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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

I D I

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

T 2 Tillsyn olo lig fasad ndring m m

1 Miljö- o

sam

llsbyggnadsför altningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2011:900) föreläggs Centrumbolaget
Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031, i egenskap av fastighetsägare till
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun, att senast inom tre månader från den dag
då detta beslut har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att återställa den mittersta
byggnadskroppens ( Tärnabyggnadens ) sydvästfasad, våningsplan 1-3, till ursprungligt
utseende i enlighet med vad som framgår av fotografi överst på sidan sex i Sörmlands
museums utredning daterat den 9 december 2020, bilaga 1, och ritning fasadritning mot
torget 1956, bilaga 2. Fönster ska genomgående vara av trä, med glasdelande spröjs i
såväl yttre som inre båge. Dimensioner på bågar, karm och glasmått ska motsvara
ursprungliga fönster såsom de beskrivs på s. 2-4 och 9 i Sörmlands museums yttrande
daterat den 9 december 2020. Fönsterbågarna ska vara profilerade på samma sätt som
de ursprungliga såsom de beskrivs på s. 2-4 och 9 i Sörmlands museums yttrande
daterat den 9 december 2020. Fönsterkarmar ska mörkbetsas eller målas bruna.
Smidesräcken på översta våningen ska monteras på rätt höjd, i nivå med den
tvärgående spröjsen. Vita fönsterbleck ersätts med kopparplåt likt tidigare utseende.
Med stöd av 11 kap. 37 plan- och bygglagen förpliktas Centrumbolaget Vinterklasen
AB att utge ett vite om 100 000 kr om föreläggandet enligt punkten 1 inte efterkoms i rätt
tid. Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 50 000 kr för varje period om en månad,
räknat från tre månader från den dag då detta beslut har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 1 inte efterkommits.
2. Med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2011:900) föreläggs Centrumbolaget
Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031, i egenskap av fastighetsägare till
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun, att senast inom tre månader från den dag
då detta beslut har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att på sydöstra
byggnadskroppen fasad mot nordost och Tärnabyggnadens sydöstra fasad ta bort till
balkongerna tillhörande skärmtak och balkongernas fasadhängda konstruktion, ta bort
altan, ta bort fönster som inte följer av ritningarna över fasaderna i bygglov dnr.
BYGG.2019.80 samt återställa Tärnabyggnadens sydöstra fasad med tegel som
överensstämmer med det ursprungliga beträffande dimensioner, kulör och
ytbearbetning, montera fönster i enlighet med bygglovet (fönster får ej dras in i fasaden)
samt återställa putsad yta på fasaden med tegel överensstämmer med det ursprungliga
beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning. Bolaget föreläggs vidare att vidta
rättelse genom att befintliga fönster på fasaden som följer bygglovet dras ut så att de
följer fasadlivet.
Med stöd av 11 kap. 37 plan- och bygglagen förplikta Centrumbolaget Vinterklasen AB
att utge ett vite om 50 000 kr om föreläggandet enligt punkten 2 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kr för varje period om en månad,
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räknat från tre månader från den dag då detta beslut har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 2 inte efterkommits.
3. Med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2011:900) föreläggs Centrumbolaget
Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031, i egenskap av fastighetsägare till
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun, att senast inom tre månader från den dag
då detta beslut har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att på sydöstra
byggnadskroppen fasad mot nordost och sydväst återställa fasaderna genom att
använda plåt med den färgsättning som framgår av Sörmlands museums yttrande
daterat den 9 december 2020, sidan 6.
Med stöd av 11 kap. 37 plan- och bygglagen förplikta Centrumbolaget Vinterklasen AB
att utge ett vite om 50 000 kr om föreläggandet enligt punkten 3 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kr för varje period om en månad,
räknat från tre månader från den dag då detta beslut har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 3 inte efterkommits.
4. Med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2011:900) föreläggs Centrumbolaget
Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031, i egenskap av fastighetsägare till
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun, att senast inom tre månader från den dag
då detta beslut har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att på sydöstra
byggnadskroppen fasad mot sydväst återställa fasaderna genom att ta bort till
balkongerna tillhörande skärmtak och balkongernas fasadhända konstruktion samt ta
bort fönster som inte följer av ritningarna över fasaderna i bygglov dnr. BYGG.2019.80
samt montera fönster i enlighet med bygglovet.
Med stöd av 11 kap. 37 plan- och bygglagen förplikta Centrumbolaget Vinterklasen AB
att utge ett vite om 50 000 kr om föreläggandet enligt punkten 4 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kr för varje period om en månad,
räknat från tre månader från den dag då detta beslut har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 4 inte efterkommits.
5. Med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2011:900) föreläggs Centrumbolaget
Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031, i egenskap av fastighetsägare till
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun, att senast inom tre månader från den dag
då detta beslut har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att på Tärnanbyggnadens
fasad mot nordväst återställa fasaden genom att ta bort till balkongerna tillhörande
skärmtak och balkongernas fasadhända konstruktion samt ta bort fönster som inte följer
av ritningarna över fasaden i bygglov dnr. BYGG.2019.80 samt återställa fasaden med
tegel som överensstämmer med det ursprungliga beträffande dimensioner, kulör och
ytbearbetning, montera fönster i enlighet med bygglovet (fönster får ej dras in i fasaden)
samt återställa putsad yta på fasaderna med tegel överensstämmer med det
ursprungliga beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning. Bolaget föreläggs vidare
att vidta rättelse genom att befintliga fönster på fasaden som följer bygglovet dras ut så
att de följer fasadlivet.
Med stöd av 11 kap. 37 plan- och bygglagen förplikta Centrumbolaget Vinterklasen AB
att utge ett vite om 50 000 kr om föreläggandet enligt punkten 5 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kr för varje period om en månad,

