxelö Energi
AB, Fastighetsförvaltare och en privat sakägare är de som inkommit med yttranden
med synpunkter på förslaget.

Buller

Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret- miljö anser att det alltid finns en risk med att
blanda småindustrier med bostäder. Eftersom verksamheterna i huvudsak bedrivs
dagtid bör det dock fungera. Men det är inte lämpligt med boende på Eken 9 om
hamnens tunga transporter ska ske i området.
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Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäterimyndigheten visar på att Eken 9 skall genom fastighetsreglering överföras
till Eken 10.

Infrastruktur

Oxelö Energi AB har översänt en karta över sträckningen på en kommande
fjärn/ämneledning till område angränsande pianområdet.

Fastighetsägaren til! Sälgen 2 anser att delen av Eken 9 är den enda gröna fläcken
som finns kvar efter gatan. Ser att gatan redan är mycket trafikerad av tankbilar,
farligt gods; traktorer och tunga fordonet och att det kommer bli konkurrens mellan
trafikslagen. Här kan ingen bo på grund av trafikbullret, bygg ut Östersjöleden nu och
tänk på att detta är kulturhistorisk mark.

Byggrätt
Fastighetsförvaltaren anser att hänsyn måste tas för den nya byggnadens höjd, så
att den inte minskar Ijusinsläppet på OFAB:s byggnad.

Planförfattarens kommentarer
Kommentarerna redovisas ämnesvis.

Buller
Den planerade verksamheten, tillfälligt boende, anses inte vara bulleralstrande. De
närliggande verksamheterna är i huvudsak lagda för arbete dagtid. Trafiksituationen
kommer genom planförslaget inte att öka markant i området, l planen finns
bestämmelsen att fasaderna skall dämpa minst 30 dBA.

Fastighetsrättsljga frågor
l Genomförandebeskrivningen under rubriken Fastighetsrättsliga frågor ändras "att
styckas av" till fastighetsreglering (se redaktionella ändringar efter
samråd/underrättelse).

Infrastruktur

Koppling till fjärrvärmenätet, vilket inte styrs i detaljplanen, sker efter diskussion
mellan exploatören och Oxelö Energi AB.

Diskussioner och arbete med Östersjöleden pågår på Miljö- och
Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med andra aktörer. Men inga beslut finns i
dagsläget om sträckning. Den planerade verksamheten bedöms inte att öka
biltrafiken inom området markant.

Vegetationen inom området anses inte som tillgänglig för allmänheten och är inte
någon större del i grönstrukturens spridningskorridorer.

Byggrätt
l planen regleras både högsta tillåtna antalet våningar och högsta tillåtna
byggnadshöjd. Ett område med "prickad mark"- mark som inte får bebyggas, gränsar
mot andra byggnader på Eken 9 för att håila avstånd. Byggnadens utformning och
utförande studeras närmare vid bygglovhanteringen.



/
/ö

t . l

DNR C 1/2006

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE
Ett sakfel har rättats i Genomförandebeskrivningen;
Underr ubrik Fastighetsrättsligafrågor, Fastighetsbiidning: Del av fastigheten Eken 9,
ca 970 m4, kommer att genom fastighetsreglering överföras till Eken 10. Marken
kommer att säljas till fastighetsägaren av Eken 10.

Oxelösund, den 7 juli 200S
Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret

Soffa Larsson
Planerare

^1

DETALJPLANEN

Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2006-08-31 § 73
Laga kraft 2006-10-05
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

l II II l
SÖOERMANLANOS LÄN

Fastighetsförteckning
2006-05-19
Ärendenummer
D06489

Handläggare
Ann-Cathrine Hopander

/r

Sida 1 (3)

Ärende Fastighetsförteckning för del av Eken 9
Kommun: Oxelösund Södermanlands län

Fastigheter inom plan området

Beteckning på kartan .

Eken 9

Ägare/inneha vare, adress

Oxelösunds Fastighetsaktiebolag

öl3 81 OXELÖSUND

Övrigt

Marksamfälligheter inom planområdet

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt

Anläggningssamfälligheter inom planområdet

Beteckning pä kartan Agare/innehavare, adress Övrigt

Rättigheter inom planområdet

Beteckning pä kartan

Servl

Till förmån för;

Eken 9

Lrl

Till förmån för:

Ägare/innehavare, adress

Oxelösunds Fastighetsaktiebolag

613 81 OXELÖSUND

Övrigt

Servihit väg mm i Eken 10
04-IM1-62/1703.1

Fastigheter utanför planområdet

Beteckning på kartan

Eken 10

Agare/innehavare/ adress

Enjoy Marinservice Ab
Box 231
öl3 10 OXELÖSUND

Övrigt
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2006-05-19
Sida 2

AkA i laga

Fastigheter utanför planområdet

Beteckning på kartan

Eken 11

Oxelö 7:50

Oxelö 7:53

Sälgen 2

Agare/innehavare, adress

3xelösunds Kommun

S13 81 OXELÖSUND

Övrigt

1/2

1/2

1/2

L/2

Marksamfälligheter utanför planområdet

Beteckning pä kartan ^gare/innehavare, adress Svrigt

Anläggningssamfälligheter utanför planområdet

Beteckning på kartan l\. gare/innehavare, adress 3vrigt

Rättigheter utanför planområdet

Beteckning på kartan

Serv2

\gare/innehavare, adress ivrigt

Ull förmån för:

Lr2

Filt förmån för:



/cf
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
SÖDERMANLANDS LÄN

2006-05-19
Sida 3

Aktbilaga

Anm; För Eken 9, 10 och 11 finns en gällande tomtindelning, akt 0481K-1264, daterad 1964-08-25
För Sälgen 2, Oxelö 7:50 och 7:53 finns en gällande fastighetsplan, akt 0481K-LITT:E, daterad / ̂  j^/j
1912-06-29

Fastighetsförteckningen upprättad av

^- ^<fL<M^>^  /%^^^^
Ann-Cathrine Hopander



Oxelösund Eken 9 Stadsplan: Eken 1964 akt 04-OXS-60 (ej skalenlig karta)

Kopia av
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av stadsplan för

KV EKEN
/ staden Oxelösund;

uppråtfot år /S64 öv

Hjalmar Österberg
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Akt nr:

04-OXS-60

*AU$04-OXS-60*



Handlingar

rörande K. B:s resol. den 25/8 1964

angående fastst. ändring av spl för

kv. Ek e n i Oxelösunds stad.

jr
Akten består av fcsöfeGä.wu. aidor

J^m^e /^>/o^ ^:<yrÅy .

öjce. /<5^a/7C/^~ <57ia^ ^^ _&0
T/// c//é/<2^? /^j;^- / ̂ o/y^. ^. a'/-^



Avskrift.
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i Suilj m^ii"'! län
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^/p. yä3^.^.

ll^ti ^S 64,
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RJÅ^LSi AU S t ÖB»

Bed stöd av 86 S lyggDaflfllägan flnaw äUsiBotyrclofin dtEäAet
fafltotälla ött w bygcRadsaitondan A OxQläaunfl den 5 «5unl 1964

eata®st förolag tUl änäalnff w Btodflplaaan fflto kvartorot Ek»,
vllftat färclofj cwfQ^t&to & en cy dAotrAfetelantaätoroii HjeOsay
Ofiterborg te 1964 upprättafl Scarta 38ato äärvid j(ogAA liQBteivning.

fflläigswo Motställda otadeplaneboeftaaioloer ©lois t tiUSapligs
delar oUtjltot ©aUQ» ehuru naA hänvioning tAU den &u färo-
Xigganflo laartan»

JäaWst beatanmelsensa t W S trod^Q o^ycket lys^katelagen aA
klagan ide® fyr&c 6793? detta ItlnoatyroXcenB bosXut, aaytan oteoU
fCrsoo ned tKwl», att tweluteis p& CEUGA fcäBW vunnit laga teaft,

Oivon oftor anoXag I%ft9&tae t XondoKanoltet Åsa 39 augusti 1964,

OoBisn Sehlotoflt»

Erite ^QldeoBrscoa*

Bestyrke^p^-^jäns"t;ens vägnar:

'/

Overlantmätaren för kännedom.
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l. andskansliet

-2. JIJL1965

Y7? INKOM TILL.
icj^i/ lantmäterikontoret

i Södermanlands lån

d. ,... ?/JZ, ^.,.......,
Be s k . i v n i n " S. V. ^..W^.,,.... ^_ ,,_^^__!

r^"^PJW~].
tillhörande förslag till ändring av stadspläriie.ä_f.Qr_Ju^a£t&rfft
Eken i staden Oxelösund.

Gällande stadsplan är fastställd den 30 juni 1961.

Huvudsyftet med denna stadsplaneändring är att giva kvarteret
Eken en gräns mot Matrosgatan parallell med motliggande grän-
ser för kvarteret Enen. En jämkning av bestänunelsegränsen inom
kvarteret föreslås tillika.

Dessutom har på grund av rekommendation från vägförvaltningen
kvarterets gräns mot Styrmans gatan gjorts fri frän utfarter,
i likhet med vad som redan gäller för motliggande sida av
kvarteret Sälgen.

Gällande stadsplanebestämmelser skola fortfarande p,älla för det
område som beröres av ändringsförslaget.

Nyköping i distriktslantmätarekontoret i februari månad 1964.

HJALMAR ÖSTERBERG
(Hjalmar österberg)

Antaget av Oxelösunds stads byggnadsnämnd
den 3/6 1964 g 140
För Byggnadsnämnden

WALTER SANDSTRÖM
Ordförande

Tillhör länsstyrelsens i
Södermanlands län beslut den

25 augusti 1964.

Rätt avskrivet betygar:
Oxelösund den 31 mars 1965

'\ -

a f C^--
Börje Hallin
stadsarkitekt
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Kontaktlista

Funktion Kontaktuppgift

Byggherre, fastighetsägare Vinterklasen EK9 AB
Åke Holmström
0155-150903

Brandkonsult Firesafe Sverige AB
Anders Jansson

010-155 09 63, anders. iannson(a)firesafe, se

<ontrollansvarig Fastighetskonsult M. Ledel AB-
Magnus Ledel
0155-2661 30, 0703-243456
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0. Inledning
Projektet innebär ändrad användning från föreningslokal
Underlag som legat till grund för denna beskrivning är:

. Telefonsamtal

. Mail

Ritningar

l bostad.

Benämning
yituationsplan eken 9

Dokumentbeteckning JHandläggare Datum
Oxelösunds kommun 18-01-1:

Ombyggnad av lokal Planer A01 ABAKO arkitektkontor AB
Patrick Anselm

18-01-05

Brandritning A01 Firesafe Sverige AB
Anders Jansson

18-01-29

Övriga dokument

Benämning
Egenkontroll/verifiering

Dokumentbeteckning
BEK01

Handläggare
Anders Jansson

Datum

18-01-29

Egenkontroller av brandskyddet utförs av Byggherren eller entreprenören. Egenkontrollista
bifogas i denna beskrivning. Egenkontroll bör ingå som en del av entreprenörens egenkontroll.

0. 1. På uppdrag av Vinterklasen EK9 AB, Åke Holmström har Firesafe Sverige AB, Anders
Jansson upprättat denna dokumentation.

0.2. Byggregler handböcker och rekommendationer som legat till grund för denna
dokumentation är:

0. 2. 1. PBL

0. 2. 2. Boverkets byggregler BBR 25



Brandskyddsbeskrivning 2018-01-30

1. Läsanvisning och awikelser
Dokumentet skall ligga till grund för utformningen av brandskyddet i byggnadsdelen och kan
under byggtiden komma att ändras inom ramen för gällande myndighetskrav. Verifiering av
utförande mot detta kravdokument redovisas som bilaga. Verifiering av utförande görs av
byggherre eller entreprenör att utförande stämmer överens med denna beskrivning kontrollplan
skall upprättas av byggherre eller entreprenör.

1. 1. Inga avvikelser rörande brandskydd finns att redovisa.

2. Beskrivning av projekt
2. 1. Byggnad i huvudsak i ett våningsplan med annan verksamhet. Aktuellt projekt berör

endast bostadsdelen som består av två våningsplan med ett arbetsrum och förråd i
Nten del av totala entréplanet ca 50m2, samt bostad i plan 2 ca 225m2,

2. 2, Stomme bjälklag och fasad i betong.
2.3. Takkonstruktion i betong.
2. 4, Inget trapphus i brandteknisk mening, intern trappa leder från övervåning till hall i en

riktning och från övervåning till utvändig lastkaj i andra riktningen.
2. 5. Innerväggar i Gips
2. 6. Hela projektet verifieras genom förenklad dimensionering.
2. 7. Kontrollplan enligt PBL, utförs av Fastighetskonsult M. Ledel AB, Magnus Ledel

3. Projekteringsförutsättningar
Under denna rubrik redovisas särskilda förutsättningar som har legat till grund för utformningen
av brandskyddet.

?'l' ^trymning förväntas kunna ske utan insats från räddningstjänsten.
3. 2. Räddningstjänsten insats kan förväntas inom 10 minuter från Oxelösunds brandstation

med hjälp av räddningspersonal i beredskap.
3.3. Byggnaden utförs i byggnadsteknisk klass Br2
3. 4. Verksamheten klassas som Vk3A bostad.
3. 5. Förenklad dimensionering har förutsatt att brandbelastningen inte överstiaer 800 Mi/m2

omslutningsarea.
3. 6. Gångavstånd inom brandcell redovisas på Brandritning.
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4. Utrymning
Utrymningsstrategi och kortare beskrivningar av tekniska funktioner.

4. 1. Maximalt tillåtna gångavstånd inom brancfcell är 45 meter för denna tve av l
inga platser överskrids detta

4-2. Utrymning förväntas kunna ske utan hjälp från räddningstjänsten.
4. 3. Utrymning via interna trappor ned till hall i en riktning sedan direkt ut till frihet och ned

till utvändig lastkaj direkt till frihet i andra riktningen. "Se markeringar i Brandritning^
">

Grön pil i ritning anger vilka vägar
som leder till utrymningsväfl

4. 4. Dörrars minsta öppningsbara mått skall vara 0, 9 meter varpå dörrbladet får inkräkta
med max 0. 1 meter.

4, 5. Trappors och korridorers minsta mått för vara 0, 9 meter varpå ledstänQer för inkräkta
med max 0, 1 meter per sidan.

4. 6. Utrymningsväg i denna byggnad är dörrar till frihet.
M' Dorran, utrymningsväg ska11 vara lätt ÖPPnin9sbara utan nyckel, kort, tag eller liknande.
^'?' >FÖL!rycken' utrymningsväg,skaii den vertikala kraften ej överstiga'7ÖN~
4. 9 Vred kan användas för uppläsning av utrymningsdörr.

4. 10. Kraften för att trycka upp dörren bör vara mindre än 1 SON
4. 11. Brandvarnare skall finnas med minst en per 60m2.

5. Värmeproduktion och skydd mot uppkomst av brand
Vattenburen centralvärme anslutet till det allmänna fjärrvärmenätet. Inaa särskilda
åtgärder under denna punkt,
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6. Skydd mot uppkomst av brand
6. 1. Skydd mot brandspridning inom brandcell

Ytskikt och bektädnadsr

Då endast dörr ut till frihet är att betrakta som utrymningsväg kommer endast allmänna krav om
ytskikt att redovisas alltså ej för utrymningsväg.

Ia!<yJor. 8ka", Yara utförda'lägst klass c-s2'd0'fäst På material av lägst klass A2-s1 ,d0 eller på
beklädnad J lägst brandtekniskt klass MO/B-sl. dO. Väggytor skall utföras i lägst klass D-s2, d0.
Exempel på material som bör skyddas är brännbar isolering, skrivmaterial i lägre brandteknisk"
klass än D-s2,d0.

(BFS 2014:3)

Golvbeläggningar
Allmänna rådet säger att golvbeläggningar skall utföras i lägst klass Dn-s1

(BFS 2011:26)

Rörisolering
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationen är mer än 20% av
angränsande vägg- eller takyta bör rörisoleringen uppfylla klass A2L-s1 ,d0 eller ytskiktskravet
för angränsande ytor på väggar, tak och golv. Om den sammanlagda exponerade
OJT1ST'n9sarean på rörinsta"ationer är mlnder än 20% av angränsande vägg- eller takyta bör
rörisoleringen uppfylla lägst följande klasser.

Bi_-s1 ,d0 där omgivande ytor har kravet Bs1 ,d0
CL-s3, dO där omgivande ytor kravet Cs2, d0
DL-s3, dO där omgivande ytor har kravet D-s2, d0
(BFS 2011:26)
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Luftbehandlingsinstallationer
Luftbehandling från bostad är utformat som sjalvdrag, inga närmare beskrivningar av ventilation
kommer att göras förutom imkanal.

