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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:1 GA1, Ansökan om bygglov för rivning och
nybyggnation av brygga

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

Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 2 §§ PBL.

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL

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

Byggherrens kontrollplan fastställs. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29
§ PBL.

Kontrollansvarig krävs inte.

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. 

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.

Avgift
Avgiften för beslutet är 0 kr efter överenskommelse mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och sökande.

Villkor
Tidigare brygga ska vara riven senast innan slutbesked ska utfärdas.

Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas.
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2. Sammanfattning
Ansökan avser uppförande av småbåtshamn. Småbåtshamnen är totalt 34,75 meter lång
och 2,15 meter bred. Den har 14 båtplatser som är 2,85 meter breda.

För fastigheten gäller detaljplan 0481-P13/5.

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:
- byggnaden är delvis placerad på vattenområde som inte får överbebyggas

Strandskyddet är upphävt i och med antagandet av detaljplan som vann laga kraft 2013-08-
05.

Skäl till beslut
Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser delvis placering på
vattenområde som inte får överbyggas. Avvikelsen/avvikelserna bedöms sammantaget
som en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b 1 PBL.

Anläggingen ska ha över 12 båtplatser och anses därför vara en småbåtshamn som anges
i 6 kap 1 §, Inga omfattande markarbeten eller andra anordningar förutom spång planeras
vid strandlinjen. Det finns idag en gemensamhetsbrygga för en annan förening.
Detaljplanens syfte är att placera en gemensamhetsbrygga på platsen.
Omgivningspåverkan är hanterad i detaljplansprocessen precis som allmänhetens
intressen och påverkan.

Bryggan är totalt ca 84,7 kvadratmeter stor, av den placeras 6,7 kvadratmeter inom öppet
vattenområde. En avvikelse på ca 8 %. Om man räknar med båtplatserna i uträkningen är
delen som placeras över öppet vattenområde 14 %.
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Åtgärden bedöms uppfylla syftet med planen. Detaljplanen tog bort kvadratmeter kravet
som föregående detaljplan hade. Planens syfte var att möjliggöra en småbåtshamn inom
det WB-område som ligger inom fastigheten Stjärnholm 5:1. Och att alla fastigheter ska ha
var sin bryggplats.

En synpunkt som inkommit vid grannehörandet är att en så stor brygga ändras karaktären
av småskalighet av brygganläggningar inom Stjärnholmsområdet.

En annan synpunkt var att spången var medvetet lång för att göra att reducera
procentandelen som överbyggas vattenområdet som inte får överbyggas. Den är inte
ovanligt lång om man ser till bryggan bredvid. Den ser inte orimligt lång ut. Bedömningen är
att den inte är förlängd för vilseleda.

Att vattendjupet inte tillåter 13 platser är också en synpunkt som kom in. Vi har fått in en
djupskiss över bryggan och ser inga skäl till att alla platserna inte kan användas. Men det
är upp till byggherren att undersöka och projektera det.

Yttranden
Berörda sakägare har genom annons i Södermanlands Nyheter och publicering på
kommunens hemsida beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. En person har kommit in
med synpunkter. Enligt 9 kap 25 § 25 § och 5 kap. 35 § första stycket 2 PBL:

Förslaget har remitterats till markägare vilka framhåller att de godkänner uppförandet av
bryggan.

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.

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.

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

Beslutsunderlag
Planskiss för brygga på Stjärnholm 5:1 GA1;
Djupskiss för brygga på Stjärnholm 5:1 GA1;
Situationsplan brygga Stjärnholm 5:1 GA1
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Berörda grannar (för kännedom)
Granne (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX Tillsyn då installation av eldstad samt rökkanal
utförts innan startbesked beviljats

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ plan-
och bygglagen (2010:900) påföra XXX personnummer XXX två
byggsanktionsavgifter på sammanlagt 3 547 kronor.

1. Byggsanktionsavgift (eldstad) på 2 365 kr enligt 9 kap. 13 § 1st 2p och 9 kap. 3a § PBL.

2. Byggsanktionsavgift (rökkanal) på 1 182 kr enligt 9 kap. 13 § 2st 1p och 9 kap. 3a § PBL.

Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.

2. Sammanfattning
Sökande har installerat ny eldstad samt rökkanal innan startbesked för ändringen beviljats.
Den olovliga åtgärden uppdagades när sökande inkom med ett besiktningsprotokoll från
skorstensfejarteknikern och en verifierad kontrollplan under kompletteringsperioden.
Tillsynsärende skapades på initiativ av ansvarig bygglovshandläggare då Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. 2020-02-25 beviljades startbesked med
information till sökande att ett tillsynsärende skapats.

3. Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5 § PBL sak tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för beslut om
påföljd enligt 11 kap. PBL så snart det finns anledning att anta att någon inte följt plan- och
bygglagens bestämmelser.

Tillsynsmyndigheten ska enligt 11 kap. 51 § PBL byggsanktionsavgift om någon bryter mot
en bestämmelse i 8–10 kap. PBL.

Trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL har åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 1st 4p
PBF påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, 11 kap. 52 § PBL.

Byggsanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en eldstad innan startbesked
meddelats är 0,1 prisbasbelopp enligt 9 kap. 13 § 1st 2p PBF. Sanktionsavgiften halveras i
enlighet med 9 kap. 3a § 2p PBF då skyldigheten att anmäla åtgärden har fullgjorts.
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Byggsanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en eldstad innan startbesked
meddelats är 0,05 prisbasbelopp enligt 9 kap. 13 § 2st 1p PBF. Sanktionsavgiften halveras
i enlighet med 9 kap. 3a § 2p PBF då skyldigheten att anmäla åtgärden har fullgjorts.

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Trots att sökande varit okunnig om sin skyldighet att
göra en anmälan samt att åtgärden inte fick påbörjas innan startbesked utfärdats ska alltså
byggsanktionsavgift tas ut.

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av överträdelsen.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

4. Ärendet
En anmälan, BYGG.2020.29, om installation av eldstad samt rökkanal lämnades in till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2020-01-30.

Ärendet var inte komplett och föreläggande om komplettering utfärdades den 2020-02-04.
Sökande inkommer med kompletteringar 2020-02-05 – 2020-02-18 och
bygglovshandläggaren anser att ärendet är komplett 2020-02-18.

Under kompletteringsperioden inkommer sökande även med en verifierad kontrollplan, ett
besiktningsprotokoll av skorstenfejartekniker och foton på redan utförd åtgärd. Med
anledning av det skapades ett tillsynsärende av Miljö- och samhällsförvaltningen den 2020-
02-18.

Besiktningsprotokollet av skorstensfejarteknikern är daterad den 2020-02-03 och
kontrollpunkterna i den verifierade kontrollplanen är signerade 2020-02-09 respektive 2020-
02-11. Fotona inlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-18 och
förställer den nya skorstenen med säkerhetsutrustning.

Startbesked meddelades till sökande 2020-02-25 med information om att ett tillsynsärden,
BYGG.2020.66, har skapats. Byggherren inkom med anmälan om påbörjande, utan datum
för påbörjande, 2020-02-25.

Slutbesked meddelades 2020-03-13, även det med information om ett pågående
tillsynsärende samt att slutbeskedet inte hindrar nämnden från att ingripa enligt 11 kap.
PBL.

Sökande har beretts möjlighet att yttra sig.

2020-04-15 inkom sökanden med sitt yttrande. Där anförde sökande att XXX tycker det är
fel att XXX eventuellt kommer bli straffad med en byggsanktionsavgift när XXX så fortXXX
blev informerad om kraven uppfyllde dem samt att byggsanktionsavgiften blir ungefär tre
gånger så hög som taxan för installationen var. XXX anför även att det tidigare fanns en
kamin och skorsten på samma plats och att XXX därmed inte gjort några större
förändringar. XXX hävdar att XXX varit okunnig men att XXX nu fullgjort alla krav.

Beslutsunderlag
Sanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en eldstad

Sanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation
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Besiktningsprotokoll sotning för XXX
Verifierad kontrollplan för XXX
Yttrande från sökande om sanktionsavgift för XXX

Förkortningar
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)
Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Byggherren

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Södermanlands län men skickas till Oxelösunds kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in
till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om antagande

Detaljplan Jogersö Oxelösunds kommun, Södermanlands län

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

1. Godkänna detaljplanen med tillhörande planhandlingar.

2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

2. Sammanfattning
Jogersö sommarstugeområde har gradvist växt fram sedan år 1939 då bron ut till ön stod
klar. Enkla grusvägar ersatte häststigarna och ur ökande bilism grundades den vägföre-
ning som sedan 50-talet sköter områdets vägar och natur. Sent 80-tal bedömdes de nu
över 100 enskilda avloppen behöva ersättas med kommunalt VA. En detaljplan gjordes
för ledningar, kurvrätning av vägar men inte minst för att reglera fastigheternas byggrätt.
Detaljplanen från 1991 medgav även enstaka möjligheter till avstyckningar, vilka kom att
blockeras genom styckningar i strid mot planen. Inriktningen att fastigheter över 7000 m2

får styckas, ledde 2009 till en planändring av ett par stora fastigheter på öns sydvästsida.

Ett 10-tal önskemål om detaljplaneändringar har sedan dess inkommit till kommunen i form
av ”frimärksplaner” - en fastighet åt gången. Mängden historiska avsteg från plan och allt
fler permanentboende har gjort att frågan om styckning av fastigheter och en utveckling av
byggrätten (120+50 m2) bedömts behöva ske i ett samlat grepp om hela området. Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-10-18 förvaltningen planbesked för att ta fram en ny
detaljplan för området Östra och södra Jogersö. Samråd sommaren 2018 och granskning i
november 2019 resulterade i drygt 70 yttranden till kommunen. Alla krav på utredningar har
inte bemötts. Kommunen kan behöva redogöra för hur och när som Jogersövägen höjs för
att få igenom planen. Avstyckningar har vägts mot risk för bl.a. naturolyckor, ökad insyn
förlorade naturvärden och krav på kommunal vägskötsel (om för många nya fastigheter).
Stora men lågt belägna fastigheter har därför nekats avstyckning. Efter att olika byggrätt
och minsta tillåten fastighetsstorlek prövats i de två samråden föreslås nu i korthet följande:

 Större byggrätt för alla från dagens 120+50 m2 till max 15 % av arean (maximalt 260 m2),
varav max 150 m2 huvudbyggnad. 70 m2 av arean för en äldre huvudbyggnad får räknas
som komplement i de 260 m2, med syftet att bevara kulturbärande bebyggelse. Ett krav
införs också att grund för huvudbyggnad inte får anläggas på lägre höjd än +2,2 m.

 36 nya möjliga fastigheter genom att 31 fastigheter (23 %) medges avstyckningar. En
utökning av antalet möjliga fastigheter i området med knappt en femtedel, till 172 st.

 För att bevara en fortsatt grön inramning av bebyggelsen har delar av den privata
kvartersmarken belagts med prickmark, på vilken bygglov krävs även för Attefallhus och
marklov krävs för fällning av större träd.
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3. Ärendet

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom att ge möjlighet
till fler och mindre fastigheter genom avstyckningar. Därtill syftar planen till att öka bered-
skapen inför förväntade klimatförändringar och att bidra till ett bevarande av områdets
kulturvärden och karaktär.

Utmaningar
Planområdet på Jogersö (orange linje) är 111 hektar
stort, omfattar långt över 200 fastighetsägare och
består idag av 136 bostadsfastigheter, varav cirka
35 % har någon skriven på adressen). Att föra dialog
med så många är en utmaning. Ön har en
omväxlande terräng med hus inom planområdet både
högt upp på höjdryggar liksom alldeles nere vid
havsnivå. Landarean varierar mellan 1111-9620 m2,
där den genomsnittliga storleken är cirka 3400
m2.Mycket resurser har lagts på att försöka formulera
principer för avstyckning och formulera
planbestämmelser som hanterar dessa skillnader i
förutsättningar.

Projektet har tagit lång tid och under tiden har också
kraven på detaljplaneringen ökat. Vad som är möjligt
att få igenom i en detaljplan har hårdnat och kraven på
utredning har ökat sedan projektet inleddes i slutet av
2016. Särskilt är det risker för olika naturolyckor; som
ras, skred och översvämningar som fått ökat fokus. Plan och bygglagen och Länsstyrelsen
tillsyns-
direktiv har fått starkare skrivningar på detta område.

Länsstyrelsen och Sveriges Geotekniska Institut (SGI) ställer i bägge sina yttranden krav
på utredning av de geotekniska förutsättningarna inne på områdets befintliga fastigheter.
Någon sådan har inte genomförts för att det är mycket besvärligt att genomföra de borr-
ningar det skulle kräva inne på redan bebyggda fastigheter och naturligtvis för att det är
kraftigt fördyrande för projektet. Planförslaget är framtaget på initiativ från Oxelösunds
kommun och bekostas genom en fastställd planavgift gemensam för alla detaljplaner med
planavgifter i kommunen i samband med bygglov.

Då frågan om geotekniska förutsättningar även ställs i bygglovsprövningen skulle utred-
ningen ge en ekonomisk fördel för de fastighetsägare som omfattats av borrningarna.
Medan de fastigheter som inte det inte borrats på, om det bedömts nödvändigt, kan behöva
bekosta sin egen undersökning i bygglovsprocessen.

Vid ett första möte om detaljplanen med Länsstyrelsen lyftes även krav på kommunalt
huvudmannaskap för allmänplats, områdets vägar och naturområden, om antalet nya
fastigheter blir för många. I ett fall från Nacka kommun, som endast delvis är jämförbart, låg
gränsen för kommunalt övertagande av huvudmannaskapet vid en 20 %-ig utökning av
antalet fastigheter i området. Planförslaget innebär en möjlig utökning av antalet fastigheter
i området med 17 % förutsatt att 7 fastigheter, som är möjliga att fastighetsbilda redan med
den äldre detaljplanen men som aldrig styckats av, räknas som redan befintliga.
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Stigande hav
Även om framtidens
klimat är ovisst, så ger
högvattnet 2020-02-26
oss en fingervisning om
vad som kan komma att
hända med havsnivån.
Havsvattenståndet nådde
som mest +101 cm, med
nivåer på över +50 cm
under en veckas tid.

Prognosen för Oxelösund
(med 95 % sannolikhet)
är att medelvattenståndet
i havet är cirka +65 cm år
2100, alltså ca 55 cm
högre utgångspunkt vid
ett högvatten mot idag.

Högvatten förväntas ske
på samma sätt som nu,
bara det att de utgår ifrån
en högre nivå. År 2100
skulle samma högvatten
nått +156 cm. År 2100
förväntas nivån +167cm
inträffa en gång var 100:e
år, samtidigt som +146
cm inträffar vart 10:e år.

Tillgängligheten till
Jogersö är viktig och det
finns bara en landförbin-
delse, Jogersöbron, vars
väganslutningar på bägge
sidor bron är lågt belägna.
Räddningstjänstens
bedömning är att de
klarar utryckningar med
båt, ifall Jogersövägen
skulle vara tillfälligt
översvämmad, men att
insatstiden då förlängs.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte riskerar leda
till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att en det inte kan uteslutas bero-
ende på hur planen utformas. De skriver att tillfartsvägen Jogersövägen bör framtidssäkras
mot ett högvatten med en statistisk återkomsttid på 200 år. Vad det är för en nivå är inte så
lätt att veta, men en uppgift från 2015 nämner nivån +164 cm, men då i intervallet (148-179
cm) för ön Landsort söder om Nynäshamn. In mot land i Oxelösund handlar det om betyd-
ligt högre nivåer − någonstans i spannet 6-60cm ytterligare, alltså mellan +154 och +239
cm. Kommunen kan behöva visa vilja att i närtid göra denna höjning av/invallning av
Jogersövägen för att Länsstyrelsen inte ska överpröva beslutet att anta detaljplanen.

Hästviken på Jogersö morgonen den 26:e februari 2020. Uppmätt
havsvattenstånd var +90 cm i RH2000 vid tidpunkten vid mätstationen på
ön Vinterklasen i Oxelösunds inlopp. Då det snöat syns det tydligt hur
högt vattnet stått tidigare på morgonen (nivån +101 cm vid Vinterklasen).

Jogersöbron förbinder ön med fastlandet. Körbanans ovansida är +3,1
meter i RH2000. Uppmätt havsvattenstånd var +91 cm i RH2000 vid tidpunkten
vid mätstationen på ön Vinterklasen i Oxelösunds inlopp. Då det snöat syns det
tydligt hur högt vattnet stått tidigare på morgonen (nivån +101 cm).
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Planbestämmelser
Fastighetsstorlek
Detaljplanen delar in kvartersmarken i olika områden med en angiven minsta fastighets-
storlek och en siffra som förtydligar antalet delar den får styckas i. För över 100 av fastig-
heterna tillåts ingen delning. Fastigheter tillåts styckas i ned till 1300 m2 stora fastigheter.
Fastigheter större än 8000m2 tillåts styckas i 2 delar. Flera mindre styckningar tillåts när-
mast Jogersöbron (norr om Ekbackevägen) som har större närhet till buss och annan
service. Stora fastighetsstorlekar bidrar till att säkra att det efter en förtätning fortsatt finns
kapacitet (mark och vegetation) att fördröja dagvattnet lokalt. Dagvattenledningar saknas
nästan helt på Jogersö.

Byggrätt
På fastigheten får det byggas huvudbyggnad med högsta byggnadsarea (BYA) 150 m2, med
högst 5 meters nockhöjd och vid suterrängvåning högst 8 meters nockhöjd. Nockhöjden för
komplementbyggnad begränsas till 4 meter. Befintligt fritidshus från innan år 1990 får till 70
m2 BYA inräknas i komplementhusarean och högsta totala byggrätt är högst 260 m2, dock
aldrig mer än 15 % av fastighetens landarea. Begränsningen av byggrätten till 15 % av
landarean påverkar de fastigheter som är eller tillåts bli mindre än drygt 1700 m2 stora.

Byggnaderna ska vara friliggande och max 30% av fastigheternas landarea får hårdgöras, i
ett försök att anpassa bebyggelsen till en framtid med snabba variationer av havsytans nivå
och plötsliga stora regn. Bestämmelse finns nu även med om att byggnader ska uppföras
med träfasad.

Utformningskrav
En bestämmelse reglerar nivån för lägsta grundläggningsnivå (lägsta del av byggnad) till
+2,2 meter i RH2000. Byggnadsgrunden ska också klara havsnivåhöjningar upp till +2,2
meter över nollplanet (medelvattenytans nivå var +0,1 meter 2019) utan att ta skada. Detta
kan göra det svårt att återuppbygga ett hus på det allra lägst belägna fastigheterna utan
större höjningar av markens nivå. För större ändring av markens höjd än +/- 0,5 meter
krävs marklov.

Klimatet i framtiden är osäkert och därmed vilka havsnivåer som planområdet kommer att
utsättas för. I Boverkets tillsynsvägledning till Länsstyrelserna från år 2018 konstateras att
”så som Plan och bygglagen (PBL) är skriven, och utifrån förarbetena till lagen, är det idag
svårt, kanske omöjligt, att reglera och ha planbestämmelser som medger ett adaptivt för-
hållningssätt”. Förslaget är ändå att pröva en formulering av bestämmelsen om lägsta
grundläggningsnivå som innebär att kommunfullmäktige ges möjlighet att besluta om
höjningar av lägsta nivån för hela kommunen. En höjd nivå ska då tillämpas även för detalj-
planen på Jogersö. På så skapar sig kommunen möjligheten att anpassa bygglovgivningen
till den bästa tillgängliga kunskapen och till det framtida klimatets faktiska konsekvenser. En
sådan bestämmelse bör, om den håller, bli standard i alla framtida kustnära detaljplaner
och bidrar till att minska risken för planändringar med syfte att fortsatt kunna ge bygglov.
Bestämmelsen bedöms rymmas inom detaljplanens syfte att förbereda området inför ett
förändrat klimat, så det ligger ingen risk i att försöka.

Grönsamband
System för omhändertagande av dagvatten saknas nära nog helt på Jogersö, vilket gör att
de befintliga träden och buskarna inom planområdet är viktiga att bevara. Att säkerställa en
sammanhängande grönska är också av värde för öns djurliv – bestämmelsen är formulerad
så att tillfart och nödvändiga ledningar tillåts genom dessa områden (n3-områden). Inom
dessa områden gäller även utökad lovplikt för komplementbyggnader större än friggebod
(15 m2). ”Attefallshus” inom dessa områden är bygglovspliktiga. för att kunna säkerställa att
grönskan i n3-områdena bevaras. Enskilda skyddsvärda lövträd, främst ek, ges skydd
genom att det krävs särskilda skäl för marklov för fällning.
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Kulturhistoriskt värde och rivningsförbud
En komplementbyggnad inom planområdet beläggs med rivningsförbud (r) och
bestämmelse om att byggnadens kulturvärden ska bevaras (q). Byggnaden hör till den
äldsta bebyggelsen inom området och är en av byggnaderna som lyfts fram i kommunens
kulturmiljöinventering. r- och q-bestämmelser ger rätt till ekonomisk ersättning.

Strandskydd
Strandskyddet gäller vid en ny detaljplan som utgångspunkt 100 meter in mot land och lika
mycket ut i vattnet i planområdet och behöver därför upphävas. Förslaget innebär att
strandskyddet upphävs inom allmän plats för gator, infarter och parkering (a1) samt för
kvartersmark för tekniska anläggningar (transformatorstation och avloppspumpar) och inom
kvartersmark, med undantag för 3 fastigheter där strandskyddet föreslås bli kvar inom delar
av fastigheten (a2). Dessa delar syns genom avskiljning med administrativ gräns
(− + − + − + − + −).

Huvudmannaskap
I huvudsak föreslås huvudmannaskapet vara fortsatt enskilt inom planområdet. Det är alltså
upp till fastighetsägarna att ansvara för driften av naturmark och gator. Planförslaget
innehåller också en kort bit gatumark, en infart till bostadsfastighet, vid Hästviken där
kommunen är markägare men som föreslås få enskilt huvudmannaskap. Detta då marken
ger nyttor endast för ett fåtal fastigheter som alla är medlemmar i vägsamfällighets-
föreningen i planområdet.

Övrigt

 Den låga vägstandarden gör att vägföreningen tar ut en vägslitageavgift för tunga
transporter inom området. Den gör också att det inte finns plats att för att skilja av
gående och cyklande från biltrafiken inom området. Som gående finns det få
genvägar i området, med ett viktigt undantag – en trappa som förbinder Hästviks-
vägen med Nötuddsvägen och Trappviken. Blir det allt för många nya fastigheter
argumenterar Länsstyrelsen för att kommunen ska gå in och ta över vägnätet. Att få
till kommunal standard på vägarna inom planområdet är något som de boende
motsätter sig och som också vore mycket kostsamt för kommunen att genomföra,
då det bland annat innebär behov av inlösen av mark.

 Förslaget kan komma att justeras något i hanteringen av Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden som har sammanträde 25/5.

 Med BYA avses byggnadsarea, alltså byggnadens yta på marken + överhängande
tak om mer än 0,5m.

Avförda förslag
 I samrådet föreslogs ett par möjligheter till nya gångpassager i kanten av privata

fastigheter med syftet att skapa genare gångvägar på Jogersö. Passager har utgått
ur planförslaget efter synpunkter.

 Möjligheten att bygga en vall i Hästviken av avförts efter synpunkter från berörda
fastighetsägare. En vall är också förenad med ett stort utredningsbehov.

 Byggrätt med max 170 m2 BYA för huvudbyggnad för fastigheter större 3000 m2

prövades i samrådet.
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Åsikter
Synpunkterna har varit många, främst kring:

 Avstyckning - motstånd mot nekad delning, men även ointresse att stycka.
All fastighetsbildning sker på initiativ av fastighetsägare.

 Att oklarheter funnits om de får stycka av sina fastigheter. Möjlighet till avstyckning
har nu förtydligats i plankartan.

 Områden med prickmark för bevarande av naturvärden har i vissa fall ifrågasatts.
En del har önskat och, i den mån det bedömts lämpligt, fått alternativ utsträckning
av områden med prickmark på sin fastighet.

4. Medborgarperspektivet
Fler boende på Jogersö innebär att fler rör sig och håller uppsikt i området vilket kan
påverka den upplevda tryggheten i området positivt. Slitaget på vägarna ökar men det
blir fler som kan dela på kostnaderna. Kommunen byggde på 90-talet ut vatten & avlopp
med kapacitet över för ytterligare bostäder, vilket innebär ett bättre nyttjande av offentliga
medel och redan gjorda investeringar. Med den generationsväxling som skett i plan-
området ses dessa bekvämligheter närmast som en självklarhet, dessa ökar dock också
efterfrågan på en större byggrätt. Att möjliggöra för fler kustnära bostäder bidrar positivt
till bilden av Oxelösund och kan locka fler att bosätta sig i kommunen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (denna handling) 2020-05-13

 Plankarta 2020-05-13

 Planbeskrivning 2020-05-13

 Granskningsutlåtande 2020-05-13

 Dagvattenutredning 2019-05-02

 Naturinventering daterad 2019-05-20

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Handläggare

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd
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Granskningsutlåtande
tillhörande detaljplan för Östra och Södra Jogersö i

Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Utsikt över Trappviken från öster.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund
Fastighetsägare på Jogersö har över åren inkommit med ett flertal förfrågningar om  
att få stycka av sina fastigheter, något som inte längre är möjligt då några fler avstyck- 
ningar inte medges enligt den nu gällande detaljplanen. Från kommunens sida har man  
velat ta ett samlat grepp om Jogersö istället för att göra ett flertal ”frimärksplaner”. På  
initiativ från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte förvaltningen om plan- 
besked för en ny detaljplan på Östra och Södra Jogersö något som Miljö- och samhälls- 
byggnadsnämnden gav den 18:e oktober 2016. Den 22:a oktober 2019 beslutade 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om granskning av det framskrivna förslaget till 
ny detaljplan.  

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom att ge möjlighet  
till fler och mindre fastigheter genom avstyckningar. Därtill syftar planen till att öka bered-
skapen inför förväntade klimatförändringar och att bidra till ett bevarande av områdets 
kulturvärden och karaktär. 

Granskningsversionen av planförslaget innebar i huvuddrag följande förändringar:
- Utökad byggrätt till 15 % av fastighetens landarea, dock högst totalt 260 m2 byggarea. 
Varav max 150 m2 huvudbyggnad. Möjlighet ges även att bevara befintligt fritidshus 
genom att inräkna 70m2 som komplentbyggnadsarea. 
- 25 ytterligare fastigheter medges styckning. Totalt 36 nya fastigheter kan bildas. 
- Utökade byggrätter, differentierad på om fastigheten är större eller mindre än 3000 m2.
- Lägsta grundläggningsnivå sätts till +2,2 meter i Rikets Höjdsystem (RH2000) vid 
nybyggnad av bostadshus. 

Planförfarandet
Granskning genomfördes 9 november – 4 december 2019. Handlingarna har funnits 
upp satta på kommunens bibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på 
kommunens hemsida från den 11 november. Underrättelse om granskning har även 
sänts till berörda fastighetsägare och myndigheter och annonserats i den lokala 
dagstidningen Söderman lands Nyheter lördag den 9 november 2019. Ett brev som 
skickats till en fastighetsägare i utlandet återkom till kommunen efter avslutad samråd 
utan att ha kunnat leverats till adressaten.  
 
Ett granskningsutlåtande redovisar inkomna synpunkter och förslag under samrådet 
från allmänhet, myndigheter och övriga. Oxelösunds kommun har genomläsning av 
de inkomna synpunkterna motiverat sitt ställningstagande inför fortsatt planprocess.
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INKOMNA SYNPUNKTER 
Under granskningen har totalt 28 yttranden inkommit, varav 23 är från fastighetsägare, där  
1 är från en privatperson utanför planområdesgränsen och 4 stycken är från myndigheter 
och 1 från en samfällighet. Fördelningen inom planområdet är sådan att 1 fjärdedel (26 %)  
av yttrandena kommer från det östra delområdet och 3 fjärdedelar (74 %) kommer 
från det södra delområdet. Sett till att antalet fastigheter är fördelade 46 % i östra 
delområdet och 54 % i det södra delområdet är det en kraftig övervikt av yttranden från 
det södra delområdet. 
 
I de fall en fastighetsägare lämnat flera yttranden har dessa slagits samman till ett. 
Det datum som finns angivet i samband med yttrandet är det datum då det diarieförts 
hos kommunen.

I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och Samhälls-
byggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess. 
Om långa granskningsyttranden inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en 
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna. 

Utan erinran:

1. Räddningstjänsten (2019-11-21)
”Räddningstjänsten har ingen erinran i rubricerat ärende.” 

Myndigheter och samfälligheter med synpunkter:

2. Lantmäteriet (2019-12-02)
ILLUSTRATION - HÖGSTA ANTAL FASTIGHETER BELÄGNA INOM GRÄNSERNA 
FÖR EN FASTIGHET VID LAGAKRATVINNANDET AV DETALJPLANEN
Plankartan har en siffra inom en kvadrat som enbart är en illustration. Fastighetsindel-
ning kan komma att avvika från denna siffra eftersom det inte är en bindande bestäm-
melse. För Lantmäteriet är [det] bestämmelse om minsta fastighetsstorlek i detalj-
planen som styr.

Om kommunen vill styra i detalj fastighetsbildningen så bör fastighetsindelnings-
bestämmelse tillämpas, som redan påpekats i samrådsskedet.

GRUNDKARTAN

Några fastighetsbeteckningar är lite svårläsliga, t.ex fastigheterna Jogersö 1:64-1:66 
och bör flyttas för att öka läsbarheten för detaljplanen. 

Kommentar
Siffran i kvadrat är en illustration för att förtydliga för fastighetsägarna om styckning 
tillåts på deras fastigheter eller inte, utifrån ett "nuläget" vid antagandet. Kommunen är   
med  veten om att Lantmäteriet går efter plankartans bestämmelse om minsta fastig hets -
storlek vid en faktisk fastighetsreglering. Lagrena i plankartan som hamnat fel åtgärdas.
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3. SGI, Sveriges geotekniska institut (2019-12-04) 

Yttrande över granskningshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har av Oxelösunds kommun erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och 
miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Underlag
1. Planbeskrivning samt plankartor med planbestämmelser. Upprättad av Oxelösunds 
kommun. Planbeskrivning daterad 2018-05-15, red. 2019-10-11. Plankartor daterade 
2018-01-12, rev. 2019-10-11.

2. Samrådsredogörelse, detaljplan för Östra och Södra Jogersö. Upprättad av Oxelö-
sunds kommun, daterad 2019-10-11. 

SGI:s synpunkter
SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet på rubricerad detaljplan. 
Yttrandet är daterat 2018-08-21 med dnr. enligt ovan.

SGI har tagit del av kommunens synpunkter i [2] gällande ras- och skredfrågor. Kommu-
nen har gjort en bedömning av behovet av geotekniska och bergtekniska utredningar 
under detaljplaneskedet. Med hänvisning till SGU:s översiktliga kartunderlag avseende 
ras- och skredrisker anges att det inte bedöms föreligga någon överhängande risk för 
skred i jordlagren samt att bankningsplanen i berget är vågräta och därför ska det inte 
kunna ske några stora bergras i branten.

Bedömningen avseende blockutfall baseras enligt [2] på nytagna fotografier av vad 
kommunen bedömer vara relevanta branter i bägge delområdena. SGI anser att det 
bifogade underlaget [2] inte är tillfyllest för att påvisa att bergsstabiliteten i området är  
tillfredsställande. SGI anser därför fortsatt att en bergteknisk utredning ska utföras över  
de förekommande bergssläntema i anslutning till planområdet av bergteknisk sakkunnig.

SGI har tagit del av SGU:s kartunderlag omfattandes ytjordartskartan, jorddjupskartan 
och skredriskkartan (som baseras på lutningsanalys av markytan inom områden med 
flnkomiga ytjordarter). Baserat på detta underlag gör SGI en annan bedömning än vad 
kommunen i samråd med SGU framför i [2]. Kartunderlaget anger att det finns flertalet 
områden där det finns lera, uppskattat bergfritt djup på 5-10 m samt marklutningar bran-
tare än 1:10. Dessa delområden finns såväl inom södra som östra Jogersö.

Som kompletterande underlag föreslår SGI att berg i dagen samt områden med tunna 
jorddjup inledningsvis karteras och redovisas på en karta för att erhålla underlag med 
högre detaljeringsnivå än vad SGU:s kartunderlag utgör. Om det därefter kvarstår 
delområden med finkornig jord där stabilitetsproblem inte entydigt kan uteslutas anser 
SGI att en kompletterande geoteknisk utredning ska utföras med lägst detaljerad utred-
ningsnivå enligt IEG-.S rapport 4:2010.

Kommunen framför i [2] att det i bygglovsskedet sker en prövning av huruvida det finns 
behov av en geoteknisk undersökning innan bygglov kan ges. SGI vill dock hänvisa till 
Boverkets PBL Kunskapsbanken som anger att utredningar avseende markens lämplig-
het enligt PBL ska vara klarlagda under detaljplaneprocessen och kan inte senareläg-
gas till bygglovs skedet (förtydligande avseende 4 kap l §). SGI anser därför senare-
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läggning av geotekniska och bergtekniska utredningar, vilka avser olycksrisker, saknar 
stöd i PBL.

Kommentar
Kommunen anser det inte som rimligt att den ska gå in och görra borrningar inne på  
befintliga privata fastigheter. Sannolikheten för skred är generellt låg i Södermanland 
och är än mindre vid avsaknad av vattendrag. Blockutfall in i planområdet är mycket 
osannolikt givet den hällmarkstallskog på urberg som finns på kommunens fastighet 
Jogersö 1:122. mellan de två delområdena. Det arbete kommuen lagt ner för att en bedöm-
ning av de geotekniska förutsättningarna i planområdet får konstateras vara relativt 
översiktligt. Kommunen bedömmer det inte som skäligt att utreda frågan vidare.  

Hårdgörande av yta har begränsats till 30 % av landarean eller max 500m²  inom kvarters- 
mark för bostäder inklusive byggnader, liksom att höjning av markens nivå mer än 0,5m 
belagts med marklov. Dessa är två bestämmelser som bidrar till att ytterligare reducera 
sannolikheten för ett olämpligt ökande av marklaster i planområdet.

4. Länsstyrelsen (2019-12-04)
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Statens geotekniska institut, SGI (2019-12-04).

Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om Länsstyrelsen
bedömer att

• riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,
• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
• strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt
• att bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till hälsa eller 
     säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-08-28, framfört synpunkter 
avseende bl.a. miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, strandskydd, översvämnings- 
och geotekniska risker. Länsstyrelsen bedömer att synpunkterna inte har tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen kommer att 
prövas om inte nedanstående synpunkter avseende översvämningsrisk, strandskydd, 
MKN för vatten och geotekniska risker beaktas och tillgodoses. 

Översvämningsrisk
Länsstyrelsen har under samrådet till rubricerad plan lämnat synpunkter (2018-08-28) 
och verkat för att bebyggelse och byggnadsverk som planförslaget medger, inte blir 
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion (5 kap. 14 § p.4 PBL).
Tillfartsvägen till planområdet, Jogersövägen, riskerar att översvämmas till följd av en
stigande havsnivå. Detta är en del av planeringsförutsättningarna. Vägen är en för-
utsättning för planområdets tillgänglighet och att som kommunen föreslagit i gransk-
ningshandlingen justera planområdesgränsen så att vägen inte inkluderas i planområ-
det ändrar inte på detta faktum. Ett flertal kvarter inom planområdet för västra och östra 
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Jogersö ligger lågt och riskerar att översvämmas efterhand som havet förväntas stiga. 
Det gäller både kvartersmark för bostäder samt kvartersmark för tekniska anläggning-
ar. Även föreslagen gatumark riskerar att översvämmas vid ett flertal områden inom 
detaljplanen, både för den östra och den västra delen av Jogersö.

Vidare så delar inte Länsstyrelsen den tolkning av Boverkets tillsynsvägledning som
kommunen gör i planbeskrivningen. Länsstyrelsens tolkning av tillsynsvägledningen 
är att vägar kan tillåtas ha en översvämningsrisk med återkomsttid om 200 år där det 
finns vägar med förbifartsmöjlighet. Varken plankartan eller planbeskrivningen omhän-
dertar ovanstående, förutom att det beskrivs att räddningstjänsten vid översvämning 
ska kunna använda båt till Jogersö. Andra övriga viktiga samhällsfunktioner som exem-
pelvis ambulans eller hemtjänst omnämns inte. I övrigt finns inga beskrivna åtgärder 
eller motivering valet att inte hantera riskerna.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till detaljplan medför att föreslagen bebyggelse blir
olämplig med hänsyn till risken för översvämning (5 kap. 22 § p.5 PBL). Länsstyrelsens
bedömning att planen kan komma att prövas utifrån bestämmelserna i PBL kvarstår 
därför.

Strandskydd och naturmiljö
I planbeskrivningen (s.21) uppger kommunen följande:

”Strandskyddet föreslås upphävas inom allmänplats för GATA, P-PLATS, 
W2-område med föreslagen gemensamhetsanläggning för bryggor (g2-område) 
och kvartersmark för bostäder (B1) med stöd av 7 Kap 18 c § punkt 1. Områ-
dena är redan i anspråkstagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Några P-PLATS:er är nya och har till syfte att bidra till att 
stärka tillgängligheten till områdets natur”. 

Länsstyrelsen bedömer däremot att inte samtliga områden som nu föreslås för exploa-
tering kan anses vara ianspråktagna och att det i delar saknas särskilda skäl för upp-
hävande med stöd av 7 kap. 18c § p.1 miljöbalken.

För att planen inte ska strida mot strandskyddets syften så behöver upphävandet av
strandskyddet anpassas till de specifika förhållanden som finns inom olika delar av
planområdet. Ett underlag för att bedöma dessa förhållanden saknas i planhandlingar-
na. Länsstyrelsen efterfrågar också ett förtydligande av planbeskrivningen och plankar-
tans innehåll, då det delvis uppges motsägelsefulla uppgifter.

Enligt 7 kap 18 § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detalj-
plan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 
säkerställa fripassage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
Länsstyrelsen begär ett tydligare ställningstagande till den fria passagen och att denna 
passage säkerställs med bestämmelser i plankartan. Strandskyddet ska inte upphävas 
inom den fria passagen.

Inom kvartersmark med beteckning B (bostäder) så efterfrågas en zon med prickmark 
utmed vattenområden för att säkerställa värden för djur-och växtliv utmed stränderna. 
En ökad exploatering längs stränderna får även en avhållande effekt på allmänhetens 
tillgång till stränderna sett från havssidan.
Flera öar samt Jogersö södra spets anges som kvartersmark med prickmark. Läns-
styrelsen bedömer att föreslaget upphävande inom dessa delar av planområdet strider 
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mot strandskyddets syften, det vill säga allmänhetens tillgänglighet samt att skydd för
naturmiljöerna så att goda livsvillkor för djur- och växtliv bibehålls. Dessa områden bör 
företrädelsevis utgöra allmän platsmark: Natur på plankartan för att säkerställa att
exploateringen inte sker.

På plankartan saknas reglering av antal och storlek på bryggor inom utpekade W-
områden. Det är inte heller lämpligt att ange W2-område vid grunda vattenområden då 
bryggor vid sådana platser kommer att innebära behov av muddring vilket har en nega-
tiv miljöpåverkan. Grunda vattenområde är ofta även värdefulla ur naturvårdssynpunkt. 
I tidigare yttranden har Länsstyrelsen efterfrågat förutsättningar för en samlokalisering 
av bryggor, speciellt då planen föreslår fler fastigheter och med det efterfrågan på yt-
terligare förtöjningsplatser för båtar. Enligt praxis i strandskyddslagstiftningen förordas 
samlokalisering av bryggor framför enskilda. Något resonemang kring samlokalisering 
saknas fortfarande i förslaget. Länsstyrelsen efterfrågar även de inritade bryggornas 
lagliga status.

I planhandlingen anges att strandskydd är upphävt i ett fall för område med kvarters-
mark för bastu och sjöbodar. Bastu och sjöbodar är byggnader som riskerar att på-
verka den upplevda tillgängligheten på platsen. Av planhandlingarna framgår det inte 
vilket område som avses och det saknas resonemang kring om det finns särskilt skäl 
till att strandskyddet upphävts på platsen. Länsstyrelsen efterfrågar även dessa bygg-
naders lagliga status.

Det finns områden med utpekade naturvärden som ligger inom strandskyddat område 
enligt den naturvärdesinventering som utförts. Länsstyrelsen efterfrågar ett ställnings-
tagande och om särskilda skäl föreligger för att upphäva strandskyddet inom dessa 
områden, då risk finns för att ett upphävande strider mot strandskyddets syften.

Naturvärdesinventering från april 2019 redovisar flera områden med höga eller påtag-
liga naturvärden (naturvärdesklass 1 och 2). I det södra området gäller detta för områ-
dena 4, 5, 6, 8, 18 och i östra området för områdena 20, 21, 25, 26, 28, 29 enligt num-
reringen i naturvärdesinventeringen. Det saknas i planhandlingarna förklaring till hur 
kommunen har resonerat när man väljer att föreslå avstyckningar och exploatering av 
dessa områden. Speciellt gäller detta områdena 4, 5, och 6 på södra Jogersö som en-
ligt beskrivningen i inventeringen består av gammal tallskog av nyckelbiotopsklass och 
med stor förekomst av den rödlistade talltickan. Flera av områdena med naturvärdes-
klass 1 och 2, enligt ovan, ligger intill varandra och bildar därmed större områden som 
sannolikt har stor ekologisk betydelse och sammanfaller till stor del med de spridnings-
korridorer som inventeringen redovisar. Som en av flera viktiga bedömningsgrunder för 
fastigheternas lämplighet för avstyckning anges i planbeskrivningen att en styckning 
inte ska inverka negativt på befintliga naturvärden. Länsstyrelsen har svårt att se att 
kommunen tillämpat denna bedömningsgrund avseende områdena enligt ovan och det 
saknas en tydlig motivering till varför man väljer att inte tillämpa bedömningsgrunden i 
dessa fall.

Det saknas även särskilt skäl att upphäva strandskyddet för de område som anges 
ovan (naturvärdesklass 1 och 2). Kommunen behöver redovisa vilket särskilt skäl enligt 
7 kap. 18 § miljöbalken som åberopas för att upphäva strandskyddet på de aktuella 
områdena. Länsstyrelsen bedömer att ett upphävande av strandskyddet på de aktuella 
områdena riskerar att motverka strandskyddets syften.
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Planområdet saknar enligt Länsstyrelsen inte betydelse för friluftslivet och det är ange-
läget att exploateringsnivån anpassas så att allmänhetens tillgång till naturmiljön och 
stränder inte begränsas ytterligare och att man även ser till möjligheterna att förbättra 
tillgängligheten. Vid tätare bebyggelse är det viktigt att gränsen mellan privat och all-
mänt är tydlig.

Länsstyrelsens bedömning är att områdets allemansrättsliga tillgänglighet samt djur- 
och växtliv riskerar att påverkas negativt av planförslaget.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att detaljplanen kan komma att prövas också 
med hänsyn till att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Miljökvalitetsnormer – vatten
Dagvatten
Av granskningsförslaget framgår inte hur dagvatten inom planområdet ska hanteras. 
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om marken som tas i anspråk för bebyg-
gelsen är lämplig för det ändamål som detaljplanen anger, behöver planförslaget 
förtydligas. Det ska framgå vem som ansvarar för omhändertagande av dagvatten, 
om dagvattenhanteringen går att lösa och hur lösningen ska genomföras för att inte få 
negativa effekter på närliggande bebyggelse eller försämra eller motverka möjligheten 
att klara MKN för recipienten.

Ovanstående är otydligt i granskningsförslaget. Länsstyrelsen ställer sig bl.a. frågande 
till vem som ska ansvara för att dikessystemet längs med vägarna genomförs och 
underhålls. De åtgärder som behövs för att lösa dagvattenhanteringen ska säkerställas 
med planbestämmelser på plankartan. Det är möjligt att använda bestämmelser som 
reglerar markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering samt markens 
höjdläge och anordnande. 

Fysisk påverkan på vattenmiljön
Länsstyrelsen anser att kommunen bör se över w-områdenas lämplighet för att bygga 
bryggor, då vissa inte har det djup som erfordras för att få in en båt och muddring inte 
är att föredra vid uppföring av bryggor. Kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd i kust-
vatten och vatten i övergångszon kan påverkas negativt av att antalet bryggor utökas i 
planområdet, enligt vad planförslaget medger.

Geotekniska risker – risk för ras, skred, erosion samt 
stabilitetsproblematik
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från SGI (2019-12-04), som sammanfattningsvis 
anger följande.

Kommunen har gjort en bedömning av behovet av geotekniska och bergtekniska ut-
redningar under detaljplaneskedet. Med hänvisning till SGU:s översiktliga kartunderlag 
avseende ras och skredrisker anges att det inte bedöms föreligga någon överhäng-
ande risk för skred i jordlagren samt att bankningsplanen i berget är vågräta och därför 
ska det inte kunna ske några stora bergras i branten. Bedömningen avseende blockut-
fall baseras på nytagna fotografier av vad kommunen bedömer vara relevanta branter 
i bägge delområdena. SGI anser att det bifogade underlaget inte är tillräckligt för att 
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påvisa att bergsstabiliteten i området är tillfredsställande. SGI anser därför fortsatt att 
en bergteknisk utredning ska utföras över de förekommande bergssläntema i anslut-
ning till planområdet av bergteknisk sakkunnig. SGI har tagit del av SGU:s kartunder-
lag omfattandes ytjordartskartanjorddjupskartan och skredriskkartan (som baseras 
på lutningsanalys av markytan inom områden med finkomiga ytjordarter). Baserat på 
detta underlag gör SGI en annan bedömning än kommunen. Kartunderlaget anger att 
det finns ett flertal områden där det finns lera, uppskattat bergfritt djup på 5-10 m samt 
marklutningar brantare än 1:10. Dessa delområden finns såväl inom södra som östra 
Jogersö. Som kompletterande underlag föreslår SGI att berg i dagen samt områden 
med tunna jorddjup inledningsvis karteras och redovisas på en karta för att erhålla
underlag med högre detaljeringsnivå än vad SGU:s kartunderlag utgör. Om det därefter
kvarstår delområden med finkornig jord där stabilitetsproblem inte entydigt kan ute-
slutas anser SGI att en kompletterande geoteknisk utredning ska utföras med lägst 
detaljerad utredningsnivå enligt IEG-.S rapport 4:2010.

Kommunen framför också i underlaget att det i bygglovsskedet sker en prövning av hu-
ruvida det finns behov av en geoteknisk undersökning innan bygglov kan ges. SGI vill 
dock hänvisa till Boverkets PBL Kunskapsbanken som anger att utredningar avseende 
markens lämplighet enligt PBL ska vara klarlagda under detaljplaneprocessen och kan 
inte hänskjutas till bygglovsskedet. SGI bedömer att en senareläggning av geotekniska 
och bergtekniska utredningar, vilka avser olycksrisker, saknar stöd i PBL.

Länsstyrelsen ställer sig bakom ovanstående synpunkter från SGI. Länsstyrelsens 
bedömer att planen kan komma att prövas också med hänsyn till risken för olyckor, ras 
och geotekniska säkerhetsaspekter.

Upplysningar enligt annan lagstiftning – ej ingripandegrunder

Vattenverksamhet
Texten under rubriken Bryggor i planbeskrivningen (s.22) bör omformuleras. Alla bryg-
gor kräver anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen och större anläggningar 
kan kräva tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Fornlämningar
Planen berör inte några lagskyddade fornlämningar. Det är bra att planbeskrivningen
redovisar de närliggande fornlämningarna. Riksantikvarieämbetets register över lan-
dets fornlämningar har uppdaterats till Kulturmiljöregistret. Alla fornlämningar har fått 
en ny numrering. Planbeskrivningen kan lämpligen kompletteras enligt:

• Förhistorisk stenbrytning L1982:8061, tidigare Oxelösund 179
• Jogersö gårdstomt L1982:2760, tidigare Oxelösund 109

Medverkande
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Agneta Scharp (kulturmiljö), Jan Hägg  
(natur och strandskydd), Fredrik Nilsson (risk och säkerhet), Weronica Klasson (vatten-
förvaltning) och Kaj Hellner (klimatanpassning). 

Kristoffer Olofsson
Planhandläggare
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Kommentar

Översvämningsrisk

En klimatanpassning av Jogersövägen är viktig för kommunen av många skäl; det är ett  
av kommunens verkligt stora målpunkter för kommunmedborgarnas och besökandes  
rekreation och friluftsliv. Miljö- och samhällbyggnadsnämnden har vid sammanträde 
2020-05-26 beslutat att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda  
hur Jogersövägen kan klimatanpassas för att klara ett havsvattenstånd med mer än 
200-års statistisk återkomsttid. Jogersövägen är i översiktsplanen från 2018 utpekad som 
en del av ett "utvecklingsstråk" och är således en förbindelse av stor vikt för kommunen.
Kommunen äger också all erforderlig mark för en klimatanspassning av öns tilllfartsväg.  
Konstruktionen som till en del behöver ha funktionen av en vall kommer att kräva 
dammsäkerhetsklassning.     

Att klimatanpassa för att klara ett havsnivå på mer än 200 års statistisk återkomst handlar  
om att ta det riktigt långa perspektivet - om att ha marginaler för det okända. Kommunens 
tolkning av vad som ska förstås som 200-årsnivån för Jogersö i Oxelösund kommun är 
härledd från nivån, +164 cm i intervallet +148-179 cm, för mätstationen Landsort från  
SMHI-rapporten Havsnivåer i Östergötlands län i dagens och framtidens klimat från 2017.  
Kommunen gör bedömningen att Jogersövägen behöver anpassas till mer än havs-
vattenståndet +238 cm (179 cm + 60 cm lokalt påslag) för att klara Boverkets krav för 
Oxelösund  Då inte mycket är känt om vilket lokalt påslag som är lämpligt i Oxelösund 
är bästa tillgängliga kunskap uppgiften om att man stod med "vatten upp till knäna" på 
höjden ca +1,0 meter (RH2000) i Sjöboviken på Jogersö vinterstormen 1983. Detta antas  
motsvara  ytterligare +60 cm mot uppmätt havsvattenstånd på Landsort, som vid tillfället  
uppmätte rekordet +96 cm. En ny höjd för vägbanans ovansida på exempelvis +280 cm  
(RH20000) skulle ge en marginal på mellan 40 och 130 cm för intervallet ovan, där det  
mot den mest sannika höjden,+224 cm (164+60 cm), skulle finnas en marginal på 56 cm.  
 

Plankartan har kompletterats med fler och högre belägna, men även utökade ytor för de  
lågt belägna tekniska anläggningarna. De tekniska anläggningarna vid Fruviken i det 
östra delområdet kommer att behöva flyttas till kommunal högre belägen mark utanför 
planområdet. Avloppspumpstationerna är väldigt dyra att flytta på och behöver ligga lågt 
för sin funktion. Dessa kommer i första hand att behöva vallas in i sitt nuvarande läge 
samtidigt som det förbereds för ett nytt läge för dem i plankartan.  

Lågt belägna fastigheter har nekats avstyckning och nivån för lägsta grundläggningsnivå  
följer Länsstyrelsen i Södermanlands läns senaste rekommendation om densamma.  

Miljökvaitetsnormer & dagvatten

Dagvattenledningar saknas idag i planomrdet med undantag för den ledning som 
avvattnar kommunens koloniområde centralt på ön och som i en sträckning prallellt med 
Stomhällsvägen mynnar ut i Sjöbodviken i det östra delområdet.