3(26)

Tj nsteskri else
Datum

2020-12-08

BYGG.2020.349

räknat från tre månader från den dag då detta beslut har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 5 inte efterkommits.
6. Med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2011:900) föreläggs Centrumbolaget
Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031, i egenskap av fastighetsägare till
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun, att senast inom tre månader från den dag
då detta beslut har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att återställa Tärnabyggnadens
tak genom att ersätta den ärggröna korrugerade takplåten med grå bandtäckt takplåt så
att utförandet följer vad som angetts i ritningar i bygglov dnr. BYGG.2019.80.
Med stöd av 11 kap. 37 plan- och bygglagen förplikta Centrumbolaget Vinterklasen AB
att utge ett vite om 50 000 kr om föreläggandet enligt punkten 6 inte efterkoms i rätt tid.
Bolaget förpliktas vidare att utge ett vite om 25 000 kr för varje period om en månad,
räknat från tre månader från den dag då detta beslut har vunnit laga kraft, under vilken
föreläggandet enligt punkten 6 inte efterkommits.
Med stöd av 11 kap. 28 plan- och bygglagen upplyses Centrumbolaget Vinterklasen AB
att, om föreläggandet enligt punkten 1-6 inte följs, kan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden besluta att rättelse ska genomföras på bolagets bekostnad
och hur det ska ske.
2

ammanfattning

Centrumbolaget Vinterklasen AB (Byggherren) beviljades den 5 juli 2019 bygglov för
ombyggnad av en tidigare biograf och samlingslokal till 14 stycken lägenheter med en
bruttoarea om ca 1 082 m2, gymsal med omklädningsrum, bastu samt dusch och WC,
Tvättstuga med bokningssystem och förråd tillgängliga på plan 5 och i källarplanen. Av
bygglovet framgår även att byggherren avsåg att utföra en fasadändring i form av
installation av 13 balkonger på plan tre till fem. Ärendet bedömdes inte strida mot gällande
utformning och varsamhet. På sidan tre i beslutet anges under rubriken Förutsättningar
att åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena inte får vidtas samt under rubriken
Kulturmiljövärden att byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull av Sörmlands
museum. Under rubriken Upplysningar framgår slutligen att det vid ändringar av beviljat
bygglov ska en ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovet har vunnit laga kraft.
Bygglovet omfattar följande Tärnanbyggnaden och Tillbyggnad 1974-1976 (nedan
benämnd den sydöstra byggnadskroppen).
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(Fredrikssons arkitektkontor AB, 2021-01-26, Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad
samt skärmtak och utformning av nya balkonger, s. 4)