Material i luftbehandlingsinstallationer bör vara av klass A2-s, d0. För systemdelarna som ,
j tabellen här ned accepteras lägre brandteknisk klass.

laoeii ö;ö2ö' egenskaper för luftbehandlingsinstallationer
Mindre detaljer såsom filtermaterial,
packningar, flåktremmar och elinstallationer.

Inget krav (klass F)

Kanaler i enbostadshus Klass E
Kanaler förutom imkanaler, i andra byggnader
är enbostadshus.

Motsvarande ytskiktskrav som gäller
anslutande vägg- eller takyta. Undantaget
gäller både in- och utsida av kanalen.

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det rum
som ytterväQQen aränsar till.

Inget krav (klass F)

Luftdon som spiskåpor i storko k
Utelyftsdon och överluftsdon i bostäder.

Klass E

Inget krav (klass F)
fy/~b 2011:26)

Skyddsavstånd för spisar till brännbart material eller spisfläkt skall för elspisar vara minst
0,5 meter och för gasspisar minst 0, 6 meter.
Imkanaler bor utföras i lägst brandteknisk klass El 15 alternativt E15 med ett
skyddsavstånd om minst 30mm till brännbart material.
Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med material i lägst brandteknisk klass E.
Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid Qenomaåna av
^!bLT'ier skåPsidor- Även ovansidan och andra mindre delar av ytterholjeti tNT
spisfläktar kan placeras mot brännbart material.

Kablar

Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. Kablar bör utformas
i lägst klass Dca-s2,d2.

Kablar som kommer utifrån och in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass
fram till den närmsta inkopplingspunkten. Inkoppling bör ske i den brandcell den
kommer in i byggnaden och kabelns längd till denna punkt bör ej överstiga 5 meter.
Om kablar utgör mer än 5% av takytan i en utrymningsväg bör kablarna utföras i lägst
klass Cca-sl^dl, Om utrymningsvägen är försedd med automatiskt släcksystem kan
lägst klass Dca-s2, d2 accepteras.

Alternativt kan föreskriften uppfyllas genom de brandskyddskrav som folier av
SS4364000.

Kabelrännor och kabelstegar kan utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan
utformas enligt SS-EN 61534 serien, Upphängningsanordningar i utrymningsvägar bör
utföras av material i klass A2-s1 ,do.
(BFS 2014:3)
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6.2. Skydd mot brand och brandgasspridning mellan brandceller
^?g^aidlrlkal. Ldelas in ' ,sådan omfattnin9 att det medtör tillräcklig tid för utrymning
^att. kon^ekvenserna På. 91'uncf av brand begränsas. Brandcellsindelningeni skall
hindra spridning av brand, brandgas och strålningsvärme. Brandcellsindehina7åi:'helt
eller delvis ersättas av brandtekniska installationer.

6. 2. 1. Bo.stadenär brandtekniskt avskild från övriga byggnaden på ett betryggande
satt Väggar och tak är utförda i massiv betong'till lägst byggnadsteknik kFass

Vid genombrott av brandcellsgränser skall dessa tätas med godkänt material
och metod till motsvarande lägst brandteknisk klass E130.
Dörrars brancftekniska klass är ej aktuellt att redovisa då det inte förekommer
några dörrar till övrig verksamhet endast ut till frihet och bostad är utformad"
som en brandcell.

6-2-4. Brandcellsgränserredovisas i ritning, se bilaga,
6. 2. 5, Takkonstruktion på lägre liggande byggnadsdelar i samma fasad som

bostaden utförs i lägst E130.

6. 2. 2.

6. 2. 3.

Fasad med
fönster

..l E 130

Principskiss brandklass lägre byggnadsdel.

6.3. Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Inga ändringar av byggnaden på fastigheten därför kommer detta avsnitt ej att
redovisas.

7. Bårförmåga vid brand

Inga ändringar av byggnaden på fastigheten därför kommer detta avsnitt ej att redovisas.

8. Brandtekniska installationer

8. 1. Brandvarnare skall finnas på varje våningsplan, minst en per varje 60m2.



Brandskyddsbeskrivning 2018-01-30

9. Ritningar
9. 1. Situationsplan

9.2. Plan och sektionsritningar
9. 3. Brandritningar

10
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BEK01 Underlag egenkontroll om/tillbyggnad bygglovsärende 2018-01-30

DOKUMENTERAD EGENKONTROLL BRANDTEKNISKT SKYDD

Dokumentet upprättas för att tydliggöra byggherrens/entreprenörens ansvar att

bygga enligt krav i brandskyddsbeskrivningen. När kraven är uppnådda skall detta

intygas genom signering i egenkontroll. Intyg hanteras under byggtiden av

byggherre/entreprenör och redovisas till brandkonsult inför upprättande av
relationshandling. Nedanstående bör ingå i kontrollansvariges kontrollplan.

Projekt: Andrad användning från föreningslokal till bostad.

Fastighetsbeteckning: Eken 9, Oxelösund

Entreprenör/byggherre

Firesafe Sverige AB
Anders Jansson

Benämning/funktion

Brandskyddsbeskrivning

Brandcellsgränser

Brandcellsindelning
Väggpartier och bjälklag
Dörrpartier

Genomföring (brandtätning)
Installationer i

brandcellsavskiljande

byggnadsdelar

Ytskikt

Invändiga ytskikt

Utrymning

Passagemått

Dörrpartier

Beslag & lås
Öppningstryck
Vägledande markeringar

Luftbehandling

Kanalisolering/skyddsavstånd
Material

Signatur

-^^y^

Datum

18-01-30

Firesafe Sverige AB
Sjöflygvagen 35 E
187 11 Täby Org. Nr: 556244-8430



BEK01 Underlag egenkontroll om/tillbyggnad bygglovsärende 2018-01-30

DOKUMENTERAD E6ENKONTROLL BRANDTEKNISKT SKYDD

Dokumentet upprättas för att tydliggöra byggherrens/entreprenörens ansvar att

bygga enligt krav i brandskyddsbeskrivningen. När kraven är uppnådda skall detta

intygas genom signering i egenkontroll. Intyg hanteras under byggtiden av

byggherre/entreprenör och redovisas till brandkonsult inför upprättande av
relationshandling. Nedanstående bör ingå i kontrollansvariges kontrollplan.

Projekt: Andrad användning från föreningslokal till bostad.

Fastighetsbeteckning: Eken 9, Oxelösund

Entreprenör/byggherre

Firesafe Sverige AB
Anders Jansson

Benämning/funktion

Brandskyddsbeskrivning

Brandcellsgränser

Brandcellsindelning
Väggpartier och bjälklag
Dörrpartier

Genomföring (brandtätning)
Installationer i

brandcellsavskiljande
byggnadsdelar

Ytskikt

Inväncfiga ytskikt

Utrymning

Passagemått

Dörrpartier
Beslag & lås

Oppningstryck

Vägledande markeringar
Luftbehandling

Kanalisolering/skyddsavstånd
Materia]

Signatur

.

/<%^

Datum

18-01-30

Firesafe Sverige AB
Sjöflygvägen 35E
187 11 Täby Org. Nr: 556244-8430



ABAKO
ARKITEKTKONTOR AB

Uppdragsnr FAVI1701, FAVI1702.
FA VI1703

UTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET

FAVI1701 JOLLEN 1, Oxelösunds kommun
Ombyggnad av lokal/kontor till studentboende.

FAVI1702 PRISMAN 2, Oxelösunds kommun
Ombyggnad av lokal till bostäder.

FAVI1703 EKEN 9, Oxelösunds kommun
Ombyggnad av lokal till bostad.
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Handlingar uppfyller i övrigt utformningskrav avseende tillgänglighet.

Tellniskle9enskapskravavutem"JÖ. niväskillnader, manöverdon, färasättnir
==zsä£5sSSäS:ss^ocn
Göteborg, 2018-01-05

Patrick Anselm

Arkitekt DESA/MSA

Direkt + 46 31 85 67 78
Mobil+46 709 43 6901
Patrick, anselm@abako.se

ABAKO Arkitektkontor AB
Box 4182, 400 40 GÖTEBORG
Henriksberg/Stigbergsliden 7

www.abako se

ABAKO Brkiteklkonlor AB
Henriksberg / Stigbergsliden 7
Box -t 182. 400 40 Göteborg
/'BAKO .W 05 / III!),)»;, u.)

Tel 031-856700
E-posl: mail@abako. so
VAvw.abako.se

Organisationsnr: 556093-1452
VATni; SESS6093145201 Plusgifo; 86 90 80-8

Bankgiro: 198-8005
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Oxelösund
Beslut om förlängning av
handläggningstid
Datum

2019-11-27

1(1)

Öl
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-t--

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Ginell
Bygglovhandläggare
0155-38363
anna. ginell@oxelosund. se

Vinterklasen Ek9 AB

JÄRNTORGET 5
61330 OXELÖSUND

Dnr: BYGG.2019.413

Fastighet: EKEN 9

Ärende: Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad

Beslut om förlängning av hanctläggningstid

Beslut
Handläggningstiden förlängs med 10 veckor till max 20 veckor. Till 2020-04-01

Detta beslut kan inte överklagas.

Skäl till beslut
Ärendets handläggningstid förlängs eftersom ärendets karaktär kräver utredning inför
beslut i Byggnadsnämndens sammanträde 2020-01-22.

Upplysningar

Om det är nödvändigt på grund av utredningar i ärendet, förtiden för förlängas en gång
med höst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna, 9 kap. 27 § PBL.

Sändlista
Sökanden

Postadress

Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www. oxelosund. se

bygg@oxelosund. se

Org.nr
212000-0324
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Oxelösund
Kommunicering - beslut fattas av
nämnd
Datum

2019-12-13

1(2)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Ginell
Bygglovhandläggare
0155-38363
anna. ginell@oxelosund. se

Vinterklasen Ek9 AB

JÄRNTORGET 5
61330 OXELÖSUND

Dnr: BYGG.2019.413

Fastighet: EKEN 9

Ärende: Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad

Ärendet
Ärendet gäller ansökan om bygglov förändrad användning av (kontors-)lokal till bostad.

Gällande bestämmelser
För området gäller detaljplan nummer 04-OXS-60. (1263 & 1099)

Detaljplanens bestämmelse lyder Jm.
Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan

beskaffenhet att närboende ej vållas ölägenheter med hänsyn till sundhet , brandsäkerhet
och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och
bevakning av anläggning inom området.

Detaljplanen anger att "öster om Styrmansgatan föreslås de två befintliga kvarteren liksom
de genom stadsplaneområdets utvidgning tillkomna kvarteren öster därom utnyttjade för
småindustri. //Läget intill industriupplag och hamn gör området olämpligt för
bostadsbebyggelse med dess centrala läge i förhållande till centrum gör området väl
lämpat för serviceindustri och småindustri, varav stort behov föreligger. "

Avvikelse

Föreslagen ändring av byggnadens användning avviker från gällande
detaljplanebestämmelsen vad gäller användningsområde. Detaljplanebestämmelsen säger
Jm, småindustriändamål, och ej B, bostad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avvikelsen som för stor för att kunna
betrakta som liten. Med anledning av detta kommer ärendet att avgöras vid Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-22. Förvaltningens förslag till beslut
kommer att vara avslag med anledning av ovanstående avvikelse.

Innan nämndens sammanträde har du/ni möjlighet att:

Revidera ansökan,
dra tillbaka ansökan eller

inkomma med ett yttrande nämndens sammanträde.

Vi emotser något av ovanstående senast 2020-01-03. Inkommer inget av ovanstående
kommer ärendet att avgöras av nämnden i befintligt skick.

Postadress
Oxelösunds kommun

61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

bygg@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



Kallelse till tekniskt samråd

Datum

2019-12-1316:24:11

2(2)

Vid frågor i ärendet kontakta ärendets handläggare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Ginell

Bygglovhandläggare



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2020-01-09 BYGG.2019.340

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
registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

JOGERSÖ 1:122, Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 31 d 2 §§ PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.

Anmälan om färdigställande gäller som kontrollplan.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.

Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked
- Anmälan om färdigställande
- Verifierad kontrollplan
- Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov.
- Lägeskontroll

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Avgiften för beslutet är 3000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-
11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-09-18 och beslut fattades 2020-01-22, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 8 veckor.
Avgiften har reducerats med 3000 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen
(2010:900).

Villkor
Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas.

2. Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för tält för kortvarig övernattning (så kallad igloo) om 28 m2.
Byggnaden får en byggandshöjd av 3,5 meter. Fasader är vita med fönster i plast.



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2020-01-09 BYGG.2019.340

Skäl till beslut
Ansökan innebär avvikelse från bestämmelserna vad avser områdets användning.
Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 d §
PBL.

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

områdets/ byggnadens användning avviker från gällande ändamål som är friluftsbad.
Likande avvikelser har beviljats lov enligt 9 kap 31 b inom detaljplanen för
campingändamål. Det är en camping på platsen idag och tältet placeras i nära anslutning
till platsen avsedd för tillfällig uppställning av husbil/husvagn eller dylikt.

Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Fastighetsägarna till XXX samtXXX motsätter sig åtgärden för att de anser att
tältet kommer dominera från den högre placeringen samt eventuella sol-reflexer som kan
uppkomma kommer påverka deras fastighet samt att den inte passar in i miljön, se bilaga

Tältet kommer ha ett avvikande utseende från byggnation som tidigare finns på fastigheten
men användningen är den samma som husbilar och husvagnar, tillfällig övernattning -
camping. Men bedömningen är ändå att den inte kommer vara så avvikande i utseendet
mot tält som också får uppföras på campingen att det inte kan anses förenligt med
omgivningen. Eventuella olägenheter som solreflexer och den dominerande verkan av
tältet bedöms inte vara av sådan art att lov inte ska beviljas.

Förslaget har remitterats till Oxelösunds kommun som markägare, utan erinran.

Upplysningar

Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra veckor förflutit
sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.

Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk.

Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren Oxelösunds kommun.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.

Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, se 2 kap. 1 och 10 §§
KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny
fornlämning om sådan skulle framkomma under byggnads- eller markåtgärdernas
genomförande.



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2020-01-09 BYGG.2019.340

Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten.

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-09-18.
Situationsplan, baserad på baskarta, inkom 2019-09-18.
Flygfoto med placering av tält på Jogersö 1:122, inkom 2019-10-23.
Fasadritningar, inkom 2019-09-18.
Beskrivning tält inkom 2019-09-18.
Yttranden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Fastighetsägaren (för kännedom)
Granne (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd), Jogersö 1:177 Jogersö 1:176

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Jogersö 1:122 Jogersö 1:178 Jogersö 1:175
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Details of 6m dome tent

Contact Information:

E-mail: johan@vassjobb. se

Contact: Johan Lindqvist
Tel. : +0735255115

Addr. : Baravagen 50 61341 Oxelösund Sweden

. ^... . /SUND KOMMUN

7 ;9 -09- 1 8

1, One unit of 6m dome, 3. 5m height

2, 850g white PVC fabric canvas with large clear bay window (large clear bay window will be so)

r\ o

.^

l t

3, Two circular clear Windows, the locations of Windows will be decided by our engineer

4, One set of solar exhaust fan which will be used in Sweden, black or white color?

5, One plywood box for packing

6, One glass door, which one do you like better about location of the door ?



Ungefärlig skala 1:600
Datum 2019-10-23
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Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2020-01-10 PLAN.2017.11

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) plan@oxelosund.se

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om godkännande

Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 (Vinbäret 1) Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Godkänna detaljplanen.

2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-03-21 i uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för rubricerat område. Beställare är
Mark och Exploatering under Kommunstyrelseförvaltningen efter ett kommunstyrelsebeslut
2018-01-31 om att medge ansökan om planbesked. Planområdet ligger direkt nordost om
Peterslundsskolan och utgörs idag av skog, kantat av gång- och cykelvägar. I ansökan
fanns önskemål om att kunna uppföra fler än 15 radhus inom området, något som i
antagandehandlingarna föreslås minskas till max 14 stycken, då ytan för kvartersmark
minskats. Förslaget är dock att de 3610 m2 kvartersmark för bostäder som återstår lämnas
öppna även för andra typer av exploateringar än rad- och kedjehus.

Granskning av detaljplanen hölls under perioden 2019-09-07 – 2019-09-24, under vilket
6 yttranden inkom varav 4 med erinran. Länsstyrelsen hade synpunkter om brister i
redovisningen av dagvattenfrågan och hur hänsyn är tagen till detaljplanens
naturinventering, denna har hanterats genom en minskning av området med kvartersmark
för bostäder.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med

den befintliga gång-/cykelvägen mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området och bebyggelsen kan bestå av antingen
sammanbyggda eller fristående hus.

 För sammanbyggda hus är högsta exploatering 40 % av fastighetsarean. För
fristående föreslås byggrätten vara högst 210m2 byggnadsarea och högst 270m2
bruttoarea. Mot allmänning placeras prick eller korsmark. Intentionen har varit att
bevara områdets karaktär vad gäller byggnadshöjd och placering i landskapet.