Planområdet är beläget utanför verksamhetsområde för dagvatten och huvudmannaskapet 
är enskilt för allmänna platser. Skötseln av ytor på allmänplats för fördröjning och upp- 
samling av dagvatten är därför fastighetsägarnas ansvar. Den enskilde fastighetsägaren 
ansvarar för det dagvattnet och dess konsekvenser som uppkommer och genom att 
det rinner över den egna fastigheten. Dagvattenet ska fördröjas på den egna fastighet 
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innan det når samfällighetens diken och översilningsytor på naturmark (allmän plats). 
Dagvatten klassas som ett avloppsvatten enligt Miljöbalken.

Att i detalj redogöra för flödesvägen för dagvatten från alla fastigheter i hela planområdet  
är en grannlaga uppgift som rymmer stora osäkerheter. Då området är befintligt finns det  
många gånger inte någon lämplig allmänplatsmark att styra vattnet till. Små åtgärder på  
fastigheter kan också delvis förändra avrinningens riktning på sätt som är svåra att förutse.

Att hålla sig inom miljökvalitetsnormerna uppnås genom att dagvattnet ges en så lång-. 
långsam- och vegetationsfylld rinnsträcka mot havet som möjligt. Därför har kommunen 
valt att satsa på att skapa en passiv dagvattenfördröjning genom områden med skyddad 
natur (n3). Denna sparade natur har också den fördelen att den bidrar till att bevara den 
gröna inramnng som idag präglar bebyggelsen inom planområdet.  

Bryggor & Strandskydd

Alla områden för bryggor är befintliga, med klimatförändringarna kan de också på nytt  
kommma att uppnå ett tillräckligt djup. Kommunen inser det olämpliga i att upphäva 
strandskyddet generellt inom vattenområde för bryggor och backar på denna punkt.  
Genom att strandskyddet blir kvar blir det möjligt att i första hand styra mot gemensamma 
bryggor så antalet nya bryggor hålls nere. Antalet bryggor har nu begränsats till högst 
1 per bostadsfastighet med av största bredd om maximalt 2,5 meter.

Planförslaget justeras så att strandskydd verkligen upphävs inom del av kvartersmark på  
samma ställen som i nu gällande detaljplan, liksom delar av ett par fastigheter till. Därtill  
upphävs inte längre strandskyddet inom n3-områden. Detta bör i tillståndsgivning inte få  
förhindra anläggning av tillfart och nödvändiga ledningsdragningar vilka endast kan lösas 
genom sådant område. En zon med prickmark mot vattnet har lagts till på fastigheter med 
mycket vass och därmed har potential för betydande naturvärden och som är mindre 
lämplig att bygga på, i södra delen av det östra delområdet. Strandskyddet är inte upphävt 
för detta område. Att lägga in ny prickmark på befintliga fastigheter för att förhindra bygg-
nation nära vatten anser inte kommunen som rimligt. Säkerställande av en lägsta grund-
läggningsnivå i planområdet borde vara det centrala.  

Allmänhetens tillgång inom planområdet är sedan länge mycket kringskuren inom plan-
området. I delar beror detta på brant terräng som kraftigt begränsar var det går att gå.  
Byggnation av bodar och bryggor på allmänplatsmark har vid det här laget förekommit 
länge och utifrån ett stickprov saknas många gånger lov. Detaljplanen från 1991 har ändå 
givit dessa bodar en byggrätt och på så sätt permanentat möjligheten till bodar och bryg-
gor in i nutid. De har närmast blivit till en del av kulturmiljön i området. Vägföreningen inser 
också att antalet bryggplatser för nytillkomna fastigheter är begränsade och kommunen 
hänvisar dessa till våra lediga båtplatser i Ramdalshamnen invid Jogersöbron.

Naturvärden

Strandskyddet upphävs inte längre inom stora delar av område 4, 5 & 6 i naturvärdes-
inventeringen som rymmer de största naturvärdena. Område 8 innehåller fastigheter 
som är över 8000 m2 till ytan, avstyckning för så stora fastigheter måste anses rimligt.  
Område 18 är en sedan nu gällande detaljplan existerande byggrätt som av hänsyn till 
behovet av spridningsvägar för växter och djur i planförslaget minskats i storlek från 3 
till 2 fastigheter. Eftersom naturinventeringen var inriktad på att inventera naturvärden 
på kvartersmark saknar vi kunskap om de naturvärden som finns inom naturmarken 
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omedelbart söder om område 18. Sannolikt är dessa värden likvärdiga.  
Av områdena ni tar upp i det östra delområdet så är det ytterst få som berörs i någon större  
utsträckning av möjlighet till avstyckning. I samtliga fall finns ett avsatt område med natur 
så att det åtminstone ska finnas ett spridningssamband. Syftet med naturinventeringen 
var i första hand inte att förhindra avstyckning utan att vara ett som stöd för utläggande av 
skyddade områden jämsides med exploatering.             
 

Geoteknik
Se svar till SGI ovan.

Vattenverksamhet

Avsnittet om bryggor har setts över. 

Kulturmiljö

Kommunen tackar för upplysningen. Informationen om kulturhistoriska lämningar har 
uppdaterats med Kulturmiljöregistrets (KMR) koder.

5. Sörmlands museum (2019-12-03)
Vi hade inte möjlighet att lämna synpunkter i samband med samrådet, men hoppas att 
våra synpunkter i granskningsskedet trots detta kommer att beaktas.

I den kulturhistoriska områdesbeskrivningen över Oxelösund utförd 2017 lyftes rörande 
de aktuella områdena dels att den naturliga topografin inom sommarstugeområdet bör 
i största möjliga mån behållas, samt att äldre kolonistugor bevaras och underhålls med 
traditionella material och metoder.

Synpunkter på planförslaget

I planförslaget finns bestämmelser som reglerar hur den naturliga topografin får påverkas  
vilket är positivt. Hit hör bland annat utökad marklovplikt vid ändring av markens höjd 
med mer än 0,5 m, och vid fällning av träd. Det finns också en bestämmelse om att 
andelen hårdgjord yta maximalt får uppta 30 % av fastighetsarean. Anläggning av hård-
gjorda ytor sker oftast i kombination med att nivåskillnader jämnas ut. Bestämmelsen 
får därför direkt effekt på i hur stor grad topografin påverkas och i förlängningen områ-
dets karaktär. Det framgår dock inte om det är tänkt att byggnadsytan ska räknas in i 
de angivna 30 %. Som bestämmelsen nu är formulerad kan det dessutom tolkas som 
att det är 30 % av den totala fastighetsarean, alltså inklusive vattenområde, som avses. 
Detta behöver förtydligas. Även om byggnadsarean (som maximalt får vara 260 m2) är 
tänkt att räknas in i de angivna 30 % anser museet att detta är onödigt mycket. För att 
inte områdets nuvarande karaktär, med bebyggelse anpassad till den naturliga topogra-
fin, ska försvinna helt behöver andelen tillåten hårdgjord yta minskas avsevärt.

I det nuvarande förslaget finns en skyddsbestämmelse (q) med rivningsförbud (r) utritat 
på kartan. Den omfattar en timrad byggnad vid Stora Furuviken. Byggnaden finns med 
på bild i den kulturhistoriska områdesbeskrivningen där den benämns som en äldre 
timrad stuga. Även om byggnadssättet är ålderdomligt är det inte fastslaget hur gammal 
byggnaden i själva verket är. Det är därför inte osannolikt att den är lika gammal som en 
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stor del av den övriga sommarstugebebyggelsen, men byggd i äldre stil. Utan belägg 
för att huset är äldre än den övriga sommarstugebebyggelsen kan det därför bli vilsele-
dande att enbart skydda denna byggnad.

En stor del av bebyggelsen inom området idag bär på flera kännetecken som gör den 
representativ för den tid de byggdes i. Det kan handla om byggnadsdetaljer såsom 
fönster, dörrar, fasadmaterial och detaljering eller byggnadens inpassning i den omgi-
vande terrängen. Detta gör många av byggnaderna besitter såväl arkitektoniska, 
samhällshistoriska och miljöskapande värden. Museet förstår svårigheten att skydda 
enskilda utpekade byggnader inom området, däremot skulle en övergripande varsam-
hetsbestämmelse kunna fånga upp och skydda en del av de värden som idag finns 
inom området. Denna skulle t ex kunna formuleras: Vid om- och tillbyggnad ska hänsyn 
tas till den befintliga byggnadens karaktärsdrag vad gäller fasadutformning, ursprung-
liga byggnadsdetaljer och anpassning till omgivningen.

David Hansson,  
Bebyggelseantikvarie 

Kommentar
Synpunkterna noteras. Det var synd att vi inte fick in era synpunkter tidigare än till 
granskningen. 

30 % av fastighetsarean som utgörs av landarea som inte är öar är vad som avses med  
bestämmelsen. Bebyggelse och uteplatser är ett hårdgörande av yta och inkluderas 
därför i arean för andelen av fastigheten som får hårdgöras. Tack för synpunkten om att  
det saknas ett tak för hårdgjord yta. Vi har nu kompletterat planhandlingarna med en 
tak på max 500 m2 hårdgjord yta.

Kommun vidhåller skydd för komplementbyggnaden på fastigheten Jogersö 1:120 och 
väljer att utöver träfasad och friliggande bebyggelse inte ytterligare reglera bebyggelsens  
utseende. Den äldre bebyggelsen värnas genom att upp till 70 m2 av fritidshus uppfört  
före 1990 får räknas som komplementbyggnad.  

6. Jogersö Vägsamfällighet (2019-12-09)
Vägsamfälligheten har av planarkitekt Göran Deurell fått utökad tid till 2019-12-09 för 
inlämnande av synpunkter på detaljplanen för östra och södra Jogersö i  
Oxelösunds kommun.

Vägsamfällighetens först inlämnade synpunkter
Vi anser att Jogersö skall få behålla sin karaktär av havsnära fritidsbebyggelse och 
stora allmänna områden för bad och friluftsliv.

Den ökande folkmängden i Oxelösund och Nyköping tillsammans med en ökande 
turism kommer att ställa än högre krav på att nu tillgängliga utrymmen för bad, motion 
och strövområden på Jogersö inte begränsas utan får kvarstå i nuvarande omfattning.

Det ligger i tiden att folk vill röra på sig i mer miljövänliga områden utan biltrafik och 
nedsmutsning. Den föreslagna förtätningen med flerfamiljshus och radhus skulle inne-
bära en minskning av de allmänna fritidsområdena på Jogersö och därmed för all fram-
tid begränsa fritidslivet. Miljön skulle på bara några år kännbart försämras.
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Vi föreslår istället en gradvis förtätning av fritidsboendet på Jogersö, genom generösare  
bygglovsregler, ökade möjligheter för avstyckning samt större tillåten byggyta för fritidshus  
och komplementbyggnader. Detta kan ske utan att minska de allmänna fritidsområdena.

Vi yrkar på att förslaget om flerbostadshus och radhus på Jogersö tas bort från 
översiktsplanen.

Vägsamfällighetens kompletterande synpunkter på planen är 
följande
Förutom att genomföra vägunderhållet av Jogersös vägar ingår även att följa den beslu-
tade detaljplanens regler för hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 
ska se ut för östra och södra Jogersö.

Vägsamfällighetens ansvarsområde är att vidmakthålla och säkerställa vägkapitalet 
samt tillhörande väganordningar, vårda och utveckla samfälld mark och vår ö Myrskär 
enligt framtagna skötseldokument och gällande lagar. De framtagna dokumenten har  
utformats i samarbete med Skogsstyrelsen Nyköping och Oxelösund kommun. 
 

Rekreationsområden
Sociala frågor
För gående finns upptrampade stigar runt östra och södra Jogersö samt norr om havs-
badet, som ger fina naturupplevelser. Dessa stigar är på vissa sträckor svårare att ta sig 
fram på under våren på grund av dålig bärighet. Dessa avsnitt bör åtgärdas av kommu-
nen och samfälligheten. 
En genväg erbjuds mellan Hästviksvägen och Nötuddsvägen genom att vägarna 
förbinds med en stadig trappa, som underhålls löpande. Trappan är skyltad med att den 
nyttjas på egen risk och vinterunderhålls ej. 

Utbud
Fri yta, rekreation & lek.

Vattenområden
Tidigare ca 13 stycken gamla båtplatser vid "badudden" finns ej utmärkta på plankartan, 
men är till viss del utmärkta i tidigare plan. Totalt ska det finnas 5 st norr om badudden, 
4 st söder om udden och 4 st i anslutning till utfallsdiket.

Det fins två utfallsdiken på vägsamfälligheten. Vid Hästviken som tjänar hela Häst-
viksvägen avrinningsområde och vid Stomhällsvägens slut mot Sjöboviken som tjänar 
större delen av koloniområdets avrinningsområde.

Det är av stor vikt att de två utfallsdikena underhålls/dikas så att deras funktion upprätthålls.

Med tanke på att framtida fastighetsdelning efter Olleviksleden lyfts fram som en möjlig-
het, kan behov av nya båtplatser uppstå. Dessa hänvisas lämpligen till bryggorna vid 
Ramdalsviken eftersom det för närvarande inte finns förutsättning för anläggning av 
ytterligare båtplatser på ön. 
 
Ett problem, som måste lösas med Länsstyrelsen, är att återställa vattennivån i Sjöbo-
viken och vid Sjöboviksbryggan till den som gällde 1960. Vattennivån är för tillfället ca 2 
dm vid de flesta befintliga bryggor. 
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Vägar och trafik
Jogersövägen har för närvarande en skyltad hastighet på 40 km/h, men i planen anges 
50 km/h. Med den höga trafikbelastning, som Jogersövägen har under sommarhalvåret, 
bör nuvarande hastighet vara kvar.

Tillåten trafik på vägsamfällighetens vägar gäller enbart för ägare av fastigheter på plan-
området och av dem godkända besökare. Vägarna är skyltade - "Förbud mot trafik med 
fordon" och med tilläggstavla "Gäller ej fordon med tillstånd".

Vägsamfälligheten kan skylta på detta sätt på grund av att ingen underhållsersättning 
erhålls varken från staten eller kommunen. Därmed har vägsamfälligheten laglig rätt 
att utestänga obehörig trafik. Besökande som vill njuta av Jogersös vackra natur, har 
möjlighet att nyttja den stora parkeringen i anslutning till havsbadet.

Tre parkeringar finns enligt gällande detaljplan och tillkommande parkeringsbehov för 
nya fastigheter löses inom fastigheten. Parkering på vändplan vid vägslut är ej tillåtet på 
grund av utrymmesskäl vid sophämtning och större transporter.

Sjöboviksvägen
"Inomgårdsvägen" från Sjöboviksvägen fram till fastigheterna Jogersö 1:271 och 1:270 
kommer att underhållas som övriga vägar tillhörande samfälligheten efter ett beslut 
taget efter mailkorrespondens mellan styrelsemedlemmar den 14 dec 2017.

Vägen har rustats upp fram och förbi och slutar efter uppfartsvägen till fastighet Jogersö 
1:270, som benämns som Gata2 i detaljplanen. Gata2 är vägsamfälligheten huvudman 
för sedan tidigare Den del av gatan som nu är utmärkt som Gata söder om fastighe-
terna 1:270 och 1:92 fram till Sjöboviksvägen prickas eller markeras som "gångstig". 
 
Hästviksvägen
Vägsamfälligheten motsätter sig inte att överta väghållaransvaret för GATA2 under 
förutsättning att sidoområdet NATUR slopas och ingår i vägområdet. 

Curt Sjöberg     Maria Jarsman     Chris Höbenreich      Kurt Åkerman      Leif Pettersson 
ordförande        sekreterare           kassör                       suppleant             suppleant

Kommentar
Vägföreningens synpunkter noteras. Kommunen ser det som mycket positivt att samfällig-
heten tagit tillfället att yttra sig. Som företrädare för många fastighetsägare som inte yttrat 
sig innebär detta ett särskilt viktigt och värdefullt inspel till planprocessen.

Översiktsplanen
Inriktningen för Jogersö är ett starkt fokus på friluftsliv och rekreation. Ön omfattas av 
såväl en grönkil som närströvområden. Med facit i hand, nu när översiktsplanen fått laga 
kraft, så finns det med en öppning för ny bebyggelse på västra sidan Jogerövägen. Den 
kommer, i fall det skulle bli aktuellt, behöva anpassas till de historiska lämningarna av 
Jogersö Gård och koloniområdet. Skrivningar om flerbostadshus finns inte längre med.

Stigar
Kommunen tar till sig av informationen om behovet av se över större strövstigar runt om på 
Jogersö så att det är trevliga att gå på även när det blött i markerna. Frågan behöver lösas  
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tillsammans med vägsamfälligheten och genomföras utanför ramen för denna detaljplan.

Vägområdet söder om Jogersö 1:92 och Jogersö 1: 270 i nu gällande detaljplan har aldrig  
kommit att genomföras. Kommunen väljer att ändra så att vägområdet övergår från infart 
(GATA2) till användningen NATUR1-mark. Användningen som stig blir således oförändrad.  

Bryggor
Kommunen har missat att ta med bryggområdet på östsidan av "badudden" och kommer 
att lägga till detta till antagandeversionen av plankartan. Strandskyddet är fortsatt inte 
upp hävt inom planområdets vattenområden, varför ansökningar om uppförande av bryg -
gor kommer att prövas innan lov kan komma att ges. Anläggning av bryggor och muddring  
kräver även tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen. Bryggor ska i första hand 
uppföras för gemensamt bruk av flera fastighetsägare, vilket också minskar behovet av 
muddring. Om inte kan en konsekvens bli att kvoten så att säga är fylld, utan att alla bryg-
gor det kan finnas behov av (om alla ska ha sin egen) kunnat anläggas.

Kommunen har förnärvarande många lediga båtplatser i Ramdalshamnen och håller med 
om att förutsättningarna för fler bryggor på Jogersö är begränsat och bör hänvisas dit.  

Utfallsdiken
Det är absolut viktigt att utfallsdikena sköts och att dess funktion upprätthålls. Utfalls-
diket längs infarten till fastigheten Jogersö 1:227 ryms nu inom GATA2-området som på  
detta sätta ges enskilt huvudmannaskap. 

Vägar
Kommunen har ingen ambition att bredda GATA2-området för infarten till Jogersö 1:227  
mer än som nu gjorts till antagandet. Vägen har upplåtits över kommunal mark som 
alternativ till att infart istället ska behöva belasta Jogersö 1:246. NATUR-området mellan  
diket och fastigheten Jogersö 1:246 har fortsatt kommunalt huvudmannaskap. 

Tack för upplysningen om hastigheten! Det har skett en miss i texten gällande skyltad 
hastighet på Jogersövägen. Kommunen har ingen ambition att ändra hastigheten på 
vägen.
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Fastighetsägare med synpunkter
7. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-29)
Båtplatser finns på norra sidan av Sjöbodudden och var markerade i äldre plan om jag 
inte minns fel. På flygfoto (Eniro) syns bryggorna. W2 område bör alltså markeras där.  
På uddens södra sida är det rätt markerat.  
Yttre delen av udden är badplats på båda sidorna och ska vara förbjudet område för 
bryggor och båtar. 
 
Kommentar
Synpunkterna noteras. Se delen om bryggor i kommentaren till Vägföreningens 
yttrande (5) ovan. I en detaljplan går det bara att reglera var bryggor får vara och var det 
ska vara öppet vatten. Plankartan uppdateras.

8. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-12-02)
När det gäller fastigheten 1:270 har förslaget ändrats i två avseenden jämfört med 
den version som sändes ut för samråd 2018.

I det nu utskickade förslaget anges nu marken från Sjöboviksvägen fram till fastighe-
tens västra gräns och ytterligare en bit söderut längs gränsen som gatumark. Vi har 
därför inget att erinra mot förslaget i denna del.

Vidare är den markyta som markerats som n3 något mindre än den förra versionen.  
Området har också prickats vilket vi förstår innebär att marken inte får förses med 
byggnad. Den naturinventering som kommunen låtit göra konstaterar att området på 
fastigheten bildar en viktig spridningskorridor för arter knutna till ek och har en väsent-
lig betydelse för den biologiska mångfalden i området. Det är dock inte visat att en 
mindre byggnad (typ redskapsbod) skulle påverka spridningskorridoren och den biolo-
giska mångfalden på något märkbart sätt. Vi förutsätter att kommunen i det fortsatta 
arbetet med detaljplanen antingen minskar det prickade området ytterligare eller visar 
att en liten byggnad skulle ha en märkbar negativ naturpåverkan.

En av de befintliga byggnaderna på fastigheten är utmärkt på plankartan. Det gäller den  
komplementbyggnad som uppfördes 2014. Kommunens diarienummer BYGG.2014.109.

Kommentar
Synpunkterna noteras. En förändring av planförslaget mellan samråd och granskning  
var just att bygglovsplikt för byggnad och tillbyggnad större än 15m2 nu lagts till inom 
n3-område. Friggebod eller motsvarande med en byggnadsarea på max 15m2 får 
redan idag placeras var som helst på fastigheten och omfattas heller inte av krav på 
bygglov (lovplikt) den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Vägföreningen motsätter sig ett vägområdet söder om er fastighet, varför det får vara 
tillräckligt med en infart över allmänplats GATA2 från Sjöboviksvägen i norr. Området 
ges istället användningen PARK1 och SKYDD1 vilket medger en flexibel skötsel och 
ger möjligheter till yta för invallningar vid behov.

Vi tackar för noteringen om en ofullständighet i grundkartan. 
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9. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-21)
1. Medgivande av flera avstyckningar anses positivt.

2. Utökad lovplikt för komplementbyggnaden anses mycket positivt. Den utökade 
lovplikten för komplementbyggnaden bör minst bli 20 kvm.

Helst bör lovplikt som ej utnyttjats för huvudbyggnad överföras till komplementbyggnaden. 
3. Det anses bättre med utökad lovplikt för huvudbyggnad och komplementbyggnad än 
att fritidstomterna fylls med friggebodar och Attefallshus. 
Färre byggnader ger bättre intryck.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Utökad lovplikt för komplementbyggnad anser kommunen behö-
ver gälla för alla byggnader och tillbyggnader större än 15m2 just för att kunna styra 
komplementbyggnaders placering och då särskilt inom n3-område. 

Särskilda skäl för att göra Attefallshus bygglovspliktiga inom hela kvartersmarken saknas  
inom planområdet. En sådan åtgärd vore en ordentlig inskränkning i den enskilde fastig-
hetsägarens rättigheter och ett aktivt motarbetande av intentionerna med Attefallshusen.  
Attefallshus får också placeras på prickmark vilket gör det svårt att reglera dem i en 
detaljplan.

Förändringarna i byggrätten mellan samrådet och granskningen gjordes just med 
syftet att möjliggöra en friare fördelning av byggrätten. Maxstorleken på huvudbyggna-
den bedöms dock fortsatt behöva begränsas. Har man en liten huvudbyggnad så kan 
man bygga desto större komplementbyggnad. En del fastigheter får möjlighet att ha 
de två hus som redan finns på fastigheten kvar, med endast en liten byggrätt över för 
komplementbyggnader.   

10. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-26)
Enligt beslut har vi ingen möjlighet att få stycka vår tomt som till ytan är ca 4000m2. 
Vi köpte huset 1994. Således har vi följt klimatets växlingar i hela 25 år. Vatten nivån har 
inte höjts något som för ögat är synligt under dessa 25 år. Vattennivån runt bryggan 
är densamma. Det mindre huset på 50m2 är placerat 75 m från strandkanten och det 
större huset på 100m2 på en höjd 100 m från vattnet. Vi godkänner inte beslutet och 
ber er härmed att ta ovannämnda i beaktande och omvärdera Ert beslut.

Kommentar
Morgonen den 26:e februari 2020 uppmättes vid Sjöfartsverkets mätstation Vinterklasen 
i inloppet till Oxelösund havsvattenståndet +101 cm i höjdsystemet RH2000 som är det 
som idag används i Sverige. Nivån är 91cm över medelvattenståndet i Oxelösund för år 
2019 på +10 cm för år 2019. Samtidigt var mätstationen ute på Landsort bara 1 cm ifrån 
att sätta nytt rekord för sina mätningar av havsvattenståndet som pågått sedan 1886.

4 cm saknades den gången från en väderhändelse med 100 års statistisk återkomsttid  
för Oxelösund beräknat på år 2012. År 2100 är medelvattenståndet i Oxelösund, på grund 
av att den globala uppvärmningens påverkan på värdshaven då överstiger landhöjningen 
i vår region, prognosticerat till att ha stigit till +65 cm i höjd systemet RH2000, alltså 55 cm 
högre jämfört med samma nivå för år 2019. Samma högvatten som kunde bevittnas i 
februari 2020 skulle därför år 2100 innebära ett uppmätt havsvattenstånd på +166 cm, 
med betydande översvämningar av bland annat Sjöbodviken som följd.  
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Att bilda nya fastigheter och bebygga dessa är långsiktiga processer och investeringar.  
År 2100 är bara 80 år bort - detta behöver kommunen beakta i samhällsplaneringen.

11. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-12-05)
Jag är delägare i Jogersö 1:XXX.  Min enda fundering gällande detaljplanen är om det 
prickade området precis vid infarten till tomten kan innebära problem om jag i framtiden  
vill bygga ett garage där. Enligt telefonsamtal med Göran Deurell 191202 innebär prickat  
område vissa begränsningar men att lokala lösningar som inte förstör naturvärden kan 
diskuteras när ev bygge blir aktuellt.

Kommentar
Inom n3-område gäller utökad lovplikt för alla byggnader större än 15m2. Friggebod och 
Attefallshus är byggnader som får placeras på prickmark. En Attefallshusåtgärd kan vara 
många olika saker och ha många olika funktioner, till exempel ett garage.  

12. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-29)
Enligt uppgift skall detta nu vara med i yttrandet. Under den varma sommarmånaden 
2018 (augusti) flyttades sopkärlen i anslutningen till Sjöboviksbryggan hastigt in mot vår 
tomtgräns, som löper innanför markerat område Båt/parkeringsplats. Klagomål om förlorade 
parkeringsplatser kom omgående, vilket ledde till att sopkärlen trängdes vidare upp mot  
vår tomt. Denna plats rimmar illa med nya planförslaget. Soporna och komposten som  
förs iland är ofta flera dagar (veckor) gamla. Dessa sopkärl för med sig en sanitär olägen - 
het. Tidvis mycket dålig lukt. Hårda smällar från de tunga locken tidig morgon som sen 
kväll. Bilar som stannar upp, står på tomgång och startar upp igen. Vi vet att ingen vill 
ha dessa sopkärl i sin närhet. För att motverka intressekonflikter (som uppstår av olösta 
problem) vädjar vi till kommunen att ta tag i problemet och försöka lösa detta till allas 
bästa inför framtiden. Naturligtvis skall det finnas små enheter på gångavstånd för alla.

Kommentar
Synpunkten noteras. Sophantering kan vara en detaljplanefråga, men efter avstämning 
med vägföreningens ordförande bedömer dock kommunen att det inte finns någon 
detaljplanebestämmelse som kan lösa situationen. 

Kommunen ser ett behov av att långsiktigt lösa problemet med illaluktande sopor, inte 
minst då det är knutet till Sjöboviksbryggans funktion av mottagningsplats för sopor från 
Jogersö Bergö. Behovet torde behöva lösas genom någon form av inbyggnation.

13. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-15)

14. Identiskt yttrande för samma fastighet (2019-11-22)
Angående delning av tomter på Jogersö enligt plan.

Vi vill inte dela tomt 1:73 till 2 tomter.

Kommentar till 13 och 14
Detaljplanen innebär inte att man måste dela en fastighet. Vad den däremot innebär är 
att när behovet förändrats och tiden är mogen så finns en möjlighet för fastighetsägaren 
att stycka upp sin fastighet, i till exempel ditt fall i 2 fastigheter.
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15. Fastighetsägare i södra delområdet (2019-11-19)
För att kunna komma till området ovanför brant (prickad mark) behövs en trappa som 
går över prickad mark.

Vi vill ha möjlighet att bygga en trappa dit.

Kommentar
En trappa räknas inte som en byggnad, då den normalt saknar tak, så detaljplanens 
prickmark ska inte vara till hinder för trappor. En marknära konstruktion kräver inte heller 
bygglov. 

16. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-28)
 Jag äger en fastighet på Jogersö som nyttjas som sommarstuga sedan drygt 50 år 
(1:XXXX). Efter att ha gått igenom den föreslagna detaljplanen har jag inga egentliga  
synpunkter. Jag har ringt och ställt en del frågor kring planen och fått mycket god 
hjälp. Jag tycker att ni har gjort ett mycket bra arbete med detta, tack!

Vad gäller Jogersö så har fler och fler hus blivit permanentboende. Jag ser framför 
mig att om jag säljer huset om 10-20 år så kan det bli en realitet även för den här 
fastigheten. Om jag då tänker ur det perspektivet så behöver en ny ägare göra om 
huset en del, det finns det yta för på tomten och jag tror inte det kommer att vara 
några problem. Däremot skulle en permanentboende med stor sannolikhet vilja ha ett 
garage. Gissningsvis med en storlek om 6*10 meter. Tomten är kuperad och den yta 
jag har möjlighet att bygga på idag lämnar inte så mycket utrymme. Då just den delen 
kanske är högst på hela Jogersö skulle det också bli rätt iögonfallande framförallt från 
vägen.

Om jag istället funderar på var på tomten ett garage lämpligast skulle stå så är det  
längsmed fastighetens sydostliga gräns, ner mot det vi kallar ”lillstugan”. Det samman-
faller då med den södra delen av det område som är markerat som n3, vilket innebär 
att det inte går att bygga något där. Om det skulle kunna gå att bygga där så skulle ett 
garage komma lite längre ned samt även döljas en del av skogen som är på toppen 
av berget. Från vägen skulle du som flanör även ha möjlighet att ta del av utsikten 
över hustaket. 
 
Kommentar
Tack för din fundering. Ditt resonemang om ett eventuellt garage är klokt. En mindre 
ändring av områdets sträckning bedöms inte negativt påverka dess syfte. n3-området 
kommer att justeras i sydöstlig riktning till antagandeversionen av plankartan.  
Kommunen noterar ditt stöd för planförslaget i stort.

17. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-22)
Vår tomt Jogersö 1:XXX innefattar mark ner till udden och en del av udden (Svartud-
den). Vi tolkar planbeskrivningen (s 171) som att det finns ett förslag till gemensam-
hetsanläggning (g3) ner till udden från befintlig väg. Denna del är också prickad enligt 
planförslaget (rosa färg på vår kartbilaga).
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På nu gällande fastighetsbeskrivning fastställd av Lantmäteriet finns ingen sådan 
gemensamhetsanläggning. Det är vanlig tomtmark som går ner till havet från väg, som 
är gemensamhetsanläggning (se bifogad kopia på karta). Vid en eventuell framtida 
delning av tomten 1:XXX avser vi att rådgöra med Lantmäteriet om lämplig lösning så 
att båda fastigheterna får tillgång till udden/stranden. 
Gemensamhetsanläggningen ga:4 (gulmarkerad på vår kartbilaga) slutar vid punkten 11353.

De intilliggande fastigheterna har tillgång till egen strand. 

Vi är angelägna om att få uppföra en liten bastu någonstans på vår fastighet med nära 
tillgång till vattnet. Vår önskan är därför att kommunen tar bort den gemensamhetsan-
läggning som är föreslagen ner till udden och delar av udden samt tar bort prickningen 
och ändrar den till märkning med kryss. Flera liknande områden på Jogersö 1:118, norr 
om vår tomt, är markerade med kryss och där finns idag bodar/bastur.

Vi utgår ifrån att prickningen ner till och ute på udden inte avser skyddsvärd natur, efter-
som prickningen endast är gjord på en del av udden och på den föreslagna gemensam-
hetsanläggningen. 
 
Kommentar
Det finns aldrig några garantier att gemensamhetsanläggningar genomförs, en 
g-bestäm melse innebär bara en intention från kommunen att en sådan bör skapas vid  
en styckning. Genomförandet av fastighetsjusteringar är upp till fastighetsägare i 
planområdet.

Prickningen på udden avsåg utöver gemensam stig ut till vattnet även viss hänsyn till 
strandskyddets syften men ändå med möjlighet till en mindre komplementbyggnad. 
Kommunen väljer därför att minska på prickmarken, endast medge komplementbyggnad,  
men att inte upphäva strandskyddet i denna del. En begränsad byggnation på udden 
kan på så sätt prövas mot strandskyddets syften. För att underlätta strandskyddsdis-
pens görs den med fördel gemensam med den avstyckade fastigheten. 

18. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-04)
I vår roll som ägare av Jogersö 1:XXX, är vi mycket positiva till den framtida möjlighe-
ten att dela fastigheten i två delar. Däremot skulle vi i det nya planförslaget vilja ha en 
ändring av ”prickningen” av vår tomt. 

a) Vårt första förslag är att prickningen utmed den väg som korsar vår fastighet in till 
grannfastigheten 1: XXY tas bort. Detta för att inte försvåra en framtida tomtdelning 
och byggnation längs med vägen. Vi anser att vägen i sig och de gräsytor och buskar 
som finns alldeles intill den bör räcka som insektsvandring.

b) Vårt andra förslag är att n3 området i östra delen av vår fastighet, längs bergs-
kanten reduceras något för att inte vår fastighet ska få så stora inskränkningar. Vi 
tycker att området bör förskjutas ytterligare öster ut för att delas solidariskt mellan de 
olika fastighetsägarna 1:XXÅ, 1:XXÖ och oss – och att det sydöstra hörnet frigörs 
helt för att möjliggöra byggnation på den delen (eftersom den östra delen är mer 
svårbebyggd).
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Kommentar
Synpunkterna noteras. 

Prickningen av vägområdet in till grannen i norr, Jogersö 1:XXX, har inget med bevarande 
av naturvärden att göra utan är endast prickad på grund av vägen. Kommunen bedömer 
att prickningen av vägområdet varken försvårar en fastighetsdelning eller byggnation 
nära vägen. Så länge vägen bedöms fortsatt framkomlig så ska bygglov kunna ges. 

Grannfastigheten i nordost har ingen vegetation som kan klassas som bidragande till ett 
ett grönsamband vilket gör det svårt att dela detta solidariskt. Samtidigt bör byggnation 
i de allra brantaste delarna av fastigheterna undvikas varför områden i behov av prick-
mark delvis sammanfaller med spridnings korridoren n3. Kommunen inser att detta gör 
att det sydöstra hörnet av fastigheten är särskilt intressant för byggnation och bedömer 
att en justering av n3-området är möjlig i denna del. Som kompensation utökas istället 
n3-området helt intill fastighetsgräns till grannen i nordost.

Det är kommunens förhoppning att den nya utformningen bättre möter er ambition till 
nybyggnation med behovet av hänsyn till omgivande fastigheters behov.  

19. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-03)
Vi äger fastigheten på Jogersö 1:XXÅ på Jogersö. Vi har tagit del av förslaget till ändrad 
detaljplan för området och redovisar nedan våra invändningar mot delar av detsamma. 
Dessa invändningar har även framförts muntligen vid ett telefonsamtal med planarkitekt 
Göran Deurell i november 2019.

Vi invänder mot avstyckningar i direkt eller nära anslutning till vår fastighet av följande skäl:

- Ny bebyggelse på fastighetsnr. 1:XXX, vilket skulle möjliggöras genom liggande 
förslag om ny detaljplan, skulle komma mycket nära vårt hus. Hur byggnaden/byggna-
derna än förläggs kommer den/de bli i princip det enda vi ser från vårt hus istället för 
att ha friutsikt mot nuvarande naturområde och havet. Vidare ser vi potentiella problem 
med insyn på en tidigare i princip helt insynsfri tomt från det hållet.

- Detta skulle i sin tur med all sannolikhet negativt påverka värdet av vår fastighet avsevärt. 
- Vidare förändrar förslaget till detaljplan karaktären av denna del av södra Jogersö 
på ett menligt sätt. Från att ha varit ett mycket glesbebyggt område med mycket träd/
skog har det bara precis nedanför vår fastighet de senaste 2-3 åren byggts fyra nya 
hus, varav ett ligger precis intill vår bastu och sjöbod. Om detaljplanen genomförs ges 
möjligheten till tre avstyckningar (två om 2 och en om 3, fastigheterna 1:XXX, 1:XXY 
och 1:XXÖ) i anslutning till vår fastighet. Detta innebär att vi efter många år på Jogersö, 
istället för att bo i ett naturområde av sommarstugekaraktär, kommer att bo i ett mer 
regelrätt villaområde där hela naturbilden förändras/försvinner. (Detta förutsätter natur-
ligtvis att tomterna bebyggs, vilket ju dock är ett av de primära syftena med planen).

- Vi ställer vi oss frågande till utformningen av n3 området. Vi kan inte se logiken i att det 
markerade området inte är n3 i sin helhet då vegetationen är homogen i hela området.

- I förslaget till detaljplan anges även att planen bl.a. har som syfte att ”bidra till ett  
bevarande av områdets kulturvärden och karaktär” (s.4.). Här menar vi att avstyckning-
arna går direkt emot syftet att bevara områdets karaktär.

- Avslutningsvis ifrågasätter vi att skälig hänsyn kan bedömas ha tagits till befintliga 
bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens 
genomförande (se PBL 36§). 
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Kommentar
Synpunkterna noteras. Plankartan justeras efter att kommunen besökt området på plats 
med en av er fastighetsägare. Bebyggelse genom en eventuell avstyckning föreslås fortfa-
rande vara möjlig, men bebyggelsen hålls ner i terrängen genom justering av prickmarken 
västerut. Resterande bebyggbar yta begränsas till komplementbyggnader och således en 
höjdbegränsning till max 4 meter.  

Om inte n3-området fanns i detaljplanen skulle det inte finnas något hinder mot att grannar  
utnyttjar sin utökade byggrätt i angränsning till er fastighet. 

Jogersö:s kulturvärden har att göra med en anpassing av bebyggelsen till terrängen, 
havsutsikt för en del och en grön inramning. Detaljplanen innehåller flera bestämmelser 
för att specifikt verka för ett bevarande av detta.  

Med justeringar av byggrätt och n3-område som nu gjorts så är kommunnens samlade 
bedömning, utan att göra detaljplanen mer detaljerad än vad som kan vara motiverat 
utifrån detaljplanens syfte (4 kap. 32§ PBL, att skälig hänsyn tagits till de befintliga 
förhållandena.

20. Fastighetsägare i södra delområdet (2019-11-18)
Vad jag förstår så är vägkvaliteten det som begränsar antalet delningsbara tomter och 
där med framtida tomtstorlekar. Lös problemet med vägen genom att lägga till en vägför-
bättringsavgift på 10.000 -20.000 kr eller ännu mer kopplad till bygglovet, ge pengarna 
oavkortat till de duktiga vägansvariga på Jogersö. Gör begränsningar för tung trafik med 
axeltryck till årstider eller tid på dygnet vid tjällossning i samråd med vägansvariga på 
Jogersö. Fördela antalet bygglov årsvis och områdesvis, kanske på tre år för att skona 
vägen.

Jag har tidigare skrivit och föreslagit tomtstorlekar som kommunen själva säljer ex. 
Inskogen och Stjärnholm. Har själv byggt på två tomter 2005 och 2014 i hörnen på 
tomterna för att i framtiden kunna bygga ut för barn och barnbarn.

Jogersö 1:XXX drygt 2900 kvm, har färdig extra infart och extra kommunalt vatten och 
avlopp som i dagsläget är pausad. Jogersö 1:XXY som är på 3330 kvm är också förbe-
redd med extra infart och grannar med tomtstorlekar på 1300-1400 kvm och någon med 
1100 kvm.

I mina två byggprojekt har ingen nekat grannutlåtande och pratat om trångboende. 
Jag vill givetvis ha en tvåa i fyrkanten på mina två tomter för att slippa att försöka köpa 
några kvadratmeter av grannarna för att komma upp i 1700 kvm.

Låt folk i Jogersö bygga på normala tomtstorlekar, det bör ge några miljoner per år i 
skatteintäkter till kommunen inom närtid.

Lös problemen istället för att begränsa.

Kommentar
Kommunens inriktning är att det fortsatt ska vara enskilt huvudmannaskap inom plan-
området. En utveckling av planområdet behöver därför begränsas till en nivå som är  
rimlig för ett enskilt huvudmannaskap. Vägförbättringsavgifter är något som väg för-
eingen kan använda sig av och visst skulle kommunen kanske kunna bidra till att 
optimera vägens hållfasthet genom att sprida ut byggloven. För många fastigheter gör att  
kommunen som måste gå in och ta över skötseln. Kommunen bekostar detaljplanen för 
vilken planavgiften vid bygglov är beslutad och fast. Kommunen har sett över möjlig-
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heterna för dina fastigheter en gång till och medger nu styckning för den sydligare 
fastigheten.  

21. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-03)
Jag yttrade mig redan under 2018 då ni visade det kommande planförslaget. 

Jag motsäger mig helt att min tomt Jogersö 1:XXX  delvis blir s.k. prickad tomt. Detta 
medför att jag i framtiden ej kan stycka och bygga nytt till mina barnbarn, vilket finns 
i min framtida plan. Ni har ju aviserat att Jogersö bör förtätas med ny bebyggelse där 
tomtstorlekarna är avgörande för möjlig styckning. Detta är vad jag planerar men ni 
förstör nu den möjligheten] med denna prickning. Jag motsäger mig fullt och bestrider 
denna blockering av styckning.  
 
Kommentar
Synkpunkterna noteras. Detaljplanen föreslår din fastighet som lämplig för styckning. 
Kommunens intention var redan i granskningsversionen av planförslaget att medge 
styckning av din fastighet. Detta illustreras med en 2:a i en svart rektangel på din fastig-
het. Din fastighet får styckas av till ytterligare en fastighet med minsta fastighetsstorlek 
som står på din fastighet i plankartan. n3 -bestämmelsens skrivning har till antagandet  
justerats och förtydligats så att inte exempelvis en infart ska förhindras. Inom n3- område 
finns däremot ingen garanterad byggrätt.  

22. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-24)
Jag motsätter mig att fastigheter ska betraktas olika när det gäller delbarhet baserat på  
närhet till kollektivtrafik. Avståndsskillnaden mellan västra och östra delarna är i 
sammanhanget inte så stor att det kan motivera olika delningsförutsättningar.  
(5 Planförslag)

Vidare under samma punkt. Att inte kunna stycka tidigare styckade fastigheter verkar 
inte rimligt. Enbart storlek borde vara avgörande. 
 
Kommentar
Synpunkterna noteras. Det är endast den norra delen av det Östra delområdet som 
föreslåtts kunna ges mindre fastigheter. Denna del har väsentligt närmare till kollektiv-
trafik och service, där Ekbackevägen är en principell gräns mot resten av planområdet. 

23. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-02)
1. Varför har storleken på huvudbyggnad ändrats från 170m2 till 150m2? Min åsikt är att 
om kommunen vill befrämja bostadsbyggande för barnfamiljer på Jogersö så är 170m2 
bättre än 150m2

2. Varför har regler för avstyckning ändrats? och påverkas min tomt?

Därtill är vägstandarden under all kritik. Jag tycker kommunen skall ta över skötseln. 
Vägföreningen representerar inte allas synpunkter. 
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Kommentar
Synpunkterna noteras. Storleken har ändrats från 140 kvadratmeter i samrådet till 150 
kvadratmeter i granskningen för samtliga fastigheter. Fastigheter över 3000 kvadratme-
ter bedömdes i samrådsversionen av planhandlingarna kunna få bygga 170 kvadratme-
ter huvudbyggnad, något som kommunen dock ändrat sig kring då det ger incitament att 
pressa sin granne att sälja mark för att kunnna bygga större. 170 kvadratmeter bedöms 
innebära en lägre grad av anpassning till terrängen på platsen. Istället har byggrätten 
utvecklats så att den största sammanlagda byggarean är 15 % av fastighetens landarea, 
dock högst 260 m2 - som på ett friare sätt får nyttjas inom fastigheten.  

Reglerna för avstyckning har inte ändrats så mycket mellan samråd och granskning. 
Förutsätningarna för er fastighet har inte ändrats sedan samrådet. Minskningen från 
4000 till 3900 kvadratmeter landarea kom sig av bedömningen att det efter samrådet 
fanns möjligheter att medge ytterligare styckningar för ett par fastigheter med areor 
precis på gränsen till 4000 kvadratmeter landarea.

Kommunens inställning är att allmänplats som idag ägs av vägsamfälligheten inom 
planområdet ska ha fortsatt enskilt huvudmannaskap. Av det följer att underhållet av  
gator och naturområden i planområdet ska skötas gemensamt av de boende på Jogersö.  
Kommunens bedömning är att enskilt huvudmannaskap på det hela taget fungerat väl 
och att vägföreningen fortsatt kan bedriva en god skötsel av området. 

24. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-02)
Ni skriver att Oxelösund behöver attraktiva bostäder för att locka hit nya intäktsbring-
ande invånare 

Att då minska på huvudbyggnadens storlek (på min tomt som är över 4000 kvm plus 
vattentäkt) från max 170 kvm (i förra planförslaget) till nu 150 kvm verkar konstigt?

Vad betyder ”70kvm av bef ”Torp” får räknas undan. Vad räknas som torp?

Varför tillåter ni inte att gigantiska tomter på över 4000 kvm får avstyckas? Vi har ju i 
Hästviken gjort en egen landhöjning genom att muddra och ta hand om egna mudder-
massor, som i tidigare inskickat svar.

Och mina grannar har redan styckat av sina tomter på båda sidor om min tomt. 
Mina synpunkter är sammanfattningsvis:

• Tillåt fler avstyckningar (exempelvis på min fastighet, som redan har en tomtav-
gränsningsmarkör vid Nötuddsvägen och heter nr XXX respektive XXZ.
• Gå tillbaka tlll tillåten byggyta på 170 kvm 

25. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-01)
Oxelösund behöver attraktiva bostäder för att locka hit nya intäktsbringande invånare

Att då minska på ”huvudbyggnadens” storlek ( på vår tomt som är över 3000kvm) från 
max 170 kvm (i förra planförslaget) till nu 150 kvm känns fel.

Vad sedan ”70kvm av bef ”Torp” får räknas undan ”betyder vet i alla fall inte vi hur det 
ska tolkas. Vad räknas som torp?

Att ni sedan i förslaget inte tillåter att dessa gigantiska tomter får avstyckas gör ju inte 
saken bättre. Om avstyckningsbegränsningen enbart är ett sätt att undvika att kommunen  
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går in som huvudman är också fel tycker vi. Vi är rätt många här (särskilt fastboende)  
som undrar över varför vi har så dålig vägstandard fast vi betalar lika mycket skatt som 
övriga invånare. Det kanske vore på sin plats att fråga var och en av fastighetsägarna 
istället för att bara lyssna på vägföreningen.

Våra synpunkter på, en i övrigt bra plan, är sammanfattningsvis

• Gå tillbaka tlll tillåten byggyta på 170 kvm
• Tillåt fler avstyckningar( exempelvis på vår fastighet)
• Låt kommun gå in som huvudman för vägnätet så att vi får en acceptabel standard 

Kommentar till 24 och 25
Synpunkterna noteras. Byggrättens minskning besvaras i kommentar till yttrande 23.

Att anse som "torp" är en bostadshus uppfört innan år 1990. Antagligen mindre än 90 m2  
till storleken - en enklare sommarstuga byggt innan VA-utbyggnaden, men det får  
bedömas från fall till fall.

Förhindrande av styckning av en fastighet över 3900 kvadratmeter sker endast om det 
inte bedöms lämpligt av annat skäl. Utifrån beräknade klimatförändringar med stigande 
havsnivåer bedöms inte fastigheterna lämpa sig att styckas upp ytterligare. Prognosen  
är att år 2100 är medelvattenståndet +55 cm över dagens nivå i Oxelösund och samma 
händelse hade då inneburit att havsvattenståndet nått nivån +156 cm. 
Kommunen dokumenterade era fastigheter under högvattenståndet den 26:e februari, se 
bild nedan. Även Sjöboviken i den östra områdesdelen är ett utsatt område med samma 
underliggande resonemang. Fastigheter är långsiktiga processer och de ska vara bruk-
bara över tid. Se gärna kommentaren till yttrande 10 för en fördjupning.   

Kommunen kommer inte gå in och ta över vägarna. Se kommentar till yttrande 23. 

Foto från Hästviken kl 08:30 morgonen den 26:e februari 2020. Havs vattenståndet är +91 cm vid mätstationen 
på ön Vinterklasen i inloppet till Oxelösunds Hamn och då det snöat under natten syns den högsta nivån 
(+101 cm vid Vinterklasen) som havet nådde tydligt.  
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26. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-06)
Punkt 1: Tomten har många gamla tallar, varav några har den rödlistade talltickan. 
Dessa tallar är identifierade, liksom andra gamla presumtiva värdar för tallticka. Mark 
runt dessa är prickad, vilket vi tycker är en onödig framtida begränsning, som kvarstår i 
planen även efter att tallarna är borta, t ex efter ett stormfälle. Vi föreslår i stället att det 
införs fälltillståndskrav på tallar med diameter större än 40 cm (eller annat lämpligt mått) 
och prickområdena tas bort.

Punkt 2: Det är inlagt en parkeringsplats utanför vår grind. Eftersom det oss veterligen 
inte har uttryckts något behov av detta anser vi att den ska tas bort ur planen. Det finns 
redan andra nära platser, som utnyttjas i mycket ringa grad. 
 
Kommentar
Synpunkterna noteras.

n3-områden
De många gamla tallarna på er fastighet är samtliga presumtiva värdträd för tallticka. 
Värdena finns i hela skogen, främst knuten till riktigt gamla tallar. Hela fastigheten bildar  
tillsammans med den allmäna platsmarken (NATUR1) i väster en biotop där tallticka, som  
i sig är rödlistad, är en indikator för ytterligare rödlistade arter. Hur gammal en tall är 
går enligt biolg Hans Rydberg inte att avgöra utifrån omfånget på stammarna då det helt 
beror på förutsättningarna att växa för de enskilda träden. Därför är ett generellt fälltill-
ståndskrav inte en möjlig lösning. 

Kommunen bedömer att när prickmark frångås så är det bästa att istället helt innefatta er  
fastighet i ett n3-område utan prickmark, utom allra närmast de befintliga husen där 
byggnation kan ske med minst påverkan på biotopen. Strandskyddet är inte upphävt 
inom n3-område. Marklov söks för fällning inom n3-område, för en varsam utbyggnad 
och eventuell styckning med nybyggnation i samråd med kommunen. n3-bestämmelse 
får inte förhindra tillfart till fastighet, nödvändiga ledningsdragningar och möjlighet att 
bygga fullstor byggrätt.

Skötselråd för tallbiotopen är följande: Tallmiljöer behöver för att utveckla en hög 
biologisk mångfald, ljus och solvärme, vilket gynnar många insekter och lavar. Detta 
är särskilt påtagligt för tallar som är döda, stående rakt upp som torrakor, eller ramlar 
på marken som lågor. Även nedrasade torrgrenar har mycket stor betydelse för säll-
synta och hotade arter och bör får stå  eller ligga kvar. Om ett antal tallar avverkas 
kan till och med den biologiska mångfalden öka. Det är då viktigt att avverka de yngre 
tallarna så att de äldre blir mer solbelysta.

P-PLATS
Vägföreningen är markägare för marken för den föreslagna parkering. Parkeringen har  
nu skjutits lite längre åt väster så den inte ska upplevas påträngande. Parkering får 
inte ske på vändplaner varför det långsiktigt kan finnas ett behov av en parkering i 
denna del av planområdet - som dessutom erbjuder naturbad och fin utsikt. Genom 
gemensamt fattade beslut kan en parkering iordningställas på hela eller delar av ytan 
och då naturligtsvis för nyttjande av föreningens medlemmar - fastighetsägare på 
Jogersö.
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27. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-21)
• I planförslaget möjliggörs en pumpstation med placering strax utanför infarten till våra 
fastigheter. Vi anser att pumpstationen ligger för nära bostadshuset och önskar ett 
större avstånd mellan bostadshuset och pumpstationen. Enligt Boverkets allmänna råd 
bör avloppspumpstationer placeras med ett skyddsavstånd på 50 meter till plats där 
människor stadigvarande vistas och detta tolkas till husbyggnad på fastighet.