Den 17 januari 2020 beviljades startbesked för att påbörja rivningsarbetena. Den 11
februari 2020 beviljades startbesked för om- och tillbyggnadsarbetena. Vid
arbetsplatsbesök den 24 oktober 2020 misstänktes flertalet avvikelser från beviljat bygglov
som noterades i protokoll daterat den 29 oktober 2020. Bland annat hade planlösningen
ändrats i flera lägenheter, fasadändringar på bland annat fasad som är skyddad med
planbestämmelse i detaljplanen och upptagande av fransk balkong. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att byggherren har skickat in ritningar A-40.3-2002
och A-40.3-2001 där balkongtaken finns med 2020-09-11. Ansökan om bygglov har
inkommit den 2020-12-21. Antikvariskt utlåtande gällande bl.a skärmtaken och utformning
av nya balkonger har inhämtats (Fredrikssons arkitektkontor AB, 2021-01-26).
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de ändringar i planlösningen som
gjorts omfattas inte av bygglovsplikt. Byggherren har dock vidtagit omfattande
fasadändringar i strid med bygglovet på det sätt som beskrivs under rubriken skäl till beslut.
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Det är inte sannolikt att bygglov kan ges för åtgärderna i efterhand. Därmed föreligger skäl
att förelägga byggherren i enlighet med vad som framgår av förslaget till beslut.
k l till beslut
7LOOlPSOLJD EHVWlPPHOVHU
Av 10 kap. 5 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att byggherren ska se till att
varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i
enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska
byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden
fastställer i startbeskedet.
I 9 kap. 2

PBL anges:

Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov
har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
I 9 kap. 30

PBL anges:

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje
stycket, 8 och 9
samt 8 kap. 1 , 2 första stycket, 3, 6, 7, 9-11 , 12 första stycket,
13, 17 och 18 .
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c
eller motsvarande
äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en
åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).
Av 11 kap. 5 PBL framgår att en tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar
eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör
frågor inom lagens tillämpningsområde.
I 11 kap. 17

PB anges:

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska
byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle
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att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden
(lovföreläggande).
I 11 kap. 20

PBL anges:

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år
från överträdelsen.
Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon
olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat
ändamål än bostadsändamål.
Av 11 kap. 27 tredje stycket PBL framgår bland annat att om ett föreläggande enligt 11
kap. 20 inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske.
I 11 kap. 28 första stycket PBL anges att byggnadsnämnden får besluta om
genomförande enligt 11 kap. 27 PBL endast om föreläggandet har innehållit en
upplysning om detta.
Av 11 kap. 37 PBL följer bland annat att ett föreläggande enligt 11 kap. 20
förenas med vite.