 Gång-/cykelvägen mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för att
möjliggöra angöring för tillkommande bostäder. Trafikområdet är begränsat till max
8 meters bredd. Även i fortsättningen ska trafiken kunna separeras i området.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare, men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

3. Ärendet
Inför samrådet lät Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Calluna AB genomföra en
naturinventering, detta eftersom området ingår i en av kommunens gröna kilar. Området
används för rekreation av närboende till viss del, men framförallt korsas det av barn på
vägen till och från skolan. Peterlundsskolan gör även utflykter till skogen på raster. Dessa
möjligheter påverkas negativt av planförslaget.

Sammanfattningsvis har företaget identifierat 3 värdefulla träd utanför kvartersmark för
bostäder som samtliga sparas i förslaget. Därutöver har 2 områden inom planområdet
identifieras ha ”visst naturvärde”. Dessa är dels Hällmarkskog med solexponerade tallar
centralt i området, dels ett område med blandskog med enstaka äldre träd som återfinns i
den södra delen av området och löper genom hela området.

I förslaget till antagandehandlingar avsätts precis som i granskningshandlingarna hela
naturvärdesområde 2 som naturmark. Därtill föreslås dock ytan för kvartersmark för
bostäder minskas, huvudsakligen i områdets västra del men även nästan lika mycket i
söder. Totalt reduceras kvartersmarken med 22 % vilket sparar över 1000 m2 med
skogsmark, varav 493 m2 inom naturvärdesområde 1 och där 176 m2 ligger i den östliga
mest tätbevuxna delen av hällmarkstallskogen). Förslaget är att med denna reducering av
kvartersmarkens yta kunna ta bort n1-området helt ur plankartan, en bestämmelse som
påverkar markens användbar-het för bostäder negativt. Detta då det är svårt att förändra
markens nivå och samtidigt bevara träden som står på marken.

Kartan illustrerar skillnaden i kvartersmark för bostäder mellan förslaget till granskningshandlingar i ljusare färg och
antagandehandlingar mörkare färg i förhållande till Naturvärdesområde 1 och 2 (område 1 och 2 skrafferade i kartan).
Skillnaden är drygt 1000 m2 skog mer mot i granskningsversionen av plankartan där kvartersmarken gick hela vägen fram
till gång- och cykelvägen i väster.



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

Ekonomi:

Detaljplanen bekostas av Mark och exploatering.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse om godkännande (denna handling)

 Planbeskrivning

 Plankarta

 Granskningsutlåtande

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planhandläggare

Beslut till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd



Antagandehandling 1 (8)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26

Granskningsutlåtande
som tillhör detaljplan för del av Stjärnholm 5:37
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Gång- och cykelvägen mellan Hagtornsvägenoch Tranbärsvägen, här sedd från öster, föreslås bli lokalgata för ny
bebyggelse, på vänster sida.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunstyrelsenbeslutade 2018-01-31 att ansöka om planbesked för upprättandeav en
ny detaljplan för bostadshus inom ett område söder om Hagtornsvägen.Oxelösunds
kommun har under 2017 avstyckat ett område vid Hagtornsvägen. Söder om denna
fastighet finns ett område som i gällande detaljplan betecknas som park eller plantering.
Mark- och exploatering har gjort bedömningenatt området kan vara lämpligt att
detaljplanelägga för ny bebyggelse och begärt planbesked genom KS.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndengav 2018-03-21 positivt planbesked och gav Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att ta fram ett planförslag.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för att komplettera befintlig bebyggelse i
området med ytterligare bostäder. Planen kommer tillsammansmed kvarteret Körsbäret 1
direkt norr om planområdet binda samman Hagtornsvägenmed Tranbärsvägen. Gång-
/cykelvägen i norr byggs om för att fungera som en lokalgata.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med

en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området.

 Gång-/cykelvägen breddas för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningenNatur.

Planförfarandet

Granskning genomfördes 7 - 24 september 2019. Handlingarna har funnits uppsatta på
kommunensbibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.

Underrättelse om granskning har sänts till berörda enligt sändlista. Annonsering i den
lokala dagstidningenSödermanlandsNyheter den 7 september 2019. Kungörelse har
publicerats på kommunens digitala anslagstavla 6 september 2019.

Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

3

INKOMNA SYNPUNKTER
Under granskningsstidenhar 6 yttranden inkommit. Det angivna datum som finns angivet i
sambandmed synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterarMiljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningendetta med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess.

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

Yttranden utan erinran
Räddningstjänsten (2019-09-11)

Räddningstjänstenhar inget att erinra mot inkomna handlingar.

Kommentar: Yttrande noterat.

Kustbostäder (2019-09-25)

Kustbostäder i Oxelösund AB har inget att erinra mot planen.

Kommentar: Yttrande noterat.

Yttranden med erinran
Lantmäteriet (2019-09-12)

I och med att E-området för transformatorstationenflyttas till vändplanen söder om
Hagtornsvägenberörs även detaljplan akt 0481-P80/2. Genomförandetidenhar gått ut och
allmän plats NATUR ändras till allmän plats GATA, kommunalt huvudmannaskap.E-
området blir kvartersmark för tekniskt ändamål från allmän plats NATUR.
Planbeskrivningenbör kompletteras i detta avseende.

Nytt namn för kvarteret är föredömligt utsatt på plankartan.

Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra mot denna detaljplan.

Kommentar: Planbeskrivningenuppdaterasmed information om att även
detaljplan 0481-P80/2 påverkas.

Privatperson (2019-09-16)

1: Biltrafiken uppför Hagtornsvägen 1-37 är idag redan mycket, hur kommer den att
påverkas vid detta bygge?

Idag är det mycket trafik då boende i hyreshusen åker upp för att hitta parkering och får då
vända och åka tillbaka då det ofta är fullt.

Jag skulle vilja veta hur det är tänkt med trafiken till dessa nya hus?

Om det är plan att trafiken skall åka upp för den gatan så skulle jag vilja veta hur det
beslutet är taget och på vilka grunder.
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2: Parkeringsplatser för besökare till dom nya husen var är det tänkt att dom ska stå? Som
jag beskrev i punkten över så är det ofta fullt utanför Hagtornsvägen 27-37.

3: Idag är det dåligt Varmvatten till husen som ligger högt upp på den gatan
(Hagtornsvägen XX-XX) hur kommer detta påverkas? Idag kan man få ha på max på
varmvattnet i flera minuter innan det ens blir lite ljumt.

Kommentar:

1. Beträffande parkering för nya bostäder är det avsett att lösas på den egna
fastigheten inom den nya detaljplanen. Vilken väg bilarna tas regleras inte.
Förvaltningen bedömer att olika delar av området kommer välja olika väg till och
från hemmet. Vissa kommer använda sig av Tranbärsvägen och vissa av
Hagtornsvägen.

Den nya detaljplanen lösa inte några parkeringsproblem inom det befintliga
området.

2. I de fall besökare inte får plats inom fastighetsmark bedöms det kunna hanteras
inom GATA i detaljplanen, det vill säga som en normal villagata med
kantstensparkering.Kantstensparkering sker på allmän plats och får således nyttjas
av alla.

3. Ytterligare etablering av bostäder inom området har ingen påverkan på varmvatten i
närliggande fastigheter. Övriga frågor hänvisas till Oxelö Energi.

Mark & Exploatering, Oxelösunds kommun (2019-09-24)

Gällande avtal: från markägarens synvinkel kan vi inte acceptera att det i ett
exploateringsavtal finns krav på kompensationsåtgärder.Detta måste bort, vilket vi även
tidigare anmärkt på.

Övrig återkoppling och krav på ändring så långt vi kommit:

- Syftet med Detaljplanen är att i enlighet kommunensmål på tillväxt skapa nya
bostädermed en blandning av HR/BRF/ägande rätt. Därav ska detaljplanen ge
uttryck för den möjligheten.

- MSF Miljö har tidigare yttrat sig. Det är felaktiga och påståenden och resonemang.
Hela det yttrandet emotsäger sig markägaren i sin helhet. Markägaren stödjer
PLANs kommentarmen vill också förtydliga att det är en 5 meter gräns runt
kvartersmarken som ska behållas.

- Markägaren ser också att den avrundning som gjorts i syd/östra hörnet rätas ut. De
gångstråk som finns utanför fastigheten kan användas.

- Markägaren ser positivt på Länsstyrelsens syn om förändring av marknivå görs på
det sätt att färdigt golv är minimalt 0,2 meter över befintlig väg.

- Den naturvärdesinventeringsom är gjord redovisar att området har den lägsta
naturvärdesklassningensom finns. Det vill säga den 4:e och lägsta, dvs ringa
betydelse. Inventeringen visar att det endast är 3 definierade träd som finns
definierade. Dessa ligger utanför kvartersmark - inget inom kommande
kvartersmark. Markägarens syn på detta blir att det inte föreligger några
naturvärden att beakta inom kvartersmarken.



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

5

Kommentar: Naturvärdesinventeringenär utförd av ett välrenommerat
konsultbolag enligt SIS Svensk Standard 199000. Klass 4 innebär inte ”ringa”
naturvärden utan att det finns ett ”visst” naturvärde. Klass 4 är det lägsta värdet för
skog som ändå innehar ett värde. Hade skogen, som Mark & Exploatering
bedömer, haft ”ringa” betydelse, hade skogen inte pekats ut i
naturvärdesinventeringen.Så har till exempel skett i planområdets nordöstra hörn.

”Avrundningen” som gjorts i kvartersmarkens sydöstra hörn är inte till för att få fram
en stig för människor att använda. Den är till för att skapa ett mer naturligt flöde
genom området för djur och växter. Dessa kan ej hänvisas till gångstråket runt
området.

Länsstyrelsen (2019-09-24)

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-12-05, framfört synpunkter
avseende dagvattenhanteringen,översvämningsrisker och naturmiljön. Synpunkterna har
delvis tillgodosetts i granskningsförslaget.Utifrån ingripandegrundernaovan finns dock
kvarstående frågor avseende översvämningsrisker. Dessa frågor måste lösas på ett
tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta
detaljplanen,med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden.

Översvämningsrisk
I kommunens bemötande (Samrådsredogörelse, 2019-08-01) uppges att
”planbestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv som är +0,2 meter över anslutande gata
införs”. Någon sådan bestämmelse återfinns inte på plankartan. I planbeskrivningen anges
bl.a. att lågområdet norr om gatan ligger omkring 1 m lägre än gatans nivå. Frågan är hur
avrinningsförhållandena i området påverkas av aktuell exploatering på Körsbäret 1 och
marknivåändringar i sambandmed detta. Vidare framgår av underlaget att
marksammansättningeninom planerad kvartersmark sannolikt har en låg
infiltrationskapacitet.

Länsstyrelsen vidhåller (samrådsyttrande2018-12-05) att kommunen tydligare behöver
redogöra för dessa planeringsförutsättningaroch beakta översvämningsrisken, både för
Tranbärsvägen och för planerad bebyggelse.

Övriga synpunkter – ej ingripandegrunder
Krav enligt annan lagstiftning
Ifall det för exploatering av området kommer att krävas dispens från bestämmelserna i
artskyddsförordningen (2007:845) bör detta framgå av planbeskrivningen.

Planbestämmelser – n1

Bestämmelsen syftar bl.a. till att skydda träd. Det anges i planbeskrivningen att ”träd med
en stamdiameter över 10 cm får endast tas ned av säkerhetsskäl”. Länsstyrelsen förordar
att planbestämmelsenkompletterasmed denna formulering, i detaljplanen. Vidare kan en
planbestämmelse tillföras i denna del som anger att marknivån inte får ändras. Det finns
annars en risk att ingrepp görs i markområdet, utan möjligheter till ingripande enligt 11 kap.
PBL. Reglering enligt ovan bör rimligen också kompletterasmed en administrativ
bestämmelse om lovplikt för markingrepp och fällning av träd, vilket fanns med i
samrådsförslaget.
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Ovanstående skulle innebära en tydligare reglering i enlighet med kommunens
ambitioner för n1-området.

Kommentar:

Lågpunkten på fastigheten Körsbäret 1 norr om planområdet har enligt Lantmäteriets
höjddata GRID 2+ en lägsta höjd av +15,87m, där den blivande lokalgatan varierar i höjd
mellan +17,28 och 17,86 m. Lågpunkten är alltså mellan 1,4 och nästan 2 meter djup.

Plushöjder kring planområdets kvartersmark inklusive lågpunkten i norr.

Vid platsbesök 2019-12-18 bekräftas att det rör sig om en lågpunkt som idag saknar utlopp
varför vatten blir stående. Detta avses lösas genom att en rörledning läggs under
lokalgatan till planområdet (Tranbärsvägen) i sambandmed att vägen breddas för
exploateringen.Röret leder dagvatten från Körsbäret 1 till ett naturligt dike i planområdets
västra del. För att detta ska bli möjligt minskas kvartersmarkens utbredning, något som
även syftar till att stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster och de gröna sambanden i
området.

Användningsgränsenför kvartersmark förskjuts i antagandehandlingarnainte bara österut
för att spara diket och den största svackan i kvartersmarken vilket sparar 624m2
naturmark; den södra gränsen förskjuts även norrut med ca 3,7-5m för att minska intrånget
i
n1-området vilket sparar 428m2 naturmark, varav 176m2 inom den tallbevuxna delen av
naturvärdesobjekt 1. Totalt innebär förändringar av kvartersmarken en besparing av
1265m2 naturmark jämtemot granskningsversionen,varav 494m2 inom området för
naturvärdesobjekt 1.
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Minskningen av kvartersmarken som detta resulterar i föreslås innebära att den
kvarstående del av n1-området som i granskningshandlingenträngde djupt in på
kvartersmarken utgår. Det nya läget för kvartersmarkens södra gräns är en kompromiss
mellan att bevara tallar där det är som viktigast och att samtidigt kunna få till bra fastigheter
i de delar som exploateras.

I det fall Körsbäret 1 bebyggs förutsätts dagvattnetmed ovan nämnda ledning/trumma
fortsatt kunna ledas mot diket i planområdets västra del. Med eller utan bebyggelse rinner i
princip allt dagvatten norr om planområdetmot diket och gång-/cykelvägen i väster.
Anläggs en trottoar på Tranbärsvägens södra sida bidrar även den till att styra dagvattnet i
denna riktning. Detaljplanen kompletterasmed en bestämmelse om att nivå för färdigt golv
ska vara minst +0,2 meter högre än lokalgatans körbana mätt vinkelrätt mot entrén.



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

8

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvishar 6 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden från
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Mark & exploatering (MEX) och en privatperson har
synpunkter på planförslaget och har bemötts med kommentarer ovan.

Sammanfattningsvisändras planförslaget enligt följande:

 Kvartersmarken västra gräns har förskjutits ca 10-22m österut och södra gräns
mellan 3,7–5 m söderut, med syftet att förbättra förutsättningarna för
dagvattenavrinningoch minska intrånget i grönkilen. Därav har mängdenNATUR-
mark i detaljplanen ökat med 1265 m2 sedan granskningsförslaget, varav 494m2
inom Naturvärdesobjekt 1 (Hällmarkstallskogen).

 n1-bestämmelsen har utgått då stora delar av kvartersmarken inom n1 övergått till
att vara NATUR. Mer än 75 % av Naturvärdesobjekt 1 (område 1) och 92 % av hela
det utpekade området med naturvärden (område 1+2) är nu bevarade inom
NATUR-mark.

 Utökad byggrätt för sammanbyggdahus till 40 % av fastighetsarean, till följd av
minskningen av kvartersmarken. Andel av fastighetsarean som får hårdgöras höjs
till 50 % på grund av detta.

 Nivå-för-färdigt-golv-bestämmelse på minst +0,2 m högre än lokalgatan är tillagd.

 Prickmark närmast lokalgatan (Tranbärsvägen) har övergått till Korsmark och
minskats från 5 till 4 m, för ökad flexibilitet vid utformning av den nya bebyggelsen.

 Gång-/cykelområdet längs lokalgatan (Tranbärsvägen) har ersätt av ett utökat
gatuområde.Detta för att kunna ha mer flexibilitet i gatans utformning.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda

 n1-bestämmelsen har inte preciserats eller kompletterats på det sätt Länsstyrelsen
önskat, utan bestämmelsen har utgått helt ur plankartan motiverat av den kraftiga
minskningen av kvartersmarken.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt



Granskningshandling 1 (12)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26

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

Gång- och cykelvägen mellan Hagtornsvägenoch Tranbärsvägen, här sedd från öster, föreslås bli lokalgata för ny
bebyggelse, på vänster sida.
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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
markanvändningenoch bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser
samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommermed en begäran om att få göra eller ändra
en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenger uppdrag till förvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning.Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlagetgenom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att lämna
synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut sammanställs
dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingenmed utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggsmed normalt planförfarande, se illustration nedan.
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1 Inledning

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för att komplettera befintlig bebyggelse i
området med ytterligare bostäder. Planen kommer tillsammansmed kvarteret Körsbäret 1
direkt norr om planområdet binda samman Hagtornsvägenmed Tranbärsvägen. Gång-
/cykelvägen i norr byggs om för att fungera som en lokalgata.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med

en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området.