Avstånd till vår byggnad kan mätas till cirka 30 meter och 20 meter till fastighetsgräns. 
Vi önskar att boverkets allmänna råd följs och att pumpstationen flyttas. Förslagsvis till 
skogspartiet 100 meter längre bort på tillfartsvägen.

• Vid infarten till fastigheterna ligger en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga  
underjordiska ledningar. Vi känner inte till några befintliga allmänna ledningar inom området.  
Vad är syftet med den bestämmelsen? Vilka typer av allmänna ledningar är tänkta att gå 
där? Om det är på det viset att de ledningar som avses försörjer enbart våra fastigheter önskar  
vi någon annan typ av reglering än markreservat för allmänna underjordiska ledningar. 

• Enligt planbeskrivningen beskrivs 20 687 kvadratmeter av landområdet på 1XXX som 
ö. Vad grundas denna beskrivning på? Det är inte en korrekt beskrivning. Hela fastighe-
ten Jogersö 1:XXX har landförbindelse med resterande del av Jogersö.

• Enligt detaljplanens syfte ska delning av fastigheter med landareal större än 3900 m2 med-
ges. Trots detta tillåts inte fastigheten Jogersö 1:XXX att göra någon avstyckning. Varför från- 
gås detaljplanens syfte för just denna fastighet? Vi önskar att detaljplanens syfte och över- 
gripande principer följs för Jogersö 1:XXX och att en avstyckning av fastigheten medges. 
 
Kommentar
Synpunkterna noteras. Avloppspumpstationen är redan befintlig, någon ytterligare 
finns inte planerad. Den har bara getts sin egen användning i den nya detaljplanens  
plankarta. Kommunen har hittils inte kunnat finna någon anledning att flytta på pumpen. 

Markreservatet för ledningar tjänar bara era fastigheter och hade inte funnits med om 
det inte var så att det var just flera fastigheter inblandade. När ledningar går över en 
fastighet för att nå en annan krävs ledningsrätt. Ledningsområdet utgår, men området  
söder om vägen på den östra fastigheten är också ett viktigt grönsamband varför endast  
komplementbyggnader medges i området. Fällning av träd över ett visst stamomfång  
kräver marklov, se Ändrad Lovplikt inom n2-område i plankartan. Bestämmelserna får 
dock inte vara till hinder för tillfart och nödvändiga ledningar.  

Angivelsen att 20 687 kvadratmeter av fastigheten är en ö, är tänkt att tolkas i jämfö-
relse med andra fastigheter på Jogersö där delar av fastigheten saknar byggrätt, ofta i 
form av ö eller i ert fall udde och ska vara tillgängliga för allmänheten genom allemans- 
rätten. Oförändrat mot vad nu gällande detaljplan idag anger. Strandskyddet är heller 
inte upphävt inom denna del och har avgränsats mot byggrätten med en administrativ 
gräns. Eftersom marken är allemansrättslig ska den helller inte räknas med i kvarters-
markens area för bedömning av delbarheten av fastigheterna inom planområdet.

I detaljplanens syfte står det att delning av en del fastigheter större än 3900 kvadrat - 
 meter medges. Er större fastighet Jogersö 1:XXX är en av flera stora fastigheter i plan- 
området som av flera orsaker inte medges ytterligare styckning. Antalet fastighetsdel-
ningar i hela planområdet är begränsat. Ytterligare styckning bedöms i ert fall mindre  
lämpligt utifrån påverkan på naturvärden och strandskyddets syften.
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Jag äger fastigheten Jogersö 1:103 och har i brev den 23 juli 2018 gett mina synpunkter  
på att Ni inte tagit med min fastighet i planarbetet. Denna skrivelse gäller än idag och 
jag kan inte förstå att ni i arbetet med ny plan utesluter en enda privat fastighetsä-
gare. Jag ber Er att tänka om. 
 

l kommentarerna till punkt 43 skriver Ni att det är svårt att ansluta kommunalt vatten och  
avlopp. Det är fel. För fyra år sedan anslöt vi 3 hushåll på Fruviksholmarna till kommunalt  
vatten och avlopp. De ledningar som vi anslöt på Jogersö vid Sjöboviksbryggan 
dimensionerade vi för att kunna enkelt ansluta även Jogersö 1:103 -se bifogad ritning. 
Jag ställer gärna upp på ett platsbesök för att ytterligare utveckla frågan. 

Yttranden från utanför planområdet
28. Markägare på södra Jogersö (2018-11-25)
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När användningen för ett större naturområde ändras krävs helt andra utredningar än vid 
justering av redan befintlig detaljplanerad mark för bostäder, varför detta inte är lämpligt  
att hantera i samma redan stora detaljplan. En planområde får inte vara större än vad  
som behövs med hänsyn till detaljplanens syfte (4 kap. 32 § första stycket PBL). Jogersö  
omfat tas av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), vars utsträck-
ning beslutas av kommunfullmäktige. Även tillkommande fastigheter på Jogersö ska- 
och kommer att anslutas till kommunalt VA. Därför gäller att vatten- och avlopp skulle 
behöva anläggas via land, genom en nyckelbiotop, för att anslutas till anslutningspunkt 
för befintligt ledningsnät.  

Kommunen kommer inom ramen för denna detaljplan inte att detaljplanera för bostäder 
utanför nuvarande detaljplanegräns. Detta gäller privatägd mark såväl som för arrenden  
på kommunal mark.  

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 28 granskningsyttranden inkommit under granskningen.

27 yttranden har synpunkter på samrådsförslaget, varav 4 från myndigheter och har 
bemötts med kommentarer ovan. 

Grönområdet mellan de två delområdena (Jogersö 1:122) omfattas av både nyckelbiotop och skogliga värden.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Detaljplanen för Östra och Södra Jogersö berör utan undantag 
redan befintliga bostadsfastigheter och därtill ett par redan befintliga byggrätter säkrade 
i en tidigare detaljplan. Jogersö 1:103 är belägen inom naturmark utpekad som grönkil 
och därtill närströvområde i kommunens översiktsplan från 2018. Vid tiden för ditt köp 
av fastigheten Jogersö 1:103 omfattades den även av en avstyckningsplan med samma 
status som en detaljplan och som endast medger Natur på fastigheten. 
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Sammanfattning av ändringar efter granskningen:
- n3-områdena har bytt namn till n1-områden då det inte fanns någon n1-bestämmelse i 
granksningsversionen av plankartan.

- kryssmark-bestämmelsen har ändrats till bokstaven b för att göra det möjligt att skilja 
  områden för bastur och sjöbodar (b1) från områden där endast komplementbyggnad   
  får byggas (b2).  

- n1-området på fastigheten Jogersö 1:213 har justerats för att ge plats för ett garage. 
  På fastigheten Jogersö 1:266 har n1-området justerats för att minska bebyggelsens 
inverkan på grannfastigheter och underlätta ny byggnation. 

- n1-områdena på fastigheten Jogersö 1:101 har ersatts med strandskydd. 

- Upphävande av strandskydd har på Länsstyrelsens inrådan begränsats och förtydligats 
  i plankartan. Inget upphävande för bryggområden, liksom för delar av flera fastigheter.

- Ett par befintliga bryggområden har justerats eller lagts till då de fallit bort ur kartan. 
  En begränsning om max 1 brygga per fastighet har lagts till, med största bredd 2,5m. 

- Området med infartsväg ner mot Hästviken har breddats något för att inrymma diket.

- Området för sjöbodar vid Sjöbodviken har utgått. 

- Den föreslagna p-platsen vid det södra naturområdet har flyttats något västerut.

- Ytterligare en fastighet medges styckning.

- Nya högre belägna områden för tekniska anläggningar har tillkommit för att medge  
  flyttar av dessa i klimatanpassningssyfte. Området för pumpstationen i höjd med 
  Sjöboviken i östra delområdet har förstorats för att ge utrymme för markhöjning. 

- Vid koloniområdet vid Sjöbodviken har planområdesgränsen justerats så att hela 
  den gamla detaljplanen ska släckas ut. En liten triangelformad yta hade här missats  
  och har ersatts med parkmark och skyddsmark med kommunalt huvudmannaskap.  

- Definitionen av fritidshus/torp har förtydligats i planbeskrivningen.

- Andel hårdgjord yta har kompletterats med en maxarea, då den angivna %-satsen  
  gav allt för stor area för stora fastigheter. 

  Synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
- En del fastighetsägare som önskat dela sin fastighet har fortsatt nekats detta helt  
   eller delvis. Vägföreningens har nekats huvudmannaskap på kommunens naturmark. 

- Byggrätten har inte släpps fullt så fri som en del fastighetsägare velat. Huvudbyggnad 
   är fortsatt begränsad till 150 kvadratmeter för alla fastigheter. 

- En fastighetsägare som önskat få ett generellt "fälltillståndskrav" för träd på fastigheten 
  har nekats detta efter avrådan från biolog. 

- Geoteknisk utredningar har inte genomförts.  

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Camilla Norrgård Sundberg     Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef    Planarkitekt
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

GATA1 Utfart, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
GATA2 Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
NATUR2 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
PARK1SKYDD1 Park, Skydd, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

P-PLATS1 Parkeringsplats, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Kvartersmark

B1 En- och tvåbostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B2 En- och tvåbostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B3 Sjöbod eller bastu, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden
W1 Vattenområde med bryggor tillgängligt för bottenförankrade ledningar, PBL 4

kap. 5 § 1 st 3 p.
W2 Bryggor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
W3 Öppet vatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Fastighet
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Mark
n1 Marken är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för fällning.

Symbolen visar trädets placering, ej storlek., PBL 4 kap. 10 §
n2 Mark är bevuxen med träd som har funktionen av spridningsväg för växter och

djur, Marklov krävs för fällning. Bestämmelsen får inte förhindra fastigheternas
möjlighet att upprätta tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor
byggrätt.Bestämmelsen får inte förhindra fastighetens möjlighet att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt., PBL 4 kap.
10 §

n3 Markens vegetation ska bevaras som biotop. Syftet är bevarande av
spridningsvägar för växter och djur samt fördröjning och infiltration av
dagvatten. Markarbeten samt fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad
lovplikt, kräver marklov. Bestämmelsen får inte förhindra fastigheternas
möjlighet att upprätta tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor
byggrätt., PBL 4 kap. 10 §

Omfattning
Endast sjöbodar och bastur får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Utformning
f1 Fasad ska utformas av trä, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f2 Endast friliggande bebyggelse, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utförande
b1 Husgrunder skall vid utförande med plintgrund klara havsnivåvariationer upp till

minst +2,2 meter över angivet nollplan., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4
kap. 6 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor. Kvartersmark, PBL 4

kap. 18 § 1 st
g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor. Vattenområde, PBL 4

kap. 18 § 1 st
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla tillbyggnader
utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.., PBL 4 kap. 21 §
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §
Strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom allmänplats för
Lokalgata, Infart och P-plats. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
Tekniska anläggningar samt Bostäder och komplementbyggnader utom för öar
och prickmark utanför avskiljande administrativ gräns. . Kvartersmark, PBL 4
kap. 17 §
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NaturområdeNATUR

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

UtfartGATA2

ParkeringsplatsP-PLATS1

Parkering/båtuppställningP-PLATS2

ParkPARK1

NaturområdeNATUR1

SkyddSKYDD1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

En- och tvåbostadshusB1

TransformatorstationE1

PumpstationE2

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenW1

BryggorW2

Vattenområde tillgängligt för bottenförankrade ledningarW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadsarea är 15% av fastighetens landarea (oräknat öar), dock högst
totalt 260 m2 byggnadarea, varav högst 150 m2 byggnadarea för huvudbyggnad.
Upp till 70 m2 av befintligt fritidshus får inräknas i komplementbyggnadarean.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast sjöbodar och bastur får placeras

Högsta nockhöjd är 5.0 meter för huvudbyggnad, 8,0 meter vid sutterängvåning.
För komplementbyggnad gäller högsta nockhöjd 4,0 meter. Höjden mäts från
markens medelnivå invid byggnaden,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek ,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d1 0000 Minsta tillåten fastighetsstorlek i kvadratmeter, med avseende på
landarean och bortsett från öar där sådana finns.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast friliggande bebyggelse
Lägsta grundläggningsnivå för bostadshus är +2,2 meter över angivet nollplan.
Skulle kommunens riktlinje för detta värde innebära en högre nivå över nollplanet
skall den högre nivån tillämpas.
Fasad ska utformas av trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ändring av markens höjd mer än +/- 0,5 meter kräver marklov

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

Maximalt 30% av fastighetsarean får hårdgöras inom kvartersmark för bostäder.
Syftet är fördröjning och infiltration av dagvatten
n2 är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för

fällning. Symbolen visar trädets placering, ej storlek.,  4 kap.
10 §

n3 Vegetationen ska bevaras som biotop. Syftet är
bevarande av spridningsvägar för växter och djur samt
fördröjning och infiltration av dagvatten. Markarbeten samt
fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad lovplikt,
kräver marklov.,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden som omfattas av 8 kap. 13 § PBL (2010:900,
SFS 2019:412). Byggnadens kulturhistoriska värden ska
bevaras. Byggnadens ursprungliga exteriöra detaljer
såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska
bevaras.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnad får inte rivas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd med ett stamomfång större än 1,0 meter
på 1,3 meters höjd över marken inom hela planområdet.

Marklov krävs även för markarbeten och fällning av träd inom n3-område enligt
nedan. Stamomfånget mäts på 1,0 meters höjd över marken.

Ek 45 cm;  Tall, gran och övriga lövträd 60 cm

För bevarandevärt träd n2 krävs marklov för fällning av träd oavsett stamomfång.
Marklov ges ej för åtgärd  som strider mot bestämmelsernas syfte.
Bestämmelserna får inte inskränka på fastigheternas möjligheter att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt.,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla
tillbyggnader utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för infartsväg
och VA-ledningar

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor
g3 Markreservat för gemensamhetsanläggning för brygga

och bad

Strandskydd ,  4 kap. 17 §

Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
bostäder, på allmän platsmark för lokalgata, utfart och p-plats, samt inom område
för gemensamhetsanläggning för bryggor (g2).

Skala: 1:2000 (A1)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Östra och Södra Jogersö.

Jogersö 117 m.fl.

Oxelösunds Kommun Södermanlands Län

Granskningshandling

Upprättad av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, MSF
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Oxelö 8:50 Fastighetsbeteckning

Övriga byggnader

Huvudbyggnad, husliv
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Koordinatsystem SWEREF  1630

ajourförd, kompletterad och upprättad 2018 av
Upprättad år 1971 av Rikets allmänna kartverk

Uppgifter om grundkartan

Höjdsystem RH 2000
Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
PLANAVGIFT:
Detaljplan finansierad med planavgift. Avgift ska
tas ut enligt på förhand beslutad taxa i samband
med bygglovgivning som möjliggjorts av planen.

ILLUSTRATION

Högsta antal fastigheter helt belägna inom
gränserna för en fastighet vid lagakraft-
vinnandet av detaljplanen

UPPLYSNING

Till plankartan hör följande handlingar:

Fastighetsförteckning (finns på Miljö och samhälls-
byggnadsförvaltningen)
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NaturområdeNATUR

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

UtfartGATA2

ParkeringsplatsP-PLATS1

Parkering/båtuppställningP-PLATS2

ParkPARK1

NaturområdeNATUR1

SkyddSKYDD1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

En- och tvåbostadshusB1

TransformatorstationE1

PumpstationE2

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenW1

BryggorW2

Vattenområde tillgängligt för bottenförankrade ledningarW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadsarea är 15% av fastighetens landarea (oräknat öar), dock högst
totalt 260 m2 byggnadarea, varav högst 150 m2 byggnadarea för huvudbyggnad.
Upp till 70 m2 av befintligt fritidshus får inräknas i komplementbyggnadarean.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast sjöbodar och bastur får placeras

Högsta nockhöjd är 5.0 meter för huvudbyggnad, 8,0 meter vid sutterängvåning.
För komplementbyggnad gäller högsta nockhöjd 4,0 meter. Höjden mäts från
markens medelnivå invid byggnaden,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek ,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d1 0000 Minsta tillåten fastighetsstorlek i kvadratmeter, med avseende på
landarean och bortsett från öar där sådana finns.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast friliggande bebyggelse
Lägsta grundläggningsnivå för bostadshus är +2,2 meter över angivet nollplan.
Skulle kommunens riktlinje för detta värde innebära en högre nivå över nollplanet
skall den högre nivån tillämpas.
Fasad ska utformas av trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ändring av markens höjd mer än +/- 0,5 meter kräver marklov

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

Maximalt 30% av fastighetsarean får hårdgöras inom kvartersmark för bostäder.
Syftet är fördröjning och infiltration av dagvatten
n2 är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för

fällning. Symbolen visar trädets placering, ej storlek.,  4 kap.
10 §

n3 Vegetationen ska bevaras som biotop. Syftet är
bevarande av spridningsvägar för växter och djur samt
fördröjning och infiltration av dagvatten. Markarbeten samt
fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad lovplikt,
kräver marklov.,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden som omfattas av 8 kap. 13 § PBL (2010:900,
SFS 2019:412). Byggnadens kulturhistoriska värden ska
bevaras. Byggnadens ursprungliga exteriöra detaljer
såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska
bevaras.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnad får inte rivas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd med ett stamomfång större än 1,0 meter
på 1,3 meters höjd över marken inom hela planområdet.

Marklov krävs även för markarbeten och fällning av träd inom n3-område enligt
nedan. Stamomfånget mäts på 1,0 meters höjd över marken.

Ek 45 cm;  Tall, gran och övriga lövträd 60 cm

För bevarandevärt träd n2 krävs marklov för fällning av träd oavsett stamomfång.
Marklov ges ej för åtgärd  som strider mot bestämmelsernas syfte.
Bestämmelserna får inte inskränka på fastigheternas möjligheter att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt.,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla
tillbyggnader utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för infartsväg
och VA-ledningar

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor
g3 Markreservat för gemensamhetsanläggning för brygga

och bad

Strandskydd,  4 kap. 17 §

Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
bostäder, på allmän platsmark för lokalgata, utfart och p-plats, samt inom område
för gemensamhetsanläggning för bryggor (g2).
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PLANBESTÄMMELSER
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

GATA1 Utfart, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
GATA2 Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
NATUR2 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
PARK1SKYDD1 Park, Skydd, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

P-PLATS1 Parkeringsplats, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Kvartersmark

B1 En- och tvåbostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B2 En- och tvåbostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B3 Sjöbod eller bastu, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden
W1 Vattenområde med bryggor tillgängligt för bottenförankrade ledningar, PBL 4

kap. 5 § 1 st 3 p.
W2 Bryggor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
W3 Öppet vatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Fastighet
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Mark
n1 Marken är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för fällning.

Symbolen visar trädets placering, ej storlek., PBL 4 kap. 10 §
n2 Mark är bevuxen med träd som har funktionen av spridningsväg för växter och

djur, Marklov krävs för fällning. Bestämmelsen får inte förhindra fastigheternas
möjlighet att upprätta tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor
byggrätt.Bestämmelsen får inte förhindra fastighetens möjlighet att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt., PBL 4 kap.
10 §

n3 Markens vegetation ska bevaras som biotop. Syftet är bevarande av
spridningsvägar för växter och djur samt fördröjning och infiltration av
dagvatten. Markarbeten samt fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad
lovplikt, kräver marklov. Bestämmelsen får inte förhindra fastigheternas
möjlighet att upprätta tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor
byggrätt., PBL 4 kap. 10 §

Omfattning
Endast sjöbodar och bastur får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Utformning
f1 Fasad ska utformas av trä, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f2 Endast friliggande bebyggelse, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utförande
b1 Husgrunder skall vid utförande med plintgrund klara havsnivåvariationer upp till

minst +2,2 meter över angivet nollplan., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4
kap. 6 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor. Kvartersmark, PBL 4

kap. 18 § 1 st
g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor. Vattenområde, PBL 4

kap. 18 § 1 st
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla tillbyggnader
utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.., PBL 4 kap. 21 §
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §
Strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom allmänplats för
Lokalgata, Infart och P-plats. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
Tekniska anläggningar samt Bostäder och komplementbyggnader utom för öar
och prickmark utanför avskiljande administrativ gräns. . Kvartersmark, PBL 4
kap. 17 §
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

GATA1 Utfart, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
GATA2 Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
NATUR2 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
PARK1SKYDD1 Park, Skydd, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

P-PLATS1 Parkeringsplats, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Kvartersmark

B1 En- och tvåbostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B2 En- och tvåbostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B3 Sjöbod eller bastu, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden
W1 Vattenområde med bryggor tillgängligt för bottenförankrade ledningar, PBL 4

kap. 5 § 1 st 3 p.
W2 Bryggor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
W3 Öppet vatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Fastighet
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Mark
n1 Marken är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för fällning.

Symbolen visar trädets placering, ej storlek., PBL 4 kap. 10 §
n2 Mark är bevuxen med träd som har funktionen av spridningsväg för växter och

djur, Marklov krävs för fällning. Bestämmelsen får inte förhindra fastigheternas
möjlighet att upprätta tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor
byggrätt.Bestämmelsen får inte förhindra fastighetens möjlighet att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt., PBL 4 kap.
10 §

n3 Markens vegetation ska bevaras som biotop. Syftet är bevarande av
spridningsvägar för växter och djur samt fördröjning och infiltration av
dagvatten. Markarbeten samt fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad
lovplikt, kräver marklov. Bestämmelsen får inte förhindra fastigheternas
möjlighet att upprätta tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor
byggrätt., PBL 4 kap. 10 §

Omfattning
Endast sjöbodar och bastur får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Utformning
f1 Fasad ska utformas av trä, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f2 Endast friliggande bebyggelse, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utförande
b1 Husgrunder skall vid utförande med plintgrund klara havsnivåvariationer upp till

minst +2,2 meter över angivet nollplan., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4
kap. 6 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor. Kvartersmark, PBL 4

kap. 18 § 1 st
g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor. Vattenområde, PBL 4

kap. 18 § 1 st
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla tillbyggnader
utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.., PBL 4 kap. 21 §
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §
Strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom allmänplats för
Lokalgata, Infart och P-plats. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
Tekniska anläggningar samt Bostäder och komplementbyggnader utom för öar
och prickmark utanför avskiljande administrativ gräns. . Kvartersmark, PBL 4
kap. 17 §
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NaturområdeNATUR

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

UtfartGATA2

ParkeringsplatsP-PLATS1

Parkering/båtuppställningP-PLATS2

ParkPARK1

NaturområdeNATUR1

SkyddSKYDD1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

En- och tvåbostadshusB1

TransformatorstationE1

PumpstationE2

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenW1

BryggorW2

Vattenområde tillgängligt för bottenförankrade ledningarW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadsarea är 15% av fastighetens landarea (oräknat öar), dock högst
totalt 260 m2 byggnadarea, varav högst 150 m2 byggnadarea för huvudbyggnad.
Upp till 70 m2 av befintligt fritidshus får inräknas i komplementbyggnadarean.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast sjöbodar och bastur får placeras

Högsta nockhöjd är 5.0 meter för huvudbyggnad, 8,0 meter vid sutterängvåning.
För komplementbyggnad gäller högsta nockhöjd 4,0 meter. Höjden mäts från
markens medelnivå invid byggnaden,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek ,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d1 0000 Minsta tillåten fastighetsstorlek i kvadratmeter, med avseende på
landarean och bortsett från öar där sådana finns.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast friliggande bebyggelse
Lägsta grundläggningsnivå för bostadshus är +2,2 meter över angivet nollplan.
Skulle kommunens riktlinje för detta värde innebära en högre nivå över nollplanet
skall den högre nivån tillämpas.
Fasad ska utformas av trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ändring av markens höjd mer än +/- 0,5 meter kräver marklov

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

Maximalt 30% av fastighetsarean får hårdgöras inom kvartersmark för bostäder.
Syftet är fördröjning och infiltration av dagvatten
n2 är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för

fällning. Symbolen visar trädets placering, ej storlek.,  4 kap.
10 §

n3 Vegetationen ska bevaras som biotop. Syftet är
bevarande av spridningsvägar för växter och djur samt
fördröjning och infiltration av dagvatten. Markarbeten samt
fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad lovplikt,
kräver marklov.,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden som omfattas av 8 kap. 13 § PBL (2010:900,
SFS 2019:412). Byggnadens kulturhistoriska värden ska
bevaras. Byggnadens ursprungliga exteriöra detaljer
såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska
bevaras.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnad får inte rivas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd med ett stamomfång större än 1,0 meter
på 1,3 meters höjd över marken inom hela planområdet.

Marklov krävs även för markarbeten och fällning av träd inom n3-område enligt
nedan. Stamomfånget mäts på 1,0 meters höjd över marken.

Ek 45 cm;  Tall, gran och övriga lövträd 60 cm

För bevarandevärt träd n2 krävs marklov för fällning av träd oavsett stamomfång.
Marklov ges ej för åtgärd  som strider mot bestämmelsernas syfte.
Bestämmelserna får inte inskränka på fastigheternas möjligheter att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt.,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla
tillbyggnader utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för infartsväg
och VA-ledningar

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor
g3 Markreservat för gemensamhetsanläggning för brygga

och bad

Strandskydd ,  4 kap. 17 §

Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
bostäder, på allmän platsmark för lokalgata, utfart och p-plats, samt inom område
för gemensamhetsanläggning för bryggor (g2).

Skala: 1:2000 (A1)

100 meter9080706040 503020100
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ILLUSTRATION
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vinnandet av detaljplanen

UPPLYSNING
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NaturområdeNATUR

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

UtfartGATA2

ParkeringsplatsP-PLATS1

Parkering/båtuppställningP-PLATS2

ParkPARK1

NaturområdeNATUR1

SkyddSKYDD1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

En- och tvåbostadshusB1

TransformatorstationE1

PumpstationE2

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenW1

BryggorW2

Vattenområde tillgängligt för bottenförankrade ledningarW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadsarea är 15% av fastighetens landarea (oräknat öar), dock högst
totalt 260 m2 byggnadarea, varav högst 150 m2 byggnadarea för huvudbyggnad.
Upp till 70 m2 av befintligt fritidshus får inräknas i komplementbyggnadarean.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast sjöbodar och bastur får placeras

Högsta nockhöjd är 5.0 meter för huvudbyggnad, 8,0 meter vid sutterängvåning.
För komplementbyggnad gäller högsta nockhöjd 4,0 meter. Höjden mäts från
markens medelnivå invid byggnaden,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek ,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d1 0000 Minsta tillåten fastighetsstorlek i kvadratmeter, med avseende på
landarean och bortsett från öar där sådana finns.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast friliggande bebyggelse
Lägsta grundläggningsnivå för bostadshus är +2,2 meter över angivet nollplan.
Skulle kommunens riktlinje för detta värde innebära en högre nivå över nollplanet
skall den högre nivån tillämpas.
Fasad ska utformas av trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ändring av markens höjd mer än +/- 0,5 meter kräver marklov

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

Maximalt 30% av fastighetsarean får hårdgöras inom kvartersmark för bostäder.
Syftet är fördröjning och infiltration av dagvatten
n2 är bevuxen med skyddsvärt lövträd. Marklov krävs för

fällning. Symbolen visar trädets placering, ej storlek.,  4 kap.
10 §

n3 Vegetationen ska bevaras som biotop. Syftet är
bevarande av spridningsvägar för växter och djur samt
fördröjning och infiltration av dagvatten. Markarbeten samt
fällning av träd, enligt beskrivning under ändrad lovplikt,
kräver marklov.,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden som omfattas av 8 kap. 13 § PBL (2010:900,
SFS 2019:412). Byggnadens kulturhistoriska värden ska
bevaras. Byggnadens ursprungliga exteriöra detaljer
såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska
bevaras.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnad får inte rivas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd med ett stamomfång större än 1,0 meter
på 1,3 meters höjd över marken inom hela planområdet.

Marklov krävs även för markarbeten och fällning av träd inom n3-område enligt
nedan. Stamomfånget mäts på 1,0 meters höjd över marken.

Ek 45 cm;  Tall, gran och övriga lövträd 60 cm

För bevarandevärt träd n2 krävs marklov för fällning av träd oavsett stamomfång.
Marklov ges ej för åtgärd  som strider mot bestämmelsernas syfte.
Bestämmelserna får inte inskränka på fastigheternas möjligheter att upprätta
tillfart, förlägga nödvändiga ledningar samt bygga fullstor byggrätt.,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Bygglov krävs även för komplementbyggnader större än 15m2 och för alla
tillbyggnader utöver 15m2 inom n3-område i hela planområdet.,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för infartsväg
och VA-ledningar

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för bryggor
g3 Markreservat för gemensamhetsanläggning för brygga

och bad

Strandskydd,  4 kap. 17 §

Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för
bostäder, på allmän platsmark för lokalgata, utfart och p-plats, samt inom område
för gemensamhetsanläggning för bryggor (g2).
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FÖRORD
Om detaljplaner

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 mark- 
användningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna plan‑ 
beskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser  
samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen

Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller 
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvalt-
ningen att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har  
ett väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att 
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till  
aktuellt planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelse-
utvecklingen med utredningar och samrådsprocess. 

Denna detaljplan handläggs med standard planförfarande, se illustration nedan.
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Planhandlingar

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
- 2 plankartor i skala 1:2000 med bestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)

- Samrådsredogörelse

- Dagvattenutredning
- Naturinventering 

- Arkeologisk utredning
‑ Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Miljö‑ och samhällsbyggnadsförvaltningen)

1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom att ge möjlighet  
till fler och mindre fastigheter genom avstyckningar. Därtill syftar planen till att öka 
beredskapen inför förväntade klimatförändringar och att bidra till ett bevarande av 
områdets kulturvärden och karaktär. 

Planförslaget innebär i huvuddrag följande förändringar:

- Utökad byggrätt till 15% av fastighetens landarea, dock högst totalt  260 m2 byggarea, 
varav 150 m2 huvudbyggnad.

‑ Möjlighet att bevara befintligt fritidshus uppfört innan 1990 genom att inräkna 70 m2 av 
det i komplementhusarean 

- Delning av en del fastigheter med landarea, utan öar, större än 3900 m2. Närmast 
Jogersöbron meges även styckningar av en del fastigheter större än 3200 m2. Totalt  
medges 25 ytterligare fastigheter av fastighetsägaren påkallad avstyckning. Inom 
planområdet kan maximalt 36 nya fastigheter fastighetsbildas.

- Lägsta grundläggningsnivå är +2,2 meter i Rikets Höjdsystem (RH2000) vid nybyggnad  
av bostadshus. 

- En del tillkommande prickmark för att spara natur från exploatering. Borttagning av 
prickmark som tidigare tjänat som reservat för kurvrätningar av vägarna.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken
Kommunens bedömning är att detaljplanen ej riskerar leda till en betydande miljöpå-
verkan, se Kap 3 avsnitt Behovsbedömning för en fördjupning. 
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2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet är beläget på Jogersö ca 2,5‑4,5 km sydväst om Järntor-
get i Oxelösunds Centrum. Planområdet nås från norr via den enda landförbindelsen, 
Jogersö vägen. Planområdet avgränsas till större delen av Östersjöns vatten, men 
även av Jogersö  vägen i norr samt av ett kolonistugeområde och en camping i väster.

 

Areal
Planområdet är cirka 111 hektar stort, uppdelat på 45 hektar i den östra delen och 
66 hektar i den södra delen.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar totalt 141 fastigheter, varav 136 är befintliga enskilt ägda bostads‑
fastigheter. Jogersö vägsamfällighet äger de 3 fastigheterna Jogersö 1:20, Jogersö 1:117  
och Jogersö 1:193, Tomtägareföreningen Jogersö 1:118 äger 1 fastighet och Oxelö-
sunds kommun äger den vidsträckta fastigheten Jogersö 1:122 som delar upp planom-
rådet i en östlig och en sydlig del. 

Vattnet inom planområdet hör till stor del till de privata fastigheterna, men även Tomt-
ägarföreningen för Jogersö 1:118 och Jogersö vägförening äger en hel del av vattnet.
Oxelösunds kommun äger inom planområdet endast vattenområdet på östra halvan av 
i Hästviken genom fastigheten Jogersö 1:122. Samfällda bryggor finns på den västra 
sidan av ön i Trappviken och på östra sidan ön i Stora Fruviken ungefär på mitten av 
det utsträckta planområdet. Det finns också i mindre skala bryggor på östra sidan av ön 
vid Sjöboviksudden i nordöst och på båda sidor av Hästviken i det södra delområdet.   

 

Planområdet är beläget västsydväst om Oxelösunds centrum med Järntorget och består av två delområden. 
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer
Kommunens nya översiktsplan, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. Översikts-
planens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och planerings-
underlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. Detaljplaner måste  
förhålla sig till översiktsplanen men måste inte följa den.   

Det som skrivs om och berör det aktuella området i den gällande översiktsplanen är att  
Östra och Södra Jogersö bör utvecklas genom försiktig förtätning inom redan bebyg gda 
områden. Områdes förtätas genom att möjliggöra avstyckning av fastigheter samtidigt 
som områdets kuperade skogskaraktär bevaras särskilt i det södra delområdet.   

Detaljplaner
För bostadsfastigheterna inom planområdet finns 2 detaljplaner, en äldre kallad 1774  
från år 1991 (laga kraft) som täcker hela planområdet samt en nyare från år 2009 1774.1  
som ersätter en bit i väster av den södra delen i den äldre detaljplanen. Då planområ-
desgränsen föreslås justeras lite för kommunens fastighet Jogersö 1:122 jämfört med 
detaljplan 1774, berörs även bitar av detaljplan 1441 för centrala Jogersö samt den 
ursprungliga avstyckningsplanen för Jogersö 1:20 och Jogersö 1:22 från år 1939. 

Detaljplan 1774 anger maximal byggrätt till 120kvm huvudbyggnad + 50kvm ”gårdshus”  
(exempelvis uthus eller garage). Max 1 huvudbyggnad och 2 gårdshus medges per 
fastighet i högst 1 våning. I planen anges ett par områden, på Tomtägareföreningen 
Jogersö 1:118:s samfällda mark längs Trappvikens södra sida, som endast får bebyg-
gas med sjöstugor och bastur.

Planen medger också ett exakt antal bostadsfastigheter som tillåts inom varje så 
kallat ”bostadskvarter”. Det har lett till att bara ett fåtal fastighetsdelningar kunnat 
medges då den som hann först att dela låste ute sina grannar från denna möjlighet. 

1774.1 Tilläggsplan till detaljplan 1774, som ersätter den äldre detaljplanens fastighetsindelningsbestämmelser  
inom det inringade området i det södra delområdet av den äldre planen. 
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Detaljplan 1774 vann laga kraft 1991 och tillåter att stora fastigheter på södra Jogersö kan delas. Det 
rödskrafferade området undantogs från antagandet då den kvartersmark som planerades medges hade 
inneburit ett stort intrång i naturmarken samt att frågan om huvudmannaskap och ansvar hade komplicerats.

En planändring, 1774.1, togs fram med syfte att medge fler fastigheter inom det ”byggnads‑
kvarter” som utgörs av fastigheterna väster om Trappviksstigen, vid Thors väg, samt 
västra sidan om Uvbacken. Både detaljplan 1774 och 1774.1 ersätts nu i sin helhet. 
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Riksintressen

Jogersö omfattas av riksintresse för friluftslivet, samt av flera nyckelbiotoper och skogliga värdeområden.

Detaljplanen bedöms beröras av riksintressena högexploaterad kust, friluftsliv och 
yrkesfisket till havs. 

• Hela Oxelösunds kommun omfattas av det område som utpekats som högexploa-
terad kust och därmed faller under särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 Kapitlet  
Miljöbalken. Exploatering får ske i anslutning till befintlig bebyggelse men inte på 
beskost nad av friluftslivets och turismens behov. Detaljplanen möjliggör till allra största 
delen avstyckning av redan ianspråktagen mark och anses således inte märkbart 
medverka till en högexploaterad kust, snarare då till en god hushållning av mark och 
resurser där kustnära orörda lägen sparas. Undantaget är två fastigheter på Hästviks-
vägen som aldrig fastighetsbildades efter den äldre detaljplanen, 1774.
• Jogersö är viktigt för friluftslivet och dess västra delar täcks idag in i det  
riksintresseområde för friluftslivet som sträcker sig längs länets kust. 
• Riksintresset för yrkesfisket omfattar allt vatten kring Jogersö. 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Risken för att en detaljplanen ska ha en betydande mijlöpåverkan ska alltid bedömas 
och diskuteras med Länsstyrelsen. Vid behov ska nödvändiga utredningar tas fram för 
att belysa förutsättningar och konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen. Om 
genomförandet av en detaljplan riskerar innebära en betydande påverkan på miljön, 
människors hälsa eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
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En behovsbedömning har upprättats för Jogersö under senhösten 2017 i samråd med 
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Kommunen bedömer i denna att planens genom-
förande inte leder till någon betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därför inte behöver tas fram.

Detaljplanen rör ett redan bebyggt område som sedan tidigare har anslutits till det 
kommunala vatten & och avloppssystemet. Kända föroreningar saknas och detaljplanen  
syftar till att förbereda området för klimatförändringar iform av högre havsnivåer och  
kraftigare regn. Länsstyrelsen pekar i sitt samrådsyttrande på att en betydande miljö-
påverkan inte kan uteslutas beroende på hur detaljplanen utformas. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Områdets historia och fornlämningar
Jogersö har en historia som fritidshusområde, där marken styckades år 1939 kort efter  
att bron över till Jogersö stod klar. Den mycket kuperade terrängen låg till grund för att  
området fick relativt stora fastigheter. Det finns även äldre bebyggelse och bebyggelse ‑ 
lämningar, där Jogersö Gård omnämns redan på 1300‑talet. Gården (röd yta i centrum av  
kartan nedan) var länge den enda bebyggelsen på ön, som utöver gårdens betesmarker  
i övrigt var skogsbevuxen.

Den arkeologiska utredningen som tagits fram som underlag till planförslaget redogör 
även för lämningar efter förhistorisk stenbrytning och mer sentida militär verksamhet på  
Jogersö. Den förhistorisk stenbrytningen, en tidigare okänd fornlämning, fann man i 
grönområdet uppe på höjdryggen mellan delområdena Östra och Södra Jogersö som  
nu fått KMR-kod L1982:8091, tidigare benämnd med FMIS-kod Oxelösund 179, röd 
prick centralt i kartan nedan (i utredningen kallad Objekt 20). Några fornlämningar inom 
planområdets enskilt ägda bostadsfastigheter har inte kunnat konstateras, men på  
sydväst‑sidan av Nötudden på fastigheten Jogersö 1:119 och på Tomtägareföreningen  
Jogersö 1:118 :s fastighet finns objekt klassade som övrig kulturhistorisk lämning. Resten  
av lämningarna är belägna vägsamfällighets fastighet Jogersö 1:20 och kommunens 
fastighet Jogersö 1:122. 

Motionscentrum och rekreationsområde
Jogersö hade fina förutsättningar för friluftsliv och under 50‑talet flyttar orienterings-
klubben OK Måsen sin verksamhet till ön. Med bilens intåg på 60-talet utvecklades 
Jogersö till ett sommarparadis och motionscentrum, vars sandstrand lockade besö-
kare från när och fjärran. Konserter med folkkära artister började hållas och ett kollo-
niområde för Oxelösundare anlades som ersättning för de som försvann när motorvä-
gen ut till Oxelösund byggdes. 

En detaljplan togs fram för fritidshus även i det västra delarna av Jogersö, men 1968 
stod det klart att området skulle förbli ett friluftsområde, som kompensation för de stora 
arealer mark som avsatts för industri i 1959-års generalplan. 

Under 70-talet etablerades en camping och under 80-talet väcktes frågan om miljö- 
påverkan av de många enskilda avloppen på ön och det beslutades om en VA-utbyggnad.  
Med anledning av detta togs en detaljplan för fritidstugeområdet fram (laga kraft år  
1991) vilken öppnade för större byggrätter på ön.  
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Fornsöks karta visar den tidigare okända fornlämningen L1982:8061 (tidigare benämnd Oxelösund 179) som en 
röd symbol i mitten av kartan (i den arkeologiska utredningen kallad objekt 20). Därtill finns objekt med klassningen 
övrig kulturhistorisk lämning, i blått.

Området idag
Jogersö fritidshusområde får allt fler permanentboende vilket får till följd att små och 
ganska enkla stugor på cirka 40-60 kvm, ofta oisolerade, byggs ut eller ersätts av 
större hus på cirka 120 kvm med stöd av en detaljplan från 1991. Av områdets 136 
bostadsfastigheter har 48 st (35 %) minst 1 person folkbokförd på adressen (maj 2017).  
Total är antalet som är folkbokförda inom planområdet 80 stycken (32%) av totalt 241  
unika privata fastighetsägare. 3 fastighetsägare äger 2 fastigheter på ön. 

Landskap och topografi
Jogersö är en kuperad ö med höjdryggar som sträcker sig upp till +28 meter över havet 
(RH2000). I det lågt belägna och svagt sluttande centrala delarna av ön har Jogersö 
Gårds jordbruks marker ersatts av gräsmattor och kolonilotter. På höjdryggarnas slutt - 
ningar växer barrskogsträd vilka glesas ut på toppen i en så kallad hällmarkstallskog.  
Den glesa hällmarken uppe på höjderna erbjuder god utsikt över havet även från högt 
belägna tomter längre in på ön, särskilt i planområdets sydvästra del. Den norra delen 
av ön utmärker sig av mängden lövträd, särskilt ek, som växer här. Ekmarkerna som 
tidigare betats växer nu gradvis igen, till nackdel för många ekberoende arter. 



ANTAGANDEHANDLING, 2020-05-15 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN för Östra och Södra Jogersö

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 11

 Lutning:

En GIS-analys av terrängen på Jogersö visar att många fastigheter är rejält branta, men att det också gör  
en del av dem naturligt avgränsade i höjdled. Fastigheterna ovanför branterna har inte sällan vid utsikt.

Jogersö förbinds med fastlandet överst i bild med en kort bro över det utfyllda Jogersösundet. I bilden till höger  
skymtar Svartuddslandet, bakom en folksamling vid Jogersöbadet, en del av det högresta södra delområdet. 
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Geotekniska förhållanden
Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts under planarbetet.  Istället har 
Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) jordartskarta använts som underlag. Inför 
detaljprojektering av kvartersmark (grundläggning, markuppfyllnad etc.) erfordras 
undersökningar av markens geotekniska beskaffenhet. 

Östra och södra Jogersö kännetecknas av höjdryggar med urberg täckta av ett tunt 
lager jord som reser sig mellan lågpartier med avlagrad lera. 

Skredrisk
Sveriges Geologiska Undersökning:s (SGU) underlag visar att viss risk för jordskred kan  
finnas i botten av branta sluttningar med urberg täckta av ett tunt jordlager. Underlaget  
baserar sig på en rikstäckande dataanalys av terrrängens lutning och en grov jordartskarta.  
Några rapporter om att det förekommit skred inom planområdet finns inte.   

Radon
Kartan ovan till höger är ett utsnitt ur den 
radonriskkartering som kommunen låtit ta 
fram under 2019. Radon är en ädelgas som 
ger upphov till joniserande strålning och 
således kan vara skadlig för människan vid 
för höga nivåer. Radon finns i marken i stora 
delar av Sverige och kan tränga in i byggna-
der genom otätheter i grunden eller källaren. 
Radon kan också avges från alunskiffer-
baserad lättbetong, s.k. blåbetong, som 
använts som byggmaterial i Sverige fram till 
år 1978. 

Grundkonstruktion för huvudbyggnad ska 
vara radonsäkert utförd om inte undersök-
ningar kan påvisa att förhållandena inte 
kräver detta. Inom planområdet sammanfaller alla områden med hög radonrisk med 
jordarten sandig morän, jämför med kartan ovan t.v.  

Bebyggelse
Bebyggelsen i planområdet är, som nu gällande plan föreskriver, med få undantag 
utförd med träfasad och sadeltak. Storleken på huvudbyggnaderna varierar idag mellan  
ca 40 och ca 150 kvm, alltså betydligt större än nuvarande plan medger. Nyare hus är 
större än äldre hus och har ofta en souterrängvåning. Gemensamt för bebyggelsen på 
Jogersö är en anpassning till terrängen, med upphöjd grund istället för plansprängning, 
här och var med trappor upp eller ner till parkeringen. Fastigheterna varierar mellan att  
nästan helt bestå av berg i dagen med ett högt läge över havet, till att helt ligga på lera  
lite drygt en meter över havet. Fastighetsstorlekarna varierar mellan ca 1100 och dryga 
9600 kvm landyta, där genomsnittstorleken är 3432 kvm och lika många av de 136 bostads-
fastigheterna är idag större som mindre än 3337 kvm. 

Radon: Gult = normal risk; Röd = Hög risk 
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Hus med plintgrund på lerjord nära havet.

Hus med souterrrängvåning och gårdsbyggnad. Sommarstuga från 40-talet i närmast orörd natur.

Hus ovanför brant med trappa upp till parkeringen.

Skredrisk: T.h. De gula-orange områdena har utifrån 
en översiklig dataanalys på länsnivå en förhöjd 
skredrisk, detta då brant sluttande urberg (grönt) 
överlappar med områden med avlagrad lera (rosa). 

Sociala frågor
Tillgänglighet
Tillgängligheten är en utmaning inom det kuperade planområdet. För gående är det 
sällan den genaste vägen som är den snabbaste. Trappor finns det ett fåtal av i området,  
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den mellan Hästviksvägen och Trappviken (Nötuddsvägen) erbjuder en rejäl genväg. 
Trapporna används på egen risk och åtminstone den upp till Hästviksvägen börjar 
upplevas som lite ranglig.

Risk för brottslighet
En del problem med inbrott och stölder upplevs finnas inom området, som i delar bara 
bebos delar av året.

Natur
Mark, vegetation och djurliv
Inom norra delen av planområdet finns ett antal skyddsvärda träd som Länsstyrelsen 
pekat ut. Dessa ekar är en viktig livsmiljö för många hotade insekter, men också en 
biotop för svampar och lavar, vissa helt beroende av eken för sin överlevnad. Dessa 
träd skyddas i detaljplanen med att det krävs marklov för fällning och deras placering 
indikeras med en svart cirkel på plankartan. Vid kolonilottsområdet, precis utanför plan- 
området, finns också ett område med ädellövskog, där ek ingår, som är viktig för den 
biologiska mångfalden.

Skriv om strandängen i Trappviken 
Mot Trappviken i direkt anslutning till Nötuddsvägen, finns en väl bevarad, artrik 
havsstrandäng som årligen slås. Växtligheten är består av arter som strandrödtoppa, 
kustarun, dvärgarun, gulkämpar, vildlin, madrör och liten ärtstarr. På strandängen, i de 
torrare partierna, finns rikligt med gräshoppor. Mot strandängen i nordväst gränsar en 
lövrik, ca 70-årig blandskog. 

Hällmarkstallskogen: 
Bergryggen som reser sig söder om koloniområdet på Jogersö mellan stugområdena  
i öster och sydväst är bevuxen med gamla tallar och en av de värdefullaste Hällmarks- 
tallskogarna i kommunen utanför skärgården. Det finns både partier med gammal 
orörd tallskog, som längst i söder och yngre bestånd som av gallrats. Här och var 
breder stora trädlösa hällmarker ut sig, vilket är ovanligt i kommunen. Berget lyser i 
grått och vitt av renlavarnas mattor, vilka täcker stora ytor. I svackor och hällkar finns 
typiska miniatyrmossar med skvattram, tuvull och nordkråkbär. I norr leder berget ned 
i en storblockig moränsluttning, där det växer massvis med ormbunkar och ett påfal-
lande högt (50‑80 cm!) blåbärsris. Norr om Fruviksholmarna finns en gammal gran-
skog med mycket vindfällen och inslag av äldre björkar. Denna biotop har utan tvekan 
en stark prägel av naturskog och har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. 
Här växer bland annat signalarterna skriftlav och gammelgranslav. Nära havet finns 
släta klippor och strandhällar lämpade för sol och bad. Området är föreslaget att ingå i 
ett framtida kommunalt naturreservat och bör bevaras som naturskog.

Naturvärden på kvartersmark
Då underlag saknats om naturvärdena inom privatägd mark i planområdet så har Linnea 
- Natur & Ekologi, på uppdrag av kommunen, gjort en naturinventering under våren 2019. 
Inventeringen har visat på ett flertal förekomster av den nära hotade (NT) arten Tallticka, 
en svamp som växer på stammen på gamla, gärna solexponerade, tallträd. Totalt gjordes  
37 fynd av Talticke‑fruktkroppar, med tyngdpunkt i de allra sydligaste delarna av Jogersö; 
ett av kommunens finaste bestånd och som om marken varit allmän torde haft statusen  
som nyckelbiotop. Ytterligare två rödlistade arter hittades i planområdet, Dvärgbägar- 
lav och Kornflarnlav, liksom signalarterna (S) Barkticka, Blåsippa, Guldlockmossa och 
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Tallticka (Phellinus Pini),  
foto av casper s, CC

Fynd av Tallticka, från artportalen.se,  
resultat av naturinventering i april 2019 

Gulpudrad spiklav vilka indikerar på förekomst av rödlistade arter. Högst naturvärden 
finns knutet till tallens ekologi i område 4‑6 & 29 och ekens ekologi i område 20‑21 i 
kartan ovan. 

Strandskydd
Strandskyddet har till syfte att säkra allmänhetens och naturens tillgång till goda miljöer  
och levnadsförhållanden. Strandskyddet gäller 100 meter inåt och utåt från strandlinjen,  
men kan också efter länsstyrelsebeslut utökas till 300 meter inom vilket bebyggelse 
inte tillåts, något som dock inte gjorts för planområdet. När en detaljplan ersätts eller 
upphävs åter inträder strandskyddet per automatik och det måste på nytt upphävas i den 
nya planen.

Särskilt skyddsvärda träd, enligt  
Länsstyrelsen

Delområden i naturinventeringen. Gula områden ej närmare undersökta, lila områden är naturmark 



ANTAGANDEHANDLING, 2020-05-15 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN för Östra och Södra Jogersö

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 16

Strandskyddet är genom nu gällande detaljplan delvis upphävt inom planområdet: Inom  
all kvartersmark för bostäder som ej omfattas av den administrativa bestämmelsen a8 

1 
samt för områden som får bebyggas med med sjöbodar och bastur. Strandskydd gäller 
inom alla vattenområden i planområdet.  

Allmänhetens tillgång till kust och stränder inom planområdet är idag mycket begränsad,  
delvis grundat i att styckningarna av marken på Jogersö till stor del skett före strand-
skyddslagstiftningens införande 1952. Det finns dock även exempel där mark som 
år 1941 avsattes tänkt som allmänplats för bad istället kommit att bli en del av privata 
fastigheter.  
 
Strandskyddet är fullständigt upphävt inom kvartersmark och allmänheten ges inte i 
något fall möjlighet till annordnad passage över kvartersmark även om staket och andra 
hinder saknas i de flesta fall. Allmänheten är alltså hänvisade till vägar och naturmark 
och uppmuntras inte besöka området.   

Miljöförhållanden
Förorenad mark
Ingen känd förorenad mark finns i området. Det finns inte heller någon dokumentation 
om att det ska ha funnits miljöfarlig verksamhet i området, ej heller båtuppläggning i 
någon större skala.

 Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Planområdet ligger väl avskilt från störningskällor som större trafikleder och industrier. 
Risken för luftföroreningar från industrin är också mindre sannolikt då den förhärskande  
vindriktningen i kommunen är mellan sydlig och västlig, alltså bort från Jogersö och 
Oxelösund ut över havet åt nord och öster.  
 Dagvatten och mijlökvalitetsnorm (MKN)
Planområdet är beläget utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten och det 
är därför de enskilda fastighetsägarnas som har ansvaret för dagvatten som uppkommer  
på- och rinner över dennes fastighet, liksom för eventuella konsekvenser där av. Inom 
allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap är dagvattnet fastighetsägarnas gemen- 
sammma ansvar. 