PBL får

gYULJD I|UXWVlWWQLQJDU
För fastigheten Vildvinet 2 gäller detaljplaner 0481-P13/2, 0481-P13/2.
Fastigheten Vildvinet 2, f.d. Folkets hus i Oxelösund, omfattas idag av två detaljplaner. En
för den röda tegelbyggnaden och den mellanliggande entrédelen, som vann laga kraft
2013-01-08 (PLAN.2012.7). Och en för den gula tegelbyggnaden som vann laga kraft
2018-04- 30 (PLAN.2016.8). Detaljplanerna togs fram för att möjliggöra ändrad användning
till bostäder. Båda detaljplanerna innehåller skyddsbestämmelser och rivningsförbud.
Skyddsbestämmelsen för den röda tegelbyggnaden anger att ursprungliga material,
fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras.
Den gula tegelbyggnaden är i delen som vetter mot parken markerad med r1 och 1 i
gällande detaljplan (0481-P18/3, PLAN.2016.8). Skyddsbestämmelsen 1 lyder:
%HILQWOLJD IDVDGHU PHG IUDPVLGDQV P|QVWHUPXUQLQJ GHQ GHNRUDWLYD IULVHQ
PHG VNXOSWHUDGH ILJXUHU XUVSUXQJOLJD I|QVWHU WLOOVDPPDQV PHG
PHOODQOLJJDQGH PDUPRUSDUWLHU VDPW WDNHWV IRUP WLOOVDPPDQV PHG WDNIRWHQV
NRSSDUGHWDOMHU VND EHYDUDV %\JJORY NUlYV I|U XQGHUKnOO
%HG|PQLQJ
Prövningen avser de avvikelser som noterats den 24 oktober 2020 och som antecknats i
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen protokoll daterat den 29 oktober 2020 samt de
avvikelser som noterats i den antikvariska utredningen daterad den 21 januari 2021
(Fredrikssons arkitektkontor AB).
Av ansökan om bygglov framgår att byggherren har sökt bygglov för ombyggnad av
allmänna lokaler till flerbostadshus med 14 stycken lägenheter. Avseende utvändigt
material har rutan för isolerglas kryssats i. Den förtryckta rutan rörande fönsterbågar i
bygglovsansökan har inte kryssats i. Till ansökan har situationsplan, planritningar,
sektionsritningar och fasadritningar bifogats. Vidare framgår av ansökan avseende
fasadbeklädnad att rutorna för tegel och plåt är ikryssade och att rutan för plåt är ikryssad
avseende takbeläggning.
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Av bygglovsbeslutet framgår under rubriken Handlingar som tillhör beslutet att
Fasadritning, del 1 A061 (inkommen 2019-04-24 och 2019-06-17) och fasadritning del 2,
A071 (inkommen 2019-04-24 och 2019-06-17) tillhör beslutet. Av intresse för bedömningen
framgår även av bygglovsbeslutet under rubriken Ärendet att Det förekommer
fasadändring i form av installation 13 stycken balkonger på plan 3 5 vilket är en
formulering som även återkommer i kontrollplanens beskrivning av projektet.
, YLONHQ RPIDWWQLQJ DY E\JJORYHW LQWH I|OMWV"
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redogör nedanför i vilken omfattning som verkligt
utförande enligt protokoll och antikvarisk utredning avviker från bygglovet. För att underlätta
läsningen redovisas varje del med vad som framgår av ritningarna som tillhör bygglovet
och det verkliga utförandet samt, i förekommande fall, de handlingar som inkommit av
byggherren efter att bygglovet beviljats.
Utbyte av fönster m.m. på sydvästra huvudfasaden (Tärnabyggnaden)
)DVDG HQOLJW E\JJORY

(Utdrag ur bygglovhandling, A061)
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)DVDG LQQDQ lQGULQJ

(Sörmlands museum, Vildvinet 2, Oxelösund. Utlåtande rörande återställande av fasad, s.
6)
)DVDG YHUNOLJW XWI|UDQGH

Sydvästra fasaden på Tärnan-byggnaden fotograferad mars 2021
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Fasadändring, igensättande av fönster, balkonger m.m. sydöstra byggnadskroppen fasad
mot nordost och Tärnabyggnadens sydöstra fasad
6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ IDVDG PRW QRUGRVW HQOLJW E\JJORY

(Utdrag ur bygglovhandling A071)
6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ IDVDG PRW QRUGRVW 7lUQDE\JJQDGHQV V\G|VWUD IDVDG IDNWLVNW
XWI|UDQGH U|G PDUNHULQJ DYVHU XSSI|UG DOWDQ 
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(Fredrikssons arkitektkontor s. 16)
6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ IDVDG PRW QRUGRVW IDNWLVNW XWI|UDQGH HQOLJW ULWQLQJ LQJLYHQ