 Gång-/cykelvägen breddas för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningenNatur.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:

 Plankarta i skala 1:1 000 (A3) med bestämmelser

 Planbeskrivning (denna handling)

 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

 Granskningsutlåtande

Utredningar
Till planen hör följande utredningar:

 Naturvärdesinventeringdaterad 2018-11-05

Förenligt med översiktsplan och miljöbalken
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i planen är förenliga
med gällande översiktsplan, antagen 2018-06-13. Detaljplanen bedöms inte strida mot
andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot
bevakning av riksintressen.

Bakgrund
Detaljplanen för Hagtornsvägen är inte helt utbyggd på västra sidan. Det kvarvarande
området fastighetsbildadessom Körsbäret 1 under 2017. Kommunstyrelsen beslutade
2018-01-31 att ansöka om planbesked för upprättandeav en ny detaljplan för bostadshus
för området direkt söder om Körsbäret 1. Markområdet betecknas i gällande detaljplan som
park eller plantering. Mark- och exploatering har gjort bedömningenatt området kan lämpa
sig för bostäder och har begärt planbesked genom kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndengav 2018-03-21 positivt planbesked och gav Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att ta fram ett planförslag.
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2 Plandata
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i stadsdelen Peterslund, direkt nordost om
Peterslundsskolan.Planområdet gränsar till och nås från Hagtornsvägen och
Tranbärsvägen.

Planområdet är cirka 17 000 kvadratmeter stort.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattar en del av fastigheten Stjärnholm 5:37 som är en av
kommunensstörsta fastigheter och ägs av Oxelösunds kommun.
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3 Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun 2030, antogs av kommunfullmäktige2018-06-13.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.

Översiktsplan 2030 pekar ut Peterslund och Sunda som ett område där grönytor mellan
bostadsområdenbör undersökas för förtätning. Hänsyn ska tas till områden som ingår i
grön kil. Översiktsplanen uttrycker en önskan om ett ökat tillskott av flerbostadshus i
stadsdelen för att främja en blandning av boendetyper.

Detaljplaner
Planområdet omfattar detaljplanerna 0481-P78/1, 0481-P80/2 och 04-OXS-130. Samtliga
påverkade ytor är planlagda för Allmän plats, Park eller plantering.

Andra styrdokument och kommunala beslut
Planeringen för bostäder ska ta hänsyn till det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet
antaget 2013-12-18 och reviderat 2016-06-08. Här framgår att den minst förekommande
upplåtelseformen förordas vid kompletteringsbyggnad,detta för att motverka
boendesegregation.Området har idag ett varierat utbud av ägande-, bostads- och
hyresrätter.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Planförslaget
bedöms inte påverka riksintresset.

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Enligt MB kap 6 § 7 ska omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan redovisas i beslutet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningensbedömning
är att planens genomförande inte leder till någon betydandemiljöpåverkan. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.

En miljökonsekvensbeskrivningbehöver därför inte upprättas.

Omständigheter som talar för:

 Området ligger i en av kommunens gröna kilar

Omständigheter som talar mot:

 Området ligger på behörigt avstånd från riskkällor.

 Området saknar rödlistade arter och skyddad natur

 Området saknar kulturvärden

 Exploateringen förväntas inte bli omfattande

 Planeringen förväntas inte strida mot nationella mål eller riksintressen.

 Planen kommer inte innebära verksamheter som behöver tillståndsbedömas.

 På platsen har det inte tidigare funnits miljöfarlig verksamhet.
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4 Förutsättningar
Området idag
Området är idag skogbevuxetmed höjdvariationer på mellan 11 och 19 meter över havet. I
områdets norra delar förekommer berg i dagen. De södra delarna är mer sanka med yngre
skog och består av morän och glacial lera. Genom området går ett par upptrampade stigar,
en i nord-sydlig riktning och en i öst-västlig. Området används idag som utflyktsmål för den
närliggande skolan.

Området kantas av gång/cykel-banor i samtliga väderstreck.

I sydväst finns Peterslundsskolan, i nordost Hagtornsvägen och nordväst Tranbärsvägen.

Hagtor
nsväge
n sedd
från
planom
rådet,
Tranbä
rsväge
n sedd
från
planom
rådet
samt
en av
stigarn
a som
löper
genom
områd
et.

Omr
ådet
s
histo

ria
Historisk information om planområdet är knapphänt. Historiska kartor visar att området
även tidigare utgjorts av skog. Bostadsområdenavid Nyängen och södra Peterslund
byggdes 1975-1976 och den norra delen åren kring 1980. Peterslundsskolan invigdes
1978 och ersatte då delvis de provisoriska skolpaviljongerna vid Tallbacken i Sunda.

Fornlämningar
Det aktuella planområdet skulle kunna vara platsen för en förhistorisk boplats, även om det
saknas indikationer på detta. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet
omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste
omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till länsstyrelsen.

Skyddsrum
Skyddsrum finns vid Peterslundsskolan och inne i bostadsområdet vid Hagtornsvägen.

Service
Planområdet ligger i direkt anslutning till Peterslundsskolanmed F-6. Till Sunda centrum är



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN,OXELÖSUNDS KOMMUN

7

det 700 meter via gång-/cykelväg. Med bil är avståndet 3 kilometer. Till Oxelösunds
centrum är det 5 kilometer. Planering pågår för att etablera en ny förskola i området.

Gator och trafik
Hagtornsvägenoch Tranbärsvägen avslutas båda vid planområdet. Båda gatorna
trafikeras endast av de som bor i området vilket medför mycket låg trafikintensitet. Någon
trafikmätning bedöms inte nödvändig.

Hållbara resor
Närmaste busshållplats är Lingonvägen cirka 500 meter från planområdet. Oxelösunds
cykelvägnät är väl utbyggt men planområdet ligger förhållandevis långt från kommunens
arbetsplatser. Kommunenär dock så pass liten till ytan att det även härifrån finns goda
möjligheter att resa hållbart.

Mark och vegetation
Området är kuperat med berg i dagen framförallt i de norra delarna. I övrigt består området
av i huvudsak barrskog i norr och tät blandskog i söder. Platsen ingår i en av kommunens
gröna kilar och det är viktigt att kilen inte bryts. Peterslundsskolan använder skogen för
pedagogisk verksamhet och fri lek. Även ett annat skogsområde i anslutning till skolan
används för dessa ändamål.

Bild in i planområdet från gångvägen i väster som bildar planområdets västra gräns.

Området har tidigare korsats av Sörmlandsleden, en sträckning som nu är omdragen.
Stigar ansluter till befintliga gång- och cykelvägar och fortsätter i vissa fall vidare in i andra
grönområden.

Inför arbetet med detaljplanen har en naturinventering utförts av Calluna AB. Vid
inventeringen avgränsades totalt 2 områden med visst naturvärde, den lägsta nivån av
naturvärdeklass som ändå innehar ett värde. De två områdena är dels en blandskog med
enstaka äldre träd i områdets södra delar, dels en hällmarkskog direkt norr om
blandskogen. I inventeringen har även tre äldre träd pekats ut, två ekar och en sälg,
samtliga belägna utanför föreslaget område för exploatering.
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Vid en exploatering inom området är det viktigt att en korridor med tallskog och eventuellt
ekinslag i öst-västlig riktning sparas genom området, för att på så sätt bibehålla funktionen
som grön kil i trakten.

Karta med grönkilen markerad med grönt. Detaljplaneradmark för bostäder överlappar delvis (ljusgrönt).

Geotekniska förhållanden
Planområdet består i norr av urberg och i söder av morän och lera.
Grundläggningsförhållandenai den norra delen förutsätts vara goda.

Radon
Radonkartläggningär gjord 2019 på kommunövergripandenivå baserat på jordart.
Kvartersmarken innehåller i huvudsak berggrund – normalradonmark.

Buller
Området ligger på behörigt avstånd från bullerkällor.

Risk och säkerhet
Området ligger inte inom riskområde för höga vattenstånd eller översvämning. En lågpunkt
finns dock på fastigheten Körsbäret 1 direkt norr om planområdet. Farligt gods
transporteras 300 meter från planområdet. Bortom 150 meter krävs ingen åtgärd.

Friytor
Området har god tillgång till natur för rekreation och lek. Naturens betydelse som
närströvområdehar belysts i flera kommunala inventeringar. Närmaste kommunala lekplats
finns vid Sunda centrum cirka 700 meter från planområdet. På kvällar och helger kan
Peterslundsskolans lekutrustning utnyttjas.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, el, tele, bredband finns i anslutning till kvartersmarken. Fjärrvärme finns
söder om planområdet.Dagvattenledning finns i Tranbärsvägen och i Hagtornsvägen,
strax utanför planområdet. Inom planområdet ligger dessa i gång-/cykelvägarna. Avfall ska
hanteras enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan.
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5 Planförslag

Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag att:

 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med
en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området.

 Gång-/cykelvägen breddas för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningenNatur.

Föreslagen struktur, bebyggelse
Detaljplanenmöjliggör en förlängning av befintlig bebyggelse längs med Tranbärsvägen.
Planen är öppen för både villor och sammanbyggdahus.

Huvudbyggnader föreslås placeras indragna minst 4 meter från gata och gång/cykel-väg
för att knyta an till befintlig struktur. Detta säkerställs med korsmark. Mot allmän plats –
Natur föreslås mellan 1,7–2,5 meter prickmark. Syftet är att skjuta in bebyggelsen lite på
fastigheterna för att bidra till att skapa en buffert mot naturen. Områdets glesa skog är
optimalt för att skapa fastigheter med naturinslag.

Högsta utnyttjandegrad för sammanbyggdahus föreslås till 30 % av fastighetsarean (e1).
Kvartersmarken i detaljplanen är 3610 kvadratmeter. För sammanbyggdahus blir
byggrätten cirka 1280 kvm byggnadsarea sammanlagt om all kvartersmark ingår i
fastigheten.

För friliggande hus föreslås att högsta utnyttjandegradär 270 m2 BTA (e2) och 210 m2 BYA
(e1) per fastighet. I byggrätten ska komplementbyggnadräknas in. Det möjliggör en hög
grad av flexibilitet i vilken form av hus som kan byggas på platsen.

Exempel på byggnation som möjliggörs:

På detta sätt ges planområdet en flexibel utformning med flera möjliga exploateringar.
Planområdet är cirka 110 meter brett. Inom det ryms exempelvis 4 villatomter liknande de
på Tranbärsvägen eller 14 radhus liknande de på Hagtornsvägen. För att säkerställa att
området inte bebyggs med färre friliggande hus än 3 sätts största fastighetsstorlek till
1300 kvadratmeter för friliggande hus. Likväl ska inte områdes bebyggasmed allt för små
fastigheter varför minsta fastighetstorlek för friliggande föreslås till 800 m2. Maximal
exploateringmed villor blir då 4 stycken.

Högsta nockhöjd är satt till 8 meter vilket innebär möjlighet att bygga två våningar. Nivån
för färdigt golv ska vara minst +0,2 m. över lokalgatans körbana mätt vinkelrätt mot entrén.

Längs med den östra gång-/cykelvägen sätts 2 meter av som natur på grund av befintliga
ledningar och lyktstolpar. Tillsammans med ett 1,7–2,5 meter brett prickmarks-område
bildar området en mellan 4 och 5 meter bred buffert mot gång-/cykelvägen.

Enplanshus (max 210 m2) 150 m2 huvudbyggnad 60 m2 komplement

Enplanshus (max 210 m2) 180 m2 huvudbyggnad 30 m2 komplement

Tvåplanshus (max 270 m2) 105+105m2 huvudbyggnad 50 m2 komplement

Tvåplanshus (max 270 m2) 160 + 70 m2 huvudbyggnad 40 m2 komplement
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Föreslagen trafik, vägstruktur
Befintlig gång-/cykelväg mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för att
möjliggöra tillfarter till planområdets bostäder. Övriga gång-/cykelvägar i området bevaras.
Parkering ska ordnas på den egna fastigheten. Tillfart till fastigheten/fastigheternabedöms
inte nödvändig att reglera i detaljplanen, för olika delar av planområdet kan den ske från
olika håll. Det naturliga är att boende i den västra delen använder Tranbärsvägen och östra
delen Hagtornsvägen.

Från Tranbärsvägen och Hagtornsvägen bör en separerad gång/cykel-väg anläggas längs
med lokalgatans södra sida för att skapa trygga transportvägarmellan bostad och den
närliggande skolan. En trottoar kan även hindra dagvatten från att nå fastigheterna.

Gatans höjd ska bibehållas för att skydda området mot angränsande lågområde. Eftersom
gatan ligger på mellan +17 och +18 meter och lågområdet norr om gatan ligger på mellan
+15,8 och +16,5 bedöms det som tillräckligt med dagens gatuhöjd.

Föreslagen natur, rekreation
Ett 32,5 meter djupt markområdemed befintlig natur avsätts som kvartersmark, något
smalare än för de befintliga fastigheterna på Tranbärsvägen.Minskningen av
kvartersmarken innebär att väst-östliga grönkilen blir mellan 57 och 85 meter bred.
Åtgärden syftar till att minska intrånget i grönkilen, samtidigt som bestämmelse för skydd
av träd på kvartersmark (n1) bedöms kunna utgå vilken underlättar för framtida
exploateringen.

Träd inom kvartersmark bör sparas om möjligt. Detta för att bebyggelsen inte ska upplevas
lika påträngande i naturen samt för att skapa tomter med naturinslag. De träd
som kan sparas kommer bidra med viktiga ekosystemtjänster i ett förändrat klimat, till
exempel genom nyttor som skuggning och bidrag till dagvattenreglering.

Illustration av kvartersmarkens utbredning i förhållande till de två utpekade naturvärdesområdena
(skrafferade ytor i grått). 92 % av de utpekade naturvärdena (Område 1+2) ligger inom
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markanvändningen NATUR. Med ljusgrön färg (ljusgrönt + gult) syns kvartersmarken tidigare
utbredning i granskningsversionen, mark som nu är NATUR-mark.

Ingreppet i skogen innebär försämradmöjlighet för Peterslundsskolan att använda den för
pedagogisk verksamhet och lek. De största värdena för detta finns i de norra delarna där
bebyggelsen föreslås placeras. Tillgången till skog i närheten till Peterslundsskolan är dock
fortsatt mycket god. Åtgärder inom Naturområdet kan göras för att skapa bättre
förutsättningar för naturpedagogik inom detta.

I kommunens översiktsplan ”Oxelösund 2030” framgår att exploatering i en grön kil ska
kompenseras. Exploateringens inverkan på rekreationsmöjligheteroch naturvärden ska
därför kompenseras genom att befintliga värden inom Natur förstärks och skyddas.
Exempelvis kan utpekade träd frihuggas, en ny stig i öst-västlig riktning anläggas för att
bibehålla det rekreativa sambandet i den riktningen och åtgärder för att främja lövbrynet
mot GC-vägen i söder genomföras. Den södra delen av planområdet består delvis av tät
blandskog där viss gallring skulle främja användandet.

Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunensVA-verksamhetsområde.Dagvatten bedöms dock
kunna omhändertas lokalt genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. Takavvattning
kan ske till magasin (tunnor eller dylikt), inte minst som en dricksvattensbesparande
åtgärd. Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett effektivt system för rening och
fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras, i detta inkluderas
den plats byggnaderna tar på marken. Syftet är fördröjning och infiltration.

Planområdet ligger inom delavrinningsområdeMarsviken vars ekologiska status bedöms
som måttlig. Problemen består främst av övergödning. Till Marsviken är det 1 km. Avrinning
sker i sydvästlig riktning, ner mot Peterslundsskolan.Planförslaget bedöms inte påverka
Marsvikens ekologiska status.

Teknisk försörjning
Vid en exploatering inom området behöver teknisk infrastruktur förstärkas. Med anledning
av det så skapas ett E-område i anslutning till den befintliga vändplanen på Hagtornsvägen
för att möjliggöra transformatorstationeller liknande. Marken övergår från användningen
Natur till E-område, teknisk anläggningmed preciseringen transformatorstation.Högsta
totalhöjd för anläggningenär 3 meter.
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6 Detaljplanens genomförande
Tidplan
Beslut om samråd November 2018
Beslut om granskning Augusti 2019
AntagandeMSN Januari 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetidär 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarnahar inom denna genomförandetidgaranterad 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
Kommunenär huvudman för allmän plats.