Dagvatten faller under Miljöbalkens regler vid enskilt huvudmannaskap som klassar dag-
vatten som ett avloppsvatten. Miljökvalitetsnormer är målvärden för olika föroreningar 
med målet att inte försämra vattenkvalitén i recipienten genom tillförseln från dagvatten.

För att kunna bedöma påverkan på dagvattnet av utökad exploatering på Jogersö har  
WSP på uppdrag av kommunen tagit fram en dagvattenutredning under vårvintern 2019. 
Dagvatten från Jogersö avrinner till recipienten Östersjön och delavrinningsområdet 
Marsviken. Marsvikens har enligt VattenInformationsSystem Sveriges (VISS) databas 
den ekologiska statusen Måttlig, vilket härrör från problem knutna till övergödning 
genom kväve och fosfortillförsel. Målet för Marsviken är God ekologisk status år 2027, 
att klara detta redan till år 2021 har inte varit möjligt då över 60% av tillskottet kommer 

1    Fastigheterna Jogersö 1:40, 1:41, 1:76  i det östra delområdet och Jogersö 1:101, 1:116 och 1:119 i det 
södra delområdet omfattas idag (år 2020) av prickmarksområden på kvartersmark med bestämmelsen a8 
inom vilket strand skyddsbestämmelserna gäller. Det rör sig om öar/halvöar som ligger avskilt från husen.  
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från andra delar av Östersjön. Enligt utredningen innebär inte en ökad exploatering 
att möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för recipienten äventyras. Jogersös 
växtlighet är en viktig resurs som bidrar till att fördröja dagvattnet.  

Utbud
Friyta, rekreation & lek
Jogersö erbjuder fina möjligheter till rekreation och lek. På västra Jogersö finns ett 
2,5 km långt motionsspår med elljus, havsbad, minigolf och en anlagd lekplats. Ett 
större närströvområde utgörs också av den höjdrygg med skog som avdelar planom-
rådets två delar.

Den mark som inte är kvartersmark eller gatumark är till stora delar orörd naturmark. 
Egentlig parkmark saknas idag inom planområdet.

Vattenområden
Det är möljigt att åka båt runt hela Jogersö, där passagen under Jogersöbron tillåter  
passage med små båtar vid normala havsvattennivåer. Kommunens närmaste 
småbåtshamn finns i Ramdalshamnen intill Jogersöbron på motsatt sida Jogersösundet.  
Inom planområdet finns samfällda bryggor den västra sidan av ön i Trappviken och på 
den östra sidan ön i Stora Fruviken ungefär på hälften av det utsträckta planområdet. 
Antalet bryggplatser motsvaras ungefär av antalet fastigheter.
Service
På Jogersö finns en ala carté‑restaurang vid badets parkering och sommartid finns 
även en kiosk knuten till badet och campingen.

I Sunda Centrum cirka 1,1 km från planområdets norra ände finns en livsmedelsaffär, 
pizzeria och en frisör. Här finns även de två närmaste förskolorna, Blåklockans och  
Regnbågens förskola. På 1,2 km avstånd finns ett tredje alternativ i Ramdalens förskola.  
Övrig service finns i Oxelösunds centrum 2,5 km mätt från planområdet norra ände. 
Där finns kommersiell service som livsmedelsaffär, restauranger, apotek samt offentlig 
service som bibliotek, vårdcentral, polis och kommunhus. För äldre barn är Ramdals-
skolan, på samma avstånd, det klart närmsta alternativet.

Kollektivtrafik
Hållplatsen Jogersövägen trafikeras av linje 715 med halvtimmestrafik i rusningstrafik 
vilket tar en till både Oxelösunds centrum och Nyköpings Busstation. Hållplats finns 
på Björntorpsvägen ca 800 meter från planområdets norra ände. 

Skyddsrum
Skyddsrum saknas idag helt på Jogersö. De närmaste skyddsrummet är beläget på  
320 meters gångavstånd från jogersöbron. Ramdalsskolan och Ramdalshöjdens skydds- 
rum har dock större kapacitet på 900 respektive 1000 meter gångavstånd. Totalt sett  
finns det ett överskott på 2500 platser i skyddsrummen i Oxelösund, många av dem 
med stor kapacitet finns i Oxelösunds centrum.
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Risk och säkerhet
Klimatanpassning
Jogersö är en av två större öar i Oxelösunds kommun med landförbindelse. Denna enda 
förbindelse (Jogersövägen) med fastlandet behöver vara farbar i ett framtida klimat. Enligt  
Boverkets rekommendationer ska vägar, där det saknas alternativ, utformas med beredskap  
att klara ett högsta högvatten som har längre återkomsttid än 1 gång på 200 år (1/200). 

Den närmaste mätstation för vilken det beräknats ens en 200-årsnivå är för SMHI:s mät- 
station på ön Landsort ca 47 km ostnordost om Oxelösund. Det är utifrån uppgifter om en  
200-årsnivå som man kan börja närma sig frågan om vad det faktiskt innebär för nivåer vid  
Jogersö i Oxelösund. Klart är att det handlar om att se planområdet i ett mycket lång 
perspektiv när det ska utvecklas.

I figuren nedan redovisas beräknade nivåer för Landsort Norra år 2100. Nivån för En 
200-årshändelse år 2100 är för Landsort beräknad till +164 cm, till 95% säkerställt att 
händelsen håller sig inom konfidensinter vallet 148‑179 cm i höjdsystemet RH20002. 
Värdena är justerade mot landhöjningen och hämtade ur SMHI-rapporten ”Havsnivåer i  
Östergötlands län i dagens och framtidens klimat”, s.14 och är från 2017. Länsstyrelsens  
i Stockholms län anger i en skrift från 2015 ett högsta högvatten med 100-års återkomsttid 
år 2100 för Landsort till +180 cm, ett värde som Oxelösunds kommun finner vara mindre 
sannolikt då en 200-årsnivå logiskt sett måste vara högre än en 100-års nivå. Värdena 
ovan är baserade på FN:s IPCC-panels underlag och därmed en global havsnivåhöj-
ning på 98-100 cm till år 2100. Rapportens värsta scenario RCP 8,5 är den prognos för 
människans utsläpp av växthusgaser med efterföljande klimatförändring som närmast 
motsvarar dagens utveckling av utsläpps-nivåerna globalt.

Beräknade vattenstånd med en återkomsttid på 5, 10, 50, 100 och 200 år för framtidens klimat (år 2100). 
Siffrorna inom parentes anger 95% konfidensintervall.

Enligt SMHI-rapporten Klimatologi Nr 41, 2017: ”Karttjänst för framtida medelvattenstånd 
längs Sveriges kust” uppskattas medelvattenytan i Oxelösund stiga till +65 cm år 2100 
enligt scenario RCP 8,5. En ökning med 55,1 cm från den uppskattade medelvatten-
nivån vid Sjöfartsverkets mätstation på ön Vinterklasen på +9,9 cm för år 2019. År 2018 
var samma medelnivå för Vinterklasen +10,7 cm. Medelvattenytan för Landsort var som 
jämförelse +8,9 cm för 2019 och +9,2 cm för år 2018, allt enligt en lista över Sjöfarts-
verkets och SMHI:s mätstationer. En framtida högre medelvattenyta innebär att framtida 
högvatten också blir högre. Alla värden ovan är dessutom angivna utan lokala påslag 
orsakade av vind‑ och vågeffekter. 

Observerade havsvattenstånd 
Morgonen den 26:e februari 2020 uppmättes havsvattenståndet +1,01 meter vid den ny - 
 inrättade (2018) mätstationen på ön Vinterklasen i inloppet till Oxelösund. Samtidigt upp -
2 RH2000 är det nu gällande höjdsystemet i Sverige, för vilket nollnivån utgår från en gemensam 
punkt för hela Europa belägen i Amsterdam. Skillnaden till höjdsystemet RH00, vilken gäller för nu 
gällande detaljplan,1774 är i det här fallet och för den här delen av Oxelösund +0,446 m.
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mättes havsvattenståndet +95 cm vid mätstationen på Landsort utanför Nynäshamn, det är  
bara 1 centimeter från rekordet från vintern 1983 sedan mätningarna började där år 1886.

Händelsen, med hård nordvästlig vind (16-20m/s i byvind) som tryckte vågor söderut och  
västerut in mot Oxelö  sund, var kulmen på en längre trend med stigande havsvattenstånd.  
SMHI utfärdade dagarna före en klass 2-var ning för högt vattenstånd i mellersta 
Östersjön. 

En observation från Sjöboviken på östra Jogersö från vintern 1983, då rekordet för havs-
vattenstånd slogs på Landsort (+96 cm) och vid flera andra mätstationer längs Sveriges 
östkust, gör gällande att en fullvuxen man ska ha stått med "vatten upp till knäna" på en 
plats som idag mäts till ca +1,0 meter i RH2000. Uppskattningsvis3 nåddes den gången ett  
lokalt havsvattenstånd på ca +155 cm, vilken innebär att det är rimligt att anta att för ett  
högvatten med en viss återkomsttid behöver vi alltså lägga till ca 60 cm i lokal effekt 
ovanpå maximinivån för 95 % konfidensintervall för att inte underskatta den teoretiska 
nivån för högvattnet. 

Att högvattenståndet i februari 2020 resulterade i en nivå vid mätstationen Vinterklasen  
som bara var 6 cm högre än vid Landsort medan händelsen 1983 istället gav en 
betydligt högre observation i Oxelösund än vid Landsort är en indikation på att havs-
vattenståndet inne i Oxelösund torde kunna variera väsentligt beroende på vindriktning  
och lokala förhållanden såsom i långgrunda havsvikar (som Sjöbodviken) och nå 
väsentligt högre höjder än de som uppmäts vid Landsort.  

Ett högvatten skulle i en långgrund vik på Jogersö alltså kunna nå +239 cm för en 200‑års ‑
hän delse och +231 cm redan för en 100‑årshändelse. En extremhändelse kan inträffa 
när som helst och dessutom flera gånger under en 100‑årsperiod. Sannolikheten att en  
100‑årshändelse inträffar är 1 % per år, men sett över 100 år blir risken hela 63 %. Sanno‑ 
 likheten att en 200‑årshändele inträffar är 0,5 % per år, men sett över 100 år ökar risken 
till 39 %. En 100-årshändelse har en statistisk återkomsttid på mindre än 5 år år 2100. 
 
3 Uppskattningen baserar sig på att marken där observationen gjordes är ca +1 meter och att 
höjden upp till ovan knäskålen på en man som då var i 30-årsåldern antas vara ca 55 cm i ett par stövlar.  

T.v: Foto från Sjöboviken från kl 08:50 morgonen den 26:e februari 2020. Havs vattenståndet är +90 cm vid 
Vinterklasen och då det snöat under natten syns den högsta nivån som havet nådde tydligt.  
T.h: Det uppmätta havsvattenståndet (+101 cm som mest) vid Vinterklasen i cm perioden 25-26:e februari 
2020. (Skärmdump av Sjöfarts verkets ViVa-app för mätstation Vinterklasen tagen 2020-02-26 kl 14:30)
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Jogersövägen 

Jogersöbron förbinder ön med fastlandet. Körbanans ovansida är +3,1 meter RH2000. Bilden är tagen kl 08:40 
under högvattnet den 26 februari 2020. Uppmätt havsvattenstånd vid Vinterklasen var vid tidpunkten +90 cm.

Jogersövägen förbinder Jogersö med fastlandet via ett näs och en kort bro över Jogersö‑
sundet. Anslutningsvägarna till den 3,1 meter höga (vägbanans ovansida) Jogersöbron  
kan år 2100, med nuvarande prognoser, komma att helt översköljas under ett par timmar  
på bägge sidor bron vid ett högvatten med 100 års återkomsttid. Räddningstjänstens  
bedömning är att utryckningar kan ske från vattnet, vid några timmars översvämning. Det  
innebär dock att insatstiden förlängs. Den enda vägen ut till planområdet behöver lång-
siktigt klimatannpassas så tillgängligheten till Jogerö och för Jogersöborna till fastlandet 
säkerställs.  

Gator och trafik
Planområdet nås via Jogersövägen, som genom Jogersöbron förbinder Jogersö med 
fastlandet, Jogersöbron är asfalterad och skyltad för 40 km/h. Vägarna inom planområdet  
ägs gemensamt av de boende genom Jogersö vägförening, vilken bildades redan 1952.  
Vägarna består av smala och stundom mycket branta grusvägar med särskilda mötes-
platser där bilar kan mötas. Hastighetsbegränsningen inom planområdet är 30 km/h. 
  
Vägarna har breddats här och var men fortfarande är väg bredden sällan mer än 3 meter och  
på långa sträckor så smal som 2,0 meter. Vägnätet består av 3 huvudvägar som ansluter  
området till Jogersövägen och som sedan förgrenar sig upp på öns höjdryggar. Den låga 
kvalitén på vägbädden gör att vägföreningen tar ut en vägslitageavgift tför unga transporter  
till och från planområdet. 
 
Parkering
Alla bostadsfastigheterna på Jogersö har egen parkeringsplats på fastigheten. Därut‑
över finns ett par platser på ön med extra parkeringsplatser, ofta i anslutning till vänd    ‑
planen i änden av småvägarna som leder ner till huvudvägen. Vid den samfällda 
bryggan längs Sjöboviksvägen på östsidan av Jogersö finns ett större antal parkerings‑
platser för båtägare vid bryggan. Cirka 12 fastigheter använder parkeringen, för fort-
satt färd med båt till sitt sommarhus på närliggande öar som Jogersö Bergö.  

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet är utbyggt med vatten och avlopp sedan 90-talet. Planområdet ingår i 
sin helhet i kommunens verksamhetsområde för VA och avloppet renas i kommunens 
reningsverk.  
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El och fiber
El och fiber finns utbyggt till samtliga befintliga fastigheter. Elen går såväl i nedgrävd 
ledning som luftburet inom planområdet.

Värme
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för fjärrvärme. 
 Tele
Företag har visat intresse för att förstärka mobilnätet med en mast på Jogersö. En 
lokalisering i rekreationsområdet n.v. om planområdet har avfärdats sedan tidigare. 
Frågan hanteras inte som en del av denna detaljplan. 

5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
I korthet innebär planförslaget att ytterligare 25 fastigheter (18 %) medges möjlighet till 
avstyckning. Sammanlagt rör det sig om 36 stycken möjligheter till nya fastigheter fördelat  
på 31 fastigheter; varav 7 avstyckningar kvarstår från den äldre detaljplanen men inte  
realiserats och där 2 av de 7 är belägna på vägsamfälligheten fastighet Jogersö 1:20 (2). 
Närmast Jogersöbron tillåts fler och mindre avstyckningar jämfört med fastig heter längre 
bort från kollektivtrafik och service. Avstyckning sker på fasitghetsägarnas intiativ. 

Byggrätten justeras till en nivå som, genom avsteg från detaljplanen, redan kommit att  
praktiseras inom planområdet. Ett krav införs om att ny bebyggelse ska anpassas till  
ett förändrat klimat som bland annat medför ökad risk för stigande havsnivåer. En del 
så kallad prickmark har tillförts ett flertal av fastigheterna av natur‑ och avrinningshänsyn, 
vilket innebär en begränsning av var fastigheten kan bebyggas, samtidigt som prick-
mark vars syfte tidigare varit att säkra mark för uträtningar av vägar tagits bort.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats, utöver ett par mindre områden med  
natur mark, något som enligt plan- och bygglagen, PBL, kräver särskilda skäl för att 
kunna motiveras, se avsnittet om Huvudmannaskap i kap. 6. Allmän platsmark i form 
av vägar och naturmark förutses fortsatt skötas gemensamt av fastighetsägarna.

Fastigheter
Fastigheternas lämplighet för avstyckning har har prövats individuellt. Möjlighet till  
avstyckning indikeras med en siffra större än (>) 1 för antalet delar den får styckas i  
omgiven av en kvadrat. Minsta tillåten fastighetsstorlek har beteckningen d1 0000 
där siffrorna på plankartan avser landarean utom öar och halvöar med prickmark. 

d1   
2

Viktiga bedömningsgrunder i prövningen om lämplighet för styckning har varit att:

• fastigheten inte till betydande del ligger under +2 meter i höjdsystemet RH2000

• fastigheten har inte tidigare styckats, eller är åtminstone större än 3900 m2 

• fastigheten har en illustrerad styckningsmöjlighet i tidigare detaljplan, eller att den 
genom en tydlig avdelning i höjdled lämpar sig för styckning

• en styckning av fastigheten inte inverkar mycket negativt på befintliga naturvärden

• fastigheter över 8000m2 får styckas i 3 delar
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Därtill har fastigheter närmast Jogersöbron (norr om Ekbackevägen) getts en särställning 
då deras närhet till kollektivtrafik och service motiverar en tätare bebyggelse i denna del.  
Här tillåts styckningar ner till 1500 m2, under förutsättning att de är större än 3200 m2 
och inte ligger för lågt. 

Marklov krävs för ändring av markens höjd mer än, >0,5 m, både uppåt och neråt.

Bebyggelse
Byggrätten höjs till 15% av fastighetsens landarea. Dock högst 260 m2 byggnadsarea 
(BYA), varav högst 150m2 byggnadsarea huvudbyggnad. Upp till 70 m2 av befintligt 
fritidshus uppfört innan år 1990 får inräknas i komplementbyggnadsarean. Bebyggelsen 
ska vara friliggande, anpassad till terrängen och utföras med träfasad. Sadeltak förordas  
men är inget krav.

Största nockhöjd är 5 meter. Om terräng-
förhållandena tillåter får dock nämnden 
medge sutterängvåning för vilket gäller 
största nockhöjd 8 meter. Nockhöjden 
avses mätas från markens medelnivå 
invid byggnaden. Högsta nockhöjd för 
komplementbyggnad är 4 meter.

Eftersom delar av planområdet är lågt 
belägna förs en bestämmelse in om att 
lägsta grundläggningsnivå för nybyggnad  
av bostadshus är +2,2 meter över noll- 
planet i RH2000 (Rikets Höjdsystem). 
Detta är för att säkerställa att nya bygg-
nader uppförs klimatsäkrat och med hänsyn till framtida havsnivåhöjning och över-
svämningar.  

Riksintressen
Kommunens bedömning är att planförslaget inte skadar riksintresset för friluftsliv och 
genom förtätning inom befintligt område för bostäder motverkar en överexploaterad kust. 

Kulturhistoriska värden/Rivningsförbud
Bebyggelsen i planområdets är med mycket få undantag utförd med träfasader. Därför  
finns en bestämmelse om träfasad med syftet att bevara en enhetlighet i materialval. 
Bebyggelsen har också det gemensamt att den med få undantag är inskjuten från gatu-
området med så kallad förgårdsmark. Prickmark ut mot gata finns redan i den äldre  
detalj planen och har minskats på de ställen där det tidigare tagits höjd för kurv  rätningar. 

En av de äldsta byggnaderna inom planområdet beläggs också med rivningsförbud 
(r1) och q1-beteckning för bevarande av byggnadens kulturhistoriska värden. Detta 
innebär att byggnaden med dess ursprungliga exteriöra detaljer såsom fönster, dörrar, 
fasadmaterial och tak material ska bevaras och att byggnaden inte får rivas. 
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I kulturmiljöinventeringen beskrivs 
objektet så här: "Äldre timrad stuga vid 
Stora Fruviken. Huset har synligt omålat 
timmer och taket är täckt med tegel". 
Byggrätten som presenterats ovan har 
utformats för att möjliggöra ett beva-
rande av de många mindre fritidshus 
som finns inom området. Kommunen vill 
uppmuntra till att verkligen nyttja möjlig-
heten att räkna upp till 70 m2 av ett 
mindre befintligt fritidshus som komple-
mentbyggnadsarea.    

Natur & dagvatten
På Jogersö har naturen en framträdande plats: För att ge växt och djurlivet långsiktigt 
goda förutsättningar, säkra naturens inramning av tomterna och låta naturen bidra till för- 
dröj ningenav dagvatten inom planområdet avsätts områden på kvartersmark ut inom 
villka den naturliga karaktären ska bevaras (n3). Områden där endast trädkronorna 
bedöms bidra till spridningsvägen har getts bestämmelsen n2. Lövträdsbeståndet med 
främst ek i norra delarna av planområdet är en särskilt skyddsvärd biotop, vilken säkras 
genom att det krävs marklov för fällning av träd utmarkerade med en n1-bestämmelse. 
Avverkning, toppkapning eller annan kraftig beskärning av ett särskilt skyddsvärt träd, 
t.ex. ett gammalt grovt träd, kan komma att behöva anmälas för samråd med tillsyns-
myndighet som i detta fall är Länsstyrelsen.

För ett framgångsrikt omhändertagandet av dagvatten behöver vattnet rinna genom så  
mycket naturmark som möjligt på sin väg mot recipienten Östersjön. n3-områden och  
områden med prickmark på kvartersmark ska bidra till att det ska finnas natur kring 
bebyggelsen som kan fördröja dagvattnet. För att ytterligare säkerställa denna funktion  
finns en bestämmelse som begränsar andelen hårdgjord yta till maximalt 30 % av 
fastighetens landarea, frånsett öar, dock högst 500 m2 inklusive byggnader, altaner och 
pooler m.m.    

Park & Skydd
För att medge en långsiktigt mer flexibel markanvändning inom lågt liggande allmänplats‑ 
mark har en del områden fått markanvändningen PARK1 och SKYDD1. På så sätt kan 
marken anpassas till förändrade förutsättningar; exempelvis användas som ytor för vallar mot  
stigande havsnivåer eller som iordningställd översilningsyta för stora nederbördsmängder.  

Strandskydd
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom allmänplats för lokalgata, infart 
och p-plats genom bestämmelsen a1. Strandskyddet upphävs även genom bestämmel-
sen a2 inom kvartersmark för tekniska anläggningar samt inom kvartersmark för bostä-
der förutom för markområde där naturen ska bevaras (n3-område) samt del av fastighet 
avgränsad med administrativ gräns från ett område med a2-bestämmelse. Upphävandet 
sker med stöd av miljöbalkens 7 Kap. 18 c § punkt 1; inom dessa områden bedöms 
marken vara ianspråkstagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strand-
skyddets syften. P-platser och vägar upphävs med stöd även av  7 Kap. 18 c § punkt 3 
då dessa måste ligga nära vattnet.

Strandskyddet gäller fortsatt inom alla vattenområden i planområdet. 

Rivningsförbud  och bevarandebestämmelse avser en 
äldre timrad stuga vid Stora Fruviken på östra Jogersö.
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Bryggor
Ur miljösynpunkt är det bäst om bryggor kan samanvändas av flera fastigheter och att 
enskilda bryggor undviks. Ett par bryggområden har utökas för att ge större djup och ge 
plats åt fler fastighetsägare. Gemensamhetsanläggning för bryggor föreslås bildas för 
dessa.

Bryggor får endast anläggas inom vattenområde där bryggor tillåts, vilka framgår av 
plankartan. För att säkerställa en god kontroll av bryggsituationen inom området föreslås  
strandskyddet var kvar inom dessa områden, antalet bryggor begränsas till 1 mot kvar-
tersmark med en största bred på 2,5 meter. Allt anläggande av bryggor kräver anmälan 
om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen enligt enligt 11 kap. 9 § a miljöbalken. Större 
anläggningar kan även kräva tillstånd från Mark- och miljödomstolen.  

Gator och parkering
Utfarter från fastighet har i ett par fall överförts från vad som är naturmark idag till  
kvartersmark med prickmark. I dessa områden är upplysningsvis ofta VA-ledningar 
förlagda sedan tidigare.

Ett par nya parkeringsplatser föreslås för att öka tillgängligheten till naturen i området, 
undelätta för boende att besöka andra delar av det utsträckta planområdet. 

Tekniska anläggningar
Områden för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer för elförsörjningen 
och pumphus för kommunens VA-anläggningar har lagts in för att underlätta och säker- 
ställa driften av anläggningen. Ett par extra områden för tekniska anläggningar har till syfte  
att ge plats för eventuella flyttar av tekniska anläggningar av t.ex. klimatanpassningsskäl. 

u1‑områdena i plankartan indikerar att det sedan tidigare finns allmännyttiga ledningar 
i marken.

6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Tidplan
• Samråd i juli - augusti 2018

• Kommunen informerar på Jogersö vägförenings årsmöte, 16 juli 2017

• Kommunen informerar om samrådet på vägföreningens årsmöte, 15 juli 2018

• Granskning i oktober - november 2019, sista tillfället att lämna synpunkter 

• Beslut om antagande i Kommunfullmäktige (Kf), juni 2020

• Laga kraft (3 v. efter beslutet i Kf faställts), juli 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter erhållet 
bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter att genomförandetiden löpt ut har 
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fastighetsägare inte längre någon garanterad rätt att få bygga få bygga då kommunen 
utan krav på ersättning kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Oxelösunds kommun är inte huvudman för allmän plats, utöver ett par mindre områden  
med naturmark. Det innebär att det är upp till fastighetsägarna att bestämma hur den 
allmänna platsmarken, vägar, parkmark och natur, ska ordnas och skötas. För att 
kommunen ska kunna avsäga sig huvudmannaskapet i ett planområde krävs särskilda 
skäl. Kommunen ser följande skäl till att området ska ha enskilt huvudmannaskap.

• Området saknar kommunalt drifthållna eller tillhandahållna målpunkter. Området  
ligger längs smala och slingriga vägar som alla är återvändsgator och området 
saknar således helt genomfartstrafik.  

• Planområdet bedöms under överskådlig tid ha en fritidshusområdeskaraktär trots en  
ökande andel permanentboende. Området kan inte beträktas som tätortsnära då 
större delen av området ligger perifert och är relativ glest bebyggt.  

• Områdets karaktär kan bibehållas. Med ett fortsatt enskilt huvudmannaskap är 
chansen större att vägnätet kan fortsätta se ut likt befintligt än om det skulle bli 
kommunalt huvudmannaskap. Vägnätet är en viktig del av områdets karaktär och 
de boende motsätter sig ytterligare inlösen av kvartersmark och gatubelysning. 

• VA-nätet är redan utbyggt i området. De ombyggnader av vägnätet som krävs för 
att erhålla kommunal standard blir en stor kostnad som inte vägs upp av nyttan.

• Enskilt huvudmannaskap gäller för alla liknande områden, som Lastudden och 
Danvik, i kommunen. Detta utan undantag och oavsett permanentningsgrad. I 
planområdet råder redan enskilt huvudmannaskap sedan 50-talet. 

Med ovan som grund föreslår kommunen att huvudmannaskapet i planområdet ska 
vara enskilt. Tillkommande fastigheter förutsetts anslutas till befintlig samfällighet.

Huvuddelen av allmänplats-marken inom planområdet är enskilt ägd. Mark med till 
exempelvis bestämmelserna Natur1, Gata1 och Gata2 föreslås få enskilt huvudmannaskap,  
medan mark utan ett index i bestämmelsen, Natur, föreslås få fortsatt kommunalt huvud- 
mannaskap. Kommunen har huvudmannaskapet på sin fastighet Jogersö 1:122 bortsett  
från ett fåtal mindre områden med utfarter (Gata2) och väg (Gata1) vilka föreslås ha 
enskilt huvudmannaskap. Detta då marken ger nyttor endast för ett fåtal fastigheter som 
alla är medlemmar i vägsam fällighetsföreningen i planområdet.  

Avtal
Något avtal med exploatör är inte tecknat. Det är fastighetsägarna som initierar ett 
genomförande av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelser
Detaljplanen anger inte exakt hur fastighetsindelningen ska ske utan ger ramarna för den  
genom att ange bestämmelser om minsta tilllåten fastighetsstorlek. Bestämmelsen avser  
arean för den del av fastigheten som är land bortsett från eventuella öar eller halvöar 
med prickmark. 
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Fastighetsbildning
Det är Lantmäteriet som genomför avstyckningar och andra former av fastighetsregleringar.  
Myndigheten genomför dessa utifrån bestämmelserna i den rättsligt bindande plankartan.

En förutsättning för skapandet av större delen av de nya fastigheterna är att gemen-
samhetsanläggningar för utfart och vatten och avlopp (VA) bildas för att förbinda fast-
igheterna med den samfällt ägda lokalgatan. För att få bygglov krävs det att fastigheten 
anslutits till det kommunala VA-nätet.
Gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns det 6 stycken gemensamhetsanläggningar (GA). Nybildade 
fastigheter föreslås ingå (få del) i samma gemensamhetsanläggningar som stamfastig-
heten. Förrättningen bekostas av fastighetsägaren.

Rättighet: Ändamål: Ägare:

Jogersö GA:1 VÄG Jogersö vägsamfällighet

Jogersö GA:2 VÄG & VA-ledning Jogersö 1:119; Jogersö 1:264

Jogersö GA:3 Bryggor och Båtplatser Sjöbovikens samfällighetsförening

Jogersö GA:4 Utfartsväg Jogersö 1:266 - 1:269

Jogersö GA:5 VA-ledning Jogersö 1:266 - 1:269

Jogersö GA:6 Bryggor och båtplatser Jogersö 1:34; 1:35; 1:44 & 1:45

Servitut & ledningsrätter
Totalt finns det 129 servitut och 1 ledningsrätt inom planområdet. Fastighetsförteckningens 
lista över servitut redogörs i komprimerad form nedan:

Nummer enl.  
fastighets-
förteckning:

Ändamål: Förmån för: Belastning för: Akt nr/dnr:

Serv 11 Utrymme Jogersö GA:3 Jogersö 1:20 0481-10/7.1
Serv 12 Utrymme Jogersö GA:6 Jogersö 1:122 0481-12/5.1
Serv 15 & 16 Vattenledning &  

Villa, årlig avgäld
Jogersö 1:20 Jogersö 1:34 04IM1-44/1064.1 

& 04-IM1-44/1065.1
Serv 14 Vattenledning Jogersö 1:20 Jogersö 1:45 04IM1-44/1063.1
Serv 24 Vattenledning Jogersö 1:48 Jogersö 1:47 04-IM1-97/12445.1
Serv 129 VA-ledningar Jogersö 1:65 Jogersö 1:66 D201600467774:1.1
Serv 23 VA-ledningar Jogersö 1:76 Jogersö 1:75 04-IM1-95/972.1
Serv 19 & 20 Brunn m.m. Jogersö 1:91 & 

Jogersö 1:88 —1:89
Jogersö 1:90 04-IM1-49/1320.1  

& 04-IM1-59/2956.1
Serv 18 Vattenledning m.m Jogersö 1:101 Jogersö 1:115 04-IM1-48/1600.1
Serv 17 Elledning Jogersö 1:20 Jogersö 1:122 04-IM1-44/405.1
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Nummer enl.  
fastighets-
förteckning:

Ändamål: Förmån för: Belastning för: Akt nr/dnr:

Serv 22 Hydroforanläggn. 
m.m.

Jogersö 1:118 Jogersö 1:220 04-IM1-73/7613.1

Serv 2 & 3 VA-ledningar Jogersö 1:227 Jogersö 1:245 0481-00/5.2 
& 0481-00/5.3

Serv 4, 5 &  
        10

VÄG &  
VA-ledningar

Jogersö 1:266 Jogersö 1:267 07/13.1; 07/13.2 
& 07/13.7

Serv 6 & 7 VA-ledningar Jogersö 1:268 Jogersö 1:267 07/13.3 & 07/13.4
Serv 8 & 9 VA-ledningar Jogersö 1:269 Jogersö 1:267  

& 1:268
07/13.5 & 07/13.6

Serv 25 & 35 VÄG Jogersö 1:74; 
Jogersö 1:188 
— 1:190

Jogersö 1:20 04-NIK-1115.1 
& 04-NIK-115.1

Serv 44 — 51 
Serv 68 — 99

VÄG Jogersö 1:35  
— Jogersö 1:42 & 
Jogersö 1:73 
— Jogersö 1:85 
&  Jogersö 1:226 
& Jogersö 1:87 
— Jogersö 1:92

Jogersö 1:20 04-NIK-628.1  
— 04-NIK-635.1 
& 04-NIK-708.1 
— 04-NIK-739.1

Serv 43;  
         52 — 62

VÄG båtplats Jogersö 1:34  
& Jogersö 1:43 
— Jogersö 1:53

Jogersö 1:20 04-NIK-627.1  
& 04-NIK-636.1 
— 04-NIK-646.1

Serv 66 & 67 VÄG båtplats Jogersö 1:57  
& Jogersö 1:58

Jogersö 1:20 04-NIK-650.1 
& 04-NIK-651.1

Serv 63 — 65 VÄG båtplats Jogersö 1: 92 Jogersö 1:20 04-NIK-647.1  
— 04-NIK-649.1

Serv 36 VÄG Jogersö 1:202 Jogersö 1:20 04-NIK-1150.1

Serv 42 & 123 VÄG Jogersö 1:122 Jogersö 1:20 04-NIK-607.1 
& 04-NIK-867.1

Serv 100 &  
         101

VÄG Jogersö 1:270 Jogersö 1:20    04-NIK-740.1  
& 04-NIK-741.1

Serv 102 — 122 VÄG Jogersö 1:96; 
Jogersö 1:123; 
Jogersö 1:124 
& Jogersö 1:97 
Jogersö 1:259 
Jogersö 1:260 
& Jogersö 1:119

Jogersö 1:20 04-NIK-748.1 
—04-NIK-750.1 
& 04-NIK-779.1  
& 04-NIK-821.1 
— 04-NIK-837.1

Serv 124 — 126 VÄG     Jogersö 1:193 
& Jogersö 1:128

Jogersö 1:20 
Jogersö 1:117

    04-NIK-940.1 
— 04-NIK-942.1
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Nummer enl.  
fastighets-
förteckning:

Ändamål: Förmån för: Belastning för: Akt nr/dnr:

Serv 127 & 128 VÄG     Jogersö 1:129  
& Jogersö 1:130

Jogersö 1:117     04-NIK-943.1 
& 04-NIK-944.1

Serv 41 VÄG Jogersö 1:266 
— 1:269

Jogersö 1:20;  
Jogersö 1:118

04-NIK-13S4.1

Serv 40 VÄG Jogersö 1:209  
— Jogersö 1:221; 
Jogersö 1:223;  
Jogersö 1:224; 
Jogersö 1:239; 
Jogersö 1:259; 
Jogersö 1:260

Jogersö 1:118 04-NIK-1292.1

Serv 13 VÄG Jogersö 1:261 Jogersö 1:122 0481-97/1.1
Serv 21 VÄG Jogersö 1:238 Jogersö 1:131 04-IM1-72/524.1
Serv 1 VÄG Jogersö 1:227 Jogersö 1:246 0481-00/5.1
Serv 26 VÄG Jogersö 1:194  

— 1:201
Jogersö 1:20;  
Jogersö 1:117; 
Jogersö 1:193

04-NIK-1141.1

Serv 37 — 39 VÄG Jogersö 1:203 
— 1:205

Jogersö 1:20; 
Jogersö 1:192

04-NIK-1151.1  
— 04-NIK-1153.1

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av fastighetsägare på Jogersö genom en planavgift som 
Oxelösunds kommun tar ut vid bygglov i de fall där lov medges med stöd av den nya 
detaljplanen. Planavgiften baseras på hur stor yta (ut)byggnad i ansökan avser. Om 
en fastighetsägare gör många bygglovsansökningar kommer den således få bära 
en större del av kostnaden för detaljplanen, men har också utnyttjat de tillskapade 
värdena. Aktuell taxa med beräkningsmodell finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, elnät och fiber finns sedan tidigare i området. Fastighetsägaren 
bekostar anslutningen. Kommunen kommer genom Oxelö Energi att vid behov stärka 
upp elnätet med ytterligare nätstationer. 

Serv 28 — 34 VÄG  Jogersö 1:195  
—Jogersö 1:201

Jogersö 1:193 04-NIK-1141.4 
— 04-NIK-1141.10

Serv 27 Vattentäkt Jogersö 1:194  
— Jogersö 1:201

Jogersö 1:193 04-NIK-1141.3

Ledningsrätt: 
Lr 1

Servitut,  
VA-ledningar

Oxelösunds 
kommun

Jogersö 1:20 
Jogersö 1:118 
Jogersö 1:122

0481-94/02.1
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7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Ekonomiska konsekvenser
Fler boende på Jogersö innebär att fler kommer att använda vägarna på ön, men 
också att fler kommer att kunna dela på driftskostnaderna. Idag är ca 35% av fastig-
heterna permanent bebodda, en andel som är växande och kan förväntas växa redan 
med befintlig detaljplan. Fler permanentboenden gör att slitaget på samfällighetsförening-
ens vägar växer med ökade kostnader för den enskilde som följd. Med fler fastigheter 
som möjliggör fler bostäder på ön ökar möjligheten att finansiera större åtgärder på 
vägarna orsakade av exempelvis klimatförändringar. 

Delar av vägarna inom planområdet är lågt belägna. Då vägarna inom planområdet  
har enskilt huvudmannaskap genom gemensamhetsanläggning innebär det att 
samfällig heten för vägen riskerar att få ökade kostnader för vägarna på ön. Denna risk 
gäller oberoende av om den nu föreslagna detaljplanen vinner laga kraft eller inte. 

En större byggrätt innebär att potentialen och därmed värdet på fastigheten ökar, 
samtidigt som en avstyckning av fastigheten innebär en möjlighet för fastighetsägaren 
att tjäna pengar genom markförsäljning. Alla fastigheter får inte samma möjligheter, 
med större byggrätt eller ökad möjlighet till avstyckning, då förutsättningarna varierar 
allt för mycket mellan de olika fastigheterna. De allra flesta får en ökad byggrätt.  

En fastighet i det östra delområdet, Jogersö 1:120, påverkas av att en byggnad på fastig-
heten beläggs med rivningsförbud och bevarandebestämmelse. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning – sammanfattning
Fastigheterna inom planområdet ges alla en minsta tillåten fastighetsarea, vilken innebär  
att fastigheten genom fastighetsreglering kan minskas ner till den angivna arean. Även  
den minsta tillåtna landarean för en avstyckad ny fastighet styrs av denna reglering.  
I några fall (Jogersö 1:201 och Jogersö 1:267) bedöms lämpliga fastigheter kunna skapas  
genom reglering av mer än en fastighet, se nästa sida. Lantmäteriet är den myn dighet  
som genomför fastighetsregleringar, vilka realiseras på fastighetsägarnas initiativ. 

Detaljplaneförslaget ger möjlighet till avstyckningar för 25 fastigheter som tidigare saknat  
sådan möjlighet och ger möjligheter till avstyckning för 6 fastigheter som kvarstår från den 
äldre detaljplanen; vilket kan resultera i upp tilll totalt 36 nya fastigheter i planområdet. 
Realiseras allihop uppgår det totala antalet bostadsfastigheter inom planområdet till 172. 
För 25 av de 36 nya fastigheterna bedöms båtplats behöva ordnas utanför fastigheten.

För att ordna tillfart till en del av de nya avstyckade fastigheterna kommer gemensam-
hetsanläggningar med servitut för väg och i många fall även VA-anläggning att krävas. 
Kommunen har ansvar anläggnig av VA begränsas till att ordna en anslutningspunk vid 
tomtgränsen. Fastighetsbildning som kräver att ny kommunal avloppsledning dras över 
en grannes fastighet bör om möjligt undvikas. 
Särskild reogörelse av konsekvenser för några fastigheter
Jogersö vägförening hade med den äldre detaljplanen möjlighet att från vägfastigheten  
Jogersö 1:20 (2) avstycka ytterligare 3 fastigheter med en byggrätt om 120+50 m2 

byggnadsarea styck. Den nya detaljplanen innebär en minskning av denna möjlighet, till 
ytterligare 2 nya fastig heter, med syftet att stärka förutsättningarna för ett bevarande av 
naturvärden. Precis som när den äldre detaljplanen (1774) fick laga kraft 1991 så behöver  
kommunen sälja sin del av marken för den östligaste av de potentiella nya fastigheterna.  
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Fastighetsägare till fastigheten Jogersö 1:78 i det östra delområdet ges möjlighet att 
genom fastighetsreglering byta mark med Oxelösunds kommuns fastighet Jogersö 1:122.  
Syftet är att bredda det område med NATUR som norr om Jogersö 1:78 bildar en 
spridningskorridor mellan Sjöboviksvägens båda sidor och innebär att fastigheten 
utökas i öster under förutsättning att den också minskas i norr. 

För att kunna avstycka Jogersö 1:201 och 1:267 behöver mark tillföras från Jogersö 1:200  
respektive Jogersö 1:266. De senare har getts en minsta tillåten fastighet som medger  
en sådan överföring av mark genom en fastighetsreglering.     
Listning av konsekvenser per bostadsfastighet
Nedan följer en lista över samtliga 136 enskilt ägda bostadsfastigheterna inom plan-
området; hur stor landarea de har (samtliga mått i kvadratmeter) med och utan eventu-
ella öar/halvöar för vilka strandskyddet i den äldre detaljplanen inte upphävts och som 
saknar byggrätt, om den nya detaljplan medger rätt till att stycka fastigheten och vilken 
minsta fastighetstorlek som gäller för alla fastigheterna.  

*Byggrätten beror av fastighetsarean och då denna kan ändras vid avstyckning och fastighetsreglering så får 
alla fastigheter med en mindre landarea än 1734 m2  en mindre total byggrätt än (<) 260 m2 byggnadsarea.  
 

Nr Fastighet Landarea

Ö med 
prick-
mark

Beräk-
nings- 

landarea
Vatten- 

area
Total-
area

Bygg-
rätt i 

nuläge*
Styck - 

bar

Ny 
båt-
plats

Minsta 
fast- 
area

1. Jogersö 1:34 4071 4071 0 4071 260 3200
2. Jogersö 1:35 3127 3127 1665 4792 260 2500
3. Jogersö 1:36 4080 4080 3210 7290 260 X X 1500
4. Jogersö 1:37 3736 3736 2900 6636 260 X X 1500
5. Jogersö 1:38 3932 3932 3063 6995 260 X X 1500

6. Jogersö 1:39 3644 3644 4150 7794 260 X X 1500
7. Jogersö 1:40 3719 393 3326 4865 8584 260 X X 1500
8. Jogersö 1:41 2907 2907 6819 9726 260 2500
9. Jogersö 1:42 3349 3349 6119 9468 260 2500
10. Jogersö 1:43 3808 3808 0 3808 260 2800
11. Jogersö 1:44 3097 3097 0 3097 260 2800
12. Jogersö 1:45 3826 3826 0 3826 260 2800
13. Jogersö 1:46 4460 4460 0 4460 260 X X 1500
14. Jogersö 1:47 3643 3643 0 3643 260 X X 1500
15. Jogersö 1:48 3292 3292 0 3292 260 X X 1500
16. Jogersö 1:49 3654 3654 0 3654 260 X X 1500
17. Jogersö 1:50 2824 2824 0 2824 260 2500
18. Jogersö 1:51 3946 3946 0 3946 260 X X 1500
19. Jogersö 1:52 3266 3266 0 3266 260 2500
20. Jogersö 1:53 3117 3117 0 3117 260 2500
21. Jogersö 1:57 4879 4879 0 4879 260 X X 1800
22. Jogersö 1:58 3458 3458 0 3458 260 2800
23. Jogersö 1:62 3945 3945 985 4930 260 3600
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24. Jogersö 1:63 4015 4015 3840 7855 260 3600
25. Jogersö 1:64 4230 4230 11345 15575 260 3600
26. Jogersö 1:65 4675 4675 20910 25585 260 X 1800
27. Jogersö 1:66 5750 5750 22070 27820 260 5200
28. Jogersö 1:67 3990 3990 4930 8920 260 X X 1800
29. Jogersö 1:68 4430 4430 5680 10110 260 X X 1800
30. Jogersö 1:69 3575 3575 8420 11995 260 3000
31. Jogersö 1:70 4130 4130 3840 7970 260 X X 1800
32. Jogersö 1:71 4425 4425 2915 7340 260 3000
33. Jogersö 1:73 3350 3350 3870 7220 260 3200
34. Jogersö 1:74 5740 5740 7070 12810 260 X X 2700
35. Jogersö 1:75 4110 4110 9250 13360 260 4000
36. Jogersö 1:76 5750 5750 10550 16300 260 5200
37. Jogersö 1:77 3013 3013 0 3013 260 3000
38. Jogersö 1:78 3319 3319 0 3319 260 3000
39. Jogersö 1:79 3821 3821 0 3821 260 3200
40. Jogersö 1:80 4131 4131 0 4131 260 X X 1800

Nr Fastighet Landarea

Ö med 
prick-
mark

Beräk- 
nings-

landarea
Vatten-

area
Total-
area

Bygg-
rätt i 

nuläge*
Styck- 

 bar

Ny 
båtp-
lats

Minsta 
fast-
area

41.   Jogersö 1:81 4187 4187 0 4187 260 X X 1800
42.   Jogersö 1:82 3697 3697 0 3697 260 3000
43.   Jogersö 1:83 3811 3811 0 3811 260 3000
44.   Jogersö 1:84 3456 3456 0 3456 260 3000
45.   Jogersö 1:85 3809 3809 0 3809 260 3000
46.   Jogersö 1:87 3471 3471 0 3471 260 3000
47.   Jogersö 1:88 2764 2764 0 2764 260 2500
48.   Jogersö 1:89 2983 2983 0 2983 260 2500
49.   Jogersö 1:90 3913 3913 0 3913 260 3300
50.   Jogersö 1:91 4597 4597 0 4597 260 3800
51.   Jogersö 1:92 1783 1783 0 1783 260 1750
52. Jogersö 1:101 11830 2209 9621 11830 23660 260 X 2500
53. Jogersö 1:104 1870 1870 0 1870 260 1500
54. Jogersö 1:105 2360 2360 0 2360 260 2100
55. Jogersö 1:112 2800 2800 5740 8540 260 2500
56. Jogersö 1:113 3635 3635 4585 8220 260 3200
57. Jogersö 1:114 3390 3390 1290 4680 260 3200
58. Jogersö 1:115 4040 4040 490 4530 260 3200
59. Jogersö 1:116 6204 1337 4867 9940 16144 260 X 2000

60. Jogersö 1:119 26417 20687 5730 111658 138075 260 5600
61. Jogersö 1:120 4735 4735 1475 6210 260 2650
62. Jogersö 1:125 3482 3482 0 3482 260 X X 1300
63. Jogersö 1:128 3645 3645 1464 5109 260 2500
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64. Jogersö 1:129 8638 8638 35700 44338 260 X X 2500
65. Jogersö 1:130 8651 8651 32850 41501 260 X X 2500
66. Jogersö 1:131 8997 317 8680 66325 75322 260 X X 2200
67. Jogersö 1:174 2986 2986 0 2986 260 2800

Nr Fastighet Landarea

Ö med  
prick -
mark

Beräk-
nings-

landarea
Vatten-

area
Total-
area

Bygg-
rätt i 

nuläge
Styck-

bar

Ny 
båt-
plats

Minsta 
fast.-
area

68. Jogersö 1:175 1895 1895 0 1895 260 1500
69. Jogersö 1:176 1531 1531 0 1531 230 1500
70. Jogersö 1:177 1787 1787 0 1787 260 1700
71. Jogersö 1:178 1953 1953 0 1953 260 1700
72. Jogersö 1:179 2338 2338 0 2338 260 1500
73. Jogersö 1:180 1756 1756 0 1756 260 1500
74. Jogersö 1:181 2176 2176 0 2176 260 2100
75. Jogersö 1:182 3253 3253 0 3253 260 2100
76. Jogersö 1:183 2679 2679 0 2679 260 2100
77. Jogersö 1:184 2183 2183 0 2183 260 2100
78. Jogersö 1:188 3337 3337 0 3337 260 2800
79. Jogersö 1:189 4021 4021 0 4021 260 X X 1500
80. Jogersö 1:190 3572 3572 0 3572 260 3000
81. Jogersö 1:191 1111 1111 0 1111 167 1100

82. Jogersö 1:192 3957 3064 0 3957 260 3000
83. Jogersö 1:194 2614 2614 0 2614 260 2200
84. Jogersö 1:195 2262 2262 0 2262 260 2200
85. Jogersö 1:196 2779 2779 0 2779 260 2200
86. Jogersö 1:197 2602 2602 0 2602 260 2200
87. Jogersö 1:198 2539 2539 0 2539 260 2200
88. Jogersö 1:199 2736 2736 0 2736 260 2200
89. Jogersö 1:200 2310 2310 0 2310 260 1600
90. Jogersö 1:201 2960 2960 0 2960 260 X X 1600
91. Jogersö 1:202 2387 2387 0 2387 260 2100
92. Jogersö 1:203 3812 3812 0 3812 260 3000
93. Jogersö 1:204 2475 2475 0 2475 260 2200
94. Jogersö 1:205 2354 2354 0 2354 260 2200
95. Jogersö 1:208 3520 3520 47380 50900 260 2800
96. Jogersö 1:209 2297 2297 0 2297 260 2000
97. Jogersö 1:210 2379 2379 0 2379 260 2000
98. Jogersö 1:211 3516 3516 0 3516 260 3500
99. Jogersö 1:212 2239 2239 0 2239 260 1800
100. Jogersö 1:213 2051 2051 0 2051 260 2000
101. Jogersö 1:214 2054 2054 0 2054 260 2000
102. Jogersö 1:215 3260 3260 0 3260 260 1800
103. Jogersö 1:216 2084 2084 0 2084 260 1800
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104. Jogersö 1:217 4021 4021 0 4021 260 X X 1800
105. Jogersö 1:218 2502 2502 0 2502 260 2100
106. Jogersö 1:219 2971 2971 0 2971 260 2500
107. Jogersö 1:220 3342 3342 0 3342 260 2500

Nr Fastighet Landarea

Ö med 
prick-
mark

Beräk-
nings-  

land area
Vatten-

area
Total -
area

Bygg-
rätt i 

nuläge*
Styck-

bar

Ny 
båt-
plats

Minsta 
fast.-
area

108. Jogersö 1:221 3308 3308 0 3308 260 2500
109. Jogersö 1:223 3010 3010 0 3010 260 2500
110. Jogersö 1:224 3176 3176 0 3176 260 2500
111. Jogersö 1:226 3718 3718 0 3718 260 3000
112. Jogersö 1:227 2412 2412 592 3004 260 2400
113. Jogersö 1:234 2644 2644 0 2644 260 2200
114. Jogersö 1:236 3337 3337 0 3337 260 3000
115. Jogersö 1:237 3365 3365 0 3365 260 3000
116. Jogersö 1:238 2440 2440 0 2440 260 2200
117. Jogersö 1:239 1543 1543 0 1543 231 1500
118. Jogersö 1:243 4500 4500 1910 6410 260 4000
119. Jogersö 1:244 6340 6340 3050 9390 260 X X 2500
120. Jogersö 1:245 3813 3813 668 4481 260 3200
121. Jogersö 1:246 1415 1415 0 1415 212 1400
122. Jogersö 1:254 2273 2273 1051 3324 260 2200
123. Jogersö 1:255 2217 2217 0 2217 260 1500
124. Jogersö 1:256 1515 1515 0 1515 227 1500
125. Jogersö 1:257 2534 2534 0 2534 260 2200
126. Jogersö 1:258 2605 2605 0 2605 260 2200
127. Jogersö 1:259 1390 1390 0 1390 209 1350
128. Jogersö 1:260 1420 1420 0 1420 213 1350
129. Jogersö 1:264 2598 2598 9067 11665 260 2000
130. Jogersö 1:265 2568 2568 0 2568 260 2500
131. Jogersö 1:266 2434 2434 1393 3827 260 2000
132. Jogersö 1:267 3910 3910 622 4532 260 X 1800
133. Jogersö 1:268 5901 5901 639 6540 260 X 2200
134. Jogersö 1:269 2302 2302 807 3109 260 2200
135. Jogersö 1:270 3711 3711 0 3711 260 3000
136. Jogersö 1:271 3705 3705 0 3705 260 3000
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Sociala konsekvenser
Fler permanentboende på Jogersö innebär att det blir fler ögon och öron som kan ha 
koll på vad som händer på ön, vilket minskar risken för inbrott och annan brottslighet.  
Ökad trafik på vägarna kan leda till en minskad benägenhet att gå och cykla på ön, 
högsta tillåtna hastighet är dock låg.