6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ IDVDG PRW V\GYlVW HQOLJW E\JJORY

(Utdrag ur bygglovshandling A061)
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6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ IDVDG PRW V\GYlVW YHUNOLJW XWI|UDQGH

(Fredrikssons arkitektkontor AB, 2021-01-26, Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad
samt skärmtak och utformning av nya balkonger, s. 16.)
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6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ IDVDG PRW V\GYlVW HQOLJW ULWQLQJ LQJLYHQ 

7lUQDQE\JJQDGHQV IDVDG PRW QRUGYlVW HQOLJW E\JJORY
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(Fredrikssons arkitektkontor, s. 15)
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7lUQDQE\JJQDGHQV IDVDG PRW QRUGYlVW HQOLJW ULWQLQJDU LQJLYQD 

Fasadändring sydöstra byggnadskroppen, fasad mot sydväst samt ändring av färg och
utförande på taken på den sydöstra byggnadskroppen och Tärnabyggnaden
I den antikvariska utredningen konstateras att den sydvästra fasaden på den sydöstra
byggnadskroppens fasad har annan färg än tidigare samt att taket har ändrats från tidigare.
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Av fotografi taget den 26 augusti 2020 och av Sörmlands museums utlåtande framgår den
tidigare färgen på den sydöstra byggnadskroppen (se röd markering).