Avtal
Kompensationsåtgärderför ingreppen inom naturmarken kan inte regleras i plankartan. Det
är upp till kommunen att genom samverkanmellan beställaren Mark & exploatering,
Miljöenheten och Gata & parkenheten att tillsammans se till att kompensationsåtgärder
genomförs. Ett resonemang om lämpliga kompensationsåtgärderförs under Planförslag på
sida 11.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelseranses inte nödvändiga. Planen är flexibel för olika typer
av fastighetsindelningaroch upplåtelseformer. Exploatören bekostar nödvändiga
fastighetsbildningar.

Namnsättning
Kvartersnamn för området föreslås av kommunens namngrupp bli Vinbäret. För lokalgatan
föreslås Tranbärsvägen passera området mot Hagtornsvägen.Hagtornsvägen förlängs en
bit in i planområdet, ned mot cykelvägen i sydlig riktning.

Adresser för området föreslås börja på nummer 50 eller högre och ha jämna siffror.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, elnät, fiber och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet.
Exploatören bekostar anslutning.

Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, magasinering och fördröjning.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård-Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående beteckningar.
Endast ang iven användning  och  u tform ning är tillåten.
Där beteckning saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA1 Lokalg ata, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
GÅNGCYKEL Gång väg , Cykelväg, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
NATUR Natu rom råde, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E Tekniska anläg g ningar, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 40% För sam m anbyg g da h u s är h ög sta u tnyttjandeg rad i angivet värde i %

av fastig h etsarean inom  användning som rådet, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e2 270 För frilig gande h u s är h ög sta u tnyttjandeg rad i bru ttoarea angivet värde

i kvadratm eter, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e3 210 För frilig gande h u s är h ög sta u tnyttjandeg rad i byg g nadsarea angivet

värde i kvadratm eter, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ Marken får inte förses m ed byg g nad, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—8,0
))3,0

Hög sta nockh öjd är angivet värde i m eter , P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Hög sta totalh öjd är ang ivet värde i m eter , P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast kom plem entbyg g nad får placeras, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighet
d1 800 Minsta fastig h etsstorlek för frilig gande h u s är angivet värde i

kvadratm eter, P BL 4 kap. 18 § 1 st
d2 1300 Största fastig h etsstorlek för frilig g ande h u s är  angivet värde i

kvadratm eter, P BL 4 kap. 18 § 1 st
Mark
n1 Endast 50 % av fastig h etsarean får h årdg öras, P BL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft., P BL 4 kap. 21 §

Utförande
b1 Läg sta nivå för färdig t g olv är +0,2m  över körbanans nivå för lokalgatan

m ätt vinkelrätt m ot entrén, P BL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag

Begäran om planbesked Vivesta 1:15 Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked och ger Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för rubricerat
område.

2. Sammanfattning
Den 4:e november 2019 inkom Vivesta Udde AB, ägare till fastigheten Vivesta 1:15, med
en begäran om planbesked för en ny detaljplan för fastigheten. Ett planbesked är ett
kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller
uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Nämnden får alltså
besluta att avbryta påbörjad detaljplanering om den finner skäl till detta.

Den sökande har till ansökan bifogat en situationsplan som illustrerar en målsättning att
med detaljplanen möjliggöra för 35 bostäder spridda över hela fastigheten. Närheten till
havet gör att strandskyddet åter behöver upphävas i detaljplanen och för att påverkan
på strandskyddets värden ska kunna bedömas vill Länsstyrelsen se en naturinventering.

En förutsättning för bostadsbyggnation enligt sökandens förslag är att den gamla strand-
café-byggnaden från 30-talet rivs, något som Länsstyrelsen motsätter sig av kulturmiljöskäl.
De vill istället se skyddsbestämmelser för byggnaden och utesluter inte rivningsförbud och
pekar därför på att områdets kulturmiljövärden bör utredas i samband med planarbetet.

Länsstyrelsen pekar också i sitt remissyttrande över kommunens inledande undersökning att
den nya bebyggelsen bör anpassas till befintlig avseende placering och volym för att leva
upp till kraven i PBL på en god helhetsverkan. Därtill menar Länsstyrelsen att det externa
läget långt från samhällsservice och buss gör att möjligheten att förse området med någon
form av kollektivtrafik närmare bör utredas i planprocessen. Ytterligare permanentning av
fritidshusområden på norra Oxelösundshalvön förutses, så frågan bara växer i betydelse.

Sökanden har även ett önskemål om en mindre småbåtshamn med en servicebyggnad
närmast Vivestabadet i nordöstra hörnet av fastigheten. Småbåtshamnar tillhör verksam-
heter som i sig själva kan betyda risk för en betydande miljöpåverkan och således kan
detaljplanen komma att behöva miljökonsekvensutredas i en MKB. Närheten till Natura
2000-området Strandstuviken i Nyköpings kommun gör även att småbåtsverksamheten
kan kräva tillståndsprövning enligt Miljöbalken, vilket ytterligare kan fördröja ärendet.

Tiden för framtagandet av detaljplanen är bland annat beroende av mängden utredningar
som krävs, därför är tiden för när denna kan vara klar svår att avgöra i dagsläget. Sannolikt
tar det cirka två år innan detaljplanen är klar, alltså senast 4:e kvartalet 2021.
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3. Ärendet
PBL = Plan- och bygglagen MB = Miljöbalken

Kommunen invigde under hösten 2019 en förlängning av Sundsörsvägen norrut fram till
Vivestavägen. I dess sträckning dras även fram VA-ledningar för att inom några år kunna
innefatta de norra kommundelarna i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
De första områdena att kunna få anslutningsmöjlighet till kommunalt vatten och avlopp är
Brasstorp, Vivesta udde och Granliden. Detaljplanering är en förutsättning för att dessa
områden ska kunna anpassa sina fastigheter för permanentboende.

VA-frågan i hela norra kommundelen bör behandlas i ett sammanhang så att systemet
byggs ut med tillräcklig kapacitet och nödvändig klimathänsyn sett till områdets relativt lågt
belägna byggnader och vägar. VA-utbyggnad och dagvattenhantering kommer att behöva
beskrivas utförligt i denna och i alla framtida detaljplaner i området.

Från vänster: Nu gällande detaljplan, deras önskade exploatering på fastigheten, planområdet med röd linje.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens svar över Undersökning om betydande miljöpåverkan

Ansökan begäran om planbesked

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd
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Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas

Detaljplan för
Detaljplan för Vivesta 1:15 (Vivesta Udde), möjligen även för
Vivesta 1:4, del av Vivesta 1:24 och Aspa 2:8>2.

Gällande planer
Detaljplan för Vivesta 1:15 som vann laga kraft 2005-01-27
Genomförande tiden på 10 år har gått ut.

Planens syfte

Planen syftar till att medge bostadsbebyggelse inom en större
del av Vivesta 1:15 samt att säkerställa en grön inramning och
att hänsyn tas till omgivande bebyggelse och markanvändning.
Möjligheter till kortidsboende och konferenslokaler ska finnas
kvar, liksom serverings- och restauranglokaler.

Befintliga
förhållanden

Detaljplanen för Vivesta 1:15 har aldrig förverkligats. I lokalen
längst i norr på fastigheten har tidigare bedrivits restaurang på
somrarna, men har stått tom en längre tid. Kommunen köpte
2018 loss marken för Vivestabadet i detaljplanens östra del för
att säkra allmänheten tillgång till det populära badet.

Teknisk infrastruktur

Kommunens utbyggnad av vatten och avlopp har nu nått fram till
Vivestavägen via en ny väg från Sundsörs industriområde. På sikt
kommer detaljplanen ingå i VA-verksamhetsområdet. 160mm
vattenledning och 110mm Spillvattenledning (avlopp) dras fram.

Från vänster: Nu gällande detaljplan, beställarens önskade exploaring, planområdet med röd linje.
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Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Ja Nuvarande detaljplan medger hotell och
konferensverksamhet. Bostad tillåts inom en
mycket begränsad del av fastigheten.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nja Målet om en Begränsad klimatpåverkan mot-
arbetas av att fler ges möjlighet att bo långt från
service som mataffär och kollektivtrafik. En ny
väg mot Centrum via Sundsör bidrar till att öka
områdets tillgänglighet och underlättar resor utan
bil genom dess trottoar.

Påverkas riksintressen

Nej Hela Oxelösund omfattas av Riksintresset
Högexploaterad kust. Tänkt exploatering ersätter
delvis befintlig och är i direkt närhet av redan
befintlig bostadsbebyggelse. Stjärnholmsviken och
Aspafjärden är av riksintresse för yrkesfisket.

Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Ja Enligt ansökan och även gällande detaljplan
omfattar projektet en småbåtshamn. Småbåts-
hamnar och inrättningar riktade mot turism ska
enligt Bilagan till Miljöprövningsförordningen
anses medföra risk för betydande miljöpåverkan
och ska därmed konsekvensbeskrivas i en MKB.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej Områdena Basttorp, Granliden och Vivesta Udde
förutsätts få vatten & avlopp.

Påverkas strandskydd
Ja Detaljplanen ersätts och strandskyddet behöver

därför upphävas på nytt.

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

Nej Naturområdet är inte särskilt utpekat eller skyddat.
Enligt Artportalen.se är Vivesta Udde en vinter-
fågelräkningspunkt (nr 5) och över åren har flertalet
rödlistade fågelarter gästat området. Dit hör de
sår-bara arterna Brunand, Kungsfågel och Ejder och
de nära hotade arterna Gråtrut, Kungsörn och
Spillkråka. Bedömningen är att påverkan på dessa
arter är ringa då mycket grönska bevaras och flera
av arterna är vattenlevande.

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

Ja Vivesta Strandcafé från 30-talet, som har ett
social-historiskt värde enligt kulturmijöinventer-
ingen, vill markägaren riva för den nya
bebyggelsen.

4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej Planområdet rör sig i begränsad omfattning om
mark som inte tidigare påverkats. En grön inram-
ning ska fortsatt finnas. Påverkan på allemansrätt
och närliggande campingverksamhet kommer att
bevakas och minimeras.

Påverkas landskapsbilden, In-
och utblickar och historiska
samband

Ja Beroende på hur detaljplanen påverkas kan
påverkan på utblickar bli betydande. Projektet
omgivningspåverkan ska minimeras.
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5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej Någon sådan risk torde inte föreligga. Främst rör
det sig om en stenig (morän) och blockig kust.
Exploateringen föreslås på en höjd.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Nja De allra brantaste områden undantas från
exploatering. Morän, Urberg och Glacial lera i
ungefär lika delar, ej sluttande lera vid
byggnader.

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

Nej Det finns inget som tyder på markföroreningar i
området utifrån tidigare känd verksamhet.

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Nej Närmaste industriområde ligger 285 meter från
fastighetsgränsen.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej Nej, möjligen från den hamnbildning som redan
idag medges i detaljplanen.

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

Nej Projektet rör nya bostäder.

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Nej Projektet rör ett markområde i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse och där det finns visst
bebyggelse med mycket lågt nyttjande.

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Ja Bebyggelse i ett externt läge innebär betydande
risk för ett högt bilberoende. Avståndet till
närmsta busshållplats är lite dryg 2 km.

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej Kommunen saknar vattentäkt och effekten på de
lilla grundvatten som finns bör vara ringa.

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nja Mängden beskogad eller grön yta kommer att
minska, men inte på ett avgörande sätt. Redan
avskogade områden återanvänds.
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Slutsats Ja/Nej Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej Utifrån att detajplanen förutses omfatta en mindre
småbåtshamn med stödfunktion i form av en mindre
servicebutik/restaurang och därmed en inriktning
mot turism så ska en betydande miljö-påverkan
antas med ledning av bilagan till miljö-
prövningsförordningen.

Mot detta talar att småbåtshamnen är av det mindre
slaget och att någon försäljning av bränsle eller
organiserade ytor för båtunderhåll inte avses finnas
inom området. Det handlar alltså inte om att pröva
ett V-område i avseende småbåtshamn utan ett
bryggområde med möjlighet till H, handel.

Utöver småbåtshamnen antas detaljplanen inte
medföra risk för betydande miljöpåverkan. Den
externa lokaliseringen motverkas något av den nya
vägen som ger ökad närhet till service.

Beslut

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens
genomförande kan leda till en betydande miljöpåverkan.

Omständigheter som talar för betydande miljöpåverkan:

Detaljplanen innebär prövning av en småbåtshamn vilket enligt bilagan
till Miljöprövningsförordningen ska antas medföra risk för betydande
miljöpåverkan.

Omständigheter som talar mot betydande miljöpåverkan:

Mot detta talar att småbåtshamnen är av det mindre slaget och att
någon försäljning av bränsle eller organiserade ytor för båtunderhåll
inte avses finnas inom området. Det handlar alltså inte om att pröva ett
V-område i avseende småbåtshamn utan ett bryggområde WB med
möjlighet till handel, H.

Checklista utförd2019-11-25 16:22:44

Göran Deurell
planarkitekt



YTTRANDE
 
 
Datum Dnr  1(3)
2019-12-16
 

402-8950-2019
 Ulrika Larsson 81-4-068

010-2234337
Oxelösunds kommun
plan@oxelosund.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 98

838 73 FRÖSÖN
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning avseende 
detaljplan för Vivesta 1:4, del av Vivesta 1:24 och Aspa 2:8, 
Oxelösund kommun
Er beteckning PLAN.2019.17. Handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2019-12-05. 

Kommunen har begärt uttrande över underlag om behov av miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken (MB). Syftet med detaljplanen är möjliggöra bostadsbebyggelse, handel och 
brygga/småbåtshamn. 

Bedömning av miljöpåverkan

Kommunen bedömer att förslaget, med hänvisning till bilagan till miljöprövnings-
förordningen (2013:251), ska genomgå en strategisk miljöbedömning eftersom den 
möjliggör småbåtshamn.
Bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. MB finns i miljöbedömningsförordning 
(2017:966). Enligt 3 och 4 §§ i denna förordning inträder kravet på miljöbedömning först 
om kommunen i sin undersökning identifierat att planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Då undersökningen inte närmare preciserat vad förändringen av mark- och 
vattenanvändningen i planområdet kan medföra för påverkan, så har Länsstyrelsen svårt att 
bedöma om betydande miljöpåverkan kan antas. 
Vi kan se att ett genomförande enligt förslaget kan innebära miljöpåverkan, framförallt 
med avseende på vattenmiljön och strandskyddet. Storleksordningen på miljöeffekter och 
påverkan beror dels på omfattningen av den förändrade mark- och vattenanvändningen och 
dels på områdets förutsättningar och känslighet. För att klarlägga graden av miljöpåverkan 
kan det därför behöva utredas ytterligare kring vad som talar för respektive emot att 
betydande miljöpåverkan kan antas. 
Väljer kommunen sedan att gå vidare med en strategisk miljöbedömningsprocess med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kan nedanstående synpunkter även tjäna som 
Länsstyrelsens samrådssynpunkter om avgränsning av en denna. Länsstyrelsen bedömer 
därmed att något särskilt avgränsningssamråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken inte 
behövs.
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Länsstyrelsens synpunkter och råd
Förutom de i undersökningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen framföra 
följande inför det fortsatta planarbetet: 

Riksintresse
Planområdet ligger inte långt ifrån Natura 2000 området - Strandstuviken. Enligt 4:8 MB 
får användning av mark och vatten som kan påverka ett sådant naturområde och som 
omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7:28 a MB komma till 
stånd bara om sådant tillstånd har lämnats. 

Strandskydd
Av undersökningen framgår att detaljplanen avser att ianspråkta strandskyddade delar i en 
större omfattning än i gällande detaljplan (0481-P05/1). Att upphäva strandskyddet genom 
bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ 
MB och att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen bedömer att en naturvärdesinventering 
behöver utföras.
Upphävande av strandskyddet får inte omfatta ett område som behövs för att säkerställa fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. 

Miljökvalitetsnormer 
Undersökningen anger att området på sikt kommer att ingå i verksamhetsområde för VA. 
Av detaljplanen ska det framgå hur VA och dagvattenhanteringen inom planområdet ska 
lösas. Då infiltrationskapaciteten inom delar av området verkar låg bör omhändertagande 
av takvatten och utformning av hårdgjorda ytor utredas för att inte riskera översvämnings- 
eller erosionsskador i lågpunkterna nedanför höjden där exploatering föreslås. 
Nödvändiga planbestämmelser ska införas på plankartan. Det kan vara bestämmelser som 
reglerar markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och markens höjdläge 
och anordnande. Hänsyn behöver i sammanhanget tas till risken för höga flöden i samband 
med skyfallssituationer. 