Fler fastigheter innebär att det blir tätare mellan husen inom planområdet, insynen på 
tomterna kan därmed öka något. Byggrätterna har anpassats efter fastighetsstorleken 
för att minska risken för detta. 

Konsekvenser för strandskyddet
I stort bibehålls samma tillgänglighet för allmänheten som i dag. Strandskyddet upphävs  
inte inom område där det inte upphävts i detaljplanen från 1991, detsamma för del av 
kvartersmark med prickmark ut mot havet. Strandskyddet upphävs inte heller inom 
n3-område och inom prickad mark som till stora delar består av vass och som delvis 
tillförts fastigheter genom landhöjningen. 

Att tillgängligheten för allmänheten ser ut som den gör grundlades redan innan Oxelö-
sund blev en kommun med rådighet över stadsplaneringen, utöver själva staden. 
Avstyckningsplanen från år 1939 har Arvid Stilles underskrift, länsarkitekt i på Nykö-
pings Länsarkitektkontor mellan år 1930-53. 

Befintliga områden med kvartersmark som endast får bebyggas med sjöbodar och 
bastur utökas något uppåt i terrängen för att medge klimatanpassning. För att ha  
kontroll över tillkommande bryggor föreslås strandskyddet kvarstå för alla vattenområden  
utom vattenområde för gemensamhetsanläggning för bryggor. Genom detta ges möjlig- 
het att i större utsträckning styra nya bryggor på naturmark till gemensamma bryggor.  

Kommunen kommer inte att köpa tillbaka mark, en åtgärd som skulle kunnat ge allmän- 
 heten en förbättrad tillgång till området. De sjönära fastigheter är i de allra flesta fall 
ianspråkstagna på ett sådant sätt att införande av rätt att passera över en fastighet inne-
bär ett betydande intrång i fastigheternas hemfridszon. Ett par nya parkeringsplatser ger  
någon grad av förbättrad tillgänglighet, men då området ägs genom samfällighet tillfaller 
denna främst de boende i planområdet.   

Ekologiska konsekvenser
Med fler fastigheter på Jogersö ökar mängden hårdgjord yta inom planområdet. För att  
säkerställa goda livsvillkor för växter och djur begränsas andelen hårdgjord yta till 30 %  
av fastighetens landarea (som inte är en ö eller ska vara tillgängligt enligt allemansrätten)  
dock högst 500 kvadratmeter inklusive byggnader, altaner och pooler etc, samt att grön-
samband bibehålls genom utpekande av områden på kvartersmark som ska bevaras 
som naturmijöer. Dessa områden får inte förhindra till  fart till fastighet och möjlighet till 
fullt utbyggd byggrätt genom att mindre komplementbyggnader kan tillåtas placeras 
här. De utpekade områdena för natur på kvartersmark har en viktig roll för att bibehålla en 
kapacitet att fördröja dagvatten lokalt och minska risken för att dagvatten från en fastighet 
orsakar skador på nedanliggande fastigheter vid ett kraftigt skyfall. En del träd skyddas 
från avverkning genom att det krävs marklov för att få fälla dem. Dessa träd är särskilt 
utpekade av myndigheten Skogsstyrelsen, alternativt del av en biotop med hög 
sannolikhet för rödlistade arter.      
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Vägarna
De 35 nya fastigheter som föreslås kunna bildas inom planområdet innebär i sig ingen  
markant ökning av biltrafiken inom planområdet. på Jogersö. I takt med att området  
permanentas allt mer ökar trafiken, men att en fastigheten styckas av på Jogersö är alls 
inte detsamma som att fastigheten kommer att nyttjas för permanentboende. Hur många 
av fastigheterna som faktiskt kommer att bildas är osäkert. Som exempel är 7 av de 35 
föreslagna fastigheterna möjliga att bilda redan med detaljplanen från 1991. 
 
Fastighetsägarna har tidigare ställt sig kritiska till ytterligare inskränkningar på fastig- 
heterna på grund av vägbreddningar och uträtningar, vilket gör det svårt att ge rum för 
en säkrare fotgängarmiljö längs de smala vägarna. Belysning längs vägarna är heller 
inget som de boende vill se, något som skulle kunna underlätta för gång‑ och cykeltrafik‑ 
anter till och från och inom planområdet.  

Andra infrastrukturella konsekvenser
Befintligt vatten‑ och avloppsnät får ett högre nyttjande, något som det finns kapacitet 
kvar för att hantera. Dagvattenledningar finns dock i stort sett inte inom planområdet, 
vilket gör att bestämmelser för bevarande av naturmiljöer även inne på bostadsfastig- 
heterna bedöms som viktigt för en hållbar dagvattenhantering inom området. 

Jogersövägen som leder ut till planområdet är lågt belägen särskilt i anslutning till bron  
på den nordligaste delen av ön. Kommunen äger vägen och ansvarar för att åtgärder 
vidtas för att långsiktigt bibehålla framkomligheten ut till ön och planområdet. Räddnings-
tjänsten klarar en kortare översvämning av vägen genom att ta sig ut till ön med båt.

Medverkande
Ansvarig planarkitekt och projektledare har varit Göran Deurell. 
Projektgrupp har bestått av: Camilla Andersson (senare Nanni Rudengren), Bygglov; 
Camilla Norrgård Sundberg, Miljö; Jens Andersson (senare Maria Malmberg och  
Kjell Andersson), Mark och Exploatering samt Jonny Jakobsson, VA och Nils Rönnkvist,  
El på Oxelö Energi.
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Sammanfattning
Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 2017-05-31 – 2017 06-02 samt 2017-06-08 genomfört en arkeologisk 
utredning inom Stenvikshöjden, Jogersö öst och syd samt skogen däremellan. Samtliga områden är belägna i Oxe-
lösunds socken och kommun, Södermanlands län. 

Utredningen utfördes med anledning av att Oxelösunds kommun planerar att upprätta detaljplaner över ovan 
nämnda områden. Därtill begärde länsstyrelsen att ett skogsområde beläget mellan Jogersö öst och syd skulle 
omfattas av en arkeologisk utredning, etapp 1. Inom ramen för utredningen skulle även antikvarisk status för de 
sedan tidigare kända lämningarna Oxelösund 5:1, Oxelösund 6:1, Oxelösund 23:1 och Oxelösund 109 klargöras. 

Den arkeologiska utredningen omfattades sammanlagt av 32 kulturhistoriskt intressanta objekt, varav 12 var 
kända sedan tidigare. 26 objekt utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar, fyra bedöms som fornlämningar och 
två utgick. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av flera olika lämningstyper, där ett par övergripande 
grupper kan urskiljas. Dels de lämningar som hör ihop med åkerbruk och odling, dels de som kan knytas till militära 
aktiviteter. De agrara lämningarna, i form av röjningsrösen och hägnader, är alla belägna inom Stenvikshöjden. 
De militärhistoriska lämningarna utgörs i huvudsak av stridsvärn som påträffades på Jogersö. Därutöver framkom 
en hamnanläggning och ett stenbrott på ön. En fornlämning påträffades inom planområdena som består av ett 
förhistoriskt kvartsbrott. De objekt som har bedömts som möjliga fornlämningar utgörs av boplatslägen inom 
Stenvikshöjden. Efter sökschaktning har objekten utgått.

Tre av de tidigare kända lämningarna har reviderats vad gäller lämningstyp och tre har getts en ny antikvarisk 
bedömning. Invid Stenvikshöjden fanns sedan tidigare en fornlämningsliknande bildning som vid utredningen 
omdefinierats till gränsmärke. I samma område finns en lägenhetsbebyggelse efter torpet Ramdalen som nu 
bedöms som fornlämning. I närheten fanns sedan tidigare en identifierad stensättningslikande bildning. Vid utred-
ningen konstaterades det att den utgörs av fornlämning i form av tre stensättningar. Vid Jogersö gård finns sedan 
tidigare en husgrund från historisk tid känd. I samband med utredningen bedöms lämningen som fornlämning i 
form av en by-/gårdstomt. Därtill har den bebyggda delen av tomtmarken bedömts som övrig kulturhistorisk läm-
ning i form av en by-/gårdstomt. 
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Figur 1. Utdrag ur Sverigekartan med undersökningens 
belägenhet markerad. Skala 1:1 000 000.
Källa: Lantmäteriet.
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Syfte & metod
Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra 
fornlämningsbilden inom de aktuella planområdena. 
Därutöver skulle en arkeologisk utredning, etapp 1, utfö-
ras av skogen mellan Jogersö öst och syd. Därtill skulle 
status för lämningarna Oxelösund 5:1, 6:1, 23:1 & 109 
klargöras som är belägna strax utanför utredningsområ-
dena. Anledningen var att delar av planområdena kan 
komma att beröra eventuella tidigare okända fornläm-
ningars lagskyddade fornlämningsområde enligt 2 kap 2 
§ i Kulturmiljölagen (1988:950). Resultatet från utred-
ningen ska fungera som ett underlag för länsstyrelsens 
fortsatta handläggning av ärendet samt utgöra ett under-
lag för kommunens fortsatta planering. 

Metod
Innan fältarbetet påbörjades genomfördes en kart- och 
arkivstudie som inkluderade en genomgång av tidi-
gare kända fornlämningar (FMIS), samt upprättade 
topografiska, geologiska och paleogeografiska kartor 
över områdena (GSD & SGU). Vidare har även äldre 
kartor använts såsom Ekonomiska kartan från år 1958, 
Häradskartan från år 1897-1901 (RAK), en upprättad 
karta inför en ägomätning från år 1823 (LMM) och 
karta över Nyköpings frimil från år 1670 (LMS).Vidare 
har verket Det medeltida Sverige studerats (DMS). 
Genomgången av arkiv- och kartmaterial gjordes för att 
få en uppfattning om förutsättningarna för förhistorisk 
och historisk bebyggelse samt för att påvisa indikatio-
ner på fornlämningar inom området.

Därefter genomfördes en specialinventering av utred-
ningsområdena med utgångspunkt i den utförda 
kart- och arkivstudien. Syftet var att klargöra even-
tuella förekomster av ovan mark synliga forn- och 
kulturhistoriska lämningar samt identifiera möjliga 
fornlämningar i form av boplatslägen. Därtill genom-
fördes en besiktning av lämningarna Oxelösund 5:1, 
6:1, 23:1 & 109. I samband med utredningen har läges-
bestämningar samt geometrier för de sedan tidigare 
kända lämningar korrigerats. 

Inom planområdet Stenvikshöjden grävdes sammanlagt 
5 sökschakt inom objekt 1 & 2 med hjälp av grävma-
skin (S1-S5). Schakten var cirka 12 – 23 meter långa, 
cirka 1,5 – 3,5 meter breda och mellan 0,20 – 0,40 
meter djupa. Schakten grävdes skiktvis ned till orörd 
marknivå och rensades kontinuerligt för hand av arkeo-
log. Sökschakten grävdes i syfte att utreda om det fanns 
fornlämningar ej synliga ovan mark. Samtliga schakt 
lades igen i anslutning till fältarbetets avslutande (figur 
9 & bilaga 2). 

På Jogersö upptogs inga sökschakt. Anledningen var 
att inga antikvariskt intressanta platser påträffades som 
bedömdes innehålla lämningar ej synliga ovan mark. 

Utgångspunkt
Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 2017-
05-31 – 2017-06-02 & 2017-06-08 genomfört en 
arkeologisk utredning inom Stenvikshöjden och Jogersö 
öst och syd samt skogen däremellan. Samtliga områden 
är belägna i Oxelösunds socken och kommun, Söder-
manlands län (figur 1, 2 & 7). 

Den arkeologiska utredningen utfördes med anled-
ning av att Oxelösunds kommun planerar att upprätta 
detaljplaner över ovan nämna områden. Inom Sten-
vikshöjden vill kommunen undersöka möjligheter för 
nya bostäder i nära anslutning till hav, natur och skola. 
Vidare syftar planen till att knyta samman redan befint-
liga bostadsområden. Bakgrunden till upprättandet av 
detaljplanen inom Jogersö är i första hand att möj-
liggöra avstyckningar av flera stora fastigheter samt 
förändra fritidhusbebyggelse till fastigheter för perma-
nentboende. 

Planområdet Stenvikshöjden omfattade drygt 6,5 hek-
tar mark, Jogersö öst bestod av cirka 30 hektar och 
Jogersö syd utgjordes av cirka 40 hektar. Skogen mel-
lan Jogersö öst och syd uppgick till cirka 15 hektar. 

Inom planområdet på den södra delen av Jogersö finns 
ett tiotal militära lämningar från 1900-talets första hälft 
samt ett stenbrott. Samtliga är bedömda som övriga 
kulturhistoriska lämningar. I närområdet på såväl nord-
västra Jogersö som på Jogersö-Bergö i sydöst finns 
fornlämningar i form av rösen och stensättningar. I 
anslutning till Stenvikshöjdens nordöstra del finns en 
fornborg på ett mindre berg och innanför borgen på 
bergets krön ligger ett röse. På bergspartier belägna 
strax sydväst om samma planområde har man tidigare 
identifierat flera fornlämningsliknande bildningar samt 
en lägenhetsbebyggelse efter torpet Ramdalen (Topo-
grafi & kulturmiljö). Därtill uppvisar planområdena en 
topografi som indikerar att det kan finnas idag okända 
eller under mark dolda fornlämningar från stenålder till 
historisk tid.

Av ovan nämnda anledning fattade därför länsstyrel-
sen i Södermanlands län beslut om att en arkeologisk 
utredning (lst dnr 402-958-2017) skulle utföras enligt 
2 kap. 11 § i Kulturmiljölagen (1988:950). Ansvarig 
för kostnaden för den arkeologiska utredningen av 
Stenvikshöjden, Jogersö öst och syd var Oxelösunds 
kommun, medan länsstyrelsen bekostade den arkeo-
logiska utredningen av skogen mellan Jogersö öst och 
syd samt besiktning av kända lämningar belägna strax 
utanför utredningsområdena.

Projektledare samt fält- och rapportansvarig var Patrik 
Gustafsson Gillbrand. Vid fältarbetet deltog även Inge-
borg Svensson. Båda är verksamma som arkeologer vid 
Sörmlands Arkeologi AB.
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Figur 2. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningens 
belägenhet markerad. Skala 1:50 000. 
Källa: Lantmäteriet



7

Tomterna binds samman av ett rikt nätverk av vägar. 
Det centralt belägna skogsområdet på Jogersö saknar i 
stort sett bebyggelse. Området karaktäriseras av berg-
knallar och hällemarker, omgivna av lerjordar i de 
lägre liggande delarna. Det förekommer även mindre 
partier med sandig morän (SGU). Områdena ligger på 
nivåer mellan 0 och 30 meter över havet (figur 6 - 8). 

Enligt en historisk karta från år 1823 utgjordes 
samtliga planområden i huvudsak av berg och skog. 
Mindre uppodlade ytor förekom inom Stenvikshöjden 
samt runt Jogersö gård (LMM akt nr 04-nik-115).

Inom de fyra utredningsområden finns inga kända 
fornlämningar och inga arkeologiska undersökningar 
har tidigare utförts. Däremot förekommer det relativt 
gott om övriga kulturhistoriska lämningar enligt FMIS 
(figur 5, 7 & 8). På södra delen av Jogersö finns ett 
tiotal militära lämningar från 1900-talets första hälft 
(Oxelösund 26:1 - 3, 70:1, 106, 115 och 117) samt 
stenbrott (Oxelösund 71:1), en hägnad (Oxelösund 
21:1) samt en ristning från nyare tid (Oxelösund 114). 

I närområdet, på såväl nordvästra Jogersö som på 
Jogersö-Bergö i sydöst, förekommer fornlämningar 
i form av rösen och stensättningar (Oxelösund 16:1, 
17:1 och 25:1). Därtill finns det mitt på ön husgrun-
der tillhörande Jogersö gård (Oxelösund 109). På 
ett berg beläget nordöst om Stenvikshöjdens ligger 
en fornborg (Oxelösund 4:1) och innanför borgens 
murar finns ett röse (Oxelösund 4:2). Sydväst om 
planområdet har man tidigare identifierat två fornläm-
ningliknande bildningar (Oxelösund 5:1 och 6:1) samt 
en lägenhetsbebyggelse med husgrunder efter torpet 
Ramdalen (Oxelösund 23:1). 

För att säkerställa antikvarisk status av en påträf-
fad lämning på Jogersö samt Oxelösund 5:1 och 6:1 
avtorvades mindre ytor för hand. Ytorna lades igen i 
anslutning till fältarbetets avslutande.

Samtliga påträffade fornlämningar, kulturhistoriska 
lämningar, möjliga boplatslägen och sökschakt mät-
tes in digitalt med RTK/GPS samt beskrevs i text. Ett 
representativt urval av lämningar, ytor etc. fotodoku-
menterades med digitalkamera.

Topografi & kulturmiljö
Utredningsområdena är belägna västsydväst om Oxe-
lösunds centrum. Området kan karaktäriseras som en 
utpräglad skärgårdmiljö med markanta kalbergsområ-
den, skogsbeklädda sluttningar med finare sediment 
i dalgångarna. Därtill förekommer en lång och flikig 
kustlinje med steniga stränder och rundhällar (figur 3). 

Stenvikshöjden ligger på fastlandssidan öster om 
Jogersö (figur 4, 7 & 8). Området utgörs av två skogs-
beklädda bergsryggar och en mellanliggande sänka 
med lerjord. Området är beläget 0 - 20 meter över 
havet. Under yngre järnålder utgjordes sänkan av en 
grund vik (SGU). I den västra delen består området 
av en asfalterad parkeringsplats. Den sydöstra delen 
av Stenvikshöjden utgörs av anlagda grusade ytor i 
en västvänd sluttning. Ytorna har tidigare bland annat 
fungerat som uppställningsplatser för båtar. 

Den östra och södra halvan av Jogersö utgörs i huvud-
sak av tomtmark med sommarstugor och villor. 

Figur 3. Utsikt från södra Jogersö. Karaktä-
ristiskt för utredningsområdena är närheten 
till havet och skärgården.  Bilden är tagen 
från norr. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.
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Figur 6. Hällmarksområde i skogen mellan 
Jogersö öst och syd. Bilden är tagen från 
söder. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 4. Den centrala delen av Stenvikshöj-
den utgörs av en stor gräsmatta, tidigare 
åkermark. Bilden är tagen från sydväst. 
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 5. På Jogersö finns det gott om mili-
tära lämningar från 1940-talet. Här objekt 
17/Oxelösund 106. Bilden är tagen från 
nordöst. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.
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Figur 7. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområdena 
utmarkerat. Skala 1:20 000. 
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.



10

Resultat 
Resultattabell

Objekt nr Lämningstyp Ny lämningstyp Källa Status Åtgärdsförslag

1 Boplatsläge  Schakt 1-4 Utgår Ingen åtgärd

2 Boplatsläge  Schakt 5 Utgår Ingen åtgärd

3 Hägnad  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

4 Hägnad  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

5 Röjningsröse  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

6 Röjningsröse  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

7 Röjningsröse  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

8/Oxelösund 5:1 Fornlämnings- Gränsmärke FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
 liknande bildning   lämning

9/Oxelösund 23:1 Lägenhetsbebyggelse  LMM/Inventering Fornlämning Undvikes/Arkeologisk 
     förundersökning

10: 1-3/Oxelösund 6:1 Fornlämnings- Stensättningar FMIS/Inventering Fornlämning Undvikes/Arkeologisk 
 liknande bildning.     förundersökning

11/Oxelösund 109 Husgrund,  By-/gårdstomt FMIS/DMS/LMS/ Fornlämning Undvikes/Arkeologisk 
 historisk tid  Inventering  förundersökning

12 Husgrund,   Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd  
 historisk tid   lämning 

13 By-gårdstomt  DMS/LMS Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd 
   Inventering lämning 

14 Hamnanläggning  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

15/Oxelösund 21:1 Hägnad  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

16/Oxelösund 26:1 - 3 Stridsvärn  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

17/Oxelösund 106 Område med militära  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
 anläggningar   lämning

18/Oxelösund 117 Stridsvärn  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning
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Objekt nr Lämningstyp Ny lämningstyp Källa Status Åtgärdsförslag

19 Stridsvärn  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

20 Brytningsyta  Inventering Fornlämning Undvikes/Arkeologisk 
     förundersökning

21 Brott/täkt  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

22/Oxelösund 71:1 Brott/täkt  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

23 Stridsvärn  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

24 Område med militära  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
 anläggningar   lämning

25 Stridsvärn  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
    lämning

26 Område med militära  Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
 anläggningar   lämning

27 Stridsvärn  Inventering Övrig kulturhistorisk  Frivillig åtgärd
    lämning

28 Stridsvärn  Inventering Övrig kulturhistorisk  Frivillig åtgärd
    lämning

29 Stridsvärn  Inventering Övrig kulturhistorisk  Frivillig åtgärd
    lämning

30/Oxelösund 70:1 Stridsvärn  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk  Frivillig åtgärd
    lämning

31/Oxelösund 115 Stridsvärn  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk  Frivillig åtgärd
    lämning

32/Oxelösund 114 Ristning, medeltid/  FMIS/Inventering Övrig kulturhistorisk Frivillig åtgärd
 historisk tid    lämning

Förkortningar: Det medeltida Sverige (DMS), Informationsystemet för fornlämningar (FMIS), Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMM) och 
Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS).
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Figur 8. Utdrag ur Fastighetskartan med utrednings-
områdena utmarkerat (blå linje) samt kartindel-
ningar. Skala 1:15 000. 
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Den arkeologiska utredningen omfattades sammanlagt 
av 32 objekt inom utredningsområdena, varav 12 var 
kända sedan tidigare (figur 8 & bilaga 1). 26 objekt 
utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar (objekt 3 - 
8, 12 - 19 & 21 - 32 ), fyra bedöms som fornlämningar 
(objekt 12 & 20) och två som möjlig fornlämning 
(objekt 1 & 2). 

Vid utredningen lokaliserades två möjliga fornläm-
ningar i form av boplatslägen (objekt 1 & 2). I samband 
med sökschaktning framkom inga spår av förhistoriska, 
medeltida och/eller aktiviteter från nyare tid i form av 
anläggningar eller fynd. Av den anledningen är de inte 
att betrakta som fornlämningar. Med nyare tid avses i 
här tiden mellan åren 1523 - 1850. 

I samband med utredningen har tidigare kända läm-
ningar belägna intill planområdena i varierande grad 
fått nya bedömningar. Justeringarna handlar om för-
ändrade lägesbestämning, geometri, lämningstyp och/
eller antikvarisk status (objekt 9 - 11). 

Övriga kulturhistoriska lämningar
I samband med utredningen påträffades två hägnader 
(objekt 3 & 4) samt tre röjningsrösen (objekt 5 - 7) 
belägna runt en öppen gräsmatta inom Stenvikshöjden 
(figur 8 & 9 samt bilaga 1). De agrahistoriska lämning-
arna ligger i kanten till ett område som markerats som 
åkermark på den äldre ekonomiska kartan från år 1958 
(RAK id J133-9h1e60), Häradskartan från år 1897-1901 
(RAK id J112-56-10) samt på en karta upprättad inför 
en ägomätning från år 1823 (LMM akt nr 04-nik-115). 

Inom den södra delen på Jogersö lokaliserades ett sen-
tida stenbrott (objekt 21). I samma område framkom 
även flera stridsvärn (objekt 19, 23, 25 & 27-29) samt 
två områden med militära anläggningar (objekt 24 
& 26). De militärhistoriska lämningarna härrör från 
1900-talets första hälft (figur 8, 9 & 11 - 15 samt bilaga 
1 & 3). 

På den sydöstra delen på Jogersö påträffades en hamn-
anläggning belägen vid strandkanten (objekt 14). Läget 
och närheten till flera militära lämningar indikerar en 
tillkomsttid under 1900-talets början (figur 8, 9 & 11 - 
15 samt bilaga 1).

Fornlämning
Centralt på Jogersö påträffades en brytningsyta (objekt 
20). På och invid en kvartsåder i fast klyft förekom-
mer bruten kvarts samt kvartsavslag slagen med bipolär 
teknik. Utifrån höjden över havet, karaktären på brot-
tet samt påträffade fynd bedöms objektet ha tillkommit 
under förhistorisk tid (figur 8, 11 & 12 samt bilaga 1). 

Besiktning av kända lämningar
Objekt 8/Oxelösund 5:1 utgjordes innan utred-
ningen av en fornlämningsliknande bildning i form 
av en mindre ansamling stenar belägna på ett berg. 

Lämningen var bedömd som en övrig kulturhistorisk 
lämning (FMIS). 

I samband med den arkeologiska utredningen kon-
staterades att lämningen är ett gränsmärke. Den 
antikvariska statusen kvarstår. Därtill uppmärksam-
mades det att lämningen är belägen cirka 18 meter 
sydöst om den tidigare markeringen (figur 8 & 9 samt 
bilaga 1).

Objekt 9/Oxelösund 23:1 utgörs av en lägenhets-
bebyggelse med bebyggelselämningar i form av en 
sämre bevarad husgrund samt en källare efter torpet 
Ramdalen. Objektet var tidigare bedömd som övrig 
kulturhistorisk lämning (FMIS). 

Vid utredningen har lägenhetsbebyggelsen till Ram-
dalen identifierats på en karta upprättad inför en 
ägomätning från år 1823 (LMM akt nr 04-nik-115). Av 
den anledningen bedöms objektet som fornlämning. 
Därtill har lämningens geometri utökats eftersom 
källargrunden ligger cirka 10 meter sydöst om den 
tidigare markeringen (figur 8 & 9 samt bilaga 1). 

Objekt 10:1-3/Oxelösund 6:1 utgjordes innan den 
arkeologiska utredningen av en stensättningsliknande 
bildning. Objektet var tidigare bedömd som övrig kul-
turhistorisk lämning (FMIS, ).

I samband med den arkeologiska utredningen konsta-
terades att Oxelösund 6:1 består av tre stensättningar 
(objekt 10:1 - 10:3). Samtliga bedöms som forn-
lämningar. Vidare korrigerades lägesangivelsen, då 
lämningarna var belägna drygt 10 meter söder om den 
tidigare markeringen (figur 8 & 9 samt bilaga 1 & 3).

Objekt 11/Oxelösund 109 omfattades innan den arke-
ologiska utredningen av en husgrund från historisk 
tid i form av en källargrund samt syllstensrader till-
hörande nu rivna ekonomibyggnader. Lämningen var 
bedömd som övrig kulturhistorisk lämning (FMIS).

I samband med den arkeologiska utredningen har läm-
ningstypen ändrats till by-/gårdstomt. Jogersö gård är 
den enda historiskt belagda gården på Jogersö och 
omnämns för första gången i skrift som Jowarsø år 
1384 (DMS). Därefter benämns den ett flertal gånger 
under 1500-talet som Iwersiø (DMS). Gården finns 
även utmarkerad på en karta över Nyköpingshus fri-
mil från år 1670. På en ägouppmätningskarta från år 
1823 är även flera av ekonomibyggnaderna utmar-
kerade (LMS C57-1:4, LMM 04-nik-115). Av den 
anledningen bedöms därför objektet som fornläm-
ning. Vid fältarbetet konstaterades att utbredningen 
av bebyggelselämningarna är större än den tidigare 
gjorda markeringen. Av den anledningen har där-
för lämningens geometri utökats (figur 8 & 10 samt 
bilaga 1 & 3). Bedömningen gjordes i enlighet med 
direktiv från länsstyrelsen.
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Objekt 12. Vid utredningen påträffades en husgrund 
från historisk tid i form av en källargrund, belägen 
cirka 65 meter sydöst om Jogersö gård. Objektet 
bedöms som övrig kulturhistorisk lämning (figur 8 & 
10 samt bilaga 1 & 3)

Objekt 13. I samband med den arkeologiska utred-
ningen har Jogersö gård identifierats som en by-/
gårdstomt. Objektet utgörs idag av befintlig bebyg-
gelse i form av en mangårdbyggnad och ett uthus och 
av den anledningen bedöms den som övrig kulturhisto-
risk lämning (figur 8, 10 samt bilaga 1 & 3).
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Bilagor 
Bilaga 1. Objektsbeskrivningar

Objekt 1 . 
Boplatsläge. Beläget i öppen mark, cirka 5 meter över havet, cirka 116 x 40 meter stort (NV-SÖ). Objektet bestod 
av en plan gräsmatta med omgivande höjdpartier i norr, öster och söder. Inom objektet öppnades fyra sökschakt 
(S1-S4). Inget av antikvariskt intresse framkom. Utgår. (Figur 9).

Objekt 2. 
Boplatsläge. Beläget i skogsmark, cirka 12 meter över havet, cirka 23 x 11 meter stort (NV-SÖ). Objektet utgjor-
des av en naturlig terrass, cirka 12 meter över havet. Inom ytan öppnades ett sökschakt (S5), varvid inget av 
antikvariskt intresse framkom. Utgår. (Figur 9).

Objekt 3. 
Hägnad. Belägen i skogsmark, cirka 6 meter över havet. Objektet utgörs av en enkel rad med stenar lagda i vinkel, 
cirka 11 meter lång, 0,4 meter bred och 0,3 meter hög. Stenarna är cirka 0,4 meter stora. Hägnaden ligger mellan 
en större yta med gräsmatta och ett höjdparti i skogsmark. Objektet sammanfaller med en åkerbegränsning utmar-
kerad på en karta från år 1823 (LMA 04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 
1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).

Objekt 4. 
Hägnad. Belägen i skogsmark, cirka 7 meter över havet. Konstruktionen består av en 7 meter lång, 0,5 meter bred 
och 0,5 meter hög enkel rad med stenar, ställvis bevarade i två skift. Muren är uppbygd av rundade stenar, cirka 
0,4 meter stora. Hägnaden är placerad mellan en större  yta med gräsmatta och ett höjdparti i skogsmark på en 
bergkant. Objektet sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 (LMA 04-nik-115). 
Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).

Objekt 5. 
Röjningsröse. Beläget i skogsmark, cirka 7 meter över havet. Röset är närmast fyrsidig, 2 x 1 meter stort och 0,3 
meter högt och är uppbyggt av 0,3 - 0,2 meter stora stenar. Objektet ligger mellan en större yta med gräsmatta och 
ett höjdparti i skogsmark som sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 (LMA 
04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk läm-
ning. (Figur 9).

Objekt 6. 
Röjningsröse. Beläget i skogsmark, cirka 7 meter över havet. Röset har en rundad form, 1,5 x 1,5 meter stort och 
0,4 meter högt och är uppbyggt av 0,5 - 0,2 meter stora stenar. Objektet ligger mellan en större yta med gräsmatta 
och ett höjdparti i skogsmark som sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 
(LMA 04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk 
lämning.(Figur 9).

Objekt 7. 
Röjningsröse. Beläget i skogsmark, cirka 6 meter över havet. Röset har en närmast tresidig form, 3 x 2 meter stort 
och 0,3 meter högt och är uppbyggt av 0,5 - 0,4 meter stora stenar. Konstruktionen ligger mellan en större yta med 
gräsmatta och ett höjdparti i skogsmark nära en GC-väg. Objektet sammanfaller med en åkerbegränsning utmar-
kerad på en karta från år 1823 (LMA 04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 
1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).

Objekt 8/Oxelösund 5:1. 
Tidigare: Fornlämningsliknande bildning. Enligt FMIS utgörs objektet av en fornlämningsliknande bildning, 
möjligen naturbildning av stenar i en bergsskreva. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).

Ändrad till: Gränsmärke. Vid fältarbetet konstaterades att lämningen ligger cirka 18 meter sydöst om tidigare 
markering, cirka 17 meter över havet. Objektet har en oregelbunden form, 3 x 2 meter stort, 0,3 meter högt och 
består av ett 15-tal synliga stenar, mellan 0,8 - 0,2 meter stora. Stenarna är belägna i en skreva på en berghäll. I 
södra delen av stenansamlingen finns en omkullfallen tidigare rest sten, cirka 0,4 meter lång och 0,2 meter bred. 
Objektet ligger i befintlig gräns. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
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Objekt 9/Oxelösund 23:1. 
Tidigare: Lägenhetsbebyggelse. Enligt FMIS utgörs lämningen av bebyggelselämningar efter torpet Ramdalen i 
form av en bevarad källare i sydöst samt resterna efter grunden till bostadshuset. Övrig kulturhistorisk lämning. 
(Figur 9).

Lämningstypen kvarstår. Vid fältarbetet konstaterades att källaren är belägen cirka 10 meter sydöst om lämningens 
nuvarande begränsning, cirka 9 meter över havet. Därmed har objektets geometri utökats. Ramdalen kan beläggas 
till år 1823 utifrån en ägouppmätningskarta (LMA 04-nik-115). Torpet revs vid mitten av 1900-talet. Fornlämning. 
(Figur 9).

Objekt 10:1 - 3/Oxelösund 6:1. 
Tidigare: Stensättningsliknande bildning. Enligt FMIS utgörs objektet av en stensättningsliknande bildning belä-
gen i en svacka på en berghäll. (Figur 9).

Ändrad till: Stensättningar. Totalt identifierades tre stensättningar på platsen (objekt 10:1-10:3). Vid fältarbetet 
noterades att lämningarna är belägna drygt 10 meter sydöst om den tidigare markeringen, cirka 15 meter över 
havet i skogsmark.

Objekt 10:1. Stensättning med en rundad form i plan, cirka 3 x 3 meter stor och 0,3 meter hög. Anläggningen 
utgörs av en tät och vällagd stenpackning av 0,4 – 0,3 meter stora stenar. Saknar jordfyllning. Lämningen är belä-
gen i en svacka på en berghäll och är beväxt med två tallar. Fornlämning. (Figur 9).

Objekt 10:2. Stensättning med en oval form i plan, cirka 3 x 2 meter stor och 0,2 meter hög. Objektet utgörs av 
en gles, men relativt vällagd stenpackning av 0,4 - 0,2 meter stora stenar. Saknar jordfyllning. Stensättningen är 
belägen cirka 5 meter norr om objekt 10:1 direkt öster om en berghäll. Fornlämning. (Figur 9).

Objekt 10:3. Stensättning med en oval form i plan, cirka 3 x 2,5 meter stor och  0,4 meter hög. I väster finns delar 
av en kantkedja uppbyggd av 0,3 - 0,4 meter stora stenar. Fyllningen utgörs av en tät och vällagd stenpackning av 
0,4 - 0,3 meter stora stenar. Saknar jordfyllning. Objektet är beläget cirka 12 meter nordnordöst om objekt 10:1 
söder om en bergskant. Fornlämning. (Figur 9).

Objekt 11/Oxelösund 109. 
Tidigare: Husgrund, historisk tid. Enligt FMIS utgörs objektet av en källargrund samt rester efter tre ekonomi-
byggnader. Byggnaderna har tillhört Jogersö gård. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 10).

Ändrad till: By-/gårdstomt. Jogersö gård, som är belägen, cirka 6 meter över havet, är den enda historiskt belagda 
gården på Jogersö och omnämns för första gången i skrift som Jowarsø år 1384 (DMS). Därefter benämns den ett 
flertal gånger under 1500-talet som Iwersiø (DMS). Gården finns även utmarkerad på en karta över Nyköpingshus 
frimil från år 1670. På en ägouppmätningskarta från år 1823 är även flera av ekonomibyggnaderna utmarkerade 
(LMS C57-1:4, LMM 04-nik-115). Vid fältarbetet konstaterades att utbredningen av bebyggelselämningarna är 
större än den tidigare gjorda markeringen. Därför har lämningens geometri utökats. Fornlämning. (Figur 10).

Objekt 12. 
Husgrund, historisk tid. Belägen invid Jogersö gård, cirka 5 meter över havet. Källargrund, cirka 4 x 4 meter stor 
och cirka 1,5 meter djup, med en öppning åt sydöst. Källaren har kallmurade väggar av 0,5 - 0,2 meter stora stenar. 
Källaren är belägen inom Jogersö gårds tomtmark, strax norr om en stor ek. Gården omnämns för första gången i 
skrift år 1384 (DMS). Objektet bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 10).

Objekt 13. 
By-/gårdstomt. Belägen på krönet av en kulle, cirka 10 meter över havet. Objektet består av befintlig bebyggelse 
i form av en mangårdsbyggnad samt ett uthus tillhörande Jogersö gård, den enda historiskt belagda gården på 
Jogersö. Gården omnämns för första gången i skrift som Jowarsø år 1384 (DMS). Därefter benämns den ett flertal 
gånger under 1500-talet som Iwersiø (DMS). Gården finns även utmarkerad på en karta över Nyköpingshus frimil 
från år 1670 och på en ägouppmätningskarta från år 1823 (LMS C57-1:4, LMA 04-nik-115). Övrig kulturhistorisk 
lämning. (Figur 10).

Objekt 14. 
Hamnanläggning. Belägen i skogsmark, cirka 1 meter över havet. Objektet utgörs av ett bågformat bryggfunda-
ment, cirka 6 x 4 meter stort och 0,5 meter högt. Anläggningen är uppbyggd av överlag skarpkantade stenar, 1,0 
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- 0,3 meter stora, ställvis bevarade i två skift på stranden vid en mindre vik. Beväxt med en gran och tall. Övrig 
kulturhistorisk lämning. (Figur 12).

Objekt 15/Oxelösund 21:1. 
Hägnad. Enligt FMIS utgörs objektet av en rektangulär sentida hägnad av kallmurade stenar, belägen i kanten till 
ett berg. Möjligen rör det sig om en militär anläggning. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 12).

Objekt 16/Oxelösund 26:1 - 3. 
Stridsvärn. Utgörs enligt FMIS av tre sentida enklare skyttevärn. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 12).

Objekt 17/Oxelösund 106. 
Område med militära anläggningar. Lämningarna utgörs enligt FMIS av en bunker insprängd i berg, ett pjäsvärn 
samt en utsiktsenhet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 12).

Objekt 18/Oxelösund 107. 
Stridsvärn. Utgörs enligt FMIS av minst ett sentida skyttevärn. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 1x). 

Objekt 19, 
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 10 meter över havet. Värnet består av en bågformad vall av sten, cirka 3 x 
0,5 meter stor och 0,5 meter hög i sydväst. Vallen är uppbyggd av 0,3 - 0,2 meter stora stenar. Anlagd på ett högt 
berg invid en skarp bergskant med utsikt mot vatten i sydväst. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 11).

Objekt 20. 
Brytningsyta. Belägen på hälleberg, cirka 23 meter över havet. Kvartsbrott i fast klyft, cirka 5 x 0,3 - 02 meter 
stort i öst-västlig riktning. Kvartsåder med tydliga trappstegs- och V-formade urtag. Intill en cirka 0,4 - 0,3 meter 
stor sten belägen dikt an till brottet finns det rikligt med bruten och slagen kvarts, i huvudsak med bipolär teknik. 
Kvartsen är av medelgod kvalitet. Objektet är ställvis beväxt med ljung. Brottets storlek samt fyndens karaktär 
indikerar att det brukades under förhistorisk tid. Fornlämning. (Figur 11).

Objekt 21. 
Stenbrott. Beläget i skogsmark cirka 5-10 meter över havet. Objektet är cirka 230 x 10 meter stort, 10 meter högt 
och utgörs av den nordvästra sidan av ett markant berg med tydliga lodräta brottytor. Nedanför berget finns rikligt 
med bruten sten. I väster har man fyllt ut strandkanten med brutet stenmaterial. Övrig kulturhistorisk lämning. 
(Figur 13).

Objekt 22/Oxelösund 71:1. 
Stenbrott. Enligt FMIS består lämningen av flera brottytor inom ett cirka 110 x 100 meter stort område. Övrig 
kulturhistorisk lämning. (Figur 14).

Objekt 23. 
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 3 meter över havet. Värnet består av en bågformad vall av sten, cirka 3 x 
0,5 meter stor och 0,5 meter hög. Vallen är uppbyggd av 0,5 - 0,3 meter stora stenar. Belägen nedanför berg med 
utsikt mot vatten i öster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 24. 
Område med militära anläggningar. Beläget i skogsmark, cirka 2 meter över havet. Fyra stridsvärn placerade med 
8 - 15 meters mellanrum. Värnen utgörs av bågformade vallar av sten, 3 - 2 meter långa, 2 - 0,5 meter breda, 0,5 
meter höga och uppbyggda av 0,5 - 0,1 meter stora stenar. Samtliga är belägna på stranden, cirka tio meter från 
havet. Utsikt mot vatten i söder och öster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 25. 
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 5 meter över havet. Objektet utgörs av en närmast fyrsidig vall av sten, 
cirka 3 x 2 meter stor och 0,4 meter hög. Värnet är uppbyggd av 0,7 - 0,2 meter stora stenar. Beläget invid bergs-
kant med utsikt mot vatten i söder. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 26.
Område med militära anläggningar. Beläget i skogsmark, cirka 2 meter över havet. Sex stridsvärn placerade med 
5 - 12 meters mellanrum. Ett värn uppvisar en fyrsidig vall, de övriga består av bågformade vallar. Lämningarna 
är 6 - 3 meter långa, 2 - 1 meter breda och 0,5 - 0,4 meter höga. Vallarna är uppbyggda av 0,15 - 0,7 meter stora 
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stenar. Samtliga är belägna på stranden, cirka 10 meter från havet. Utsikt mot vatten i söder. Övrig kulturhistorisk 
lämning. (Figur 15).

Objekt 27. 
Stridsvärn. Möjligen en plattform till en kanon. Beläget i skogsmark, cirka 6 meter över havet. Lämningen har en 
fyrsidig form, är 3 x 3 meter stor, 0,3 meter hög och är uppbyggd av 0,4 - 0,2 meter stenar. Fyllningen består av 
ett lager med grus, beväxt med gräs och ljung. Värnet är placerat på en mindre moränavsats nedanför berg i öster. 
Utsikt mot vatten i väster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 28. 
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 2 meter över havet. Värnet består av en bågformad vall av sten, cirka 6 
meter lång, 2 meter bred och 0,5 meter hög. Vallen är uppbyggd av 0,8 - 0,2 meter stora stenar och ligger nedanför 
bergskant med utsikt mot vatten i sydväst. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 29. 
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 5 meter över havet. Lämningen har en bågformad vall av sten, cirka 3 meter 
lång, 1 meter bred och 0,5 meter hög. Vallen är uppbyggd av cirka 0,7 meter stora stenar placerade på en mindre 
avsats i bergsluttning med utsikt mot vatten i väster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 30/Oxelösund 70:1. 
Stridsvärn. Enligt FMIS består lämningen av ett sentida värn. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 31/ Oxelösund 115. 
Stridsvärn. Enligt FMIS utgörs lämningen av ett pjäsvärn i betong. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).

Objekt 32/ Oxelösund 114. 
Ristning. Enligt FMIS består lämningen av siffror och bokstäver från år 1944 inristade i berghäll. Övrig kulturhis-
torisk lämning. (Figur 15).
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Bilaga 2. Schakttabell

Schakt Storlek (m) Djup (m) Anl. Objekt Terräng/Lagerföljd

1.  18 x 1,5 0,30 - 1 Gräsmatta; 0,10 m vegetationsskikt, 0,10 utfyllnad av humös  
     lera med sten, tegel och slagg, därefter grå lera.
2. 19 x 1,5 0,30 - 1 Gräsmatta; 0,10 m vegetationsskikt, 0,10 utfyllnad av humös  
     lera med sten, tegel och slagg, därefter grå lera.
3. 23 x 1,5 0,30 - 1 Gräsmatta; 0,30 m matjord, 0,10 utfyllnad av humös lera med  
     sten, tegel och slagg, därefter grå lera.
4. 16 x 1,5 0,40 - 1 Gräsmatta; 0,30 m matjord, 0,1 m påförd sand, därefter  
     brungrå lera med småstenar.
5. 12 x 1,5 - 3,5 0,25 - 2 Skogsmark; 0,30 m vegetationsskikt, 0,10 brun humös sand  
     med tegelkross, därefter grå siltig morän med inslag av stenar.
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Objekt 10:3/Oxelösund 6:1, stensättning. 
För att fastställa status avtorvades en 
mindre yta, varvid en vällagd stenpackning 
framträdde. Bilden är tagen från väster. 
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand, 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB..

Objekt 12, en källargrund som påträffades i 
anslutning till Jogersö gård. Ingången anas 
i bildens högra kant. Bilden är tagen från 
söder. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand, 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Objekt 10:1/Oxelösund 6:1, stensättning. 
För att fastställa status avtorvades en 
mindre yta, varvid en vällagd stenpackning 
framträdde. Bilden är tagen från nordöst. 
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand, 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB.

Bilaga 3. Fotografier
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Objekt 20, brytningsyta. På ett berg centralt 
beläget inom skogen mellan Jogersö öst och 
syd påträffades ett förhistoriskt kvartsbrott. 
En mindre yta torvades av för att fastställa 
status. Bilden är tagen från öster. Foto: Pat-
rik Gustafsson Gillbrand, 2017, Sörmlands 
Arkeologi AB..

Objekt 13, by-/ gårdstomt. Jogersö gård hyrs 
idag ut för tillfälliga övernattningar. Gården 
har skriftliga belägg från 1300-talet. Bilden 
är tagen från söder. Foto: Patrik Gustafsson 
Gillbrand, 2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Objekt 26, område med militära lämningar. I 
bilden kan man se ett av flera små stridsvärn 
belägna invid stranden på den södra delen 
av Jogersö syd. Bilden är tagen från nordöst. 
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand, 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB.
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Uppdraget 

Den bebyggda delen av Jogersö har förhållandevis stora tomter, där obebyggda delar till stor 

del är bevuxen med skog, alltifrån smala trädridåer till mer sammanhängande skogsbestånd. 

Tillsammans bildar dessa stråk en grönstruktur av betydelse för den biologiska mångfalden 

och för områdets hydrologi. Växande träd fångar upp vatten som bromsas upp och på så sätt 

inte spolas ut i havet. För att få en uppfattning av värdet av denna grönstruktur och vilka 

biologiska värden som utvecklats över tid, har kommunen beställt en inventering av dessa 

skogsbestånd. Uppdraget har utförts av Linnea – Natur och Ekologi under april 2019. 

Metodik  

Området presenterades på karta med utlagda stråk som skulle bli föremål för inventering. 

För att systematisera arbetet delades området in i 34 delområden av någorlunda likartad 

storlek. Dessa framgår av nedanstående karta och områdesnumren hänvisar till 

beskrivningarna i rapporten. Fältarbetet gick ut på att besöka samtliga 34 delområden, 

beskriva dessa kortfattat och dokumentera naturvärden som påträffades under 

inventeringen.  

Eftersom området i huvudsak består av mager tallskog på berg eftersöktes i huvudsak arter 

knutna till de äldre tallarna. En väsentlig art i sammanhanget är talltickan, som är en 

karaktärsart för mycket gamla, skyddsvärda tallar. Arten är rödlistad som NT (nära hotad) 

och dessutom signalart i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Flertalet äldre tallar 

inventerades med avseende på bland annat tallticka och det är av vikt att framhålla att 

inventeringen bara kan ske av fruktkropparna. Åtskilliga gamla träd är garanterat infekterade 

av svampens mycel och kommer förr eller senare att uppvisa fruktkroppar. Talltickan kan 

därför sägas vara vanligare än antalet noteringar ger för handen och indikera tallbestånd av 

så hög ålder att även andra hotade eller missgynnade arter kan förväntas. Exempel på 

sådana arter är liten spiklav, kolflarnlav, ladlav, gränsticka och laxticka .Även förekomster av 

död ved som lågor, torrakor eller klenved noterades under fältarbetet.  

Skogsbestånden åldersbestämdes visuellt med den osäkerhet detta medför. Som parametrar 

för bedömning av ålder, främst hos tallarna, användes grovlek, markens bonitet och 

vattentillgång, barkens struktur och lavflorans kvalitet. 

I området finns också ett antal större ekar, där främst lavfloran studerades. Det noterades 

också om ekarna har en bra kondition och för de grövsta ekarna angavs en måttuppgift. 

Slutligen noterades stråk av likartad vegetation, stråk som fungerar som spridningskorridorer 

för arter knutna till naturtypernas ingående trädarter, i området i huvudsak tall och ek. 

Eventuella spridningsbarriärer uppmärksammades också, men sådana finns egentligen inte 

då området saknar högre bebyggelse och anläggningar som hindrar arter att förflytta sig 

mellan biotoperna. Det finns i området gott om vägar som kan utgöra spridningskorridorer 

för arter, men vägkantsarterna här utgörs i princip enbart av triviala skogsväxter och ogräs 

från tomterna – arter som har föga betydelse i ett naturvårdssammanhang. 
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Kort om vegetationen i undersökningsområdet 

Det undersökta området utgörs av bergiga, talldominerade skogar med tallar i åldrar mellan 

100 och 200 år. Ibland är de utformade som martallar och kan då trots sina klena stammar 

mycket väl vara mer än hundra år gamla. I många fall är de dessutom grova och även andra 

kriterier som barkens utseende och lavflorans beskaffenhet visar att de kan vara 150 – 200 

år gamla. På dessa tallar växer ibland tallticka, oftare dock lavar som klilav, stocklav och 

grynig blåslav. Berg och berghällar är mycket vanliga i området. Renlavar av olika slag 

dominerar, men på sol- och vindexponerade ytor kan dessa saknas och vi får då istället en 

vegetation av bladlavar, t.ex. vinterlav, färglav, islandslav och tuschlav och skorplavar som 

kartlav. I grunda sänkor med viss vattenförsörjning växer det rikligt med blåmossa, vars fasta 

täta kuddar utgör ett mycket karaktäristiskt inslag i den bergiga tallskogen, liksom den 

brokigt färgade tallvitmossan som också den finns överallt. På berghällarna uppträder olika 

kvastmossor, bland annat den typiska hällkvastmossan, lätt att känna igen på sina skruvade 

toppskott. I hällmarkernas svackor växer som regel olika ris som ljung, kråkbär, lingon och 

blåbär och där fuktighet uppträder under längre perioder uppträder en mossevegetation 

med skvattram. 

På djupare jord, särskilt där det ingår finjord i moränen, uppträder gran och lövträd. I varma 

bryn kan det dessutom finnas stora ekar. Dessa står ofta kvar från ett tidigare 

hagmarksstadium och utgör då levande fornminnen från ett sedan länge svunnet 

kulturlandskap. Särskilt i nordöstra delen av det undersökta området finns väldiga ekar med 

en del barklevande lavar av betydelse för den biologiska mångfalden. På grund av 

luftföroreningar från stadens industrier och motorvägstrafiken saknas dock många arter som 

kräver ren luft. Exempelvis är det ont om skägglavar i området. 

Rena lövskogsbestånd är annars ovanliga. Det finns ett par albestånd och några dungar med 

ek och björk. Floran är inte av någon rikare beskaffenhet, vilket till stor del beror på den 

sura, svårvittrade berggrunden och den likaså sura urbergsmoränen. 

 

 
Tallticka, Phellinus pini – en rödlistad och  

viktig signalart för skyddsvärda tallbestånd. 
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Naturvärdesbedömning (enligt Svensk Standard 199000:2013). 

Lågt naturvärde – naturvärdesklass 4 

(Naturvärden omkring eller under genomsnittet av svensk natur, generella 

naturvårdshänsyn). 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 3 

(Vissa förekomster av naturvårdsarter och/eller hög artrikedom och/eller vissa ekologiska 

förutsättningar och/eller betydelse för biotopvariation, lokala naturvårdshänsyn). 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 2 

(utgörs av Natura 2000-naturtyper och/eller har förutsättningar att upprätthålla en 

kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter och/eller har hög 

artrikedom, motsvarar ungefär Skogsstyrelsens naturvårdsobjekt, stora naturvårdshänsyn). 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 1  

(livsmiljö för en eller flera hotade arter, motsvarar Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och/eller 

har väsentliga ekologiska funktioner för den biologiska mångfalden, mycket stora 

naturvårdshänsyn). 