Av Sörmlands museums utredning framgår på sidan 6 hur fasaden såg ut 2016 (se röd
markering).
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(Ritning A061)
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0LOM| RFK VDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQV EHG|PQLQJ
Av bygglovet framgår under rubriken Förutsättningar att åtgärder som skadar de
kulturhistoriska värdena ej får vidtas.
Av Mark- och miljööverdomstolens praxis (se bl.a. avgörande den 8 mars 2019 i mål nr P
4761-18) framgår dock att det är prövningsmyndighetens ansvar att begära in oklarheter
rörande bygglovet. Om kompletteringar och klargöranden inte begärs in så ska bygglovet
anses omfatta alla de åtgärder som ansökan och startbeskedet innehöll. Avgörande för vad
som omfattas av bygglovet är således inte hur sökanden har rubricerat ansökan. Frågan
blir således om de handlingar som är del av bygglovsbeslutet medger de noterade
avvikelserna.
Av ritningar A071 och A061 framgår fasaderna mot sydväst och nordost. I handlingarna
noterar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns tjockare linjer i likhet med
vad byggherren har uppgett. Trots att byggherren i såväl ansökan som kontrollplan inte
redovisat fasadändringen i annat än bygglovshandlingarna, får ändringen accepteras som
del av bygglovet. I jämförelse med vad som faktiskt byggts så framgår dock avvikelser
gentemot ritningen. Såvitt avser den sydvästra fasaden har fönster placerats avvikande på
så sätt att den mittersta fönstren placerats för långt till vänster jämfört med bygglovet.
Såvitt avser den nordöstra fasaden har fönster placerats direkt till vänster som balkongen
sedd från gatan, vilket inte överensstämmer med bygglovet. Avvikelserna framgår tydligt i
jämförelse med de handlingar som ingivits 2020-08-19 och som finns redovisade på sidan
19 i det antikvariska utlåtandet samt de ritningar som ingetts 2020-08-19). Åtgärderna, det
vill säga det verkliga utförandet, bedöms därför inte omfattas av bygglovet.
Av den antikvariska utredningen framgår även att balkongernas konstruktion den enligt
bygglovsritningarna skulle utgöras av en platta med dold infästning, sannolikt i bjälklag och
att denna konstruktion skulle ha inneburit mer begränsad påverkan på fasad. Den
konstruktion som använts består av att balkongplattorna har fästs i relativt grova, vertikalt
placerade stålbalkar som har bultats fast i fasad. Från balkarna löper en bärande vajer ut
till plattan. Stålbalkarna avslutas upptill i ett ramverk som bär ett skärmtak av svart
trapetsformad plåt. Skärmtakets sidor är försedda med svart fabrikslackerad plåt. Den
utförda konstruktionen skiljer sig enligt utredningen markant från den i ritningarna
redovisade. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det verkliga utförandet
inte har stöd i bygglovet. Det noteras att byggherren har skickat in ritningar A-40.3-2002
och A-40.3-2001 där balkongtaken finns med. Att ritningar skickats in betyder dock inte att
ändringen har prövats. Formella bygglovsansökningar har inkommit och handläggs för
närvarande av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utbyte av fönster m.m. på sydvästra huvudfasaden (Tärnabyggnaden)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det i ritning A061 inte har
markerats att någon ändring ska göras, tex. på samma sätt som i handling A071 har
markerats fönster med en tjockare linje. I bygglovsansökan anges inte att fönsterkarmar
ska bytas ut, utan endast att glas ska ersättas med energiglas. I bygglovsbeslutet framgår
att det inte rör sig om annan fasadändring än installation av 13 stycken balkonger. I
kontrollplanen görs inte någon annan beskrivning än denna av de planerade åtgärderna.
Av utlåtande fönsterbyte som ingivits av byggherren (OVK-installation, Anders Elg daterat
den 15 februari 2020) framgår att det inte varit möjligt att renovera fönstren för att uppnå
dagens krav (BBR 27). Vidare framgår att de nya fönstren är specialbeställda och har
samma exteriör samt att byggnadsnämnden vid det tekniska samrådet inte haft någon
invändning på ovan beskrivning och har inte krävt någon kontrollpunkt för detta i
kontrollplanen för att få start- och slutbesked. Av e-postmeddelande den 9 augusti 2020
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från Leif Åkerlöf (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB) till byggherren framgår att de dåvarande