Klimatanpassning
I kommande planprocess bör hänsyn tas till effekterna av ett förändrat klimat. Klimatför-
ändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjd medeltemperatur, värmeböljor, 
samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och 
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att strandcaféets byggnad, som är en del av kulturmiljön, bör bevaras 
och användas som en resurs i den kulturhistoriska miljön. Varsamhetsbestämmelser bör 
därför anges för byggnaden. Även skyddsbestämmelser och rivningsförbud kan vara 
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motiverade för att i högre grad säkerställa att byggnadens kulturhistoriska värde tas 
tillvara. De kulturhistoriska värdena bör utredas i samband med planarbetet.
Området karaktäriseras av små och enkla sommarstugor och binds samman av stigar. En 
upptrappad skala och förtätning av ny bebyggelse kan förändra karaktären i området och 
påverka upplevelsen av kulturmiljön negativt.
Ny bebyggelse inom området bör utformas med hänsyn till befintlig bebyggelsestruktur 
och topografi när det gäller placering, skala (volym och höjd) och utformning m.m. så att 
kravet på en god helhetsverkan uppfylls i enlighet med 2 kap. 6 § PBL.
En antikvarisk konsekvensanalys bör göras för att beskriva planförslagets påverkan på 
kulturmiljön.

Social robusthet - tillgänglighet
Eftersom området idag inte har någon kollektivtrafikförsörjning och det är drygt 2 km till 
märmaste busshållplats blir de boende beroende av bil. I kommande planprocess bör 
kommunen se över möjligheten att ordna med kollektivtrafik i anslutning till planområdet, 
där bl.a. skolskjutsfrågan kan bli en viktig del.  

Vattenverksamhet 
Anläggning av småbåtshamn fordrar normalt tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. MB. 
För att kommunen ska kunna bedöma planens genomförbarhet i de delar som avser till-
kommande vattenverksamhet så rekommenderar Länsstyrelsen att eventuell ansöknings-
process sker parallellt med den fortsatta planprocessen. Planhandlingarna bör beskriva hur 
många och hur stora båtar som hamnen är ämnad för. Det är även bra att vattenområdet för 
småbåtshamnen/bryggor avgränsas.

Deltagande i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett, med Camilla Andersson (strandskydd), 
Weronica Klasson (vattenförvaltning) och Hampus Benckert (kulturmiljö).

Ulrika Larsson 
Planhandläggare 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html


Vivesta Udde AB 2019-11-04

Oxelösunds kommun

Begäran om planbesked

Styrelsen förVivesta Udde AB, org nr 559215-0618, har beslutat begära

planbeskedförVivesta 1:15.

Bifogar ansöka n med billagor.

lar

Ordförande

Vivesta Udde AB

lg@gardo.se

070-617 32 42



Oxelösund
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

61381 Oxelösund

plan@oxelosund. se, 0155-380 00

Begäran om planbesked

* = Obligatorisk uppgift

Fastighet

Fastighets beteckning'

VIVESTA1:15
Fastighetens adress*

VIVESTA HAVSBAD

Ansökan avser*

f^1] Ändring av befintlig detaljplan (mindre justering av enstaka bestämmelser)

[. 11 Upphävande av detaljplan

[»/I Upprättande av ny detaljplan

Byggnad*

f»7| Enbostadshus

[. l Rad-, par-, kedjehus

f^'1 Tvébostadshus

Flerbostadshus

Fritidshus med en eller tvä bostäder

Antal be rörda lägenheter:'

Därav specialbostäder:

Upplåtelseform för lägenheter

|^| Hyresrätt

n Bostadsrätt

\^\ Äganderätt

Beskrivning och motivering av projektet*

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)

Industri- eller lagerbyggnad

Studentbostadshus

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning

Annan byggnad eller anläggning, ange typ ....

SE BILAGA

Sökande

v äaTÅe"ÖBDrÅl3 /CO GÅRDÖ
Organisations- eller personnummer*
5§9215-061iB

Telefon (även riktnummer)'

0706-173242

Utdelningsadress*

3ATAN 4G11 34 NYKÖPIHO
^A^é\--

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)

Förnamn*

DAN

Telefon (även riktnummer)
0735-187050

Postnummer*

611 34

Postort*

E-pqstadress
lg@gardo. se

Företagets projektnummer

Efternamn*

BJÖRKMAN

E-postadress
dan. bjorkman@

Å/y^o?^

~

'bostadslyftet.nu



Oxelösund
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)*

Faktureringsadress (om annan än sökandens)*

Bilagor
Situationsplan eller karta över
området (obligatoriskt)

Översiktlig miljöbedömning

|-j Avfall
Riskanalys

ll Geoteknisk undersökning (översiktlig) [^] VA-lösning j^j Trafiklösning
Energi-och hushållning |»/|] Tillgänglighet | | Hälsa och säkerhet

\^\ Exploateringsgrad/BTA |^|| Modell, fotomontage eller liknande

\^\ Upphävande av strandskydd f^\ Hustyper

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.

information

PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked frän kommunen

om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2 § Pä begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller

upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sedan planläggning.

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det
område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fett en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den
som har gjort begäran inte kommer överens om nägot annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt de planläggning enligt kommunens bedömning kommer att
ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.



BOSTADSLYF^ AB|

Detaljplanebestämmelser:

ALLMÄN PLATS
Natur NATUR
Wb BRYGGA
W VATTENOMRÅDE

P PARKERINGSPLATS
Lokalgata LOKALGATA
Pl PARKMARK
Gångväg GÅNGVÄG

KVARTERSMARK
B Bostäder

Mark som inte får bebyggas
H Servicebutik

b1
b2

b3

h1

bostäder typ 1 max 12 st. i princip enligt illustration
bostäder typ 2 max 24 st l princip enligt illustration

mark som inte får bebyggas får inte ingå i enskild tomtmark

handelsbyggnad skall vara tillgänglig för allmänheten

Byggnadsutformning
B1

Bh 5,0 m över färdigt golv.
B2 Bh 5, 5 m
H Bh 4, 0 m
Taklutning 13- 27 grader. Utformning enligt illustration

Bostadslyftet AB
Bronsvägen 13
43935 Onsala

556318-4349
0735187050
dan. bjorkman@bostadslyftet. nu



B OSTADSLYFT^

Bilaga till begäran om Planbesked avseende Vivesta 1:15
Oxelösund

Vivestaområdet består av ett havsbad i kommunal regi, ett område för camping i
husvagn/ husbil, några mindre campingstugor samt en centralbyggnad med utrymme
för en restaurang.

Hela området är omodernt och med ett eftersatt underhåll. Nuvarande ägare vill
modernisera fastigheten och bebygga den med tidsenliga bostäder. Bifogat finns ett
förslag till disposition som visar
bostäder i gruppbyggd villaform som ersätter centrumbyggnaden med
sekundärbyggnader, ca 12 st.
Byggnader med 4 Igh i varje på den ytan som har varit husvagnsptatser. Ca 24 st.
Vidare utvecklas hamnen för dels en servering/kiosk, dels en efterfrågad tilläggsplats
för skärgårdsbåt. Denna byggnad kommer i första hand att komplettera
havsbadsstranden.

Området består till största delen av berg med begränsad beväxning, vilket vi vill
behålla i största möjliga utsträckning. Därav den speciella grundläggningen, delvis på
pålar.

Strandskyddsdispens kommer att behövas för bryggor etc, samt i viss utsträckning
för byggnaderna och deras nya användning.

Trafiken kommer att ledas i nuvarande vägsträckning. Gator och P-platser kommer
att följa modern standard, l vägarna kommer även ny va-ledning att förläggas, liksom
övrig infrastruktur. Befintliga luftledningar skall ersättas med markförlagda.

Exploateringsgraden kommer att fullt utbyggt fördelas ungefär enligt följande:
Bostäder typ 1: 12 st 140 kvm BTA 1680 kvm
Bostäder typ 2: 24 st 140 kvm BTA 3360 kvm
Restaurangbyggnad 1 st 150 kvm BTA 150 kvm

Totalt

Exkl ev uthus, carportar etc.

5200 kvm

Bostäderna kommer att i första hand upplåtas med äganderätt i form av
ägarlägenheter eller friköpta småhus. Bostadsrätt och hyresrätt är tänkbara.
En gemensamhetsanläggning kommer att hantera området inklusive hamn, bryggor
och serveringsbyggnad.

Bostadslyftet AB
Brons vägen 13
43935 Onsala

556318-4349
0735 187050
dan. bjorkman@bostadslyftet. nu
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Datum Dnr

2019-01-09 PLAN.2019.22

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag

Begäran om planbesked för Prisman 1 Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked och ger Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att upphäva
tomtindelningen i en planprocess för rubricerat område.

2. Sammanfattning
Den 9:e december 2019 inkom Mark och exploatering med en begäran om planbesked för
en ändring av detaljplanen för fastigheten Prisman 1 vid Järntorget i Oxelösunds centrum.
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.
Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.
Nämnden får alltså besluta att avbryta påbörjad detaljplanering om den finner skäl till detta.
En detaljplaneändring för Prisman 1 bedöms kunna vara klar senast 3:e kvartalet år 2020.

Behovet av detaljplaneändringen kommer sig av att gamla tomtindelningar som genomförts
med stöd av den nu ersatta 1947-års Byggnadsstadga och fastighetsplaner med stöd av
den nu ersätta Äldre Plan- och bygglagen (1987:10) kommit att gälla som detaljplane-
bestämmelser genom nya Plan- och bygglagen (2010:900).

För att kunna stycka av en fastighet där det finns en gällande äldre tomtindelning så måste
denna först upphävas. Enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) måste detta ske genom
en detaljplaneprocess. Åtgärden går däremot att utföra med ett enkelt planförfarande och
därmed med förenklat samrådsförfarande och med en mindre sakägarkrets.

En upphävd tomtindelning eller fastighetsplan påverkar inte övriga bestämmelser i en
detaljplan. Planändringen med upphävandet gäller parallellt med befintlig detaljplan.

Att starta upp en detaljplaneprocess bara för att upphäva tomtindelning eller fastighetsplan
för en enda fastighet tar resurser från kommunens arbete med att ta fram nya detaljplaner.
Det vore därför av värde att framöver undersöka om det finns fler tomtindelningar och
fastighetsplaner som kan upphävas och därmed skapa mer nytta per nedlagd tid.
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Datum

2019-01-09 PLAN.2019.22

3. Ärendet
Tomtindelningar fortsätter att gälla tills de upphävs. Innan år 2015 var det enklare att upp-
häva en tomtindelning, idag krävs det att det sker inom en detaljplaneprocess. Därav är
inte massupphävning av tomtindelningar möjligt längre då detta berör flera detaljplaner.

I fallet med Prisman 1 antogs en ny
detaljplan för Järntorget på fastigheten
Oxelö 7:50 (0481/P15-1) medan en äldre
detaljplan fortsatt reglerar markanvänd-
ningen på Prisman 1 (Dp1099). I Prisman-
kvarteret gäller tomtindelning 0481K-1138
& 0481K-1603. När mark nu önskas föras
över från Oxelö 7:50 till Prisman 1, i enlig-
het med den nya planens gränser för
kvartersmark, så förhindrar tomtindelning
0481K-1138 fastighetsregleringen från att
ske. Detta trots att tomtindelningen för ett
fastighetsindelat område i princip spelat ut
sin roll.

Prisman 1 är belägen direkt öster om Järntorget.

Järntorget-detaljplanen från 2015 öppnar upp möjligheten att sälja av en mindre del av torget med kvartersmark
för Centrum till fastigheten Prisman 1 (röd linje).

http://fastighetsdata.oxelosund.se/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=04&document=0481K-1138
http://fastighetsdata.oxelosund.se/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=04&document=0481K-1138
http://fastighetsdata.oxelosund.se/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=04&document=0481K-1138
http://fastighetsdata.oxelosund.se/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=04&document=0481K-1603
http://fastighetsdata.oxelosund.se/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=04&document=0481K-1603
http://fastighetsdata.oxelosund.se/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=04&document=0481K-1603
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Detaljplanen för Prisman 1 visar tydligt hur den tidigare fastighetsgränsen mot torget utgått och flyttats österut.
Att åter förskjuta den västerut förhindras nu av tomtindelningen som kom kort efter detaljplanen vann laga kraft.

Gamla fastighetsindelningar kan vara betydande hinder för en ändamålsenlig användning
av mark sett till dagens läge och behov. Att frigöra fastigheter från dessa bestämmelser är
därför ofta en god sak, då det underlättar för förändring och flexiblare fastighetsutveckling.
För en privat fastighetsägare är det en betydande kostnad att behöva betala en ändring av
en detaljplan enkom för att kunna genomföra en fastighetsreglering, dessutom drar dessa
ärenden ner kommunens kapacitet i detaljplanering för nya bostäder.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Mark och exploatering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
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0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Breviks skejtpark

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Under hösten kom det in ett e-förslag om en skatepark vid Breviksskolan ”Uppfräschning,
nya rampar och inge löv”. Förslaget har fått 326 röster med kommentarerna:

”Super bra ide
Det verkar bra för då kan man gå dit på rasterna o skejta:)
Ge ungdomarna sysselsättning
Mycket bra förslag!”

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att förslaget är bra och tar med det som
en idé i fortsatt utveckling av rekreationsområdet kring Frösängs gärde. Man bör också ha
en dialog med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kring detta.

I dagsläget är platsen ingen skatepark utan en gammal tennisbana som inte längre
används.

Då nämnden har ett sparkrav de närmsta åren behöver driftbudgeten användas till
befintliga anläggningar. Detta innebär att inga åtgärder görs innan planeringen av hela
rekreationsområdet är klar.

Beslutsunderlag
E-förslag

Tjänsteskrivelse

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

Ska alltid anges.



E-förslag

Rubrik Breviks skejtpark

Förslag Uppfräschning, nya rampar och inge löv

Förslagsställare Isak Andersson

Antal ja-röster 326

Sammanställning

av kommentarer

Super bra ide

Det verkar bra för då kan man gå dit på rasterna o skejta:)

Ge ungdomarna sysselsättning

Mycket bra förslag!
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av delegations- och verkställighetsordning

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderad
delegations- och verkställighetsordning.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska
uppdateras vid behov.

De förändringar som föreslås är markerade i Förslag till revidering av delegations- och
verkställighetsordning. Text som ska tas bort markeras röd och genomstruken och text som
läggs till är grön.

Förändringar som föreslås:

Ett par mindre revideringar finns i avsnitt D, F och K.

Den stora förändringen är i avsnitt E som berör livsmedel. Den 14 december 2019 trädde
en ny kontrollförordning ikraft som påverkar delegationsordningen för livsmedelskontrollen.
Bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersätter reglerna i den nu
gällande kontrollförordningen, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen
kommer att ske först under 2020. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till
exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll
försvinner. Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i och med den nya
kontrollförordningen och som omfattar behöriga myndighetens övriga kontrollåtgärder, som
till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med mera.
Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020. SKL har tagit fram ett nytt underlag
till delegationsordning för livsmedelskontroll anpassat till den nya kontrollförordningen.
Framtaget förslag till ny delegeringsordning är baserat på SKLs underlag.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegations- och verkställighetsordning

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
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1. Om delegation i allmänhet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenfår uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenbeslutanderätten för angivna ärenden till
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut.

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedöm-
ningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas.

2. Delegation och verkställighet
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en
självständig bedömningmedan verkställighets- beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
driften av verksamheten.

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och
verkställighetsordningenoch betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndenoch kan heller inte överklagas.

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

- Ärenden som avser verksamhetensmål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

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

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

- Ärenden som väckts genommedborgarförslag och som överlåtits till nämnden.

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut,
men kan när som helst återta beslutanderätten.Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör



i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensnästkommande sammanträdeAv anmälan ska
följande framgå:

- beslutsfattare,

- beslutsdatum,

- hänvisning till den punkt i delegationsordningenbeslutet stöder sig på samt

- beslutets innehåll i korthet.