 

 
Solbelysta hällmarker med gamla tallar utgör mycket viktiga  

skyddsvärda miljöer och är vanliga på Jogersö. 
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Karta över delområden 

 

  

     Södra Jogersö   Östra Jogersö 

 

BESKRIVNINGAR 

Södra Jogersö 

Område 1 

Inventeringsdatum:2019-04-09  Naturvårdsvärde: 4  

Beskrivning: Tall-björkskog nära vägen på delvis blockig mark. Tallen är medelålders, max 75 år. 

Vegetationen domineras av blåbär och lingon. Träden är viktiga, då de bromsar flödet av vatten mot 

vägdiket, som småningom leder ned till Östersjön. I området finns fågelholkar uppsatta. 

Lavvegetationen på träden är föga intressant med bara vanliga arter som blåslav, gällav, flarnlav och 

stocklav. Träden utgör vindbarriär mot bebyggelsen i nordväst. Denna är i stora delar permanent. 

Naturvärdet är tämligen lågt. 

Område 2 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 4  

Beskrivning: Granbestånd med inslag av björk på mossbevuxen, relativt plan mark. Trädbeståndet är 

ganska tätt och skulle må bra av en gallring, då det skapar vackrare, mer livskraftiga träd och bättre 
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ljusförhållanden, vilket ökar trädens fotosyntes och livskraft. Marken är tämligen fuktig. Ett mindre 

dike i norr dränerar detta område tillsammans med område 3. I norra delen har björken i den 

skuggiga granmiljön delvis dött och det finns därför en hel del död lövved. Vegetationen är örtrik och 

det finns även en del gräs. Floran är av trivial typ. På den döda veden finns spår av björksplintborre 

samt vanliga vedsvampar som björkticka, klibbticka, piggplätt och björknästing.  

Med tanke på den fuktiga marken är träden viktiga för dräneringen och för att skydda mot 

vattenläckage till viken och skyddar även för östliga vindar. Naturvärdet är tämligen lågt. 

Område 3 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 4  

Beskrivning: Området har en skiftande vegetation. I västra delen dominerar en gran-björkskog på 

fuktig mark med stort inslag av stor tujamossa och olika gräs. På marken finns en stor mängd död 

ved, i huvudsak yngre träd som genom beskuggning dött. Längre åt öster är skogen mer 

grandominerad, olikåldrig med ett svagt buskskikt. Här finns också en mindre bergknalle. I norra 

delen har en tidigare gräsmark vuxit igen med en ung algeneration. Här finns en del stubbar som 

tyder på en tidigare gallring.  

Den fuktiga marken har tidigare varit föremål för dikning och det finns i området ett mindre 

dikningssystem. Detta har mer eller mindre rasat samman och har inte längre någon dränerande 

funktion. Även om skogsbeståndet är komplext saknas kontinuitet. Bilden är att olika 

successionsfaser under tid avlöst varandra. Naturvärdena är låga, men inslaget av död ved bidrar till 

att öka den biologiska mångfalden av arter knutna till björk. 

Område 4 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Området utgörs i norra delen av en bergknalle bevuxen med tall och björk. Berg med 

renlavar går i dagen. Tallen är medelålders. Mot viken i väster finns en tunn gräsbård som klipps 

regelbundet. I viken mot väster är det grunt vatten där födosökande fåglar håller till. I öster reser sig 

en berglimpa med mycket gamla tallar. Bland de äldre tallarna finns även yngre träd. Flera av tallarna 

är krokiga och marvuxna. Tallticka växer på flera av tallarna. Beståndet är en del av ett större 

sammanhängande skyddsvärt tallbestånd som utgör ett gott exempel på gammal kusttallskog.  

Tyvärr saknas död ved, sådan har sannolikt tagits om hand till bränsle.  

Område 5 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Denna del av tallskogen är nordexponerad och består av många mycket gamla träd. Här 

finns även flera torrakor med knappnålslavar. På ett av de äldsta träden växer tallticka. Marken är 

bevuxen med blåbärsris. Det gamla tallbeståndet hotas av en yngre tallskog på tillväxt, som på sikt 

riskerar skugga de äldre träden.  

Område 6 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 1 

Beskrivning: Området utgörs av en gammal, mycket representativ kusttallskog med många träd 150 – 

200 år gamla. På flera av träden växer tallticka. De finns en fin ålderskontinuitet med yngre träd som 



8 
 

på sikt kan ersätta de äldre. Vid havet i söder växer ett flertal 60 – 70 cm grova tallar, med storrutig 

bark och en förmodad ålder av omkring 200 år. Här finns också död ved i form av lågor och torrakor. 

Den yttersta udden i väster är svårtillgänglig, men observerades med kikare från nordost. Denna del 

hyser flera mycket stora och sannolikt gamla tallar. Beståndet av tallskog i hela område 6 kan 

definitivt klassas som naturskog och med status av nyckelbiotop. 

Område 7 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: I området finns en mosaik av bebyggelse och hällmarker med tallskog. Här och var växer 

en del björkar. Tallskogen är relativt ung, troligen 50 – 90 år, några tallar kan vara äldre. I svackor 

växer ljung och på hällarna mest renlavar och skorplavar. Marken bedöms vara slitagekänslig. Död 

ved saknas nästan helt. 

Område 8 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Ned mot havet i sydväst finns en vidsträckt hällmark med olikåldrig tallskog, men med 

många gamla, grova tallar i åldrar 100 – 150 år. Tallticka förekommer på ett par av tallarna, men 

ytterligare träd har potential att i en nära framtid bära svampen. Hällmarkerna äger en artrik, 

varierad lavflora av renlavar, olika bladlavar och skorplavar. I sänkor uppträder ljung, bärris och 

tallvitmossa. 

Område 9 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 4 

Beskrivning: Olikåldrig tallskog med enstaka granar och ett moss-risrikt fältskikt. Här och var skjuter 

små berghällar upp med dominerande renlavar. Tallarna har en ålder av 50 – 100 år. Inga stubbar 

finns på marken, vilket tyder på att marken tidigare inte varit trädbevuxen. Pösmossa växer i 

skogskanten, arten är ovanlig i silikatbygder. 

Område 10 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Bergig tallskog med vinterlav på hällarna. I sänkor mellan hällarna uppträder yngre 

tallbestånd och rikligt med skvattram, vilket visar att vatten hålls kvar i sänkorna. Längst i väster en 

mycket knölig berggrund och en ung tallskog utan speciella naturvärden. Strax norr om Thors väg, vid 

N6504059 – E618972, en märklig samling flyttblock, där letlav förekommer rikligt på blocken.  

Område 11 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 4 

Beskrivning: I området växer tallskog i en sluttning ned mot havet i väster. Tallarna är olikåldriga men 

åldern stannar vid cirka 75 – 80 år. Marken domineras av ljung, lingon och blåbär. I västra delen är 

terrängen bergig och svårtillgänglig.  
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Område 12 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Tallskog på hällmark med fina, av slitage opåverkade renlavsmattor. Tallarna är inte 

särskilt grova, men åldern för många träd säkerligen mer än 100 år, vilket visar sig på att stammarna 

har flagnande barkskikt, spretiga, vindpinade kronor och relativt lågväxta. Mellan hällar av renlavar 

förekommer långsträckta svackor med ljung. Påtagligt är det ringa lövinslaget, vilket kan bero på att 

de unga lövträden dött under långdragna torkperioder. 

Område 13 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Ett större område med talldominerad barrskog med berghällar bevuxna med renlavar. 

Tallarna är relativt klena, men troligen hundraåriga. Bland lavar på de äldre tallarna märks rikligt med 

klilav, grynig blåslav och stocklav. Mellan berghällarna växer svällande mattor av tallvitmossa. Åt norr 

vidtar en moränsluttning med runda moränblock, skogsmossor och blåbärsvegetation. Jordarna är 

magra, starkt urlakade och vattnet leds genom sprickor och i sluttande bergbunden mark. Västerut 

vidtar en mager, 100-årig tallskog med träden i grupper. Här finns också en tall med tallticka. Ett 

antal stubbar vittnar om tidigare gallring av tall. Mitt för Hästviksvägen har avverkning skett nyligen 

av ett antal 80 – 90 - åriga granar samt av några större aspar. 

Område 14 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 4 

Beskrivning: Småbergig mark med i huvudsak yngre tallskog. Några äldre tallar finns kvar från en 

tidigare trädgeneration. Genom att många tomter finns i området har ursprunglig vegetation av 

bergbundna lavar och mossor ersatts av arter som rymt från odlingar eller planterats ut. Mot vägen i 

söder finns en moränsluttning med en elledning.  

Område 15 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Mot en havsvik i väster sluttar marken från bergen i söder. I sluttningen växer en 

blandskog med tall, gran och björk samt en ört-gräsrik vegetation med bland annat blåsippa, som är 

en relativt ovanlig art i kommunen. Mot viken växer en 40-årig alskog med inslag av björk. Marken är 

täckt av gräs och högörter. Nära albeståndet finns ett par grovstammiga, högväxta tallar och en del 

nyponbuskar. Strandskogen är viktig att bevara då den reglerar vattenflödet till och från havsviken. 

Här finns också en del död ved, viktig för svampar och många insekter. 

Område 16 

Inventeringsdatum: 2019-04-12  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Längs Nötuddsvägen, på dess östra sida, finns en hällmarkstallskog med martallar 

växande över fält av renlavar. De äldsta tallarna är troligen över 100 år. Död ved finns i ringa 

omfattning, men flera av småtallarna är döda eller döende. Hällmarksplatån har en svagt varierad 

topografi med sänkor där det växer gott om blåbär. I nordvästra delen finns en samling av stora 

moränblock och en mindre lodbrant. På blocken växer rikligt med klipplav, lätt igenkänd genom de 
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skarpt markerade, svarta skiljelinjerna mellan olika individer, vilket gör att bergytan ser rutig ut. På 

lodytor växer även grönt gulmjöl, kustsnurrmossa och letlav. 

Område 17 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Talldominerad, mosaikartad barrskog med ung växtlig gran i sänkorna. På höjdryggarna 

går berg i dagen och där växer mycket renlav. Moränen är storblockig och blocken mossbevuxna. 

Hällmarker finns i övre delen vilka löper ut som låga bergryggar åt nordväst. Tallarna är marvuxna 

men här och var finns grövre, troligen äldre träd. På ett av dem växer tallticka. Det går en liten stig 

upp på berget.  

Område 18 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: En av Jogersös finaste tallhällmarker sträcker sig från Trappviken i väster till Stora 

Fruviken i öster. Hällmarkerna börjar vid Hästviksvägen (= detta område 18) och utgörs där av en 100 

– 150-årig bergbunden tallskog med renlavsklädda berghällar och mellanliggande rismarker av främst 

ljung. Centralt finns en nordväst – sydostorienterad nedsänkning i berget där vatten samlas under 

nederbördsrika perioder. I denna sänka växer rikligt med skvattram. Vid Hästviksvägens norra ände 

finns en stor samling av 1 – 2 meter höga flyttblock. Tallarna i området är mycket gamla, vissa säkert 

uppemot 200 år, och potentiella växtplatser för tallticka. Arten eftersöktes men kan ha förbisetts. På 

tallarna växer en del knappnålslavar som svart spiklav och rostfläckig nållav. 

Område 19 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Nära Trappviken finns en bergshöjd som på krönet pryds av ett litet lusthus. Här finns 

också en sittbänk. På berget dominerar hällmarker med renlavar bevuxna med tallar av skiftande 

åldrar. I nordöst uppträder främst unga tallbestånd. Äldst träd finns i den östra sluttningen där 

flertalet träd bedöms vara 100 år eller mer. Lavvegetationen är relativt artrik men typisk. Noterbart 

är förekomsten av smal islandslav, på en berghäll vid N6504240 E619147, som är mindre vanlig i 

Oxelösund. 

Östra Jogersö 

Område 20 

Inventeringsdatum: 2019-04-17  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Området innehåller två separata delar, centralt en bergshöjd med en medelålders 

tallskog och en vegetation av blåbär, stensöta och skogsmossor. På krönet finns flera grova 

tallstubbar, vilket tyder på att det tidigare avverkats äldre tallar – ett exempel på dimensionsgallring. 

I brynen och i bergkanten mot söder och sydväst växer ett tiotal stora ekar, den grövsta omkring 3,5 

meter i omkrets. Flera av ekarna trängs av stora granar på tillväxt, vilket på sikt innebär att hela eller 

delar av de stora ekarna dör. Detta är negativt för den biologiska mångfalden, då eken är en mycket 

viktig organism för otaliga andra arter. 
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På ekarna eller nedblåsta ekgrenar växer arter som gul porlav, gråskinn, eksprickling, eklav, rödbrun 

klotterlav och gulpudrad spiklav – den senare signalart i skogsbruket för skyddsvärda ekar. 

 

Område 21 

Inventeringsdatum: 2019-04-17  Naturvårdsvärde: 1 

Beskrivning: Ett komplext område med flera naturtyper. Den övervägande delen, centralplatån, är 

bevuxen med en medelålders tallskog på bergbunden mark och med en trivial vegetation av lavar 

och ris. I den nordvästra delen finns en liten gräsmark med björk och ett dräneringsdike, utmed vilket 

det växer stora björkar och granar. I västra delen, nära ett hus, finns en jättetall, som mäter närmare 

3 meter i omkrets. 

Av störst intresse emellertid är de sydvästra, södra och sydöstra delarna där det i brynen finns ett 20-

tal gamla ekar, av vilka den grövsta, belägen vid N6504828 – E619629, mäter en omkrets av 5, 5 

meter. Denna ek, liksom några i närheten, är vid basen bevuxen med guldlockmossa – en signalart i 

skogsbruket för skyddsvärd skog/skyddsvärda träd. Andra arter knutna till ekarna i området är mjölig 

brosklav, bitterlav, eknästing, gul porlav, klotterlav, ljuslav, (möjligen) kattfotslav och gulpudrad 

spiklav – de båda senare signalarter i skogsbruket för skyddsvärda ekar. 

Ekarna i område 20 – 21 bildar en viktig spridningskorridor för arter knutna till ek och har en 

väsentlig betydelse för den biologiska mångfalden i området. 

Område 22 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Området består av en barrträdsdominerad blandskog med inslag av ek. Tallarna är i 

åldrar från cirka 80 till omkring 150 år, och växer i de högre delarna medan ekarna är förhållandevis 

unga och smalstammiga. På en av tallarna växer tallticka. Vegetationen domineras av blåbärsris, men 

i torrare delar är den mer moss-lavrik. I nordvästra delen finns en liten dalgång med gammal 

granskog över ett golv av mjuka mossmattor. Ett litet dike skär igenom beståndet. Här finns också en 

hel del död, grov ved av stor betydelse för svampar och småkryp vilka fungerar som vednedbrytare. 

I sydvästra delen, mot område 21, finns två stora ekar, den största nedanför en bergkant och cirka 20 

meter från lilla vägen. 

Område 23 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Barrskog på småkullig mark. I norra delen skjuter en bergknalle upp med inslag av gamla 

tallar och en moss-lavrik vegetation. Även i söder finns en liten bergknalle med stora, gamla tallar. 

Vid stranden i öster finns ett vassparti, innanför en strandskog med tallar samt en bård med yngre 

lövträd. Tallen är olikåldrig – det finns några riktigt stora, högväxta träd samt en yngre tallgeneration.  

Område 24 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 4 

Beskrivning: Områdets terräng är bergig, men det är trots det få öppna markhällar med renlavar. 

Berggrunden är i stora stycken täckt av urbergsmorän, bevuxen med skogsmossor, lingon och blåbär. 
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Bebyggelse finns på många håll. Tallskog dominerar och är olikåldrig, allt från unga tallplantor till 

hundraåriga träd. På djupare jord finns också en del ung gran och risiga, buskformade ungekar. I 

brynen växer gran och ek.  

Område 25 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Ek-björkbestånd på gräs-örtrik mark. Flera ekar är döda eller döende och utgör ett 

viktigt bidrag till den biologiska mångfalden som substrat åt vedlevande svampar och insekter. I östra 

delen finns en del äldre tallar med tallticka. På ekarna finns en typisk lavflora för gamla ekar med 

gulmjöl, gul porlav, bitterlav, hagelporlav samt svampen eknästing. Floran är delvis örtrik, bland 

annat finns ett stort bestånd av blåsippa med mer än 150 blommande exemplar. Blåsippan är annars 

mindre vanlig i Oxelösunds kommun. I närheten växer också vitsippa, svalört, hassel och kransmossa. 

Vid N6505058 - E619620 har några granar avverkats och riset bränts upp. Åtgärden har gynnat den 

biologiska mångfalden i biotopen. 

Område 26 

Inventeringsdatum: 2019-04-09  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Större delen av området är bevuxen av en olikåldrig barrskog med inslag av gran. 

Marken är till stor del småkullig av ytliga moränblock och är bevuxen med blåbär och skogsmossor. 

Den magra marken består av råhumus med tendens till torvbildning i sänkorna. Många tallar är 

gamla, säkert över 150 år och på en av dem växer tallticka. Död ved av klena dimensioner 

förekommer här och var. I områdets sydöstra del finns en gammal tallskog på berg med renlavshällar. 

Mot norr sänker sig terrängen och det blir då ett större inslag av gran. I den östligaste delen en 

mycket fin hällmarkstallskog med grova, gamla tallar och stora hällmarkspartier med mattor av 

renlavar. Tallticka förekommer i området. 

Nära vägen vid N6504503 – E619870 finns ett blandskogsbestånd med stora sälgar, enstaka granar, 

ekar och tallar och med en vegetation av vitsippa och blåbär. De stora sälgarna har betydelse för den 

biologiska mångfalden för insekter som pollinerar tidigt på säsongen och som värdträd för otaliga 

arter fjärilar. 

Område 27 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Ett smalt stråk med tallskog på låga bergryggar och omgivande sur urbergsmorän. 

Enstaka granar finns insprängda i beståndet. Tallskogen är olikåldrig, de äldsta träden bedöms vara 

en bra bit över hundra år. Markvegetation domineras av ris och smalbladiga gräs. Längs vägen i öster 

växer enstaka björkar. I nordvästra delen mot Sjöboviksvägen blandskog med dominerande gran och 

en del bebyggelse. Viss gallring har tidigare företagits. 

Område 28 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 2 

Beskrivning: Hällmarkstallskog på högt berg, på mitten avdelat av ett stängsel. Tallskogen är orörd, 

mycket gammal och huvuddelen av träden säkert 100 – 150 år gamla. I västra delen är tallarna 

småväxta, krokiga och vindpinade, längre åt öster grövre. Död ved finns i form av torrakor. På många 
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av tallarna växer grynig blåslav och klilav – två viktiga karaktärsarter för äldre tallar med grovt 

uppsprucken, rutig bark. 

Område 29 

Inventeringsdatum: 2019-04-23  Naturvårdsvärde: 1 

Beskrivning: Strax SV om en parkeringsplats vid koloniområdet ligger ett bergsområde som sträcker 

sig österut mot Trappviken. I dess östra del är terrängen klädd av en fantastiskt fin hällmarkstallskog 

med inslag av mycket gamla tallar, som kan vara mellan 150 och 200 år. Barkstrukturen är typisk för 

mycket gamla tallar. I en av tallarna växer tallticka. Tallskogen är annars olikåldrig, vilket borgar för 

att det finns kontinuitet på sikt. I områdets västra del uppträder nakna bergytor med rik lavflora, i 

östra delen uppträder en mosaik av berghällar och moränmark. Död ved finns på flera håll. På en 

grov låga av tall påträffades den rödlistade dvärgbägarlaven, svart spiklav och svart dynlav. På äldre 

tallar och björkar är det gott om grynig blåslav och på en multnande björkstam växte signalarten 

barkticka. 

Skogstypen med hällmarker och gamla tallar fortsätter även åt väster, där det en gång i tiden 

planerades för en telemast. Även detta parti har högt skyddsvärde. 

Område 30 

Inventeringsdatum: 2019-04-23  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Vid Sjöboviksbryggan växer en gles, medelålders klibbalskog med inslag av björk på 

gammal strandängsmark. Vegetationen är hög och frodig med mycket älggräs. Närmast vattnet finns 

en bård med vass. Ett stort antal stubbar vittnar om att alskogen tidigare varit gallrad. De äldsta 

träden är ett antal björkar med grovt uppsprucken bark. 

Område 31 

Inventeringsdatum: 2019-04-23  Naturvårdsvärde: 4 

Beskrivning: Nära Stora Fruviken och upp mot en vägkrok växer på en mindre höjdrygg en barrskog 

på småblockig urbergsmorän. På den magra marken växer blåbär och skogsmossor. Markytan är 

småkullig av mossbevuxna moränblock. I norra och södra delen dominerar tallar, inte särskilt gamla, 

men vissa träd kan vara hundraåriga. På en björk i området växer den mindre vanliga svampen 

sammetsticka. 

Område 32 

Inventeringsdatum: 2019-04-23  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Området består av en liten höjdrygg med 100 – 150-åriga tallar och renlavshällar. I 

främst norra delen ersätts tallskogen av en barrdominerad blandskog med en vegetation av högvuxet 

lingonris.  

Område 33 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Området ligger mellan Sjöboviksvägens södra ände och havet. Det är bevuxet med en 75 

– 100 år gammal tallskog på rismark med mycket blåbär, i en fuktig del skvattram och där berg går i 

dagen med renlavar. Flera fågelholkar är uppsatta på träden. 
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Område 34 

Inventeringsdatum: 2019-04-18  Naturvårdsvärde: 3 

Beskrivning: Bergig och extremt kullig, mossbevuxen mark med bergknölar och mellanliggande 

moränsvackor. Området är till huvuddelen bevuxet med olikåldrig tallskog och en del yngre granar. I 

fältskiktet växer mycket blåbär, lingon och skogsmossor. Mot stranden i öster växer en bård av 

björkar. De äldsta tallarna bedöms uppnå en ålder av 100 – 150 år. Några av dem borde kunna hysa 

tallticka, men inget fynd gjordes. Tidigare har det avverkats stora tallar i beståndet. 

Naturvårdsarter (Koordinater enligt Sweref 99) 

Naturvårdsarter är arter som är rödlistade, klassade som signalarter, är fridlysta eller förtecknade i någon av 

bilagorna i EU:s art- och habitatdirektiv. 

NT = near threatened, nära hotad, vilket betyder att arten finns på den svenska rödlistan över hotade arter och 

att den kommer att bli hotad om inte deras växtplatser skyddas eller vårdas. 

S = signalart, vilket är en förteckning på arter som om de förekommer en eller flera tillsammans indikerar att 

man även kan förvänta sig rödlistade arter. De utgör därmed en viktig signal på att man befinner sig i en 

skyddsvärd biotop. 

Rödlistade arter 

Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica NT 

N6504478 – E619594  På gammal, solexponerad låga av tall i kanten mot hällmark. 

Kolflarnlav, Hypocenomyce anthracophila    NT 

N6504537 – E619360  Vid basen av brandskadad tall i bergig tallskog. 

Tallticka, Phellinus pini  NT 

N6504554 – E619828 1 fruktkropp på gammal tall 

N6504518 – E619619  4 fruktkroppar på gammal tall 

N6504478 – E619594  2 fruktkroppar på gammal tall 

N6504955 – E619818  3 fruktkroppar på gammal tall 

N6505012 – E619653  5 fruktkroppar på gammal tall 

N6504186 – E619067  1 fruktkropp på gammal tall 

N6504265 – E619471  2 fruktkroppar på gammal tall 

N6503928 – E619080  1 fruktkropp på gammal tall  

N6503901 – E619060  1 fruktkropp på gammal tall 

N6503703 – E619143  1 fruktkropp på gammal tall 

N6503722 – E619183  2 fruktkroppar på gammal tall 

N6503724 – E619195  3 fruktkroppar på gammal tall 

N6503739 – E619163  1 fruktkropp på gammal tall 

N6503676 – E619286  3 fruktkroppar på gammal tall 

N6503731 – E619271  2 fruktkroppar på gammal tall 

N6503706 – E619259  2 fruktkroppar på gammal tall 
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Signalarter 

Barkticka, Oxyporus corticola S 

N6504478 - E619594 Låga av björk i bergig barrskog 

Blåsippa, Hepatica nobilis  S 

N6505014 – E619624  Riklig, ca 150 blommande ex i gles lövskog 

N6504336 – E619183 Sparsam i örtrik blandskog 

N6504356 – E619176  Sparsam i barrskog 

 

Guldlockmossa, Homalothecium sericeum S 

 
N6504828 – E619629  Riklig kring stambas på ek 

N6504785 – E619619  Riklig kring basen på en ek 

 

Gulpudrad spiklav, Calicium adspersum S 

 
N6504912 – E619646 Riklig på bark av grov ek 

N6504828 – E619629 Riklig på bark av grov ek 

 

På en av ekarna påträffades troligen också kattfotslav, Arthonia leucopellaea, en signalart 

som är vanligast på gran. Detta fynd behöver dock bekräftas av en specialist. 

 

Utbredningskarta – tallticka (fynd i april 2019) 
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Spridningskorridorer 

 
Följande kartor visar ekologiska samband i området, främst spridningsvägar för arter inom 

likartade naturtyper. I den högra kartan, nordvästra hörnet, finns miljöer med gamla ekar 

och här finns ett mycket tydligt samband och fina spridningsmöjligheter för arter knutna till 

grova ekar och död ved. Övriga spridningskorridorer syftar till tallens ekologi och visar på 

sammanhängande miljöer med grova och/eller mycket gamla tallar. Äldre tallar finns nästan 

i hela området, varför en viss spridning av arter säkert sker även utanför korridorerna. 
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1 BAKGRUND 

WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att ta fram en dagvattenutredning för Jogersö som en 

del i arbetet att ta fram en ny detaljplan. Jogersö ligger sydväst om Oxelösund, ca 15 km från Nykö-

ping (figur 1). Planområdet är uppdelat i Östra Jogersö och Södra Jogersö och omfattar totalt 111,2 

hektar, varav 44,6 hektar på den östra delen och 66,6 hektar på den södra delen. Befintlig bebyggelse 

har generellt varit av sommarstugekaraktär, men då fler valt att bosätta sig permanent på ön installera-

des kommunalt VA på 90-talet. Idag finns 136 bostadsfastigheter varav ca 35 % är fastboende på ön. 

Vägarna inom planområdet ägs idag gemensamt av de boende genom Jogersö vägförening. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom avstyckningar och större 

byggrätter, planen syftar även till att öka beredskapen inför förväntade klimatförändringar. 

 

Figur 1. Planområdets lokalisering utanför Oxelösund. 

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att utreda och beskriva förutsättningar för dagvattenhantering för 

planområdet, samt att se över vilka tomter som ur ett dagvattenperspektiv, är olämpliga för avstyck-

ning. Utredningen föreslår lösningar för att uppnå tillräcklig rening av dagvatten samt identifierar över-

svämningsområden inom planområdet. 

1.2 RAPPORTENS INNEHÅLL 

Rapporten innehåller: 

- En beskrivning av befintliga avrinningsförhållanden 

- Beskrivning av områdets geologiska och hydrologiska förutsättningar  

- Status för recipienter och dess miljökvalitetsnormer 

- Beräkningar av flöde och föroreningsbelastning från planområdet 

- Beskrivning av avrinning vid skyfall (100-årsregn) och översvämningsområden 

- Förslag på dagvattenhantering 

- Beskrivning av konsekvenser av föreslagen dagvattenhantering för planområdet 
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1.3 UNDERLAG 

Följande material har använts som underlag till utredningen: 

• Underlag från Oxelösunds kommun (planbeskrivning för Östra och Södra Jogersö, plankartor, 

dwg-underlag) 

• Länsstyrelsens yttrande 2018-08-28 

En förteckning över övriga referenser finns i rapportens slut. 

2 UTREDNINGSOMRÅDET OCH DESS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 TOPOGRAFI OCH BEFINTLIG AVVATTNING 

Jogersö är en bergig kuperad ö med höjdryggar som sträcker sig upp till +28 meter över havet. I de 

lågt belägna delarna i Östra Jogersö finns ett koloniområde, men generellt dominerar tomtmark över 

ön. Vägarna inom planområdet ägs av Jogersö vägförening.  

Jogersöbron på nordöstra sidan av ön utgör enda förbindelsen med fastlandet. Diken finns kring vägar 

och naturmark. Generellt sker avrinning från mitten av respektive inringat område i figur 2 där ytlig av-

rinning sker från höjdryggarna och ut mot havet. 

 

Figur 2. Detaljplaneområde inringat i orange. 
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Östra Jogersö 

Flera höjdryggar delar av avrinningsriktningen på Östra Jogersö, men till största del sker avrinning mot 

havet mot öster, se figur 3. Ett koloniområde är plant beläget precis utanför planområdet centralt i 

Östra Jogersö där avrinning sker österut mot Sjöbodviken. En dagvattenledning går från koloniområ-

det ut i viken, i övrigt är inga dagvattenledningar kända inom planområdet.  

Södra Jogersö 

En höjdrygg sträcker sig från norr till söder inom Södra Jogersö, från vilken avrinning sker mot havet i 

väst och i öst (varav en stor del österut mot Hästviken), se figur 3. 

 

  

Figur 3. Detaljplan Södra och Östra Jogersö. Vattendelningsområden inringade i rött, blå pilar visar avvattningsriktning. 

 

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Planbeskrivningen beskriver att Östra och Södra Jogersö kännetecknas av höjdryggar med urberg 

täckta av ett tunt lager jord som reser sig mellan lågpartier med avlagrad lera, vilket stämmer överens 

med SGU:s jordartskarta (2019a), se figur 4.  

Genomsläppligheten bedöms generellt vara låg till medelhög i området enligt SGU:s genomsläpplig-

hetskarta (SGU, 2019b), se figur 5.  

Inga grundvattenförekomster eller vattenskyddsområden finns i planområdet enligt VISS (2019). Inga 

dikningsföretag finns inom planområdet. 
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Figur 4. Jordartsförhållanden för utredningsområdet, röd står för urberg, gul för glacial lera, ljusblå för morän (SGU, 2019a) 

 

 

Figur 5. Visar genomsläpplighet i området, grönt står för glacial lera som bedöms ha låg genomsläpplighet och gul står för ur-
berg och bedöms som medelhög genomsläpplighet (SGU 2019b). 
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2.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Vattenförekomsten Marsviken är planområdets recipient (SE583970-170280) som är en vik av 

Bråviken se Figur 6. Marsviken räknas som kustvatten och omfattas av miljökvalitetsnormer fastställda 

av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt Vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). Förordningen baseras på EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).  

Den sammanvägda ekologiska statusen för Marsviken är måttlig status, vilket främst beror på att 

mätningar av växtplankton visar måttlig status. Även kvalitetsfaktorn siktdjup visar måttlig status, 

vattnet grumlas på grund av den ökade halten växtplankton, vilket är en naturlig följd av den rika 

tillgången på fosfor och kväve. Övergödning är ett problem längs hela östgötakusten. Främst 

kvalitetsfaktorerna för fosfor visar otillfredsställande status (VISS, 2019).  

Kemisk status är klassificerad till uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av 

kvicksilver och bromerade difenyler. Mätingar visar att även TBT-halten i sediment är förhöjda i flera 

områden längs Östersjökusten. Halterna av kvicksilver och bromerade difenyler är förhöjda i alla 

landets vattenförekomster och omfattas av generella undantag från att uppnå god status. Halterna får 

dock inte öka.  

Miljökvalitetsnorm för Marsviken är att uppnå god ekologisk status år 2027 och att uppnå god kemisk 

ytvattenstatus. En sammanställning av vattenförekomstens status visas i Tabell 1. Orsaken till att 

Marsvikens övergödning inte bedöms kunna åtgärdas till 2021, är att över 60 % av näringsämnena 

kommer från havet (utsjön). Åtgärderna för vattenförekomsten behöver dock göras till 2021 för att god 

ekologisk status ska kunna uppnås till 2027 (VISS, 2019). 

 

Figur 6. Marsviken är recipienten för området, markerat i ljusblått, (VISS, 2019). 
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Tabell 1. Status och beslutade miljökvalitetsnormer för Marsviken. 

 Aktuell status Kvalitetskrav Undantag 

Marsviken 

(SE 

SE583970-

170280) 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk 

status 2027 

God ekologisk status med avseende på närings-

ämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indi-

kerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 

2021 på grund av att över 60 procent av den to-

tala tillförseln av näringsämnen kommer från ut-

sjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behö-

ver emellertid genomföras till 2021 för att god 

ekologisk status ska kunna nås till 2027 

Ej god kemisk  

status 

God kemisk  

ytvattenstatus 

Undantag i form av mindre stränga krav gäller för 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt brome-

rade difenyleter Skälet för undantag är att det be-

döms vara teknisk omöjligt att sänka halterna till 

god kemisk ytvattenstatus, de får dock inte öka 

 

2.4 HAVSNIVÅ OCH ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN 

Enligt planbeskrivningen ska huvudbyggnadens grund på en fastighet tåla havsnivåvariationer upp till 

+2,2 meter över angivet nollplan, för att ta höjd för stigande havsnivåer och större vågor.  

I Länsstyrelsens utredning Riskbild 2 Södermanland Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och ex-

trema havsvattenstånd, har havsnivåer i befintligt och ett möjligt framtida klimat analyserats. Inom re-

spektive klimatscenario har också två olika återkomsttider analyserats; 10 års återkomsttid och 100 

års återkomsttid för år 2012 respektive år 2100. Situationen med 10 års återkomsttid representerar en 

mindre, tillfällig havsnivåhöjning i respektive klimatscenario och 100 års återkomsttid representerar ett 

extremfall i respektive klimatscenario. Enligt Länsstyrelsens utredning beräknas dock havsnivån inklu-

sive våghöjd kunna ligga på +2,6 meter över angivet nollplan år 2100, se figur 7. 

Förväntade stigande havsnivåer och låga områden framgår i Länsstyrelsens WebbGIS (2019). Se fi-

gur 8 för översvämningsscenario för 10- och 100-års återkomsttid för år 2012 och figur 9 för över-

svämningsscenario för 10- och 100-års återkomsttid för år 2100, där lågpunkter och havsnivåvariat-

ioner presenteras.  

Koloniområdet är plant beläget centralt i Östra Jogersö där avrinning sker mot Sjöbodviken, som är ett 

av översvämningsområdena. Hästviken inom Södra Jogersö är ett annat översvämningsområde. Fas-

tigheter/byggnader som finns belägna inom de orangemarkerade områdena i figur 9, ligger i riskzonen 

för framtida havsnivåer. Se även figur 10 i avsnitt 8 Avstyckning. 
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Figur 7. Potentiell vattennivå för Oxelösund för kombinationen av hundraårsvattenstånd och lokala påslag orsakade av våg- och 

vindeffekter år 2012 jämfört med år 2100 (Länsstyrelsen 2013), HHW är högsta högvattenstånd. 

 

 

Figur 8. Lågpunkter är markerade med lila, mörkblå visar havsnivån vid HHW vid 10 års återkomsttid 2012 och ljusblå står för 

HHW vid 100 års återkomsttid 2012 (Länsstyrelsen, 2019). 
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Figur 9. Förväntade havsnivåer för högsta vattennivå år 2100. Mörkare orange står för HHW 10 års återkomsttid och ljusare 
orange står för HHW 100 års återkomsttid (Länsstyrelsen, 2019). 

 

3 DAGVATTENFLÖDEN 

I dagvattenutredningar eftersträvas att områdets framtida avrinning inte ska öka belastning på dagvat-

tenflöden nedströms när planområdet exploateras och omfattas av större del hårdgjorda ytor. I detta 

fall medger detaljplanen en mindre exploatering avseende avstyckning av större fastigheter där ca 25 

nya småhus möjliggörs, samt att samtliga fastigheter får större byggrätt vilket troligen ger en ökning av 

total andel hårdgjord yta. Recipient för dagvattnet från planområdet är Östersjön varför fördröjning av 

flöden inte är det primära syftet med dagvattenhanteringen. Viss fördröjning uppnås i befintliga vägdi-

ken och naturmarker.  

Enligt planförslaget tillåts bostadsfastigheter större än 3000 m2 bebyggas med 170 m2 huvudbyggnad 

och 50 m2 komplementbyggnad. Bostadsfastigheter mindre än 3000 m2 tillåts bebyggas med 140 m2 

huvudbyggnad och 50 m2 komplementbyggnad. Total andel hårdgjord yta tillåts maximalt vara 30 % av 

fastighetsytan efter exploateringen enligt planförslaget.  
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3.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN OCH MAGASINSVOLYMER 

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras inom planområdet vid 10-

årsregn och 100-årsregn har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110.  

Q = kf ∙ A ∙ φ ∙ i  

där  

Q = dimensionerande flöde (l/s) 

kf = klimatfaktor (-) 

A = avrinningsområdets area (ha)  

φ = avrinningskoefficient (-) 

i = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha) 

Återkomsttid som rekommenderas för dimensionering av dagvattennät i områden med gles bostads-

bebyggelse enligt Svenskt Vattens P110 är 10 år för trycklinje i marknivå. Hänsyn ska även tas till 

minst 100-årsregn vid höjdsättning för att skydda bebyggelsen. Nederbördsintensiteter beräknas med 

Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter för skogs-

mark/naturmark samt berg är hämtade från beräkningsprogrammet Stormtac. Avrinningskoefficient för 

bebyggelse i tabell 2 speglar andel hårdgjord yta, i huvudsak hustak men även andra hårdgjorda ytor 

som till exempel uteplatser, plattsättning och garageinfarter.  

Nederbördsdata som använts till beräkningarna är 494 mm/år, hämtad från SMHI’s mätstation Oxe-

lösund (8740). Beräkningar har utförts inom planområdet för befintlig markanvändning och framtida 

markanvändning där klimatfaktor inkluderats. Flödena i området väntas öka efter exploatering. Indata 

och flöden enligt tabell 2. 

I Länsstyrelsens yttrande står det:  

”bevarande av naturmiljöer även inne på bostadsfastigheterna bedöms som helt nödvändigt för en hållbar dagvat-

tenhantering inom området, varför kommunen har infört bestämmelser som anger högsta tillåtna hårdgjorda yta 

och skydd av värdefulla dagvattenstråk”. 

Utifrån det har antaganden gjorts, att för worst case scenariot klassas 30 % av området som bebyg-

gelse. Idag är cirka 35 % av fastighetsägarna fastboende på ön, för befintlig mark beräknas 10 % som 

bebyggelse av det totala planområdet. Resterande mark klassas som berg 20 % och naturmark 70 %.  

Flödesberäkningarna för framtida mark har utförts i två olika scenarier. Scenario 1 förutsätter att ca 

67 % kommer bli fastboende på ön. För detta scenario beräknas 20 % som bebyggelse, 20 % berg 

och 60 % naturmark. Scenario 2 förutsätter att 100 % kommer bli fastboende på ön och beräknas som 

30 % bebyggelse vilket motsvarar ett worst case scenario.  

Att cirka två tredjedelar (ca 67 %) kommer bli fastboende på ön bedöms vara ett rimligt antagande vil-

ket skulle innebära att endast en del fastigheter skulle beröras av utbyggnader och ytterligare hård-

gjorda ytor.  

Beräkningarna bygger på att befintliga vägar förblir grusvägar. Viss avrinning tillkommer från befintlig 

mark utanför planområdet men flödesberäkningarna har endast tagit hänsyn till avrinning inom plan-

området. 
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Tabell 2. Befintlig och framtida markanvändning i två scenarier, ytor och flöden vid återkomsttid 10 år och 100 år med varaktig-

het 20 minuter (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Markanvändning Area (ha) Avr koeff Ared (ha) 

Flöde 10-

årsregn (l/s) 

Flöde 100- 

årsregn (l/s) 

Befintligt (ca 35 % fastboende, en tredjedel) 

Bebyggelse 11,12 0,85 9,45 1784 3817 

Naturmark 77,84 0,05 3,89 735 1572 

Berg i dagen 22,24 0,75 16,68 3148 6737 

Totalt 111,2 0,27 30,02 5 667 12 126 

Framtida scenario 1 (ca 67 % fastboende, två tredjedelar) 

Bebyggelse 22,24 0,85 18,90 3568 7635 

Naturmark 66,72 0,05 3,34 630 1347 

Berg i dagen 22,24 0,75 16,68 3148 6737 

Totalt 111,2 0,35 38,92 7 346 15 719 

Framtida scenario 2 – ”worst case” (100 % fastboende) 

Bebyggelse 33,36 0,85 28,36 5352 11452 

Naturmark 55,60 0,05 2,78 525 1123 

Berg i dagen 22,24 0,75 16,68 3148 6737 

Totalt 111,2 0,43 47,82 9 025 19 312 

 

4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

Dagvattnet från Jogersö rinner ut i Marsviken som har måttlig ekologisk status. Det är av vikt att inte 

föroreningsbelastningen från planområdet ökar i sådan utsträckning efter exploatering så att det kan 

påverka recipienten negativt.  

Föroreningsberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet Stormtac (version 19.1.1.) utifrån markför-

hållanden för befintlig och framtida markanvändning där två olika framtidsscenarier har antagits. Sce-

nario 1 antar att två tredjedelar (ca 67 %) av fastighetsägarna blir fastboende på ön, och scenario 2 

”worst case” antar att alla fastighetsägarna skulle bli fastboende (se avsnitt 3.1).  

Dessa beräkningar bygger på schabloner och ses som en grov uppskattning, de speglar inte de ex-

akta förutsättningarna för området, men ger en fingervisning om hur förhållandena kan se ut. Felmar-

ginal för schabloner, kartering och antaganden bör tas med i bedömningen. Dagvatten kommer till 

största del fortsättningsvis kunna tas om hand inom varje fastighet. Det är främst för vägarna förore-

ningsbelastningen kommer öka något.  

Föroreningsberäkningarna för de två framtida scenarierna förutsätter att så mycket dagvatten som 

möjligt kan ledas från vägar och allmänna avrinningsytor till översilningsytor och naturmarker via di-

ken, för ytterligare rening innan det når recipienten. 
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Halterna jämförs med riktvärdet 1M framtagen av Riktvärdesgruppen (2009) för att få en indikation på 

behovet av dagvattenrening. Riktvärde 1M gäller för direktutsläpp till recipient. Recipientens känslighet 

i relation till den uppskattade absoluta föroreningsmängden är dock det som bör vägas in vid bedöm-

ning av påverkan av ytvattenstatus. 

Resultaten i tabell 3 visar att föroreningshalterna i dagvattnet (mikrogram per liter) reduceras efter fö-

reslagen rening (se avsnitt 5). Tabell 4 visar beräknade föroreningsmängder (kilogram per år) för dag-

vattnet. Mängderna ökar med framtida markanvändning, men om önskad reningsgrad uppnås via 

översilningsytor utöver rening i diken, visar både halter och mängder en avsevärd förbättring. Halter 

underskrider riktvärdena med god marginal. 

Tabell 3. Föroreningshalter (µg/l) före och efter rening samt riktvärde 1M för jämförelse. 

 

Tabell 4. Föroreningsmängder (kg/år) före och efter rening. 

 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Före rening  

Befintligt (35 % fastboende) 59 1200 4,6 11 25 0,20 2,3 2,3 0,020 23000 220 0,41 0,0067 

Framtida (67 % fastboende) 66 1200 4,7 11 28 0,21 2,3 2,4 0,020 24000 220 0,42 0,0075 

Framtida (100 % fastboende) 73 1200 4,8 12 31 0,23 2,3 2,4 0,020 24000 230 0,44 0,0083 

Efter rening 

Befintligt (35 % fastboende) 40 900 1,8 7,2 9,2 0,072 1,6 1,5 0,012 12000 200 0,11 0,0029 

Framtida (67 % fastboende) 41 820 1,5 6,7 8,2 0,072 1,4 1,5 0,010 11000 200 0,084 0,0029 

Framtida (100 % fastboende) 45 830 1,6 7,0 8,9 0,072 1,4 1,5 0,010 11000 200 0,087 0,0029 

Riktvärde för jämförelse 

Riktvärde 1M 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 - 0,03 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Före rening  

Befintligt (35 % fastboende) 6,9 140 0,54 1,3 2,9 0,024 0,27 0,28 0,0024 2700 26 0,048 0,00078 

Framtida (67 % fastboende) 8,2 150 0,58 1,4 3,4 0,027 0,28 0,30 0,0024 2900 28 0,052 0,00093 

Framtida (100 % fastboende) 9,5 160 0,62 1,5 4,0 0,029 0,30 0,32 0,0025 3100 29 0,057 0,0011 

Efter rening 

Befintligt (35 % fastboende) 4,7 110 0,22 0,85 1,1 0,0085 0,18 0,18 0,0014 1400 24 0,013 0,00034 

Framtida (67 % fastboende) 5,0 100 0,19 0,83 1,0 0,0089 0,17 0,19 0,0013 1300 25 0,010 0,00036 

Framtida (100 % fastboende) 5,8 110 0,20 0,90 1,2 0,0093 0,18 0,19 0,0013 1400 26 0,011 0,00038 
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5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1 ÖVERGRIPANDE DIKESSYSTEM 

Vägdiken finns generellt i både den Östra och Södra delen av Jogersö. Dess funktion kan förbättras 

genom att förtydliga flödesvägarna, se över befintliga trummor och byta ut dem vid behov, och kan vid 

några punkter behöva grävas ur ytterligare för fortsatt fungerande dagvattenhantering. Dagvatten från 

vägar och hårdgjorda ytor kan fortsättningsvis samlas upp och avledas i dessa gräsbeklädda diken 

och ledas till natursläpp vid lågpunkter samt till översilningsytor.  

Vägar kan översvämmas vid höga havsnivåer på några ställen, vid dessa punkter kan en höjning av 

vägen vara en lösning för att fortsatt kunna ta sig fram obehindrat även vid framtida högre havsnivåer. 

5.2 ÖVERSILNINGSYTOR I NATURMARK 

Innan dagvatten leds vidare från planområdet till recipient behöver tillräcklig rening ske för att inte öka 

föroreningsbelastningen från planområdet. En större del av dagvattnet infiltrerar på tomtmark. Så 

mycket övrigt dagvatten som möjligt bör ledas och fördelas över flera utsläppspunkter via vägdiken till 

naturmarker/översilningsytor för ytterligare rening. 

Största delen av Östra och Södra Jogersö består av fastighetsmark och generellt är terrängmarken 

väldigt kuperad med osammanhängande nivåskillnader. Största delen dagvatten tillåts infiltrera inom 

den egna fastigheten vid normala regnmängder. Vägdiken finns längs vägar dit dagvatten når från 

många av fastigheterna och vägarna vid större regn, diken kan leda dagvatten vidare till utmarkerade 

översilningsytor/naturmarker, se figur 10, de ytor som bedöms kunna ta emot dagvatten är inringade i 

rött. 

Generellt är det svårt att hitta större utrymmen som inte består av fastighetsmark dit dagvatten kan le-

das och där ytterligare rening kan ske. Flera av de ytor som avsatts för natur i detaljplanen kan använ-

das som översilningsytor och dessa bedöms som tillräckliga ur reningssynpunkt. Det ger även viss flö-

desfördröjning av dagvatten.  
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Figur 10. Tänkbara översilningsytor/naturmark som bedöms kunna ta emot dagvatten från vägar och vid skyfallsavrinning är 

inringade i rött. 

 

5.3 DAGVATTEN INOM FASTIGHETEN 

Dagvatten inom tomtmark infiltreras i första hand via grönytor inom den egna fastigheten. Men avrin-

ning ska också kunna ske antingen mot vägdiken eller mot angränsande naturmarker vid större flöden. 

Inom tomtmark bör takavvattning ske via stuprör försedda med någon form av utkastare.  

Höjdsättning av nya fastigheter och vägar behöver anpassas till anslutande diken eller naturmarker så 

att avledning av dagvatten kan ske via självfall. Nya tomter behöver också anpassas höjdmässigt så 

att avrinning av dagvatten inte ytterligare belastar områden som riskerar att översvämmas vid skyfall.  

6 AVRINNING VID SKYFALL 

Avrinning sker generellt från höjdryggen i mittdelen av ön och ut mot havet. Att skapa flödesvägar för 

dagvatten från tomter, gator och naturmarker är viktigt för att inte bebyggelsen ska komma till skada 

och för att vattnet obehindrat ska kunna ta sig fram. Diken längs vägarna fungerar som avledning vid 

skyfall, men diken kan komma att översvämmas i samband med skyfall. Ny bebyggelse avråds därför i 

direkt anslutning till diken samt översilningsytor, se figur 10 och 11. 

Generellt bör bebyggelse ligga högre än vägar och naturstråk för att skydda bebyggelsen. Grönområ-

den bör ligga lägre än bebyggelse och gata för att kunna översvämmas vid extrema regn.  
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7 AVSTYCKNING 

I planbeskrivningen står följande:  

”Fastigheter som är större än cirka 3400 m2 får delas om det är lämpligt i förhållande till terrängförhållandena, möjligheten  att 

ordna vatten & avlopp samt möjligheten till en god infartslösning till fastigheten. Antalet fastigheter ökar med ca 25 stycken 

inom planområdet”. 

Tomterna inom planområdet varierar i storlek, läge och terräng. För några av de större tomterna kan 

avstyckning bli aktuellt, dock kan vissa tomter vara mindre lämpliga att stycka av på grund av den sti-

gande havsnivån. Figur 11 pekar ut vilka fastigheter som ligger i riskzonen för översvämning år 2100 

på grund av den stigande havsnivån. Vissa fastigheter kan därmed lättare uteslutas för avstyckning 

om inte byggnadens läge och höjdsättning kan placeras utanför denna riskzon. 

Annat att tänka på vid avstyckning av fastigheter ur dagvattensynpunkt är om en högre belägen fastig-

het har avrinning mot nedanliggande fastighet i den kuperade terrängen. Servitut för väg med avskär-

mande dike kan då behövas. 

  

Figur 11. Detaljplan Södra och Östra Jogersö. Fastigheter som ligger inom riskområde för översvämning vid stigande 

havsnivå, där avstyckning ej rekommenderas om inte byggnadens läge och höjdsättning kan justeras. 
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8 KONSEKVENSER AV PLANEN  

I detta avsnitt görs en bedömning av planens påverkan på recipienten Marsvikens ytvattenstatus. Be-

dömningen är utförd med hjälp av information från VISS (2019) samt resultat från utförda förorenings-

beräkningar. I dagvattensammanhang är båda näringsämnena kväve och fosfor samt metaller som 

t.ex. koppar, krom och zink relevanta. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig för Marsvi-

ken. Utslagsgivande biologisk kvalitetsfaktor är både växtplankton och siktdjup som visar på måttlig 

status, på grund av god tillgång på näringsämnen (fosfor och kväve) ökar mängden växtplankton och 

siktdjupet blir därav mindre.  

Om mer dagvatten kan ledas via diken till översilningsytor/naturliga svackor i skogsmarken kan den 

framtida föroreningsbelastningen till recipienten reduceras. Utifrån att detaljplanen utgör en mindre 

ändring av befintliga föroreningsförhållanden bedöms risken som liten att planen skulle påverka ytvat-

tenrecipienten avseende vattenkvalitet. Detaljplanen innebär inte någon direkt ökning av tillförsel av 

näringsämnen jämfört med idag. Över 60 % av näringsämnena till recipienten bedöms också komma 

från utsjön. Sammantaget bedöms inte planen äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 

för recipienten.  

Om föreslagna åtgärder gällande höjdsättning av vägar och ny bebyggelse följs bedöms risken för 

skada vid översvämning av ny bebyggelse som liten. Generellt är det inte dagvattenhanteringen på ön 

som är utmaningen utan den stigande havsnivån (se avsnitt 2.4). 