fönstren inte hade tillräcklig ljudisolering, vilket även meddelats byggherren under våren
2020.
Bygglov beviljades den 5 juni 2019, tekniskt samråd hölls den 15 januari 2020. Av
protokollet från det tekniska samrådet daterat den 31 januari 2020 framgår inte att frågan
skulle ha lyfts under sammanträdet. Under punkten 3.5.1 anges att ljudmätningar ska
utföras avseende buller. Under punkten 3.7 Energihushållning framgår inte heller att
befintliga fönster inte skulle klara kraven i BBR avseende energihushållning.
Den omständighet att det i kontrollplanen står selektiv rivning av 130 fönster och att
leverantör anlitats för leverans och montage av fönster föranleder inte enligt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att den gjorda fasadändringen omfattas av det bygglovet,
med undantag av att bygglovet medger att fönsternas glas byts ut till energiglas. Vidare
framgår av det antikvariska utlåtandet att det inte rör sig om kopior av tidigare fönster. Av
fotografi taget den 19 september 2020 framgår även att fönstren även har annan exteriör
än de tidigare. Bygglovet omfattar således inte heller denna åtgärd och åtgärden har
således vidtagits utan bygglov.
Sydöstra byggnadskroppen, ändring av färg på fasad mot nordost och mot sydväst
Av fotografier framgår att fasaderna numera är beklädda med svart plåt. Av
bygglovsansökan framgår förvisso att byggherren har avsett att vidta åtgärder på
fasaderna, eftersom rutorna är ikryssade. Det framgår dock inte att dessa åtgärder skulle
avse byte av färg vilket det även finns plats för på ansökan att fylla i. Byte av färg på
fasaden bedöms därför inte omfattas av bygglovet och åtgärden har således vidtagits utan
bygglov.
Utbyte av takplåt på den sydöstra byggnadskroppen och Tärnabyggnaden
Av bygglovsansökan framgår att takbeläggningen ska vara i plåt. Det är dock inte angivet
någon annan färg eller utförande på taken. Av bygglovsritning A061 framgår dock att
takens struktur liknar det som tidigare fanns på byggnaderna. Av det antikvariska utlåtandet
framgår på sidan 12 följande.
Inom ombyggnaden har även byggnadskropparnas takplåt bytts ut. På
Tärnanbyggnaden har en grå falsad plåt ersatts av en ärggrön korrugerad
plåt. Plåten bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende material
och bedöms därför inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav. Plåten
motsvarar inte byggnadens övriga karaktär präglad av hantverksmässighet
och kvalitativa material. Den korrugerade plåten bedöms utgöra en avvikelse
från bygglovsritningarna då de i dessa framgår att takplåt ska vara bandtäckt.
Med stöd av det antikvariska utlåtandet bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att den åtgärd som vidtagits avseende Tärnabyggnaden saknar stöd i bygglovet. Avseende
den sydöstra byggnadskroppen synes både färgsättning och utförande stämma överens
med hur det såg ut tidigare.
.DQ E\JJORY EHYLOMDV L HIWHUKDQG I|U YLGWDJQD nWJlUGHU
Såvitt avser utbyte av fönster med mera på sydvästfasaden bedömer Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån Sörmlands museums utlåtande och
planbestämmelsen 1 att det inte är sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand (11 kap.
17 PBL). Vidare konstateras i utredningen från Fredrikssons arkitektkontor att
fasadändringen avseende balkongerna, taken och övriga fasadändringar utgör
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förvanskningar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att den ändringen
till svart plåtfasad utgör en förvanskning. Det är därför inte heller sannolikt att bygglov kan
meddelas i efterhand för avvikelserna från bygglovet.
1lPQGHQV VN\OGLJKHW DWW LQJULSD
Eftersom bygglov inte kan beviljas i efterhand är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
skyldig att ingripa med stöd av 11 kap. PBL. Förvaltningen finner det utrett att åtgärderna
har vidtagits utan lov. Byggherren ska därför föreläggas att vidta rättelse genom att
återställa fasaden till lika ursprunglig utförande i enlighet med vad som anges i förslaget till
beslut. Som skälig tid att efterkomma föreläggandet bedöms tre månader från den dag då
beslutet om föreläggandet har vunnit laga kraft.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdragit åt Sörmlands museum att yttra sig
avseende bland annat återställandet av fasaden. I yttrandet anges under rubriken Riktlinjer
för eventuellt återställande på s.4-5 följande.