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

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



7. Förkortningar

A. Delegater:

FCH Förvaltningschef

BLH Bygglovhandläggare

HL Handläggare

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör

PLH Planhandläggare

GCH Gatuchef

PGP Projektledare Gata/Park

MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensordförande

MSNOVMiljö- och samhällsbyggnadsnämndensvice ordförande

MSNS Nämndsekreterare

B. Lagar och förordningar
AF Avfallsförordningen (SFS 2011:927)

AL Arkivlag (SFS 1990:782)

ANL Anläggningslagen (SFS 1973:1149)

BFS Boverkets författningssamling

BBR Boverkets byggregler

EKS Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder)

FBL Fastighetsbildningslagen(SFS 1971:762)

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

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223)

FOO Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252)

KL Kommunallagen (SFS 1991:900)

LBFF Lag om byggfelsförsäkringm.m (SFS 1993:320)



LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985)

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129)

LFHM Lokala ordningsföreskrifter för människors hälsa och miljö

LGS Lagen och förordningenmed särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929)

LIVSFS Livsmedelverkets föreskrifter

LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24)

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144)

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

MB Miljöbalken (SFS 1998:808)

MFA Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

NFS Naturvårdsverkets författningssamling

OL Ordningslagen (SFS 1993:1617)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)

PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

RF Renhållningsordning för Oxelösunds kommun

SSL Strålskyddslag (SFS 1988:220)

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

TRF Trafikförordningen (SFS 1998:1276)



8. Allmänna ärenden

Ärendegrupp/ärende

Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

Organisa on

Nämndens övergripande organisa on av verksamheterna
FCH V

Signering

A.1 Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
MSNO

MSNOV
D

Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden FCH V

Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget
FCH V

Får vidare-

delegeras

Ombud

A.2 Befullmäk gande av ombud, med undantag för upphandlingar, a föra

kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid

förrä ningar av skilda slag, samt mo agande av delgivningar ll kommunen
FCH

MSNO
D

KL 6 kap 6 §



Brådskande ärenden

A.3 Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så

brådskande a nämndens avgörande inte kan avvaktas MSNO MSNOV D KL 6 kap 36 §

Arkiv

A.4 Beslut om gallring av nämndens handlingar
FCH D

AL 10 §

A.5 Fastställande av dokumenthanteringsplan
FCH D

AL 10, 16 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

Överklagan och omprövning

A.6 Besluta av avge y rande ll högre instans med anledning av överklagande av

beslut som fa ats med stöd av delega on Aktuell delegat FCH D

A.7 Besluta a överklaga beslut och domar som innefa ar ändring av beslut som

fa ats med stöd av delega on Aktuell delegat FCH D



A.8 Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24

gällande överklagan Aktuell delegat FCH D

Sekretess

A.9 Beslut om a neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning

av allmän handling med förbehåll FCH D

TF 2 kap §

4,6,7,9-11 samt

OSL kap 15-43

Y randen

A.10 Y randen och remissvar ll myndigheter och andra organisa oner om

ärendet ej delegerats ll annan FCH D

Gäller ej ärenden

av principiell

betydelse

Representa on och uppvaktningar Kommunens

Personalhandbok

500 - 4 000kr
FCH

MSNO
V

4 001 - 8 000kr
MSNO

MSNOV
V



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

Ekonomi

Fördelning av lldelade investeringsmedel
FCH V

A.11 Årligen utse beslutsa estanter och ersä are för dessa
FCH D

Taxor och avgi er

A.12 Avsteg och llämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av

kommunfullmäk ges fastställd taxa GCH
FCH

D

A.13 Avsteg och llämpning av taxa för lång dsparkering enligt av

kommunfullmäk ge fastställd taxa GCH
FCH

D

A.14 Besluta a sä a ned eller e erskänka avgi enligt gällande taxor
FCH D

Kurser och resor

Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda
MNSO

MSNOV
V



Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda
FCH V

Övrigt

A.15 Medge undantag från kommunens policy om a ej använda vägsalt som halk-

bekämpning på det kommunala vägnätet GCH FCH D



9. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning
Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt.

Delegationen omfattar inte rätt att avslå framställning eller fattat beslut som går annan part (sakägare, ägare av grannfastighet)
emot eller besluta om anståndmed avgörande av ärende.

Delegationen innefattar rätt
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de

föreskrifter som anges i 9 kap.
 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket.
 att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbeskedär ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa

bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL).
 att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i

sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL).
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §

förvaltningslagen.
 att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen.

10. Bygglovsärenden

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

B Bygglovsärenden

B.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskri er som anges i 9 kap. 30-32 §§

PBL i följande ärenden: BLH FCH D

a. Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan,

inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.

PBL 9 kap 2 §

fösta stycket

1 och 2



b. Ny- eller llbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk

eller industri.

c. Ny- eller llbyggnad av komplementbyggnad.

d. Ny- eller llbyggnad av kiosk, trans formatorsta on, avloppspumpsta on

eller därmed jämförliga byggnader.

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

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

PBL 9 kap 2 §

första stycket 3a

f. Inredande av någon y erligare bostad eller någon y erligare lokal för
handel, hantverk eller industri.

PBL 9 kap 2 §

första stycket 3b

g. Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder
som avsevärt påverkar byggnadens y re utseende

PBL 8 kap 2 §

första stycket 3 c

och 8 § första

stycket 2c

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

PBL 8 kap första

stycket 2b

i. Ändring av gällande bygglov inom ramen för digare medgiven
bru oarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser.

PBL 9 kap 2 §

första stycket

1 och 2

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

PBL 9 kap 8 §

första stycket 1



och 16 kap 7 §

samt PBF 6 kap 1-

2 §§

k. Uppsä ande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. PBL 9 kap 8 §

första stycket 1

och 16 kap 7 §

samt PBF 6 kap 3-

4 §§

B.2 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskri er som anges i 9 kap. 34 §
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt
annan förfa ning.

BLH FCH D PBL 9 kap 10 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.3 Beslut om marklov inom ramen för föreskri erna i 9 kap 35 § PBL.
BLH FCH D

PBL 9 kap

11-13 §§

B.4 Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov
BLH

FCH
D

PBL 9kap 14 §

B.5 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskri erna i 9 kap. 19 §.
BLH

FCH
D

PBL 9 kap 19 §

B.6 Beslut om a förlänga handläggnings den för ärende om lov eller
förhandsbesked i högst o veckor utöver de ursprungliga o veckorna. FCH BLH D PBL 9 kap 27 §

B.7 Beslut om dsbegränsat bygglov inom ramen för föreskri erna i 9 kap.33 § BLH FCH D PBL 9 kap 33 §



PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplane- bestämmelse om llfällig
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på
omgivningen.

B.8
Beslut a , om en anmälan av anmälningsplik g åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF
är ofullständig, förelägga sökanden a avhjälpa bristerna inom en viss d vid
äventyr a anmälan kan komma a avvisas eller a avgöras i befintligt skick

BLH FCH D
PBL 10 kap

PBF 6 kap 10 §

B.9 Beslut om a byggnadsverk får tas i bruk utan a slutbesked lämnats BLH FCH D PBL 10 kap 4 §

B.10 Beslut a utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat si
uppdrag

BLH FCH D PBL 10 kap 13 §

B.11 Beslut a ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd

BLH FCH D
PBL 10 kap 22 §

första stycket 1

B.12
Beslut a förelägga byggherren a ge in de y erligare handlingar som
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 §
PBL inte behövs något tekniskt samråd.

BLH FCH D
PBL 10 kap 22 §

första stycket 2

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.13
Beslut a med startbesked godkänna a en åtgärd får påbörjas och a i
startbeskedet BLH FCH D PBL 10 kap

23-24 §§



 Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgi om vem som är
sakkunnig eller kontrollansvarig.

 Bestämma de villkor som behövs för a få påbörja åtgärden.
 Bestämma villkor och ungefärlig dpunkt för utstakning som behövs.
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lags ning som behövs.

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

 Bestämma de villkor som behövs för a få påbörja åtgärden.
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lags ning som behövs.

HL BLH/FCH D PBL 10 kap 3 §

B.14
Anmärkning i anslutning ll arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens llsynsarbete som innefa ar för byggherren bindande föreskri .
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden.

BLH FCH D
PBL 10 kap 27 §

och 11 kap 8 §

B.15 Beslut a det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. BLH FCH D PBL 10 kap 18 §

B.16 Beslut om komple erande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för
kontrollen.

BLH FCH D PBL 10 kap 29 §

B.17 Besluta om slutbesked respek ve interimis skt slutbesked enligt
föreskri erna i 10 kap. 34-37 §§ PBL.

BLH FCH D PBL 10 kap
34-37 §§

B.18 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskri erna i 11 kap. 7 § PBL. BLH FCH D PBL 11 kap 7 §



B.19
Beslut a av polismyndigheten begära det biträde som behövs för llträde
enligt 11 kap. 9 § PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 9 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.20
Beslut om lovföreläggande om bygglovplik g åtgärd har vidtagits utan lov, om
det är sannolikt a lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet a
besluta i lovärendet.

BLH FCH D PBL 11 kap 17 §

B.21
Förelägga ägare av byggnadsverk a inom viss d ge synpunkter på övervägt
uppdrag åt sakkunnig a utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som
ska betala kostnaderna för uppdraget.

BLH FCH D PBL 11 kap 18 §

B.22 Besluta om förbud mot fortsa arbete eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite

BLH FCH D PBL 11 kap
30-32 §§

B.23 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite.

BLH FCH D
PBL 11 kap

33 § 1

B.24 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns
förutsä ningar för a ge slutbesked.

BLH FCH D
PBL 11 kap

33 § 2

B.25 Besluta a utse annan funk onskontrollant inom ramen för föreskri erna i
11 kap 34 § PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 34 §



B.26
Beslut a entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskri erna i 10 kap11
och 11 kap 35 §§ PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 35 §

B.27

Beslut om a ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för
llträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlå t a u öra arbete

eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt10 kap 19, 21
eller 22 §§ PBL.

BLH FCH D PBL 11 kap 39 §

B.28 Besluta om avgi er i enskilda ärenden/fall med llämpning av kommunens
plan- och bygglovtaxa.

BLH FCH D

PBL 12 kap
8-11 §§ och
kommunens
plan- och
bygglovtaxa

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.29 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. BLH FCH D PBF 8 kap 8 §
och 5 kap 9 §

B.30

Beslut om

 längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF.
 anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF.
 användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med

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

BLH FCH D

BFS 1994:25
H 1 med

ändringar i BFS

2006:26 H 10

B.31 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare ll byggnad som inte fullgör
sina skyldigheter ifråga om funk onskontroll av ven la onssystem.

BLH FCH D

PBF 5 kap
1-7 §§ samt

PBL 11 kap

19-20 §§



B.32
Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för
föreskri erna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl).

BLH FCH D BFS 1991:36, 4

B.33
Beslut a medge mindre avvikelse från föreskri erna om det finns särskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt llfredsställande och det
inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

BLH FCH D
BFS 1993:57

BBR 1:22

B.34
Beslut om a medge mindre avvikelse från föreskri erna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt

llfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt.

BLH FCH D

BFS 2008:8

BFS 2010:28 EKS

7,2 §

B.35 Tillstånd a sä a upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från e visst
område som är av betydelse för frilu slivet.

BLH FCH D LGS § 5

B.36

Tillstånd a varak gt sä a upp tavla, skylt, inskri eller därmed jämförlig
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan

llstånd (förutsä er delega on av beslutanderä från länsstyrelsen).

Beslut a avge y rande ll länsstyrelsen.

BLH FCH D LGS 6,7 §§

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

B.37

Medgivande a ha affisch eller annan llfällig anordning utomhus för reklam,
propaganda eller liknande ändamål uppsa mer än fyra veckor (förutsä er
delega on från länsstyrelsen). BLH FCH D LGS 9 §



11. Planärenden

Besluta a avge y rande ll länsstyrelsen.

B.38 Beslut om a byggfelsförsäkring inte behövs. BLH FCH D LBFF 1 b §

B.39 Beslut om a färdigställandeskydd inte behövs. BLH FCH D
LBFF 14 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

C Planärenden

C.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell
eller aktualitetsförklarad översiktsplan

PLH FCH D PBL 5 kap
2 och 5 §§

C.2 Överenskommelse med sökanden a planbesked får lämnas senare än inom
fyra månader.

PLH FCH D PBL 5 kap 4 §

C.3
Beslut a göra anmälan ll inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fas ghetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

PLH FCH D PBL 6 kap 6 §

C.4 Företräda nämnden vid samråd med fas ghetsbildningsmyndighet och
därvid begära a ärende hänskjuts ll nämnden för prövning.

PLH FCH D
FBL 4 kap
25 och 25 a §§
AL 21 och 23 §



LL 21 §

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

C.5 Rä a påkalla fas ghetsreglering, som behövs för a mark och va en
skall kunna användas för bebyggelse på e ändamålsenligt sä .

FCH D
FBL 5 kap 3 §

tredje stycket

C.6
Rä a påkalla fas ghetsbestämning inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om
upprä ande av sådan plan eller sådana bestämmelser.

FCH D

FBL 14 kap
1 a §,

punkt 4 och 5

C.7 Godkänna lantmäteriförrä ning, förrä nings- beslut eller gränsutmärkning. FCH D FBL 15 kap 11 §

C.8 Rä a påkalla förrä ning enligt anläggningslagen. FCH D AL 18 §

C.9 Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrä slagen. FCH D
AL 30 §

LL 28 §

C.10
Rä a på nämndens vägnar avge y rande ll
fas ghetsbildningsmyndigheten enligt fas ghetsbildningslagen,
anläggningslagen och ledningsrä slagen samt a som nämndens ombud delta
i förrä ningssammanträde.

FCH PLH D FBL, AL och LL

C.11 Besluta om adressnummersä ning, gör Namngruppen. Sammankallande D MSN reglemente



12. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta

 att bifalla eller avslå en ansökan,
 att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantagmed villkor,
 att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges

i särskilda bestämmelser,
 att meddela föreläggandeneller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
 att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta

 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarnavid äventyr att
bristen avhjälps på sökandens

 bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB)
 att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning)
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§

förvaltningslagen.

13. Ärenden enligt miljöbalken

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D Miljöbalkens område



D.1 Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB

D.1.1 Besluta i llsynsärende gällande llämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

MHI FCH D 2 kap 2-9 §,
26 kap MB



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB

D.2.1
Avge y rande ll verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning.

MHI FCH D 6 kap 4 § MB

D.2.2 Avge y rande ll Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan.

MHI FCH D 6 kap 5 § MB

D.2.3 Avge y rande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs
llsammans med ansökan i e mål eller ärende.

MHI FCH D
6 kap 8 § MB

12 § FMKB

D.3 Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB

D.3.1 Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna.
MHI

BLH
FCH D 7:18 MB

D.3.2 Besluta i ärende om dispens från föreskri som kommunen meddelat för
naturreservat eller biotopskyddsområde.

MHI FCH D
7:7 MB

7:11 MB

D.3.3 Besluta i llsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka
kommunen har llsyn enligt 7 kap. MB.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D
7 kap MB

2 kap 9 § MTF



D.3.4 Avge y rande ll länsstyrelsen i dispensärende. MHI FCH D 23 § FOO

D.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB

D.4.1 Avge y rande ll länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller mark- och
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet.

MHI FCH D

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

D.4.2
Avge y rande ll Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring
av llståndsplik g verksamhet.

MHI FCH D
21 § 3, 22 § och 26 §
FMH

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.4.3 Besluta i ärende om llstånd a inrä a avloppsanordning med
ansluten va entoale .

MHI FCH D 13 § första stycket 1
FMH

D.4.4 Besluta i ärende om llstånd a ansluta va entoale ll befintlig
avloppsanordning.

MHI FCH D 13 § andra stycket 2
FMH

D.4.5 Besluta i ärende om llstånd a inrä a annan avloppsanläggning än ll vilken
va entoale är ansluten.

MHI FCH D
13 § ärde stycket
FMH,
+ 2 § LFHM

D.4.6 Förordna a e llstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det
överklagas.

MHI FCH D
19 kap 5 § punkt och

22 kap 28 § MB



D.4.7
Besluta i ärende om anmälan för a inrä a annan avloppsanordning än som
kräver llstånd.

MHI FCH D
13 § andra stycket
FMB

D.4.8 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som
avses i 13 § FMH.

MHI FCH D 14 § FMH

D.4.9
Besluta i ärende om anmälan a inrä a värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytva en eller grundva en.

MHI FCH D
17 § första stycket
första meningen
FMH

D.4.10

Besluta i ärenden om llstånd om a inrä a anläggning för ny
grundva entäkt eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som
redan finns där llstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskri er.

MHI FCH D LFHM

D.4.11
Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit,
annat tätbebyggt område.

MHI FCH D
37 § FMH

LFHM

D.4.12 Besluta i ärende om anmälan om a driva eller arrangera viss verksamhet
enligt 38 28 § FMH.

MHI FCH D 38 § FMH

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.4.13
Besluta i ärende om llstånd a hålla vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser där llstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskri er.

MHI FCH D
39 § FMH

LFHM



D.4.14
Låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur som
innehas av privatpersoner, om det är nödvändigt för a förhindra spridning
av smi sam sjukdom.

FCH D 9 kap 15 § MB

D.4.15 Besluta i ärende om anmälan a inrä a annat slag av toale än va entoale . MHI FCH D
40 § första stycket 3
FMH
+ LFHM

D.4.16
Beslut i ärende om llstånd eller anmälan för a sprida naturligt gödsel,
slam eller annan orenlighet inom eller in ll område med detaljplan.

MHI FCH D

9 kap 12 § MB

40 § första stycket 2
FMH LFHM

D.4.17 Besluta i llsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken med llhörande förordningar och föreskri er.

MHI FCH D 9 kap MB

D.4.18 Besluta i llsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med
llhörande förordningar och föreskri er.