9 BEHOV AV FORTSATT UTREDNING 

 

• Nivå och utformning för höjning av vägar där översvämning sker vid högt vattenstånd. 
 

• Avstyckning vid etageläge där avvattning sker mot nedanliggande fastighet, som kan kräva 
avskärande dike eller dylikt.  
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Boverket 

Förord 

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning 

avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget har varit att till-

synsvägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir 

långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förut-

sebar. 

Boverket har analyserat lagtext, förarbeten, regeringsavgörande och be-

fintligt vägledningsmaterial inom området. Länsstyrelserna, Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges meteorologiska och hyd-

rologiska institut har bistått Boverket i arbetet med att ta fram tillsyns-

vägledningen. Flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner och bransch-

organisationer har bidragit med synpunkter under arbetets gång.  

Boverket hoppas att tillsynsvägledningen på PBL Kunskapsbanken ska 

hjälpa länsstyrelserna och bidra till att tillsynen blir samordnad och förut-

sebar. 

Ansvarig enhetschef för regeringsuppdraget har varit Magnus Jacobsson. 

Anders Rimne har varit projektledare och i arbetet har Cecilia Näslund, 

Klara Falk, Emelie Ahlstrand, Martin Wiss och Jörgen Lundqvist delta-

git. 

Karlskrona februari 2018 

Anders Sjelvgren 

generaldirektör 
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Inledning 

Behovet av bostäder  

Behovet av nya bostäder i Sverige är stort. Under 2017-2025 är progno-

sen att det behövs 600 0000 nya bostäder. Bostadsbyggande är ett allmänt 

intresse enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som vid tillämpning 

av lagen ska vägas mot andra allmänna och enskilda intressen. Att han-

tera risken för översvämning är ett annat allmänt intresse i denna avväg-

ning. 

Urbanisering och förtätning av befintliga städer är en stark trend såväl i 

Sverige som globalt. Detta innebär att bostäder och verksamheter till stor 

del uppförs inom eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse i städer 

och tätorter. Detta har fördelar ur många perspektiv men innebär också 

ökad konkurrens om ytor och mark i staden. I många exploateringsprojekt 

hårdgörs ytor som tidigare kunnat infiltrera och fördröja regnvatten. Vid 

kraftig nederbörd på dessa hårdgjorda ytor bildas stora volymer vatten 

som staden behöver kunna hantera utan att betydande skador uppstår på 

bebyggelse eller verksamheter. 

Många av våra städer har vuxit fram längs vattendrag, sjöar och kust. Ge-

nom Sveriges historia har tillgång till vattenkraft och möjlighet till trans-

porter via sjöfart haft avgörande betydelse för framväxten av städer. Även 

idag är möjlighet till sjö- och havstransporter av stor betydelse för många 

av våra större städer, inte minst längs kusten.  

Vatten har idag också en svårslagen attraktionskraft när vi väljer boen-

demiljö och det finns ett högt tryck på att utveckla boende och stadsmil-

jöer i vattennära lägen. Ur ett översvämningsperspektiv är detta inte alltid 

optimalt. 

Ett klimat under förändring 

Den pågående klimatförändringen är en stor utmaning för planering av ny 

bebyggelse. Stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och änd-

rade flöden i vattendrag innebär att översvämningar förväntas bli vanli-

gare och mer omfattade på många platser. Eftersom mycket av det som 

byggs idag kommer att finnas kvar under lång tid kommer påfrestningar 

från klimatet förändras under bebyggelsens livstid. Många platser som är 

lämpliga för bebyggelse under dagens förhållande kan antas bli olämpliga 

i framtiden med hänsyn till risken för översvämning. De stora osäkerhet-

erna i hur snabbt klimatet förändras, och hur omfattande effekter ett för-
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ändrat klimat för med sig, innebär besvärliga utmaningar för den fysiska 

planeringen.  

Statens ansvar för översvämningsrisk 

Det är ett kommunalt ansvar att planera användningen av mark- och vat-

tenområden och i första hand vilar det på kommunala beslutsfattare att 

göra de avvägningar som krävs mellan olika allmänna och enskilda in-

tressen.  

För frågor om hälsa och säkerhet, och risken för olyckor, översvämning 

och erosion, har staten inte helt överlåtit ansvaret åt de kommunala be-

slutsfattarna. Staten ska, genom länsstyrelsens tillsyn, överpröva, och i 

förlängningen upphäva, kommunens beslut om detaljplaner om besluten 

kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till männi-

skors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 

erosion. 

Från många håll framförs önskemål om att staten bör bli tydligare med 

vilka krav som ställs med avseende på frågor om hälsa, säkerhet och ris-

ken för olyckor, översvämning och erosion i samband med fysisk plane-

ring. Detta för att därigenom uppnå en effektiv och förutsebar byggpro-

cess. 

Redovisningen av föreliggande regeringsuppdrag, genom ny tillsynsväg-

ledning på PBL Kunskapsbanken avseende risken för översvämning, är 

ett led i att bidra till att frågor om översvämning hanteras på ett effektivt 

sätt vid tillämpning av plan- och bygglagen. 
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Uppdraget  

Uppdraget 

Ur regleringsbrev för Boverket 2017, punkt 5: 

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket ge tillsyn-

vägledning till länsstyrelsen. Boverket ska utveckla sin tillsynsvägledning 

avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget är att tillsyns-

vägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir lång-

siktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutse-

bar. 

Tillsynsvägledningen bör klargöra vilket underlag som behövs för läns-

styrelsernas prövning och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses 

lämplig i förhållande till risken för översvämning vid sjöar och vatten-

drag, bl.a. i fråga om vilken återkomsttid som olika slag av bebyggelse 

bör tåla. Tillsynsvägledningen bör även klargöra hur bebyggelse i anslut-

ning till havet bör utformas för att vara långsiktigt hållbar i förhållande 

till globalt stigande havsnivåer. Tillsynsvägledningen bör utformas med 

hänsyn till sådana intressen som är viktiga från allmän synpunkt, bl.a. be-

hovet av långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och en god hushållning 

med mark- och vattenområden. Länsstyrelserna, Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap samt Statens meteorologiska och hydrologiska 

institut ska bistå Boverket i arbetet med att ta fram tillsynsvägledningen. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 

senast den 28 februari 2018.  
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Genomförandet av uppdraget 

Nedan redovisas en kortfattad beskrivning av några aktiviteter inom upp-

draget. 

 Uppdraget påbörjades våren 2017 med kunskapsinsamling och 

analys av lagtext, förarbeten, regeringsavgörande och befintliga 

vägledningar. 

 En konsult anlitades för att sammanställa och översiktligt analy-

sera riktlinjer från länsstyrelser och kommuner, samt övriga re-

kommendationer och praxis relaterat till översvämningsrisker i 

fysisk planering i Sverige och några utvalda länder.  

 Inledande kontakter togs med de myndigheter som enligt uppdra-

get ska bistå Boverket. De bistående myndigheteran har därefter 

under uppdraget deltagit vid möten, deltagit vid workshop och 

givit synpunkter på textutkast.  

 30 maj. Uppdraget presenterades och diskuterades med kom-

munnätverket Making Cities Resilient. 

 Under uppdragstiden har ett flertal möten och telefonmöten hål-

lits med personer med god kännedom om översvämningsrisker i 

fysisk planering på kommuner, länsstyrelser och myndigheter.  

 7 september. Uppdraget presenterades på konferensen Klimatan-

passning Sverige.  

 13 september. Uppdraget presenterades och diskuterades på 

Kustmötet 2017.  

 3 oktober.  En workshop hölls i MSBs lokaler i Stockholm. Vid 

workshopen närvarade representanter från 6 kommuner, 3 läns-

styrelser, 8 myndigheter (Boverket, MSB, SMHI, SGI, Trafik-

verket, Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen), 3 organi-

sationer (SKL, Svenskt vatten, Svensk Försäkring) och 1 univer-

sitet (KTH). Underlag till workshopen utgjordes av konsultens 

sammanställning av riktlinjer och praxis samt två förslag till re-

kommendationer som utgångspunkt för diskussioner.  

 28 november. Ett utkast av tillsynsvägledningen skickades ut för 

synpunkter till ett 70-tal representanter för centrala myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner, SKL, Svenskt Vatten och Svensk För-
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säkring. Urvalet baserades på adresslistor för MSBs arbetsgrupp 

för naturolyckor, kommunnätverket Making Cities Resilien samt 

länsstyrelsernas i Stockholms län och Västra Göralands läns refe-

rensgrupp till länsstyrelsernas projekt om rekommendationer för 

skyfallsöversvämningar.  

 30 november. Utkastet av tillsynsvägledningen presenterades och 

diskuterades på SKLs nätverksmöte för samhällsbyggnadschefer. 

 Januari och februari. Beaktande av synpunkter, slutliga justering-

ar och juridisk granskning av vägledningstexten. 

 28 februari. Leverans till regeringskanslier samt publicering av 

tillsynsvägledning på PBL Kunskapsbanken. 

 

 



Framtida allmänna råd 

Enligt uppdragsbeskrivningen bör tillsynsvägledningen klargöra vilket 

underlag som behövs för länsstyrelsernas prövning och hur bebyggelse 

bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande till risken för över-

svämning vid sjöar och vattendrag, bl.a. i fråga om vilken återkomsttid 

som olika slag av bebyggelse bör tåla. Tillsynsvägledningen bör även 

klargöra hur bebyggelse i anslutning till havet bör utformas för att vara 

långsiktigt hållbar i förhållande till globalt stigande havsnivåer. 

Under arbetets gång har Boverket gjort bedömningen att det som efter-

frågas i uppdraget är rekommendationer om hur bebyggelse bör vara ut-

formad som närmast är att likna vid allmänna råd. Allmänna råd är att 

betrakta som kompletterande regler som beslutas av en central myndig-

het. För att ta fram allmänna råd ställs formella krav bland annat med 

avseende på konsekvensbeskrivning och remisshantering. Under den 

relativt korta uppdragstiden har det inte varit möjligt för Boverket att 

besluta om allmänna råd. Boverket avser att under 2018 besluta om 

allmänna råd avseende översvämningsrisker.   



 

 

Analys och ställningstagande 

Under uppdraget har lagtexter, förarbeten, regeringsavgörande och befint-

liga vägledningar och rekommendationer analyserats. Frågeställningar 

har diskuterats både internt på Boverket och med externa aktörer såsom 

flera länsstyrelser och kommuner, MSB, SMHI, SGI, Trafikverket, SKL, 

branschorganisationer och konsulter.  

Nedan redogörs kortfattat för några av de områden som analysen behand-

lat och vilka slutsatser och ställningstagande Boverket har gjort i uppdra-

get. 

Tydlighet kontra flexibilitet 
Uppdraget syftar till att skapa förutsättningarna för att länsstyrelsens till-

syn blir samordnad och förutsebar. Tillsynsvägledningen ska bland annat 

klargöra hur bebyggelse bör vara utformad med avseende på vilka åter-

komsttider olika typer av bebyggelse bör tåla.   

Som Boverket konstaterat i tidigare regeringsuppdrag om hälsa, säkerhet 

och risker uppstår ibland en målkonflikt mellan önskan om en tydlig och 

förutsebar tillsyn av planer, och önskan om en flexibel process som tillå-

ter avvägningar mot andra intressen i den enskilda planen.  

Önskemål om att länsstyrelsens tillsyn av planer ska vara samordnad, 

tydlig och förutsebar kan tillgodoses genom nationellt uppställda accep-

tanskriterier för vad som kan anses vara acceptabel risk. Det kan exem-

pelvis handla om olika återkomsttider av översvämning som olika typer 

av bebyggelse bör tåla. Samtidigt framförs det ofta, inte minst från kom-

munalt håll men också från länsstyrelser, att det är önskvärt att i det en-

skilda fallet ha möjlighet att göra platsspecifika bedömningar och avväg-

ningar mot andra väsentliga samhällsintressen. Att hitta balansen mellan 

tydlighet, förutsebarhet och flexibilitet är många gånger en grannlaga 

uppgift.  

Grundläggande utgångspunkter för planläggning 

Boverket delar uppfattningen att länsstyrelsens tillsyn bör vara samord-

nad och, så långt möjligt, förutsebar. Därför kan det vara rimligt med ge-

mensamma utgångspunkter för länsstyrelsernas bedömning. Samtidigt 

finns det en risk att nationella acceptanskriterier, om de tolkas strikt, blir 

alltför grova för att ta hänsyn till platsspecifika förutsättningar. 



 

 

 

 

 

Det är risken för översvämning som enligt PBL ska bedömas. I det ligger 

att sammanväga både sannolikheten för översvämning och konsekvensen 

av översvämningen. Åtminstone konsekvensdelen av översvämningsris-

ken är till stor del platsspecifik utifrån planområdets egenskaper och pla-

nerad markanvändning. Att strikt utgå från sannolikhet för översvämning 

och olika konsekvensklasser, baserade på generella karakteristika för 

olika typer av bebyggelse, kan innebära hinder för bebyggelse som vid en 

platsspecifik bedömning av översvämningsrisken kan anses lämplig.  

För att besvara uppdraget och ge förutsättningar för en samordnad och 

förutsebar tillsyn, men samtidigt behålla en viss flexibilitet och möjlighet 

till platsspecifik bedömning, har Boverket valt att presentera grundläg-

gande utgångspunkter för planläggning med avseende på översvämnings-

risk. Utgångspunkterna syftar till att vägleda om hur bebyggelse bör vara 

utformad med avseende på vilka återkomsttider olika typer av bebyggelse 

bör tåla.  

Grunderna i utgångspunkterna är till stor del en utveckling av de rekom-

mendationer som presenteras i rapporten ”Översvämningsrisker i fysisk 

planering – Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse”, 

som tagits fram av länsstyrelserna i Mellansverige 2006.  

Bedömning av risken för översvämning 

Det är nödvändigt att det finns en flexibilitet i tillämpningen av de grund-

läggande utgångspunkterna. Vid bedömningen av om översvämningsris-

ker hanteras på ett godtagbart sätt, måste de specifika förutsättningarna 

som gäller för den aktuella planen beaktas. I tillsynsvägledningens avsnitt  

”Bedömning av risken för översvämning” ger Boverket exempel på 

aspekter som kan påverka sannolikheten för, eller konsekvensen av, en 

översvämning, och som kan behöva beaktas vid en bedömning av över-

svämningsrisken i den enskilda planen.  

Tillämpning och avsteg från de grundläggande 
utgångspunkterna 

Det går inte att förutse alla tänkbara förhållanden som kan uppstå och 

som kan motivera avsteg från de grundläggande utgångspunkterna. En 

bedömning av översvämningsrisken måste göras i varje enskilt fall. I 

vissa fall kan det vara motiverat att acceptera en högre sannolikhet för 

översvämning, under förutsättning att konsekvenserna bedöms kunna 

hanteras på ett godtagbart sätt. I det nya tillsynsvägledningsavsnittet 

”Tillämpning och avsteg från de grundläggande utgångspunkterna” för-

söker Boverket ge en bild av situationer som kan motivera avsteg, men 

också på situationer där avsteg generellt inte bör ske.  



 

 

 

 

 

 

Förutsättningar för en samordnad och förutsebar tillsyn 

Genom att formulera grundläggande utgångspunkter för planläggning 

med avseende på översvämningsrisk, redogöra för viktiga aspekter som 

kan behöva beaktas vid en platsspecifik bedömning, samt föra ett reso-

nemang om tillämpning och avsteg från de grundläggande utgångspunk-

terna, hoppas Boverkget ge förutsättningar för en samordnad och förutse-

bar tillsyn som tillåter en platsspecifik bedömning av översvämningsris-

ken.  

Osäkerheter om globalt stigande havsnivåer 
Av uppdragsbeskrivningen framgår att tillsynsvägledningen bör klargöra 

hur bebyggelse i anslutning till havet bör utformas för att vara långsiktigt 

hållbar i förhållande till globalt stigande havsnivåer.  

Hur bebyggelsen bör utformas för att vara långsiktigt hållbar i förhål-

lande till globalt stigande havsnivåer är en frågeställning som kuststäder i 

hela världen har brottats med de senaste 10-20 åren. Frågeställningen in-

begriper en rad komplexa problem såsom; för vilken tidshorisont bör en 

stad planeras, vilka översvämningsrisker är samhället villigt att acceptera 

och, inte minst, hur högt stiger havet? 

IPCC om framtida havsnivåer 

IPCC har i sin vetenskapliga sammanställning från 2013 redogjort för be-

räknade havsnivåhöjningar utifrån olika framtida utsläppsscenarier. För 

ett scenario med fortsatt höga utsläpp (RCP 8,5) beräknas medelvatten-

ståndet i havet globalt höjas med upp till 1 meter fram till sekelskiftet. 

Förutsatt att vi lyckas reducera utsläppen väldigt mycket, och når ett ut-

släppsscenario benämnt RCP 2,6, beräknas den globala havsytan stiga 

som minst ca 0,3 meter under motsvarande jämförelseperiod. Utifrån de 

olika scenarierna och beräkningarna presenterade av IPCC 2013 kan det 

således förväntas en global havsnivåhöjning på mellan cirka 3 decimeter 

och 1 meter fram till sekelskiftet. Efter år 2100 är osäkerheterna om fram-

tiden ännu större, men under höga utsläppsförhållanden kan den globala 

medelhavsnivån enligt IPCC stiga upp till cirka 7 meter till år 2500.   

Fram till år 2100 bedömer IPCC i sin rapport från 2013 att det är sanno-

likt med en höjning av den globala medelhavsnivån inom intervallet 0,28 

– 0,98 meter. Med sannolikt avser IPCC här att det är en statistisk sanno-

likhet på mer än 66 % att höjningen av framtidens globala medelvatten-

stånd ligger inom detta intervall.  



 

 

 

 

 

Nytt underlag från SMHI om högsta beräknade vattenstånd 

SMHI har på regeringens uppdrag under tre års tid arbetat med att ta fram 

underlag som beskriver framtida havsnivåer i Sverige. Uppdraget redovi-

sades 30 januari i år och redovisningen består av ett antal rapporter, men 

också bland annat av kartskikt. Kartskikten visar beräknade framtida me-

delvattennivåer längs Sveriges kust utifrån 3 olika utsläppsscenarier 

(RCP 2,6, RCP 4,5, och RCP 8,5). Värsta scenariot i kartskikten baseras 

på 95 percentilen av IPCCs beräknade förväntade globala medelhavsni-

våhöjning vid ett utsläppsscenario motsvarande RCP 8,5, vilket motsva-

rar en höjning av den globala havsnivån på 98 cm.  

SMHI har också tagit fram en metodik för att beräkna högsta havsnivån 

vid extrema väderhändelser, såsom vid kraftiga stormar. Metodiken byg-

ger på en statistisk analys av uppmätta vattennivåer vid mätstationer runt 

Sveriges kust. Baserat på denna analys har SMHI tagit fram en visnings-

tjänst för högsta beräknade havsnivåer. Visningstjänsten ger information 

om hur högt högvattenhändelserna kommer att nå jämfört med medelvat-

tenståndet i dagens klimat och i framtiden. För framtida högsta högvatten 

har extremvärden från den statistiska analysen av mätserier från respek-

tive mätstation adderats med den förväntade globala höjningen av medel-

havsvattenståndet, justerat för landhöjningen. Den högsta högvattennivån 

representeras i visningstjänsten av 95 percentilen av den globala havshöj-

ningen (0,98 m) adderat med extremnivån utifrån den statistiska analysen 

med avdrag för lokal landhöjning.  

Kartskikten för framtida medelhavsvattenstånd, metodiken för beräkning 

av högsta havsnivåer och visningstjänsten för högsta beräknade havsni-

våer är användbara som underlag i fysisk planering.  

Utifrån osäkerheterna både vad gäller hur framtida utsläppsminskningar 

ska genomföras globalt och i hur havsnivån stiger på grund av klimatut-

släppen bedömer Boverket att det i många planer är rimligt att vid en be-

dömning av översvämningsrisken initialt utgå från förväntad havsnivå-

höjning vid ett utsläppsscenario motsvarande RCP 8,5. SMHIs metodik 

och beräkningar av högsta högvatten nivå kan således utgöra en god 

grund för bedömning av ett områdes risk för översvämning. Dock krävs i 

många fall lokala anpassningar av underlaget.  

Är SMHIs högsta beräknade havsnivåer ett värstascenario? 

SMHIs högsta beräknade havsnivåer utgår från IPCCs beräknade förvän-

tade havsnivåer från 2013. I IPCCs sammanställning påpekas att den för-

väntade globala stigningen av medelhavsnivån fram till sekelskiftet med 

minst 66 % sannolikhet kommer att hålla sig inom intervallet 0,28 – 0,98 



 

 

 

 

 

 

meter. En fråga som kan ställas är hur en planerare ska förhålla sig till 

den inte försumbara sannolikheten att havsnivåstigningen kommer att 

falla utanför angivet intervall, till exempel stiga med över 1 meter? 

I SMHIs huvudrapport till regeringsuppdraget om framtida havsnivåer i 

Sverige refereras till en rapport framtagen 2017 av US Global Change 

program. US Global Change program, som styrs av 13 statliga myndig-

heter i USA, har utifrån ett antal aktuella forskningsstudier tagit fram 6 

scenarier för global havsvattenhöjning, från låg till extrem. Det värsta 

scenariot i IPCCs sammanställning från 2013, med en havsnivåhöjning av 

cirka 1 meter, motsvarar ett ”mellan”-scenario i rapporten. Utöver det 

finns i rapporten ett mellan-hög-scenario med 1,5 meters havsnivåhöj-

ning, ett högt-scenario med 2 meters havsnivåhöjning och ett extrem-

scenario med 2,5 meters havsnivåhöjning till år 2100. 

I den amerikanska rapporten har det också gjorts ett försök att uppskatta 

sannolikheter för de olika nivåerna förutsatt olika utsläppsscenarier. Ut-

släppsscenarierna motsvarar IPCCs RCP 2,6, RPC 4,5 och RCP 8,5 (se 

tabell 1). Vid ett lågutsläppscenario, motsvarande RCP 2,6, bedöms san-

nolikheten för en havsnivåhöjning över 1 meter vid sekelskiftet vara 2 %. 

Utifrån ett scenario med fortsatt höga utsläpp, motsvarande RCP 8,5, be-

döms sannolikheten för en havsnivåstigning över 1 meter vara 17 %. 

Sannolikheten för en global medelhavsnivåhöjning över 2,5 meter (!) till 

år 2100 bedöms vid ett lågutsläppsscenario vara 0,05 % och vid ett 

högutsläppsscenario 0,1 %. I SMHIs rapport påpekas också att projekt-

ionerna över framtida havsnivåer i studien inte innefattar vissa fysikaliska 

feedbackmekanismer, vilket gör att de eventuellt kan underskatta sanno-

likheten för en snabb acceleration av avsmältningen, speciellt för scenari-

erna från ”Mellan” till ”Extrem”. 

 

Tabell 1. Utdrag ur SMHI Klimatologi Nr 48, 2017 



 

 

 

 

 

Hur bör en stadsplanerare se på scenarierna och sannolikheterna i denna 

rapport? Det är uppenbart att det finns forskning som tyder på att sanno-

likheten för en global havsvattenhöjning med mer än 1 meter till år 2100 

inte är försumbar. Beroende på att konsekvenserna av en global medel-

havsnivåhöjning av exempelvis 2,5 meter fram till 2100 är extremt stora, 

för de allra flesta ogreppbara, är det i ett risksamanhang många som 

skulle bedöma en sannolikhet på 0,05 % som extremt hög utifrån konse-

kvensen. Detta kan jämföras med hur andra riskfrågor ofta hanteras i fy-

sisk planering, där exempelvis risker från transporter av farlig gods eller 

processindustri ofta värderas utifrån årliga sannolikheter av 10
-6

 eller 10
-8

 

eller mindre. 

Utifrån dagens kunskapsläge anser dock inte Boverket att det är rimligt 

att all fysisk planering idag tar höjd för en eventuell framtida global me-

delhavsnivåhöjning på 2,5 meter till 2100, även om det mycket väl kan 

finnas särskilt känsliga objekt där det kan anses fullt rimligt.  

Avsaknad av nationella ställningstaganden om 
klimatanpassning 

Det saknas idag ställningstaganden hur Sverige som stat bör förhålla sig 

till framtida globala höjningar av havsvattenstånd och mål för klimatan-

passning i fysisk planering.  

I Boverkets redovisning av ett regeringsuppdrag 2009, konstaterades i 

rapporten ” Klimatanpassning i planering och byggande” att ”...det sak-

nas mål och en övergripande strategi för klimatanpassning på nationell 

nivå. Konsekvenser av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, 

omfattar alltid flera kommuner och vanligtvis hela landsändar. Kommu-

nen har ett tydligt ansvar för klimatanpassning genom sitt ansvar för den 

fysiska planeringen. För att hantera dessa konsekvenser vore det en för-

del om det fanns gemensamma planeringshorisonter som grund för det 

fortsatta arbetet på regional och lokal nivå. Enligt den nya plan- och 

bygglagen ska kommunerna förhålla sig till nationella mål i översikts-

planeringen. Då blir nationella mål för klimatanpassning ett stöd för 

kommuner och länsstyrelser i deras arbete med planering för hållbar ut-

veckling. Boverket anser att som stöd för nationellt och regionalt klimat-

anpassningsarbete bör en nationell strategi för klimatanpassning tas 

fram. ”  

Boverket konstaterar att det fortfarande saknas mål och övergripande 

strategi för klimatanpassning på nationell nivå. I en sådan strategi bör 

frågan om lämpliga anpassningsnivåer för globalt stigande havsnivåer be-

lysas. Kostnaderna och konsekvenserna av vilken nivå staten ska före-



språka i fysisk planering, utbyggnad av statlig infrastruktur och anpass-

ning av befintlig bebyggelse är så stora att Boverket anser att det behöver 

göras avvägningar på nationell politisk nivå.   

Utgångspunkter för nationella underlag 
Ytterligare en frågeställning som en nationell strategi om klimatanpass-

ning kan behandla är hur val av olika klimatscenarier, och osäkerheter i 

resultat, bör hanteras i nationella underlag.  

Idag tillhandahåller staten genom olika myndigheter underlag som an-

vänds blanda annat i den fysiska planeringen, exempelvis översväm-

ningskarteringar av vattendrag och högsta beräknat vattenstånd i havet. 

Utgångspunkterna i dessa underlag varierar. Detta gäller exempelvis vilka 

utsläpps- eller strålningsscenarier som ligger till grund för modellerade 

klimatförändringar, hur spridning av modellresultat presenteras (medel-

/medianvärde, 75 eller 95 percentil), och vilken tidpunkt eller tidsperiod 

som resultatet avser. Det underlättar sannolikt för användarna av underla-

gen om utgångspunkterna för de statliga underlagen är mer harmonise-

rade.  

PBL har svårt att hantera en föränderlig verklighet 
Utgångspunkten i PBL är att frågor om hälsa och säkerhet eller risken för 

översvämning ska vara slutligt avgjorda i samband med beslut om detalj-

plan. De skyddsåtgärder som krävs för att göra ett område lämpligt för en 

viss markanvändning ska som grundregel vara på plats när planen antas. I 
vissa fall kan planen innehålla villkor om att en viss skyddsåtgärd ska ha 
vidtagits på tomten innan lov eller startbesked får ges.    

När det gäller klimatanpassning, och inte minst när det handlar om sti-

gande havsnivåer, har många kommuner påbörjat ett arbete med att ana-

lysera och planera åtgärder för att säkerställa befintlig och tillkommande 

bebyggelse från effekter av förväntade klimatförändringar. Exempelvis 

räknar flera kustkommuner med, och planerar för, att storskaliga kust-

skydd i form av vallar eller portar mot havet kommer att krävas inom det 

närmsta århundradet.  

Att anlägga denna typ av storskaliga skydd kräver ofta lång tid av plane-

ring och projektering, och olika tillståndsprocesser kan vara utdragna. I 

vissa fall behövs inte skydden förrän havet når nivåer som förväntas in-

träffa om 50-60 år. Att anlägga och förvalta skydden redan idag kan där-

för anses vara ineffektivt resursutnyttjande.  



Det kan också handla om att en kommun vill förhålla sig adaptivt till 

klimatförändringarna, det vill säga planera för skydd som efterhand är 

möjliga att förstärka/förhöja allteftersom klimatet förändras och mer kun-

skap om klimatförändringarna tillkommer.  

Så som PBL är skriven, och utifrån förarbetena till lagen, är det idag 

svårt, kanske omöjligt, att reglera och ha planbestämmelser som medger 

ett adaptivt förhållningssätt. Bland annat för att planens genomförandetid 

ofta utgått innan skydden behöver byggas och för att det är svårt att visa 

att skydden verkligen kommer att genomföras när de väl behövs. När 

länsstyrelsen bedömer risken för översvämning i planen måste det i prin-

cip vara säkerställt att skydden kommer att vara på plats när de behövs.  

Även när det gäller framtida storskaliga skyddsåtgärder, såsom exempel-

vis stora portar i Göta Älv för att skydda Göteborg, är det svårt att fullt ut 

få stöd för att beakta dem vid en prövning utifrån PBL.  

Om lagstiftaren vill öka möjligheten till en adaptiv klimatanpassning så 

kan det finnas ett behov av att se över hur de utmaningar som klimatan-

passning och stigande hav medför kan hanteras på ett kostnadseffektivt 

sätt. 

Boverket har i denna vägledning gjort bedömningen att det i vissa fall 

kan gå att beakta framtida skyddsåtgärder vid länsstyrelsen bedömning av 

översvämningsrisker i detaljplan.    

Boverkets tillsynsvägledning i dessa fall är ”Om framtida skyddsåtgärder 

utanför planområdet krävs för att en bebyggelse ska anses lämplig 

måste det ställas mycket höga krav på kommunen att visa att skydden 

kommer att uppföras. Det krävs således att kommunen utreder och kan 

visa att skydden är genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt 

perspektiv. För att bedöma översvämningsrisken vid tillsynen måste 

länsstyrelsen i dessa fall bedöma hur sannolikt det är att skydden verkli-

gen kommer att uppföras i framtiden. Aspekter som kan påverka hur 

sannolikt det är att skydden kommer att uppföras kan exempelvis vara 

att kommunen själv äger stora värden i området som är beroende av 

skydd eller att det i området redan idag finns stora allmänna värden som 

är beroende av skydd. Att kommunen har rådighet över marken för de 

framtida skydden och att det finns tydliga politiska ställningstaganden 

från kommunfullmäktige kan också vara viktiga aspekter att beakta för 

att bedöma att skydden med stor sannolikhet kommer att uppföras. Av-

sikten att uppföra skydden bör komma till uttryck i kommunens över-



siktsplan vilket ger stöd för att frågan kommer att hanteras fortsätt-

ningsvis i PBL-processen”. 

Vilka krav kan ställas på storskaliga skydd 

Det kan förväntas att det på sikt kommer att uppföras flera storskaliga 

skydd för att klimatanpassa befintlig och tillkommande bebyggelse. En 

fråga som kan ställas är vilka säkerhetskrav som bör krävas på dessa 

skydd. Hur ofta är det acceptabelt att översvämningsportar fallerar eller 

att skyddsdammar brister? Vilken myndighet bör vägleda om dessa sä-

kerhetskrav? Detta är delvis nya frågeställningar som måste kunna hante-

ras framöver. Även detta är uppslag att inkludera i en eventuell klimatan-

passningsstrategi. 



Tillsynsvägledning avseende 
översvämningsrisker 

Nedan ges en kort beskrivning av tillsynsvägledningens innehåll och 

delavsnitt. Vägledningen i sin helhet publiceras på PBL kunskapsbanken. 

http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-

tillsyn/tillsynsvagledning-oversvamning 

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker 

I avsnittet ges en introduktion till tillsynsvägledningen. 

Översvämningsrisk och klimataspekter i PBL 

I avsnittet beskrivs lagstödet i PBL för att beakta risken för översvämning 

och klimatanpassning i fysisk planering.   

Planbestämmelser och byggregler 

I avsnittet redogörs för vad som kan regleras med planbestämmelser och 

vad som är reglerat genom byggregler. 

Länsstyrelsens roll i planprocessen 

Avsnittet beskriver länsstyrelsens roll i planprocessen och hur tillsynen 

förhåller sig till övriga delar i planprocessen. 

Stöd för länsstyrelsen vid riskbedömning 

I avsnittet redogörs för grundläggande utgångspunkter för planläggning 

med avseende på översvämningsrisk, aspekter som kan behöva beaktas 

för att bedöma risken, samt hur de grundläggande utgångspunkterna kan 

tillämpas och exempel på när avsteg från utgångspunkterna motiveras.  

Planeringsunderlag 

Avsnittet redogör för planeringsunderlag som kan vara till hjälp för att 

bedöma risken för översvämning.  

Exempel/Regeringsavgörande 

I avsnittet redogörs för tre regeringsavgöranden som behandlat risken för 

översvämning.  

Begrepp och termer 

I avsnittet redogörs för några begrepp och termer som används i vägled-

ningen. 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning-oversvamning
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning-oversvamning
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning-oversvamning
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Boverkets allmänna råd om planläggning med hänsyn till 
risken för översvämning Utkom från trycket 

den 0 månad 0 

beslutade den 0 månad 0. 

Boverket beslutar följande allmänna råd om bedömning av huruvida 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till risken för översvämning. 

Inledning 
Allmänna råd 
Detta är allmänna råd till 2 kap. 5 § punkt 5, plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 
tillämpningen av föreskrifterna i ovan nämnda författning och anger hur 
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. 

De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller 
redaktionella upplysningar. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre indragen text. 

Grundläggande utgångspunkter för olika typer av bebyggelse 

Ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig verksamhet 
Allmänt råd 

Översvämning vid sjöar, vattendrag och hav 
Ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med 
samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden som inte hotas av 
översvämning. Även enstaka verksamheter eller industriområden med risk 
för stor miljöpåverkan vid översvämning bör lokaliseras till områden som 
inte hotas av översvämning. Samtliga ovanstående objekt och verksamheter 
bör som grundregel lokaliseras över beräknad högsta nivå för sjöar och hav 
eller nivån för beräknat högsta flöde i vattendrag. Effekten av ett förändrat 
klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas. 

Översvämning till följd av skyfall 
Översvämningsrisken från skyfall går aldrig helt att undvika. Som ett 
minimum bör bebyggelse planläggas så att den årliga sannolikheten för att 
bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Både regnets 
intensitet och varaktighet påverkar den totala regnvolymen som kan leda till 
översvämning. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens 
förväntade livslängd behöver beaktas. 
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En årlig sannolikhet av 1/100 innebär att det är 39 procent sannolikhet att en 
översvämning inträffar under en 50-årsperiod. Under en 100-årsperiod är 
sannolikheten 63 procent. 

En samhällsviktig verksamhet kan definieras som en verksamhet som 
uppfyller minst ett av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt
eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter
på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att
skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt 
Allmänt råd 

Översvämning vid sjöar, vattendrag och hav 
Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt kan tillåtas lokaliseras 
till områden med måttlig sannolikhet för översvämning. Det kan röra sig om 
enstaka villor, fritidshus, restauranger, mindre industrier med liten eller 
obetydlig miljöpåverkan, vägar med förbifartsmöjligheter med mera.  

Den årliga sannolikheten för översvämning bör då vara mindre än 1/200. 
Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd 
behöver beaktas. 

Om exempelvis översvämningsrisken utgörs av höga vattennivåer i ett 
vattendrag motsvarar detta vattennivån vid ett 200-årsflöde i vattendraget.  I 
ett område med en årlig sannolikhet av 1/200 är sannolikheten för en 
översvämning under en 50-årsperiod 22 %.   

Översvämning till följd av skyfall 
Översvämningsrisken från skyfall går aldrig helt att undvika. Som ett 
minimum bör samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt planläggas 
så att den årliga sannolikheten för att bebyggelsen tar skada vid 
översvämning är mindre än 1/100. Detta är alltså samma utgångspunkt som 
för ny sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet. Effekten 
av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver 
beaktas. 

Enklare byggnader, garage, uthus 
Allmänt råd 
Översvämning vid sjöar, vattendrag och hav 
I områden som hotas av en översvämning från sjöar, vattendrag eller hav 
med en årlig sannolikhet som är större än 1/200, bör det inte tillkomma 
någon bebyggelse utöver vissa enklare byggnader av lågt värde där få 
personer vistas. Exempel på detta kan vara garage och båthus. Effekten av 
ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver 
beaktas. 
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Klimataspekter 

Scenario för framtida klimat 
Allmänt råd 
I fysisk planering kan RCP 8,5 oftast vara ett rimligt utgångsscenario när 
det kommer till att bedöma risken för översvämning i ett framtida klimat. I 
vissa regioner och för vissa sjöar och vattendrag kan andra av IPCCs 
scenarier innebära större konsekvenser, och då bör dessa beaktas. Vid 
detaljplaneläggning innebär detta att översvämningsrisken bör bedömas 
både utifrån dagens och framtidens förväntade klimat.   

Tillämpning och avsteg från de grundläggande 
utgångspunkterna för olika typer av bebyggelse 

Samhällsviktiga verksamheter av nationell eller regional betydelse 
Allmänt råd 
Större samhällsviktiga verksamheter av nationell eller regional betydelse 
bör alltid lokaliseras på ett sådant sätt och på sådana marknivåer att goda 
säkerhetsmarginaler erhålls. Det kan handla om större sjukhus, 
räddningstjänst, eller annan kritisk infrastruktur där avbrott kan få 
konsekvenser av regional eller nationell betydelse.  
 
Denna typ av verksamhet bör alltid lokaliseras till områden över beräknat 
högsta flöde eller beräknad högsta vattennivå i hav, sjöar och vattendrag. 
För vissa anläggningar krävs ännu större säkerhetsmarginal beroende på 
storleken på konsekvensen vid en översvämning. Detta eftersom det trots 
allt finns en viss sannolikhet att flöden eller vattennivåer ska uppstå som är 
högre än beräknade högsta flöden i vattendrag eller beräknade högsta nivåer 
i sjöar och hav. I bedömningen av samhällsviktiga verksamheters 
lokalisering är det särskilt viktigt att de analyseras i ett större sammanhang, 
utifrån deras funktion.  

 
Förtätning och komplettering av befintliga strukturer 

Allmänt råd 
Vid förtätning och komplettering av befintliga tätorter och strukturer kan 
det ibland uppstå svårigheter att fullt ut tillämpa de grundläggande 
utgångspunkterna för planläggning av bebyggelse.  
 
Om det inte är möjligt att lokalisera tillkommande bebyggelse på nivåer så 
att översvämningsrisken undviks bör planen istället reglera bebyggelsens 
placering eller utförande så att den nya bebyggelsen klarar översvämning 
motsvarande de grundläggande utgångspunkterna. För bostäder bör 
tillgängligheten generellt säkerställas med tillfartsvägar som klarar 
översvämning motsvarande de grundläggande utgångspunkterna. 
 

                       
 
 
Dessa allmänna råd gäller från och med den 0 månad 0. 
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På Boverkets vägnar 
 
 
FÖRNAMN EFTERNAMN 
 
 

  Cecilia Näslund 
 





Box 534, 371 23 Karlskrona 

Telefon: 0455-35 30 00  

Website: www.boverket.se 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning 2020

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per april
2020.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 2 179 tkr, med en
årsprognos på +1 702 tkr.

Intäkterna är högre än prognosen p.g.a. en byggsanktionsavgift på 921 tkr,
personalkostnaderna har varit lägre p.g.a. vakanser och en del sjukfrånvaro. Köp av
verksamhet är bättre än budget sedan ramen utökades med 800 tkr. Kostnaderna för
konsulter är också lägre än prognos.

Den lagstadgade tiden för hantering av bygglov inom 10 veckor från och med komplett
ärende hålls i de flesta ärenden (79%), de som överskrids gås igenom och orsaken till
överskridandet analyseras. Genomsnittstiden för beviljande av bygglov från det att ärendet
är komplett var i januari till april 7,3 veckor.

Från och med i mitten av januari är bygglovsgruppen fulltalig efter en tids vakans, i slutet av
maj kommer även miljögruppen att vara fulltalig. På plan är en handläggare föräldraledig,
praktikant kommer under sommaren.

Sjukfrånvaron är i samma storleksordning som föregående år, 10,7% i januari till mars
jämfört med 11,0 % under samma tidsperiod 2019. Dels har pandemin påverkat då
uppmaningen är att stanna hemma vid förkylningssymptom, men också annan sjukdom
finns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Uppföljning april 2020 MSN

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
KS



Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning april 2020

Brukare/kund
Vi klarar lagkravet om att ge bygglov inom 10 veckor, genomsnittet på avslutade ärenden från uppstartat ärende
till beslut var 11,5 veckor i januari till april och 7,3 veckor från och med komplett ärende under samma
tidsperiod. Enstaka ärenden (7 av 34) överskrider tiden, genomgång görs av dessa ärenden för att se om det
finns justeringar som kan göras för att förhindra att det finns systematiska fel som gör att fler överskrider tiden.

Bygglov erbjöd Skype-/Teamsmöten redan innan pandemin startade och har fortsatt med det på bredare front
nu.

Vi arbetar med förvaltningens serviceuppdrag och kommunikation kring detta, det är svårt att kommunicera allt
vi gör. En plan för detta är under framtagande.

Ett arbete med uppdatering av hemsidan pågår, antalet sidor ska minskas och texterna ska bli tydligare/enklare.
För att komma igång med arbetet hade förvaltningen under hösten en heldag som ägnades åt hemsidan, en
halvdag till planeras under våren. Flera medarbetare har fått inloggning till Kontext för att kunna följa upp
anmärkningar på våra sidor.Alla bygglovs sidor uppfyller kriterierna för ”lättläst” enligt www.lix.se.

Hur texter formuleras ses över, t.ex. har mallen för komplettering av bygglov förändrats. Texter/mallar bollas
med Kommuncenter för att få en utomstående blick på texterna.

Livsmedel har varit ute på kontroller enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift för att se att den efterlevs, t.ex. att
avstånd hålls vid borden. Alla verksamheter har fått både brev och besök för att få hjälp och rådgivning.

Årets asfalteringar är igång, till att börja med slutförs de projekt som startade 2019. Upphandling av nu mark-
och beläggningsentreprenör startas i

Personal/Medarbetare
Bygglovgruppen är sedan i mitten på januari fulltalig efter en vakans på ett par månader. Till hösten tas en
praktikant in i arbetsgruppen.

Miljögruppen hade en vakans under perioden 9 mars – 6 april, from slutet av maj kommer gruppen att vara
fulltalig. En person är timanställd och förstärker gruppen under hela året, ca 1 dag i veckan.

En planarkitekt är föräldraledig tom september. På plan kommer det att tas in en praktikant under sommaren.

I övrigt är personalsituationen stabil.

Sjukfrånvaron är för januari-mars 10,7%.

Många väljer att arbeta hemifrån under pandemin, det fungerar bra då vi har regelbundna Teams-möten.

Det är en hög arbetsbelastning för många av handläggarna. Det är viktigt att vi värnar om vår tid och hjälper
varandra, vi jobbar på att hitta ett gemensamt förhållningssätt på förvaltningen.

Verksamhet/kvalitet
Arbetet med tydliga rutiner och mallar fortskrider och ett arbete med att kartlägga ett antal processer inom
förvaltningen kommer att fortsätta under året.

I bygglovgruppen fortsätter utvecklingsarbetet inom fyra områden; processer, mallar, byggmötet, digitalt.

Arbetet på bygglov ”spiller över” på resten av förvaltningen då det där dykt upp förbättringar som kommer att
införas på hela MSF och inte bara på bygglov, t.ex. hur vi arbetar mer digitalt. Detta kommer att visas på APT och
för de andra arbetsgrupperna på deras möten.

http://www.lix.se


Arbetet med införande av det nya kartsystemet tar mer tid än beräknat, det kräver mycket av de som utför
arbetet. Snart ska allt från gamla Ogis vara överfört.

MSFs handlingsplan

Förvaltningens arbetsgrupper har tagit fram aktiviteter till förvaltningens handlingsplan och i dagsläget förväntas
aktiviteterna genomföras.

Det finns inga stora avvikelser att redovisa. Det blir dock en viss förskjutning av vissa planerade aktiviteter, t.ex.
kontroller inom livsmedel och hälsoskydd, på grund av den pågående pandemin.

Ekonomi

Ansvarsrapport april 2020

A1 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter Avgifter 31100-31990 3 550 4 395 845 1 183 2 041 859

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter Bidrag 35100-35999 400 400 0 133 136 3

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter Övrigt rest kkl 3 47 32 -15 15 18 2

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter Anslag 39990 28 619 28 619 0 9 395 9 395 0

  Summa I   32 616 33 446 830 10 727 11 589 864

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader Personal 50000-56330 -10 076 -9 567 509 -3 150 -2 813 337

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader Lokaler 60110-20,61320 -469 -469 0 -156 -157 -1

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader Köp av verks 46300-80 -10 606 -10 315 291 -3 535 -3 439 96

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -11 465 -11 393 72 -3 885 -3 002 886

  Summa K   -32 616 -31 744 871 -10 727 -9 411 1 319

RAPPORTTOTAL     0 1 702 1 702 0 2 179 2 179

Verksamhetsrapport april 2020

Verksamhet
Prognos 2020

Anslag.
Prognos 2020

Intäkt.

Prognos
2020

Kostnad.

Prognos
2020

Avvikelse.

Ack
utfall
Anslag

Ack utfall
Intäkt

Ack
utfall

Kostnad
Ack utfall
Avvikelse

11 Stöd t pol partier 672 0 -672 0 224 0 -209 15

20 Infrastruktur m m gem adm 2 394 0 -2 178 216 730 0 -536 194

21 Hållbar utveckling miljö 52 0 -52 0 16 0 -8 8

22 Fysisk o tekn planering o vsh 3 898 3 060 -5 933 1 025 1 228 1 628 -1 628 1 228

25 Gator och vägar 14 716 100 -15 158 -342 4 891 27 -4 586 331

26 Park, torg, allmänna platser 5 443 10 -4 800 653 1 816 0 -1 730 87

27 Miljö- o hälsoskydd 1 444 1 655 -2 950 149 490 541 -714 316

77 Vatten och avfall 0 2 -1 1 0 0 0 0

  28 619 4 827 -31 744 1 702 9 395 2 196 -9 411 2 179

Kommentar april 2020



MSN redovisar ett positivt resultat à 2179 tkr i april. Årsprognosen är ett positivt resultat à 1702 tkr.

Ansvar

Prognos för intäkter är 864 tkr mestadels pga. en sanktionsavgift inom bygglov i april à 921 tkr.

Bidragsintäkter à 136 tkr avser resterande statsbidrag från Länsstyrelsen för LONA-projektet Slåtterängar som nu
har avslutats.

Lägre personalkostnader pga. en del kortare vakanser inom gruppen miljöinspektörer och att en halvtid
verksamhetsutvecklare flyttas från 1 mars till 1 augusti. En del sjukfrånvaro påverkar också resultatet. Till
sommaren har Plan anställt en person under 3 månader.

Köp av verksamhet är i april 96 tkr bättre än budget efter ett ökat utökat ramanslag beviljat i mars för snöröjning
à 800 tkr. Prognosen för Kustbostäders förvaltningsuppdrag är nu efter överenskommelse med Kustbostäder i
början av året 9700 tkr vilket är lägre än förra årets utfall som var 11 137 tkr. Enligt Kustbostäders rapportering
är också kostnaderna för de tre första månaderna lägre än för motsvarande period föregående år.

Övriga kostnader;

Kostnader för konsulter inom plan har minskat med 150 tkr pga. att hittills knappt några konsultkostnader för
barnledig planarkitekt. Anläggningsentreprenad ligger också bättre än budget 313 tkr (årsbudget 962 tkr) men
justeras inte i prognos eftersom detta varierar med bla årstid. En justering à 50 tkr av övriga kostnader avser
advokatkostnader i samband med att en upphandling överklagats. Nästan inga kostnader för LONA-projekt
under januari tom april som budgeterats till 130 tkr.

Verksamhet

Prognos för Gata är nu -342 tkr vilket beror på att vid fördelning från Kustbostäder av kostnader inom
förvaltningsuppdraget mellan Gata och Park hamnar Gata på ett minusresultat och Park på ett plusresultat.

Fysisk och teknisk planering prognostiserade resultat 1025 tkr hänger ihop med ökade intäkter för sanktioner
inom bygglov samt minskad konsultkostnad för ersättare av barnledig planarkitekt.

Prognosen för infrastruktur och gemensam administration 194 tkr beror främst på en senareläggning av en
tjänst som verksamhetsutvecklare samt sjukfrånvaro.

Prognosen för Park 653 tkr är bättre än budgeterad, se förklaringen för Gata.

PrognosMiljö-och Hälsoskydd 149 tkr beror mest på korta vakanser inom gruppen miljöskyddsinspektörer. Ett
bättre utfall 316 tkr i mars beror på ett statsbidrag för avslutat LONA-projekt men hittills nästan inga kostnader
för LONA-projekt.

Jämförelse med föregående år

RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff
Årsbud
fg år

Utfall fg
år

Diff fg
år

I Intäkter Avgifter 31100-31990 3 550 4 395 845 3 230 3 586 356

I Intäkter Bidrag 35100-35999 400 400 0 0 422 422

I Intäkter Övrigt rest kkl 3 47 32 -15 46 101 55

I Intäkter Anslag 39990 28 619 28 619 0 26 105 26 105 0

Summa I   32 616 33 446 830 29 381 30 214 833

K Kostnader Personal 50000-56330 -10 076 -9 567 509 -10 175 -8 619 1 556

K Kostnader Lokaler 60110-20,61320 -469 -469 0 -469 -473 -4

K Kostnader Köp av verks 46300-80 -10 606 -10 315 291 -9 796 -11 767 -1 971

K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -11 465 -11 393 72 -8 941 -9 071 -130

Summa K   -32 616 -31 744 872 -29 381 -29 930 -549



RAPPORTTOTAL   0 1 701 1 701 0 284 284

Intäkter är högre 2020 (809 tkr) pga utökade sanktionsavgifter inom bygglov. Bidrag avser statsbidrag för LONA-
projekt som beviljas av Länsstyrelsen och där Länsstyrelsen och MSN delar på kostnaden för projekt. Anslaget är
högre (2514 tkr) pga. ca 2478 tkr tilläggsbudget för kapitalkostnader 2020, 800 tkr tilläggsbudget för snöröjning
2020, en halv tjänst har flyttats över till Kommunstyrelsen 2020 samt en generell besparing om 3%.

Högre personalkostnader (948 tkr) 2020 som främst beror på förvaltningschefs tidigare tjänst ersattes inte förra
året men i år halva tjänsten kvar i prognos från 200801. Det var också fler vakanser under förra året och bla
ersattes en tjänstledig bygglovshandläggare med konsult under en längre period.

Ingen hyreshöjning mellan 2019 och 2020. Köp av verksamhet lägre 2020 pga. lägre ersättning till Kustbostäder
för förvaltningsuppdraget. Kostnader som ökat från 2019 (2322 tkr) är till stor del kapitalkostnader på
anläggningstillgångar som färdigställdes under 2019.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsplan 2021-2023

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

Investeringsplanen och investeringsbehov fastställs och överlämnas till mål- och
budgetberedningen.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till mål- och budgetberedningen är
investeringar under kommande budgetperiod enligt följande:

2021: 18,4 Mkr

2022: 20,3 Mkr

2023: 17,1 Mkr

Den största posten för alla tre åren är asfaltering av vägar, gång- och cykelvägar. Detta för
att komma ikapp den underhållsskuld som finns och för att fortsätta underhållet enligt den
kartläggning som gjorts av behovet.

Andra poster är park/torg/allmänna ytor/badplatser där flera mindre poster slagits ihop till
en större, behovet av underhåll av dessa utreds och planeringen görs år för år.

Ett projekt som tillkommer 2021 som inte varit med tidigare är upprustning av
Jogersöbadet, både av stranden och bryggor.

Investeringarna har prioriterats enligt förslag i investeringsplanen.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska lämna ett förslag till investeringar för
budgetperioden 2021-2023 till mål- och budgetberedningen. Där gås hela kommunens
förslag igenom och beslut om respektive nämnds tilldelning fattas i Kommunfullmäktige
under hösten.

Beslutsunderlag
Investeringsbehov

Investeringsplan 2021-2023

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Investeringsplan Mål & Mål & Mål &

budget budget budget

Prio; från 1 - 10 2021 2022 2023

Investeringar Miljö och samhällsbyggnad tkr tkr tkr
Kort beskrivning av investeringen

1 Gator och vägar 12 500 9 000 8 500

8 GC-väg för sammanknytning av Näckrosleden 5 000

9 Delkostnad av cirkulationsplats väg RV53/Femörevägen 5 000

10 Östersjöleden 1 000

10 Ny anslutning Gamla Oxelösund 1 000

2 Park/torg/allmänna ytor/badplatser 3 000 3 000 3 000

6 GIS, flygfoto 700

7 GIS uppdateringar 100

3 Upprustning och sandpåfyllning strand 700

4 Bryggor och trapp Jogersö 1 500

5 Dagvatten - utökning av brunar 600 600 600

Totalt MSF 18 400 20 300 17 100
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Rubin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Möjligheten att ersätta välkommen-skylten i hamnen med
andra alternativ än blomsterplantering

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att utreda och ta fram andra alternativ än dagens blomsterplantering till
välkommen-skylten.

2. Sammanfattning
På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett arbete med att se över drift-
kostnaderna för Gata och Park i Oxelösunds kommun. Arbetet innebär att kommunens
skötselområden ses över.

Gällande välkommen-skylten i hamnen ser Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
ett behov av investering för att behålla välkommen-skylten i sin nuvarande form.
Förvaltningen önskar utreda alternativ till den nuvarande formen innan en sådan
investering görs.

En utredning skulle undersöka möjligheten till utökning av tidsfönstret då skylten är fullt
utsmyckad, se över driftkostnader samt ett samt framtida behov av skötsel på den plats
där välkommen-skylten är belägen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-14.

Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef

Beslut till:
Gatuchef (för åtgärd)
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Nytt grus på cykelvägarna

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

E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om Nytt grus på cykelvägarna. Förslaget har fått 80 gillande och
ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren skriver:

”Det grus som idag används för halkningsbekämpning på kommunens cykelvägar är
mycket vasst. Det är många punkteringar man får uppleva på en vintersäsong. Det känns
inte ok då Oxelösund är känd som en fin cykelstad, då måste man också kunna använda
cykeln på vinterhalvåret. Många är vi som inte har körkort eller tänker på miljön och vill
cykla under vintern utan dessa ständiga punkteringar!!”

Underhållet av gång- och cykelvägar är viktigt för att kunna säkra tryggheten och
tillgängligheten för invånare och besökare i Oxelösunds kommun.

Dimensionen och egenskaperna på materialet som används för halkbekämpning måste ha
egenskaper för att motverka halka. Vi tittar på alternativa metoder för halkbekämpning men
inte funnit något bättre alternativ än det vi använder oss av idag.

På andra håll i landet har det försökts med bland annat kubiserat grus som är något
rundare i formen men har sämre friktion och vidhäftningsförmåga.

Sådant material är dyrare i inköp och kräver fler insatser eftersom det inte ligger kvar på
marken i lika stor omfattning som det material vi använder idag.

I Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag ingår att snöröja samt halkbekämpa,
och gång- och cykelvägarna är prioriterade.

Huvudsyftet med halkbekämpning är att minimera risken för halkolyckor med personskador.
Gång- och cykelbanor är avsedda för fotgängare och cyklister, där halt underlag medför en
stor risk för sådana.

Erfarenhetsmässigt visar det sig att det material som i nuläge används har den bästa
förmågan att motverka halka och risken för personskador. Vi kan se att det är ytterst få
skadeanmälningar som inkommit.

I dagsläget ser vi att det material vi använder idag ger bäst resultat för att säkra tryggheten
och tillgängligheten.
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Datum
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses
besvarat.

Beslutsunderlag
E-förslag – Nytt grus på cykelvägarna.

Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)



E-förslag

Rubrik Nytt grus på cykelvägarna

Förslag

Det grus som idag används för halkningsbekämpning på kommunens cykelvägar är mycket vasst. Det är många punkteringar man

får uppleva på en vintersäsong. Det känns inte ok då Oxelösund är känd som en fin cykelstad, då måste man också kunna

använda cykeln på vinterhalvåret. Många är vi som inte har körkort eller tänker på miljön och vill cykla under vintern utan dessa

ständiga punkteringar!!

Förslagsställare Anna Cardnäs

Antal ja-röster 80

Sammanställning

av kommentarer

2019-12-10

Håller med, 2 punkteringar på 2 dagar är inte ok.... Kan man inte sopsalta de stora cykelvägsstråken??

2020-01-14

Det är pinsamt att Oxelösund har så jävla dåligt grus, Nyköping är mycket bättre...
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
delegations- och verkställighetsordning

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

 Avsnittet ”Ärenden enligt GDPR” läggs till delegations- och
verkställighetsordningen. Avsnittet reglerar delegation vad gäller hantering av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 Två nya delegater tillförs delegationsordningen med betäckningarna GDPRS –
GDPR samordnare och DSO – Dataskyddsombud.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt dataskyddsförordningen för
behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att alla
beslut rörande personuppgiftsbehandling måste fattas av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås därför besluta
att en del av dessa beslut delegeras till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förslag till tillägg till delegations- och verkställighetsordningen.

Camilla Norrgård Sundberg Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
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1. Om delegation i allmänhet  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom 
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till 
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. 
 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna 
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedöm-
ningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 
 

2. Delegation och verkställighet  
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en 
självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande  
driften av verksamheten. 
 

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och 
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kan heller inte överklagas. 
 

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

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

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

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

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 
 
 
 
 



  
 

 
 

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, 
men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin 
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. 
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör  
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska 
följande framgå: 
 

- beslutsfattare, 
 

-  beslutsdatum, 
-  hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 
-  beslutets innehåll i korthet.  

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

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



  
 

 
 

7. Förkortningar  

A. Delegater:  
FCH Förvaltningschef 
BLH Bygglovhandläggare 

DSO Dataskyddsombud 

HL Handläggare 

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

PLH Planhandläggare 

GCH Gatuchef 

GDPRS GDPR samordnare 

PGP Projektledare Gata/Park 

MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande  
MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  
MSNS Nämndsekreterare 

B. Lagar och förordningar 
AF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
 

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 byggfelsförsäkring m.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 förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929) 
 

LIVSFS Livsmedelverkets föreskrifter 
 

LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24) 
 

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
 

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

MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 

MFA Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
 

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 Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Organisation     

 Nämndens övergripande organisation av verksamheterna FCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden MSNO MSNOV D  

 Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhälls- 
byggnadsnämnden 

FCH  V  

 Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget FCH  V Får vidaredelegeras 

 Ombud     

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra 
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar 
av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen 

FCH MSNO D KL 6 kap 6 § 

 Brådskande ärenden     

A.3 Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

MSNO MSNOV D KL 6 kap 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 Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Överklagan och omprövning     

A.6 Besluta av avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.7 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.8 Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24 
gällande överklagan 

Aktuell delegat FCH D  

 Sekretess     

A.9 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning 
av allmän handling med förbehåll 

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

 Yttranden     

A.10 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet 
ej delegerats till annan 

FCH  D Gäller ej ärenden av 
principiell betydelse 

 Representation och uppvaktningar     Kommunens 
Personalhandbok 

 500 - 4 000kr FCH MSNO V  

 4 001 - 8 000kr MSNO MSNOV V  

   



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Ekonomi     

 Fördelning av tilldelade investeringsmedel FCH  V  

A.11 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa FCH  D  

 Taxor och avgifter     

A.12 Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av 
kommunfullmäktiges fastställd taxa 

GCH  
FCH 

D  

A.13 Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa 

GCH  
FCH 

D  

A.14 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt gällande taxor FCH  D  

 Kurser och resor     

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda MNSO MSNOV V  

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda FCH  V  

 Övrigt     

A.15 Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som  
halkbekämpning 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 anstånd med avgörande av ärende. 
 
Delegationen innefattar rätt 
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 
 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket. 
 att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa  

bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL). 
 att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i 

sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL). 
 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 Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B Bygglovsärenden     

B.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ 
PBL i följande ärenden: 

BLH FCH D  

 a. Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, 
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. 

b. Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk 
eller industri. 

c. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 
d. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation 

eller därmed jämförliga byggnader. 

   PBL 9 kap 2 § fösta 
stycket 1 och 2 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare 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 ytterligare bostad eller någon ytterligare 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 yttre utseende 

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

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

   PBL 8 kap första 
stycket 2b 

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

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 

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

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

1-2 §§ 

 k. Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.    PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 
7 § samt PBF 6 kap 

3-4 §§ 

B.2 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt 
annan författning. 

BLH FCH D PBL 9 kap 10 § 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.3 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL. BLH FCH D PBL 9 kap 11-13 §§ 

B.4 Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov BLH FCH D PBL 9kap 14 § 

B.5 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. BLH FCH D PBL 9 kap 19 § 

B.6 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

FCH BLH D PBL 9 kap 27 § 

B.7 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap.33 § 
PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på 
omgivningen. 

BLH FCH D PBL 9 kap 33 § 

B.8 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 
är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid vid 
äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick 

BLH FCH D PBL 10 kap 
PBF 6 kap 10 § 

B.9 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats BLH FCH D PBL 10 kap 4 § 

B.10 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

BLH FCH D PBL 10 kap 13 § 

B.11 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 1 

B.12 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 § 
PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 2 

 
 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.13 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 
 
 Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem som är 

sakkunnig eller kontrollansvarig. 
 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
 Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs. 
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

BLH FCH D PBL 10 kap  
23-24 §§ 

 Beslut att för eldstäder med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 
 
 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs. 

HL BLH/FCH D PBL 10 kap 3 § 

B.14 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden. 

BLH FCH D PBL 10 kap 27 § 
och 11 kap 8 § 

B.15 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. BLH FCH D PBL 10 kap 18 § 

B.16 Beslut om kompletterande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen. 

BLH FCH D PBL 10 kap 29 § 

B.17 Besluta om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 
i 10 kap. 34-37 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 10 kap  
34-37 §§ 

B.18 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL. BLH FCH D PBL 11 kap 7 § 

B.19 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde 
enligt 11 kap. 9 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 9 § 

 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.20 Beslut om lovföreläggande om bygglovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet. 

BLH FCH D PBL 11 kap 17 § 

B.21 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt 
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget. 

BLH FCH D PBL 11 kap 18 § 

B.22 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas 
med vite 

BLH FCH D PBL 11 kap  
30-32 §§ 

B.23 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 1 

B.24 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 2 

B.25 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 
11 kap 34 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 34 § 

B.26 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap11 
och 11 kap 35 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 35 § 

B.27 Beslut om att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt10 kap 19, 21 eller 
22 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 39 § 

B.28 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens 
plan- och bygglovtaxa. 

BLH FCH D PBL 12 kap  
8-11 §§ och 

kommunens plan- 
och bygglovtaxa 

 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.29 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. BLH FCH D PBF 8 kap 8 § och  
5 kap 9 § 

B.30 Beslut om 
 längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF. 
 anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF. 
 användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med 

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

BLH FCH D BFS 1994:25  
H 1 med ändringar 

i BFS 
2006:26 H 10 

B.31 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör 
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. 

BLH FCH D PBF 5 kap  
1-7 §§ samt 
PBL 11 kap  

19-20 §§ 

B.32 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl). 

BLH FCH D BFS 1991:36, 4 

B.33 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

BLH FCH D BFS 1993:57 
BBR 1:22 

B.34 Beslut om att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt. 

BLH FCH D BFS 2008:8 
BFS 2010:28 EKS 

7,2 § 

B.35 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 
område som är av betydelse för friluftslivet. 

BLH FCH D LGS § 5 

B.36 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen). 
 
Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen. 

BLH FCH D LGS 6,7 §§ 



  
 

 
 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.37 Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål uppsatt mer än fyra veckor (förutsätter 
delegation från länsstyrelsen). 
 
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

BLH FCH D LGS 9 § 

B.38 Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs. BLH FCH D LBFF 1 b § 

B.39 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. BLH FCH D LBFF 14 § 
 

 
11. Planärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C Planärenden     

C.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan 

PLH FCH D PBL 5 kap  
2 och 5 §§ 

C.2 Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom 
fyra månader. 

PLH FCH D PBL 5 kap 4 § 

C.3 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap  
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

PLH FCH D PBL 6 kap 6 § 

C.4 Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och 
därvid begära att ärende hänskjuts till nämnden för prövning. 

PLH FCH D FBL 4 kap  
25 och 25 a §§ 
AL 21 och 23 § 
LL 21 § 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C.5 Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten 
skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 

FCH  D FBL 5 kap 3 § tredje 
stycket 

C.6 Rätt att påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om 
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. 

FCH  D FBL 14 kap 1 a §, 
punkt 4 och 5 

C.7 Godkänna lantmäteriförrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. FCH  D FBL 15 kap 11 § 

C.8 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen. FCH  D AL 18 § 

C.9 Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen. FCH  D AL 30 § 
LL 28 § 

C.10 Rätt att på nämndens vägnar avge yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten 
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt 
att som nämndens ombud delta i förrättningssammanträde. 

FCH PLH D FBL, AL och LL 

C.11 Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen. Samman-
kallande 

 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/undantag med villkor, 
 att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som 

anges i särskilda bestämmelser, 
 att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
 att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 
 
 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att 

bristen avhjälps på sökandens 
 bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB) 
 att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak 
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning) 
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§ 

förvaltningslagen. 
 
13. Ärenden enligt miljöbalken  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D Miljöbalkens område     

D.1 Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB     

D.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

MHI FCH D 2 kap 2-9 §,  
26 kap MB 

   



  
 

 
 

 
 

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB     

D.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning. 

MHI FCH D 6 kap 4 § MB 

D.2.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om 
betydande miljöpåverkan. 

MHI FCH D 6 kap 5 § MB 

D.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller ärende. 

MHI FCH D 6 kap 8 § MB 
12 § FMKB 

D.3 Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB     

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 föreskrift som kommunen meddelat för 
naturreservat eller biotopskyddsområde. 

MHI FCH D 7:7 MB 
7:11 MB 

D.3.3 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 7 kap MB 
2 kap 9 § MTF 

D.3.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende. MHI FCH D 23 § FOO 

D.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB     

D.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller mark- och 
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet. 

MHI FCH D 19 kap 4 § MB  
9 § FMH resp 22 
kap 4 och 10 §§ MB 

D.4.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring 
av tillståndspliktig verksamhet. 

MHI FCH D 21 § 3, 22 § och 26 § 
FMH 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett. 

MHI FCH D 13 § första stycket 1 
FMH 

D.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 2 
FMH 

D.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanläggning än till vilken 
vattentoalett är ansluten. 

MHI FCH D 13 § fjärde stycket 
FMH,  
+ 2 § LFHM 

D.4.6 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det 
överklagas. 

MHI FCH D 19 kap 5 § punkt och 
22 kap 28 § MB 

D.4.7 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd. 

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 att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

MHI FCH D 17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

D.4.10 Besluta i ärenden om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt 
eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där 
tillstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

MHI FCH D LFHM 

D.4.11 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 att driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH. 

MHI FCH D 38 § FMH 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.13 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

MHI FCH D 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 att förhindra spridning av 
smittsam sjukdom. 

FCH  D 9 kap 15 § MB 

D.4.15 Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. MHI FCH D 40 § första stycket 3 
FMH + LFHM 

D.4.16 Beslut i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan. 

MHI FCH D 9 kap 12 § MB 
40 § första stycket 2 
FMH LFHM 

D.4.17 Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

D.4.18 Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

D.4.19 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala före-
skrifter att att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att 
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 tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada. FCH MHI D  

D.5.2 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. FCH MHI D 3 kap 31 § 2-3 MTF, 
10 kap 14 § MB 18-
21 §§ FAM 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.5.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att utreda 
förorening/förorenade områden. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.4 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att 
utföra och bekosta efterbehandling. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.5 Besluta i tillsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade 
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB. 

MHI FCH D  

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 Vattenverksamhet 11 kap MB     

D.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller  
till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för mark-
avvattning. 

MHI FCH D 11 kap 9 a-b och 13 
§§ MB 
 21 § FVV 

D.7 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB     

D.7.1 Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB MHI FCH D 12 kap 6 § MB 

D.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB     

D.8.1 Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

MHI FCH D 14 kap 9 § tredje 
stycket MB 

  



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 
inom ett vattenskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar 
till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har tillträde 
till, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggnings-
arbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga 
ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. 

MHI FCH D NFS 2015:2 

D.8.3 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på 
vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter som 
omfattas av föreskrifter som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar 
och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med 
undantag för åkermark. 

MHI FCH D 2 kap 41§  
förordning om 
bekämpningsmedel 
2014:425 

D.8.4 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt. 

MHI FCH D NFS 2015:3 

D.8.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor. 

MHI FCH D NFS 2017:5 

D.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

MHI FCH D Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser och 
Förordningen 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytande 
ämnen 

D.8.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar. 

MHI FCH D 18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 

D.8.8 Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera. MHI FCH D  

  



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.8.9 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

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

D.8.10 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende 
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med till-
hörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D  

D.9 Avfall och producentansvar 15 kap MB     

D.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall. 

MHI FCH D 15 kap 18 § tredje 
och 
fjärde stycket MB 

D.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och 
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

MHI FCH D  

D.9.3 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 tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om 
avfallshanteringen. 

MHI FCH D Lokala renhållnings- 
föreskrifter 

D.9.5 Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och 
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. 

MHI FCH D  



  
 

 
 

D.10 Tillsyn, tillräden med mera 26 och 28 kap MB     

D.9.6 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller 
farligt avfall. 

MHI FCH D 26 § AF 

D.10.1 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 9 § MB 

D.10.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 13 § MB 

D.10.3 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 15 § MB 

D.10.4 Beslut att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 19 §  
tredje MB 

D.10.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 21 § MB 

D.10.6 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller 
som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att uföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § MB 

D.10.7 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet  
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan under-
sökning. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § första 
stycket MB 

   



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.10 Tillsyn, tillräden med mera 26 och 28 kap MB forts.     

D.10.8 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § tredje 
stycket MB 

D.10.9 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 26 § MB 

D.11 Miljösanktionsavgifter 30 kap MB     

D.11.1 Besluta om miljösanktionsavgift. FCH  D 30 kap MB 

D.12 Övrigt - Avgifter     

D.12.1 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. 

FCH  D  

D.12.2 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens 
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

MHI FCH D  

D.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. MHI FCH D  

 
  



  
 

 
 

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

E Livsmedelsområdet med mera     

E.1 Livsmedelslagen (2006:804)     

E.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter 
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG 
-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna. 

MHI FCH D 22 § LL 

E.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende 

FCH  D 23 § LL  
Viteslagen (1985:206) 

E.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 
20 000 kr per överträdelse eller om 20 000 kr per månad om föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

FCH  D 23 § LL 
4§ Viteslagen 

(1985:206) 

 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 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

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  

 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.14 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod  

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 h  

 

E.1.15 Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet 
och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller använder, 
läggs ner under en lämplig tidsperiod, 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 i  

 

E.1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde  FCH  D 30 c LL och 39 a – 39 
g LF  

E.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)     

E.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsätt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

MHI FCH D 8 § LF 

E.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 

    

E.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift  
 

MHI FCH D 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  
 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

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  
 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

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  
 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

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  

E.8 Vissa övriga ärenden     

E.8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder. 

MHI FCH D  

E.8.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård 
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning. 

MHI FCH D  

E.8.3 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter. 

FCH  D  

E.8.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse. 

MHI FCH D  

E.8.5 Avge yttrande till Vård- och omsorgsnämnden enligt Alkohollagen. MHI FCH D 8 kap 15,17 §§ 
alkohollag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

15. Ärende enligt tobakslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

F Tobakslag     

F.1 Besluta om föreläggande och förbud enligt tobakslagen. MHI FCH D 7 kap 9§ tobakslagen 

 
 
16. Ärende enligt smittskyddslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

G Smittskyddslagen     

G.1 Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

FCH efter 
samråd med 

MSNO 

 D 1 kap 10 § SL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

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

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

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

    

H.1 Besluta i tillsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskrifter för 
Oxelösunds kommun. 

MHI FCH D  

H.2 Besluta i tillsynsärende som avser LFHM. MHI FCH D  

 
 
18. Ärenden enligt strålskyddslagen 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I Strålskyddslagen     

I.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn 
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för. 

MHI FCH D 31 § SSL 
16 § SSF 

I.2 Besluta att begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av under-
sökningar och andra åtgärder. 

MHI FCH D 31 § SSL 

I.3 Besluta att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lag, 
föreskrift och villkor skall efterlevas samt besluta om att vidtagna åtgärder 
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad. 

MHI FCH D 32 § SSL 

I.4 Besluta att omhänderta eller försegla solarielampor. MHI FCH D 33 § SSL 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I.5 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde
 
a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts 

till allmänhet 
b. i övrigt 

MHI FCH D 32 § SSL 
16 § SSF 

8 och 13 § SSMFS 
2012:5 

 
19. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

J Lag om gaturenhållning och skyltning     

J.1 Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten avvisas från 
visst område av betydelse för friluftslivet. 

MHI FCH D 5 § LGS 

J.2 Beslut om föreläggande eller i förbud i tillsynsärende angående skyltning 
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning  
och skyltning. 

MHI FCH D 12 § LGS 

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

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

K Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa     

K.1 Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transport- 
medel, bagage och annat gods samt djur. 

FCH  D 4 § LSI 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

K.2 Låta undersöka fartyg i hamn. MHI FCH D 23 § LSI 

K.3 Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och 
andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk  
för människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur. 

FCH  D 22, 23 §§ LSI 

K.4 Utfärdande av intyg. MHI FCH D 24 § LSI 

K.5 Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors 
hälsa. 

MHI FCH D 17 § LSI 

 
21. Ärenden enligt trafikförordningen med flera 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera     

L.1 Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark 
och allmän plats. 

PGP GCH/FCH D 10 kap 1 § TrF 

L.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter. PGP GCH/FCH D 10 kap 3 § TrF 

L.3 Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter. PGP GCH/FCH D 13 kap 3 § TrF 

L.4 Beslut om särskilt parkeringstillstånd. PGP GCH/FCH D 13 kap 8 § TrF 

L.5 Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd 
samt körning på gågata och liknande. 

PGP GCH/FCH D 13 kap 3 § TrF 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L.6 Besluta om flyttning 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 Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark. PGP GCH/FCH D 3 kap 2 § OL 

L.9 Godkännande av trafikanordningsplan som innefattar ansvar för 
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt att relevanta lagar och 
förordningar följs. 

PGP GCH/FCH D Regler för TA-plan 

L.10 Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark PGP GCH/FCH D  

 
 



  
 

 
 

22. Ärenden enligt GDPR 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

M.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH GDPRS D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH  D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.3 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 
15 

M.4 Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
17 

M.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
18 

M.6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS FCH V GDPR artikel 
20 

M.7 Beslut om rätten till att göra invändningar GDPRS FCH D GDPR artikel 
21 

M.8 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal FCH  V GDPR artikel 
28 punkt 3 

M.9 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten GDPRS DSO V GDPR artikel 
33 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2020

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

Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2020, uppföljning 1.

Godkänna föreslagna åtgärder och att MSN förvaltningen återapporterar vad som gjorts i
nästa uppföljning.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2020. Interna kontrollplanen innehåller 6 kontroller och ska följas upp
en och två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden
2019-09-01-2020-04-30. Den här gången följs punkterna 1, 2, 5, 6 upp. Resterande följs
upp kvartal 4 2020.

Uppföljningen visar att 3 av 4 kontroller är godkända:

1. Handläggningstid för bygglov lagstadgad tid för handläggning.

2. Kunders missnöje med handläggningstider miljö, plan, trafik, och byggärenden

5. Nämndbeslut förelägganden

Uppföljningen visar att 1 av 4 kontroller har brister och är inte godkända:

6. Inköp/upphandling – ej genomförd.

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Handläggningstid för bygglov lagstadgad tid för handläggning.
Vi har ändrat hur vi mäter handläggningstiden. Nu mäter vi enligt plan och bygglagens
definition från det att ärendet är komplett och inte som förut från ansökan.
Handläggningstiderna för bygglov har under september 2019 – april 2020 varit i snitt 6
veckor. I okt: 6, nov: 3, dec: 7, jan: 5, feb: 6, mar: 8, apr: 5. (september mättes inte med
samma mått). Från ansökan till beslut var siffran för perioden 11 veckor.

Kunders missnöje med handläggningstider miljö, plan, trafik, och byggärenden. Mäts via
Nöjd kund index och redovisas i separat till nämnden.

Nämndbeslut förelägganden
Efter genomgång av de förelägganden som nämnden har beslutat om under perioden kan
vi fastställa att Mät/kart, Gata/park och Planenheten har inte haft några ärenden med
förelägganden. Miljöenheten har haft ärenden med förelägganden men inget som är
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Datum

2020-05-06 MSN.2020.17

pågående eller oavslutat. Bygglov har ett ärende som inte är avslutat gällande
föreläggande om sanktionsavgift med sista betaldag 2020-05-16.

Inköp/upphandling
Ekonomi avdelningen har inte rapporterat in uppföljningen och får följas upp under den
andra uppföljningen kvartal 4.

4. Uppföljning av brister i internkontrollen 2019.
Handläggningstid för bygglov.
Rutinen för uppföljning fungerar bra och när vi lade om mätningen att också mäta den
lagstadgade tiden och inte bara tiden från ansökan får vi mer rättvisande resultat.
Avvisningarna har ökat vilket gör att vi i mindre utsträckning hamnar i långdragna
lovprocesser. En rekrytering beräknas ha positiv effekt på handläggningstiderna. Sedan 13
dec har vi haft alla tjänster tillsatta.

Kunders missnöje med handläggningstider miljö, plan, trafik, och byggärenden
NKI resultaten för 2019 har kommit in under april. Redovisas separat.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2020.

Camilla Norrgård Sundberg Sofie Eklöf
Miljö- och samhällsbyggnadschef Bygglovhandläggare

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Revisorerna (för kännedom)



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Intern kontrollplan 2020 
 
 

 Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens  Ansvarig 

1 Handläggningstid för 
bygglov  

Regelbunden kontroll 
av verkliga 
handläggningstider 
inom bygglov.  

Överskriden lagstadgad 
handläggningstid. Medför 
ekonomisk förlust. 

4 Månatlig statistik tas ur 
ärendehanteringssystem (Castor)  

2 ggr/år FC 

2 Kunders missnöje med 
handläggningstider miljö, 
plan, trafik, och 
byggärenden 

Årlig uppföljning genom 
undersökning. 

Missnöje 3 NKI undersökning 1ggr/år FC 

3 Kompetensförsörjning Att riskanalyser 
genomförs och 
handlingsplaner 
upprättas.  

Bristande kompetens, 
ökande sjukfrånvaro, 
svårigheter att rekrytera, 
hög personalomsättning 

3 Att årlig analys görs avseende 
personalläget samt att uppföljning 
görs av genomförda rekryteringar.  

1ggr/år FC 

4 Tillsyn inom PBL Uppföljning av 
tillsynsplan 

Att rättssäkerheten hotas 
och risken för olyckor 
ökar. 

4 Uppföljning av genomförd tillsyn 1 ggr/år Enheten 

5 Nämndbeslut 
förelägganden 

Att beslutade 
förelägganden och   
sanktionsavgifter/viten 
verkställs 

Att förelägganden inte 
har den effekt som är 
tänkt i lagen 

4 Uppföljning av nämndbeslut. 1 ggr/år Enheterna 

6 Inköp/upphandling Kontroll att inköp gjorts 
av behörig personal 
och i enlighet med 
rutiner 

Att köp görs utanför 
ramavtal och i strid med 
gällande lagar och rutiner 

3 Genomgång av inköp som gjorts 
över 20 000 kr under året och 
kontrollera att de gjorts enligt 
rutiner och av rätt person. 
Undantaget Kustbostäder, Oxelö 
Energi, NCC Roads. 

1 ggr/år Enheter/ 
Ekonomi 

 
 



 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-25

Utdragsbestyrkande

(11) Dnr MSN.2020.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunstyrelsen
2020-03-16
Ks § 39 - Äskande om medel för ökade driftskostnader Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens Gata/Park-uppdrag

Revisorerna
2020-04-01
Granskning av kommunens attesthantering
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 39 Dnr KS.2020.26

Äskande om medel för ökade driftskostnader Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens Gata/Park-uppdrag

Kommunstyrelsens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en ökad budget för 2020 med 800 tkr med
anledning av ökade driftskostnader för Gata/Park-uppdraget.

Finansiering av 800 tkr sker via Ks oförutsett.

För perioden 2021-23 hänskjuts frågan till Mål- och budgetberedningen 2021-23.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att i sin konsekvensbeskrivning för MBB
2021-23 göra en bedömning kring snöröjningskostnaderna för perioden.

Sammanfattning

Eftersom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fått ökade kostnader p.g.a. Gata/Park-
uppdraget under 2019 och kostnaderna uppdagades för sent i Mål- och budgetprocessen
inför 2020 så har förvaltningen en budget för uppdraget som är ca 2 miljoner lägre än
utfallet för 2019.

En stor del av de ökade kostnaderna 2019 är för att man sedan vintersäsongen 2018/2019
har ett nytt avtal för snöröjning och bl.a. den utökade beredskapen gör att kommunen har
dyrare kostnader för detta.

Inför 2020 har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kustbostäder haft diskussioner
kring uppdraget och besparingar som behöver göras för nämnden ska hålla budget.
Avstämningar kommer att göras efter varje månad för att se att man klarar budgeten för
uppdraget.

Nu har vintern 2019/2020 hittills varit snöfri och det innebär lägre kostnader för snöröjning,
medan kostnaderna för beredskapen och viss halkbekämpning kvarstår. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att en utökning av nämndens budgetram om
800 tkr skulle leda till att uppdraget klaras inom reviderad tilldelad budgetram med färre
besparingar gällande gräsklippning, fontäner, sopkorgar och planteringar.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att bifalla Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämndens förslag om en utökad budget om 800 tkr för 2020 för ökade
snöröjningskostnader. Dessutom måste frågan hänskjutas till Mål och budgetberedningen
2021-23.

Vidare behöver Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i sin konsekvensbeskrivning
för MBB 2021-23 beskriva processen kring snöröjning och hur denna kan göras så
säker och effektiv som möjligt och dessutom göra en bedömning kring
kostnadsnivån för 2021-23.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Äskande om medel för ökade driftskostnader Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens Gata/Park-uppdrag
Protokoll20200224 Msn §19

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en ökad budget för 2020 med 800 tkr med
anledning av ökade driftskostnader för Gata/Park-uppdraget.

Finansiering av 800 tkr sker via Ks oförutsett.

För perioden 2021-23 hänskjuts frågan till Mål- och budgetberedningen 2021-23.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att i sin konsekvensbeskrivning för MBB
2021-23 göra en bedömning kring snöröjningskostnaderna för perioden.

Förslag

Patrik Renfors (V), Jan-Eric Eriksson (SD), Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till
framskrivet förslag.

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande från Göran Bernhardsson (KD)

Kommunstyrelsens beslut att öka driftanslaget till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
med
800 tkr för ökade driftkostnader för Gata/Park-uppdraget är tveksamt av följande skäl.

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MSN) har en budget för 2020 som ligger ca 2
miljoner lägre än utfallet för 2019. Orsaken uppges vara att kostnader för snöröjningen
uppdagades för sent i Mål- och budgetprocessen inför 2020 för att göra avtryck i
konsekvensbeskrivningen inför budgetramarna 2020. Den del som avser höjda kostnader
för jour och beredskap i ett nytt avtal sedan vintersäsongen 2018/2019 måste självklart ha
varit kända inför 2020 års budgetprocess. Återstoden, som inte var känd, är således själva
snöröjningen. I slutet av sommaren 2019 !! fick MSN en slutfaktura för snöröjningen vintern
2018/2019, alltså för sent för budgetprocessen 2020.

Skillnaden i budget 2020 mellan MSN och Kustbostäder skulle alltså vara en själva
snöröjningen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

·
Jag finner det anmärkningsvärt att budgetbeloppen kan skilja sig med ca 2 miljoner
mellan beställare och utförare.

· Jag finner det anmärkningsvärt att kommunens två ledord, tydlighet och dialog, varit så
eftersatta i hanteringen mellan Kustbostäder som utförare och MSN som beställare. Det
är också anmärkningsvärt att fakturan kommer till MSN så långt efter att kostnaderna
borde ha varit kända av Kustbostäder

· Jag anser det tveksamt att en tillfällig snöröjningsfaktura från säsongen 2018/2019 ska
rendera ett ökat anslag 2020. Dessutom har säsongen 2019/2020 varit ytterst snöfattig,
så att tvärtom en minskad snöröjningskostnad från denna säsong torde kunna förväntas.

·
Jag anser därför att det är fel tidpunkt att bevilja tilläggsanslag med 800 tkr för eventuellt
ökade
snöröjningskostnader 2020.

· Kommunen står inför tuffa utmaningar och signaler om bristande resurser och
budgetramar kommer från flera håll. Jag anser att behoven i kommunen är så stora inom
andra verksamheter, ex.vis skolan, att en mer återhållsam inställning till ökade anslag till
gata/park-verksamheten vore önskvärd.

Oxelösund 2020-03-16

Göran Bernhardsson (KD)

______

Beslut till:
Controller (FÅ)
MSF (FK)
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
attesthantering av leverantörsfakturor inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och 
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål fullmäktige har 
beslutat, samt säkerställa att den interna kontrollen hanteras på ett tillfredställande sätt.  
 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen knutet till hantering av 
leverantörsfakturor i allt väsentligt är tillräcklig. Vi har dock noterat ett antal 
utvecklingsområden. Nedan redovisas våra huvudsakliga iakttagelser: 

 
✓ Det finns i allt väsentligt ändamålsenliga riktlinjer samt tydliga rutiner för 

attesthantering av leverantörsfakturor. Efterlevnad av riktlinjer och rutiner säkerställs 
till stor del genom automatiska kontroller inbyggt i ekonomisystemet. Vår granskning 
har visat att hanteringen av leverantörsfakturor sker i enlighet med attestreglementet. 

 
✓ Vid vår granskning kan vi konstatera att det finns en aktuell attestantförteckning som 

redogör för vem som har rätt att godkänna samt attestera fakturor i enlighet med 
reglementet. Här har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder under året.  
 

✓ Vi har noterat att attestbehörigheter i ekonomisystemet kan avvika från fastställda 
attestantförteckningar. Den avvikelsen som vi har noterat i vårt stickprov rör att det 
har saknat en aktuell attestantförteckning för en anställd medan attestbehörigheten i 
ekonomisystemet har varit korrekt. Det finns idag inga kontroller eller uppföljningar av 
ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet.  

 
✓ Vidare har vi noterat att det inte förekommer något attestkrav för ändringar av fast 

data i systemet. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver 
godkännande. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i ekonomisystemet som 
säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna 
delegationsordningar.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att det finns aktuella riktlinjer och rutiner för kontroll samt uppföljning av 
ändringar/ tillägg i ekonomisystemet avseende leverantörsuppgifter och rättigheter. 
Detta i syfte att hindra och förebygga felaktig hantering samt oegentligheter vid 
betalning av leverantörsfakturor. 

 Tillse att ändringar av fast data i ekonomisystemet följer rätt behörighet och 
förfarande. 

 Säkerställa att rutiner finns för uppföljning att transaktioner följer beslutade 
delegationsordningar. 

 Se över behörigheter för medarbetare i ekonomisystemet. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Att attestera en faktura är detsamma som att godkänna den. Brister i attesthantering kan 
leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för kommunen. Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder behöver därför arbeta förebyggande och upprätta ändamålsenliga rutiner 
och regelverk för att reducera risken för avsiktliga och oavsiktliga fel vid betalning av 
leverantörsfakturor. Det behöver även finnas systematiska och strukturerade kontroller för 
uppföljning och upptäckande av oegentligheter.   
 
Utifrån genomförd riskanalys för 2019 har revisionen beslutat att genomföra en granskning 
av kommunens rutiner för attesthantering rörande leverantörsfakturor.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen säkerställt en ändamålsenlig 
attesthantering avseende leverantörsfakturor.  
 
I granskningen besvaras följande delfrågor:  
 

 Har aktuella och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för attest av leverantörsfakturor 
upprättats och formellt beslutats? 

 Finns aktuell attestantförteckning som tydligt redogör för vem som har rätt att 
godkänna och attestera fakturor i enlighet med reglementet? 

 Säkerställs att attestbehörigheter stämmer överens i attestantförteckning och 
ekonomisystem (samt belopp utifrån delegationsordning), t.ex. vid 
personalomsättning? Vilken uppföljning finns för att säkerställa att regler och riktlinjer 
avseende attest efterlevs?  

 Finns tydliga rutiner avseende vem som har behörighet att lägga till nya leverantörer i 
leverantörsregistret? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier samt intervjuer (se bilaga 1). Ett stickprov 
bestående av 25 leverantörsfakturor inom berörda nämnders verksamhetsområden har 
granskats avseende attesthantering. Intervjuer har genomförts med berörd personal inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende aktuella rutiner samt behörigheter att lägga till nya 
leverantörer i ekonomisystemet. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska 
rapporten. 
 
Urvalet av fakturor baseras på en bedömning av ovanliga konton av större karaktär utifrån 
resultaträkningen. Fokus har legat på externa kostnader. Utifrån storleken på de granskade 
nämndernas verksamheter har 10 stickprov tagits inom kommunstyrelsen respektive vård- 
och omsorgsnämnden samt 5 stickprov inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kostnaderna har varit högre inom kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. Vid 
granskningen noterade vi att ett flertal kostnader kom från samma leverantör. I dessa fall har 
fakturan med störst belopp från leverantören kontrollerats under den period som granskats.  
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2.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

2.5. Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats till att avse attesthantering rörande leverantörsfakturor.  
 

3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

3.2. Attestreglemente 

Attestreglementet för Oxelösunds kommun fastställdes av fullmäktige 2011-05-10. 
Reglementet omfattar kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar, 
löneadministration för kommunens anställda, interna transaktioner, medelsförvaltning samt 
medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.  

Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt, samt att redogöra för de skilda 
attestmoment/ -kontroller av ekonomiska transaktioner som uppkommer i samband med att 
faktura erhålls mot beställning. Samtliga ekonomiska transaktioner kräver minst två attester. 
De två obligatoriska attesterna kan inte utföras av samma person. Detta för att ingen person 
ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Följaktligen kan beslutattest ej utföras 
av den som mottagit faktura för att vid första skedet mottagnings-/granskningsattestera den. 
Sedan krävs beslutattest på samtliga fakturor för att dessa ska kunna gå vidare till betalning.  

 
 

 

 
Mottagningsattest: Kontroll av leverans/prestation mot beställning 
 
Granskningsattest: Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler samt kontroll av pris och betalningsvillkor 
 
Beslutsattest:  Kontroll mot beslut, kontering och anslag 
 
Behörighetsattest: Kontroll av beslutsattestants behörighet vid utbetalning 
 

 

Faktura Gransknings-/ mottagningsattest Beslutattest 
Utbetalning 
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4. Granskningsresultat 

 

4.1. Riktlinjer och rutiner för attest 

4.1.1. Iakttagelser 

Utöver attestreglementet har vi i granskningen inte mottagit några dokumenterade riktlinjer 
eller rutiner för attest. Efterlevnad av attestreglementet säkerställs främst genom automatiska 
kontroller inbyggt i kommunens ekonomisystem Raindance.  
 
Referenskoden på en leverantörsfaktura är utgångspunkt för den automatiska hanteringen 
av fakturan, dvs. koden avgör vem mottagaren är. Vid felaktig referenskod hanterar 
ekonomiavdelningen fakturan manuellt genom att vidare cirkulera fakturan (som då har 
fastnat i kommunens fakturacentral) till rätt användares inkorg. Utifrån genomförd 
fakturagranskning kan vi konstatera att fakturor emellanåt fastnar i fakturacentralen till följd 
av saknad eller felaktig referenskod, varpå manuell hantering av ekonomiavdelningen har 
varit aktuell. 
 
Det finns dock ingen behörighetsstyrning kopplat till referenskoden utan oftast är det en 
administratör på mottagande förvaltning som vet hur leverantörsfakturan ska konteras 
varmed denne gransknings-/ mottagningsattesterar fakturan. Leverantörsfakturan kan inte 
attesteras av en och samma person, utan ekonomisystemet kräver ytterligare en attest från 
en behörig anställd s.k. beslutattestant. Granskningen visar att hanteringen av fakturorna i 
vårt stickprov har skett på ett korrekt sätt utifrån fakturaunderlagen samt dess innehåll. I 
vissa fall noterade vi att medarbetare/ administratörer inom samma arbetsgrupp som utför 
samma arbetsuppgifter täcker upp för varandra. Därutöver kan en tillfällig ersättare utses vid 
behov vilket är förenligt med fastställt attestreglemente. Varje nämnd ska vid behov utfärda 
ytterligare tillämpningsanvisningar, med andra ord, hitta ett arbetssätt som fungerar för deras 
verksamhetsområde. Inom granskade nämnder har inga dokumenterade anvisningar tagits 
fram, men rutiner i form av upparbetade arbetssätt finns.  
 
Mottagare av leverantörsfakturor granskar dess riktighet samt konterar dem i 
ekonomisystemet Raindance. Leverantörsfakturor övergår till att vara gransknings-/ 
mottagningsattesterade och får ett ansvarsområde som avgör vem som har beslutattest. I 
detta fall har vår granskning visat att hantering av leverantörsfakturor har skett på ett korrekt 
sätt enligt attestreglementet. Detta grundar sig på att ingen anställd ensam har svarat för 
mottagning, granskning och beslutsattest.  
 
Den avvikelse som vi har påträffat i vår granskning berör kommunens interna kontroller 
avseende uppföljningar mellan attestbehörigheter och ekonomisystemet, att dessa inte 
avspeglar varandra. Se vidare kommentarer rörande denna iakttagelse under avsnitt 4.3.  
 

4.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga riktlinjer samt rutiner för 
attesthantering av leverantörsfakturor i kommunen. I stickprovet om 25 leverantörsfakturor 
hade fakturorna i samtliga fall mottagits, konterats och attesterats av rätt personer i enlighet 
med attestreglementet. 
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4.2. Attestantförteckning 

4.2.1. Iakttagelser 

Det finns aktuella attestantförteckningar som redogör för vem som har rätt att godkänna och 
attestera leverantörsfakturor i enlighet med reglementet. Dock noterar vi att dessa inte är helt 
tydliga. Vi noterade i granskningen svårigheter att urskilja vem som hade rätt att attestera 
vissa leverantörsfakturor. Detta på grund av att kommunen tidigare har haft 
attestantförteckningar med ordinarie samt ersättande beslutattestant på en och samma 
förteckning dvs. en person kan återfinnas på ett flertal attestantförteckningar som ersättande 
beslutattestant.  
 
Intervjuade inom Nyköpings kommun (som ansvarar för Oxelösunds kommuns 
löneadministration) ger samma bild, då deras personal har haft svårigheter att kontrollera att 
behörig attestant har godkänt lönerna. Svårigheten med att hålla reda på vilka 
attestantförteckningar som är aktuella och vilka personer som är behöriga beslutattestanter 
har föranlett att kommunstyrelsen åtagit sig att ta fram nya attestantförteckningar.  
 
Under 2019 har kommunen tagit fram nya attestantförteckningar som tydligt redogör för de 
skilda ansvarsområdena där respektive anställd är ordinarie samt ersättande beslutattestant. 
Detta innebär att varje person endast har två attestantförteckningar, där den ena anger de 
ansvarsområdena som den anställde i fråga är ordinarie beslutattestant och den andre 
redogör för de ansvarsområden där samma person är ersättande beslutattestant.  

4.2.2. Bedömning 

Oxelösunds kommun har attestantförteckningar för varje anställd som redogör för inom vilka 
ansvarsområden som denne har rätt att godkänna och attestera fakturor i enlighet med 
attestreglementet. 
 

4.3 Attestbehörigheter  

4.3.1 Iakttagelser 

I samband med vår granskning av attesthantering har en jämförelse skett mellan 
attestantförteckningar och ekonomisystemet, för att säkerställa att attestbehörigheten i 
systemet stämmer överens med vad som har beslutats. Urvalet består av 7 stickprov där 
chefer inom berörda nämnder (vård- och omsorgsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen) har ingått. De chefer som ingår i vårt 
urval har godkänt ett stort antal fakturor.  
 
Utgångspunkten är att de ansvarsområden som finns skilda på attestantförteckningarna för 
respektive anställd (både som ordinarie och ersättande beslutattestant) ska återspeglas i 
attesträtterna i ekonomisystemet. Kommunen upprättar vid behov särskilda attestblanketter 
för tillfälliga vikarier så att det enkelt går att urskilja tillfälliga och varaktiga ersättare. Tillfälliga 
ersättare utses främst i samband med semester eller annan tidsbestämd frånvaro.  
 
I vårt stickprov har vi kunnat konstatera att 6 av 7 attestbehörigheter i ekonomisystemet 
stämmer överens med utvalda attestantförteckningar. Vi har noterat avvikelser beträffande 
en anställd där kommunen saknar attestantförteckning som tillstyrker attestbehörighet för 
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enskilda ansvarsområden som finns upplagda i Raindance för den anställda. Den anställdes 
befattning i sig innefattar dock attestbehörighet i de enskilda ansvarsområdena, dvs. 
attestbehörigheterna i ekonomisystemet är korrekt.  
 
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns beloppsbegränsningar kopplat till de 
skilda ansvarsområdena i ekonomisystemet. Alla leverantörsfakturor kräver attest av två 
behöriga personer för att de ska gå till betalning, men systemet är inte utformat för att 
kontrollera beslutanderätt enligt delegationsordning för respektive nämnd.  

4.3.2 Bedömning 

Granskningen har visat att attesträtter i Raindance kan avvika från framtagna 
attestantförteckningar. Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning 
av ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i 
ekonomisystemet som säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna 
delegationsordningar. Kommunstyrelsen bör utarbeta interna kontroller för att säkerställa 
följsamhet till delegationsordningar. 

4.4 Behörighet att lägga till nya leverantörer 

4.4.1 Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av användarregistret i ekonomisystemet 
Raindance, där behörighetsnivåer finns angivet för alla användare. För att kunna lägga till 
eller ändra leverantörsuppgifter krävs minst behörighet på nivå 3 eller högre. Vi kan 
konstatera att flertal anställda på ekonomiavdelningen har behörighet i ekonomisystemet att 
lägga till och/ eller ändra leverantörsuppgifter. Denna bild bekräftas av ekonomichef, som 
beskriver att all personal på ekonomiavdelningen har högsta behörighet.1 Vidare delar 
systemleverantörer samt en IT-tekniker i Nyköping samma nivå.   
 
Utöver personalen på ekonomiavdelningen har administratörer på förvaltningarna med 
behörighetsnivå 3 möjlighet att lägga till och ändra leverantörsuppgifter. Detta är inte en del 
av deras arbetsuppgifter utan de ansvarar endast för kontering samt granskning av fakturor 
som ankommer från ekonomiavdelningen. Deras uppgift är då att lägga in fakturor i systemet 
och vid behov, registrera leverantörsuppgifter som saknas i Raindance.   
 
Vi har fått information om att behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid 
tillbaka. Ingen systematisk uppföljning har skett för att säkerställa att behörigheterna är 
korrekta. 
 
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns något attestkrav för ändringar av fast 
data i systemet i dagsläget. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver något 
godkännande. Följaktligen finns det heller ingen rutin att kontrollera gjorda ändringar som har 
skett under året, något som är möjligt via systemet. Det finns loggar som tydligt visar 
förändringar av leverantörsuppgifter i egenskap av namn, bankgiro m.m.  
 
Enligt intervjuade finns det ingen möjlighet att lägga till en godkännande funktion i systemet 
avseende ändringar/ upplägg av fast data. Vidare saknas kännedom om det är möjligt att få 
ut rapporter ur systemet som visar alla förändringar i leverantörsregistret.  

                                                
1 De anställda på ekonomiavdelningen har behörighet 7 vilket är den högsta nivån i Raindance. 
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Ekonomiavdelningen säkerställer att uppgifterna i leverantörsregistret är korrekta genom 
årliga interna kontroller, enligt ekonomichef. Dock råder viss osäkerhet kring hur ofta 
kontroller av leverantörsregistret faktiskt sker. Härutöver har kommunen en extern tjänst 
(Inyett) för kontroll av leverantörsutbetalningar. Inyett är en automatiserad tjänst som varnar 
för exempelvis listade blufföretag, dubbelbetalningar och avvikande belopp. Detta gör det 
möjligt att spärra misstänkta utbetalningar innan de genomförs, enligt ekonomichef.   

4.4.2 Bedömning 

Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning av behörighetsnivåer i 
ekonomisystemet. Behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid tillbaka. 
Härutöver har kommunen kontroller i form av en automatiserad tjänst för att förhindra vissa 
typer av felaktiga betalningar. Dock är vår bedömning att det saknas kontroller för uppföljning 
av gjorda ändringar i leverantörsuppgifter. Risken är att felaktiga betalningar kan ske och att 
oegentligheter inte upptäcks förrän i efterhand.  
 
Vår rekommendation är att kommunstyrelsen bör överväga att utarbeta interna kontroller för 
att minska risken för felaktiga betalningar samt oegentligheter. 
 
 
Oxelösund 23 mars 2020 
 
 
 
Sofia Tran       
EY 
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Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Ekonomichef 
 Redovisningsekonom, kommunstyrelseförvaltningen 
 Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-25

Utdragsbestyrkande

(12) Dnr MSN.2020.3

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 avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

Mars och
April

Sofie Eklöf Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Slutbesked

Mars och
April

Nanny Rudengren Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Beslut om förhandsbesked
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

Mars och
April

Rebecka Lundgren Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Beslut om marklov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked

Mars och
April

Camilla Norrgård
Sundberg

Beslut om förlängning av handläggningstid
Beslut om förbud mot att elda allt annat än
trädgårdsavfall och godkänt bränsle

Mars och
April



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-25

Utdragsbestyrkande

Andreas Edhag Beslut att registrera livsmedelsanläggning samt
avgift för registrering

April

Anneli Alfredsson Dispens från strandskyddsbestämmelser Mars
Emilia Torstensson Beslut att godkänna slutrapport och avsluta ärende

gällande avhjälpande åtgärder med anledning av
föroreningsskada
Beslut att registrera livsmedelsanläggning
Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering för
livsmedelsverksamhet
Beslut om försiktighetsmått
Föreläggande att vidta åtgärder i livsmedels-
verksamheten
Yttrande alkoholtillstånd
Yttrande gällande anmälan för intag och användning
av naturgas/biogas som bränsle
Saneringsintyg fartyg

Mars och
April

Indira Pasic Beslut om att verksamhets inte får påbörjas
Hälsoskyddstillsyn
Klassificering och beslut om årlig tillsynsavgift

Mars

Mattias Ryman Tillstånd för eget omhändertagande av latrin
Tillstånd för eget omhändertagande av matavfall
Tillstånd för BDT-avlopp (bad, disk och tvättvatten)
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Mars och
April

Johan Rubin Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

Mars och
April



 

BALANSLISTA MSN 1 (1)

Datum   
2020-05-25 
 

  

 

     
 

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

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 

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och 
resursåtgång i de större arbetsområdena 

 2020-03-18 § 25  B Augusti 2020 

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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