MHI FCH D 9 kap MB

D.4.19
Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala före-
skri er a a skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart a
risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

MHI FCH D LFHM

D.5 Förorenade områden 10 kap MB

D.5.1 Besluta i llsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada. FCH MHI D

D.5.2 Besluta i llsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. FCH MHI D
3 kap 31 § 2-3 MTF,
10 kap 14 § MB 18-
21 §§ FAM



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.5.3 Besluta i llsynsärende om ansvar för e erbehandlingsansvarig a utreda
förorening/förorenade områden.

MHI FCH D 10 kap MB

D.5.4 Besluta i llsynsärende om ansvar för e erbehandlingsansvarig a
u öra och bekosta e erbehandling.

MHI FCH D 10 kap MB

D.5.5
Besluta i llsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB.

MHI FCH D

D.5.6
Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad riska för spridning eller
exponering av föroreningarna.

MHI FCH D 28 § FMH

D.6 Va enverksamhet 11 kap MB

D.6.1
Y rande ll länsstyrelsen i ärende om anmälan av va enverksamhet eller

ll länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om llstånd för mark-
avva ning.

MHI FCH D

11 kap 9 a-b och 13
§§ MB

21 § FVV

D.7 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB

D.7.1 Besluta/avge y rande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB MHI FCH D 12 kap 6 § MB



D.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB

D.8.1
Besluta/avge y rande i ärende om dispens från förbud a sprida kemiska
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark.

MHI FCH D
14 kap 9 § tredje

stycket MB



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.8.2

Besluta i ärende om llstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel
inom e va enskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar

ll förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har llträde
ll, inom idro s- och fri dsanläggningar, vid planerings- och anläggnings-

arbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga
ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

MHI FCH D NFS 2015:2

D.8.3

Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på

vägområden, för a förhindra spridning av invasiva främmande arter som

omfa as av föreskri er som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar

och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fri med

undantag för åkermark.

MHI FCH D

2 kap 41§

förordning om

bekämpningsmedel

2014:425

D.8.4 Besluta i ärende om undantag från informa onsplikten för den som avser a
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fri .

MHI FCH D NFS 2015:3

D.8.5 Besluta i llsynsärende om skydd mot va enförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.

MHI FCH D NFS 2017:5

D.8.6 Besluta i anmälnings- och llsynsärende om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

MHI FCH D

Förordningen

(2016:1128) om

fluorerade växthusgaser

och Förordningen

(2016:1129) om

ozonnedbrytande ämnen

D.8.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för a avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar

MHI FCH D 18 § förordningen



(2007:19) om PCB

D.8.8 Besluta i llsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera. MHI FCH D



Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.8.9
Besluta i ärende om llsyn över kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för llsynen.

MHI FCH D

2 kap 19 § 5-9
2 kap 31 § 5-6

2 kap 32-34 §§ MTF

Förordning

(2013:413) om

kosme ska

produkter och

Förordning

(2012:503) om

tatueringsfärger

D.8.10
Avge y rande ll Kemikalieinspek onen och länsstyrelsen avseende ärende
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med ll-
hörande förordningar och föreskri er.

MHI FCH D

D.9 Avfall och producentansvar 15 kap MB

D.9.1 Besluta i ärende om dispens/ llstånd a själv kompostera eller på annat sä
återvinna eller bortskaffa avfall.

MHI FCH D

15 kap 18 § tredje
och

ärde stycket MB

D.9.2 Besluta i ärende om dispens/ llstånd för kompostering i grupp- och
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

MHI FCH D

D.9.3 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall.

MHI FCH D 45 § AF



D.9.4 Besluta om llstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskri er om
avfallshanteringen.

MHI FCH D
Lokala renhållnings-

föreskri er

D.9.5
Besluta i llsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med llhörande förordningar och
föreskri er.

MHI FCH D

D.10 Tillsyn, llräden med mera 26 och 28 kap MB

D.9.6 Avge y rande ll länsstyrelsen i ärende om llstånd ll transport av avfall
eller farligt avfall.

MHI FCH D 26 § AF

D.10.1 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden
ansvarar för.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 9 § MB

D.10.2 Besluta a ålägga digare ägare eller ny janderä shavare a lämna
uppgi om ny ägares eller ny janderä shavares namn och adress.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 13 § MB

D.10.3
Besluta a sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. ll inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 15 § MB

D.10.4
Beslut a begära a den som bedriver verksamhet som kan befaras
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska
lämna förslag ll kontrollprogram eller förbä rande åtgärder.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D
26 kap 19 §

tredje MB



D.10.5 Besluta a förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd a
lämna de uppgi er och handlingar som behövs för llsynen.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 21 § MB

D.10.6

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

llsynen.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 22 § MB

D.10.7
Besluta a föreskriva a undersökning av verksamhet och dess verksamhet
i stället ska u öras av någon annan och utse någon a göra sådan under-
sökning.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 22 § första
stycket MB

D.10.8 Besluta om a förena beslut om undersökning med förbud a överlåta
berörd fas ghet eller egendom ll dess undersökningen är slu örd.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 22 § tredje
stycket MB

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

D.10.9 Bestämma a beslut i llsynsärende ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

MHI samt BHL i

strandskydds-

ärenden

FCH D 26 kap 26 § MB

D.11 Miljösank onsavgi er 30 kap MB

D.11.1 Besluta om miljösank onsavgi . FCH D 30 kap MB



14. Ärenden enligt livsmedelslagen

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

D.12 Övrigt - Avgi er

D.12.1 Besluta a sä a ned eller e erskänka avgi enligt av kommunfullmäk ge
fastställd taxa.

FCH D

D.12.2
Besluta om a påföra avgi för prövning och llsyn inom nämndens
ansvarsområde enligt av kommunfullmäk ge fastställd taxa.

MHI FCH D

D.12.3 Bestämma a beslut om avgi ska gälla omedelbart även om det överklagas. MHI FCH D

E Livsmedelsområdet med mera

E.1 Livsmedelslagen (2006:804)



E.1.1

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

MHI FCH D 22 § LL

E.1.2
Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till
50 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende FCH D

23 § LL

Viteslagen

(1985:206)

E.1.3
Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst
20 000 kr per överträdelse eller om 20 000 kr per månad om föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

FCH D

23 § LL

4§ Viteslagen

(1985:206)

Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för
nämnden

E.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning. MHI FCH D 23 § LF

E.1.5

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

MHI FCH D

24 § första och

andra styckena LL,

34 § LF



E.1.6
Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL

MHI FCH D
24 § tredje stycket

LL, 34 § LF

E.1.7
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sådan begäran föreligger

MHI FCH D 27 § LL

E.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI FCH D 33 § LL

E.1.9

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

FCH D 26 § LL

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner

E.1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art
138 2 c

E.1.11

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

FCH D
(EU) 2017/625 Art

138 2 d

E.1.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens MHI FCH D (EU) 2017/625 Art
138 2 e



E.1.13
Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i
tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för

FCH D
(EU) 2017/625 Art

138 2 g

E.1.14
Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under
en lämplig tidsperiod

MHI FCH D
(EU) 2017/625 Art

138 2 h

E.1.15
Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet
och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller
använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod,

FCH D
(EU) 2017/625 Art

138 2 i

E.1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde FCH D 30 c LL och 39 a –
39 g LF

E.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)

E.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsä med livsmedelsverksamhet
a genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl.

MHI FCH D 8 § LF

E.3
Förordningen (2006:1166) om avgi er för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter (FAOKL)

E.3.1
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt
om årlig kontrollavgift MHI FCH D

3-6 §§ FAOKL
Kommunens taxa



E.3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften FCH D 10 § FAOKL
Kommunens taxa

E.3.3 Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som
är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

MHI FCH D
11 § FAOKL

E.3.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.

MHI FCH D
11 a § FAOKL

E.3.5 Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar som
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.

FCH D
12 a § 1 st FAOKL

E.3.6
Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är så lågt
att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för
uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

FCH D
12 a § 2 st FAOKL

E.3.7 Besluta om avgift för registrering. MHI FCH D 13-14 §§ FAOKL

E.4 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som
importeras från ett tredjeland

E.4.1 Besluta om avgift för importkontroll MHI FCH D 12 § Förordning
2006:812

E.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)



E.5.1

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

MHI FCH D
23 § LFAB 12 §
FFAB

E.5.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr
för respektive adressat i varje enskilt ärende

FCH D
24 § LFAB
Viteslagen

E.5.3
Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst
20 000 kr per överträdelse eller med 20 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

FCH D
24 § LFAB
Viteslagen

E.5.4
Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger
– att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas
understiga 50 000 kronor

FCH 25 § LFAB

E.5.5
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger

MHI FCH 27 § LFAB

E.5.6

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

FCH 30 a – 30 e §§ LFAB

E.5.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI FCH 33 § LFAB

E.6 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter



E.6.1
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om
årlig kontrollavgift

MHI FCH D
3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

E.6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. FCH D
11 § FAOKF
Kommunens taxa

E.6.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter
klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

MHI FCH D 12 § 1 st FAOKF

E.6.4
Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
påvisats.

MHI FCH D
(EU) 2017/625 art

79.2 c
12 § 2 st FAOKF

E.6.5

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

FCH D
13 a § FAOKF

E.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

E.7.1
Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

MHI FCH D
12 § SLVFS

2001:30, omtryck
LIVSFS 2017:2



15. Ärende enligt tobakslagen

E.8 Vissa övriga ärenden

E.8.1 Avge y rande ll länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra
åtgärder i bostäder.

MHI FCH D

E.8.2
Avge y rande ll länsstyrelse i ärende om llstånd för a inrä a hem för vård
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning.

MHI FCH D

E.8.3 Avge y rande ll polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster,
offentliga llställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter.

FCH D

E.8.4 Avge y rande ll polismyndighet i ärende om llstånd ll hotell- och
pensionatsrörelse.

MHI FCH D

E.8.5 Avge y rande ll Vård- och omsorgsnämnden enligt Alkohollagen. MHI FCH D
8 kap 15,17 §§

alkohollag

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

F Tobakslag



16. Ärende enligt smittskyddslagen

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

F.1 Besluta om föreläggande och förbud enligt tobakslagen. MHI FCH D 7 kap 9§ tobakslagen

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

G Smi skyddslagen

G.1 Besluta om erforderliga smi skyddsåtgärder enligt smi skyddslagen med
llhörande förordningar och föreskri er.

FCH e er

samråd med

MSNO

D 1 kap 10 § SL

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

H Lokala ordningsföreskri er samt lokala föreskri er för a skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun



18. Ärenden enligt strålskyddslagen

H.1
Besluta i llsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskri er för
Oxelösunds kommun.

MHI FCH D

H.2 Besluta i llsynsärende som avser LFHM. MHI FCH D

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

I Strålskyddslagen

I.1 Besluta a begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan llsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för.

MHI FCH D
31 § SSL

16 § SSF

I.2 Besluta a begära hjälp av polisen för llträde och u örande av under-
sökningar och andra åtgärder.

MHI FCH D 31 § SSL

I.3
Besluta a meddela de förelägganden och förbud som behövs för a lag,
föreskri och villkor skall e erlevas samt besluta om a vidtagna åtgärder
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad.

MHI FCH D 32 § SSL

I.4 Besluta a omhänderta eller försegla solarielampor. MHI FCH D 33 § SSL



I.5

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde

a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts
ll allmänhet

b. i övrigt

MHI FCH D

32 § SSL

16 § SSF

8 och 13 § SSMFS

2012:5



19. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning

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

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

J Lag om gaturenhållning och skyltning

J.1 Besluta i ärende om llstånd ll skyltning varigenom allmänheten avvisas från
visst område av betydelse för frilu slivet.

MHI FCH D 5 § LGS

J.2
Beslut om föreläggande eller i förbud i llsynsärende angående skyltning
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning.

MHI FCH D 12 § LGS

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

K Lag om skydd mot interna onellt hot mot människors hälsa

K.1 Besluta om åtgärder ll skydd för människors hälsa i fråga om transport-
medel, bagage och annat gods samt djur.

FCH D 4 § LSI

K.2 Låta undersöka fartyg i hamn. MHI FCH D 23 § LSI



21. Ärenden enligt trafikförordningen med flera

K.3
Vidta de åtgärder som behövs för a i hamnen utrota insekter, rå or och
andra djur som vanligen är bärare av smi ämnen som utgör en hälsorisk
för människor och för a skydda hamnens anläggningar mot sådana djur.

FCH D 22, 23 §§ LSI

K.4 U ärdande av intyg. MHI FCH D 24 § LSI

K.5 Besluta a de vidta åtgärder mot fartyg som krävs för a skydda människors
hälsa.

MHI FCH D 17 § LSI

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersä are D / V Lagrum och/eller
kommentar

L Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera

L.1 Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark
och allmän plats.

PGP GCH/FCH D 10 kap 1 § TrF

L.2 Beslut om lokala trafikföreskri er.
PGP GCH/FCH

D 10 kap 3 § TrF

L.3 Beslut om undantag från lokala trafikföreskri er.
PGP GCH/FCH

D 13 kap 3 § TrF

L.4 Beslut om särskilt parkerings llstånd. PGP GCH/FCH D 13 kap 8 § TrF



L.5 Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd
samt körning på gågata och liknande.

PGP GCH/FCH
D 13 kap 3 § TrF

L.6 Besluta om fly ning av fordon.

PGP GCH/FCH

D

LFF (1982:129)

FFF förordning

(1982:198)

L.7 Besluta om förordnande av parkeringsvakter.
PGP GCH/FCH

D Lkp (1987:24) § 6

L.8 Y rande rörande llstånd a ny ja offentlig platsmark.
PGP GCH/FCH

D 3 kap 2 § OL

L.9
Godkännande av trafikanordningsplan som innefa ar ansvar för
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt a relevanta lagar och
förordningar följs.

PGP GCH/FCH

D Regler för TA-plan

L.10 Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark
PGP GCH/FCH

D
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Datum Dnr
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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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt
nya riktlinjer för miljöstipendium

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds
kommun, daterat 2000-06-14

Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för miljöstipendium

2. Sammanfattning
Då tidigare riktlinje för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltig från 2000-06-14, blivit
inaktuell så behöver den uppdateras.

Förslag till uppdatering är gjord så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för stipendier som
möjligt, samt att § för utdelning justerats då stipendiet delats ut på Oxelösundsgalan både
2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium

Förslag till riktlinjer för miljöstipendium

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
KF (FÅ)
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Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Riktlinje Kommunfulmäktige 2000-06-14 2019-12-???

Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Castor MSN.2019.33

Dokumentinformation

Ersätter antagna Regler för utdelning av miljöstipendium

Riktlinjer för
miljöstipendium



Riktlinjer för miljöstipendium 2 (2)

Datum

2019-11-11

Riktlinjer för miljöstipendium

§ 1
Stipendiet har instiftats för att uppmärksamma berömvärda insatser på
miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.

§ 2
Stipendiet kan utdelas till enskilda, föreningar, organisationer, grupper eller
institutioner utanför och i den kommunala organisationen, dock ej för insatser
som är ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten.

§ 3
Stipendiat ska vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till
kommunen.

§ 4
Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

§ 5
Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anvisas för ändamålet.

§ 6
Stipendiat utses av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall årligen utlysa stipendiet ledigt till
ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september.

Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 november.

Ansökan om miljöstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan
förslagsställare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamöter har också rätt
att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid.

§ 7
Miljöstipendiet utdelas i samband med festliga sammanhang där kommunens
övriga stipendier delas ut, t.ex. Oxelösundsgalan eller i samband med
kommunens utdelning av förtjänsttecken.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Utdragsbestyrkande

(10) Dnr MSN.2019.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Anna Ginell Beslut om avskrivning
Beslut om avvisning
Beslut om förlängning av handläggningstid
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Rivningslov med startbesked
Startbesked
Slutbesked

December

Sofie Eklöf Beslut om avvisning
Beslut om förlängning av handläggningstid
Startbesked
Slutbesked

December

Nanny Rudengren Beslut om avskrivning
Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

December

Camila Norrgård
Sundberg

Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän
handling

December

Anneli Alfredsson Yttrande vattenverksamhet för muddring
Strandskyddsdispens

December

Emilia Torstensson Beslut om avgift för extra offentlig kontroll
Beslut att registrera livsmedelsanläggning
Föreläggande att inte sälja osäkra livsmedel
Saneringsintyg fartyg

December

Indira Pasic Avgift för miljötillsyn
Beslut att utreda bullernivå
Föreläggande att redovisa egenkontrollprogram
Föreläggande anmälan om avhjälpande åtgärd

December



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Utdragsbestyrkande

Mattias Ryman Miljötillsyn
Omhändertagande av matavfall
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

December

Johan Rubin Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

December
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Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 
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Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Farligt gods-transporter  2019-06-10 § 51 Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom 
kommunen 

Muntlig information varje kvartal 

B 

 
MI 

Q2 2020 
 
 
Sept, Dec, Mars 

      

 

 

 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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