Fönster bör genomgående vara av trä, med glasdelande spröjs i såväl yttre som
inre båge.
Dimensioner på bågar, karm och glasmått ska motsvara ursprungliga fönster
Fönsterbågarna ska vara profilerade på samma sätt som de ursprungliga.
Fönsterkarmar på de övre våningarna bör mörkbetsas alternativt målas bruna.
Bottenvåningens fönsterdörrar ska mörkbetsas alternativt målas bruna.
Så kallat kulturglas som imiterar de tidigare valsade glasen bör användas i
ytterbågen.
Smidesräcken på översta våningen ska monteras på rätt höjd, i nivå med den
tvärgående spröjsen.
Utbytta fönster i entrédelen återställs i likhet med övriga fönster på denna del.
Vita fönsterbleck ersätts med kopparplåt likt tidigare utseende.
Bättre energiprestanda och ljudisolerande egenskaper kan uppnås genom val av
energiglas i den inre bågen.

Museets rekommendationer ska enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vara
styrande för återställandet. Dock ska ett återställande inte omfatta någon skyldighet att
återställa fönsterglasen, eftersom denna bygglovspliktiga åtgärd omfattas av bygglovet.
Såvitt avser taken har i det antikvariska utlåtandet bedömts att dessa tidigare utgjordes av
grå falsad plåt, ändring av fönstersättning, balkonger och övriga fasadändringar framgår av
de ritningar som ingår i bygglovet. Byggherren ska därför föreläggas att vidta rättelse
genom att bygga i enlighet med de bygglov som beviljats.
Med hänsyn till byggnadernas höga kulturvärde bedöms inte ett rättelseföreläggande vara
oproportionerligt.
9LWH
Ett rättelseföreläggande enligt 11 kap. 20 PBL får förenas med vite. Enligt en allmän
princip ska vitesbeloppet fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa
föreläggandet som är i fråga. Förvaltningen bedömer att skäligt vite uppgår till 100 000 kr
förenat med ett löpande vite om 50 000 kr per månad avseende Tärnabyggnadens märkta fasad och 50 000 kr förenat med ett löpande vite om 25 000 kr per månad för övriga
åtgärder, om föreläggandet inte följs inom den angivna tiden.
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%HVOXWVELODJD
1) Södermanlands museums utlåtande den 9 december 2020.
2) Bilder Oxelösundsarkivet, ritning 1956 fasad mot torget .
3) Antikvarisk utredning 2021-01-21.

Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade genom delegationsbeslut den 5 juli 2019 bygglov
för ombyggnad av en tidigare biograf och samlingslokal till 14 lägenheter meden bruttoarea
om ca 1 082 m2, gymsal med omklädningsrum, bastu samt dusch och WC Tvättstuga med
bokningssystem och förråd tillgängliga på plan 5 och i källarplanen. Bygglov beviljades
även för fasadändring i form av installation av 13 balkonger på plan tre till fem. Ärendet
bedömdes inte strida mot gällande utformning och varsamhet. På sidan tre i beslutet anges
under rubriken Förutsättningar att åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena inte
får vidtas samt under rubriken Kulturmiljövärden att byggnaden är utpekad som
kulturhistoriskt värdefull av Sörmlands museum. Under rubriken Upplysningar framgår
slutligen att det vid ändringar av beviljat bygglov ska en ny ansökan om bygglov inlämnas
till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovet har vunnit laga kraft.
Den 17 januari 2020 beviljades startbesked för att påbörja rivningsarbetena. Den 11
februari 2020 beviljades skattebesked för om- och tillbyggnadsarbetena.
Vid arbetsplatsbesök den 29 oktober 2020 noterades följande avvikelser från beviljat
bygglov.
6W|UUH KLVV RFK WUDSSKXV
 EDONRQJHU KDU VNlUPWDN L NRUUXJHUDG SOnW
3ODQ  bQGUDG SODQO|VQLQJ L I|UUnG RFK DSSDUDWUXP
3ODQ  *\P VDO RFK )RDMp lU QX I|UUnG RFK NRUULGRU I|UVNMXWHQ PHG DQQDQ SODQO|VQLQJ
/lJHQKHW  DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ EDGUXP HQWUp IO\WWDG VWRU NOlGNDPPDUH WLOONRPPLW
/lJHQKHW  DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ EDGUXP RFK NOlGNDPPDUH VRYUXP IO\WWDG YlJJ
/lJHQKHW  DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ EDGUXP WRDOHWW RFK NOlGNDPPDUH
/lJHQKHW  lQGUDG SODQO|VQLQJ  VRYUXPPHQ DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ EDGUXP WRDOHWW
RFK NOlGNDPPDUH
/lJHQKHW  DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ WRDOHWW EDGUXP YHUDQGD PHG IUDQVN EDONRQJ KDU
WLOONRPPLW EHILQWOLJD SHODUH VRP LQWH YDU LQULWDGH Sn E\JJORYVKDQGOLQJDU
/lJHQKHW  DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ EDGUXP WRDOHWW RFK NOlGNDPPDUH HQWUp IO\WWDG
/lJHQKHW  DYYLNDQGH SODQO|VQLQJ EDGUXP WRDOHWW RFK NOlGNDPPDUH
/lJHQKHW  EDONRQJ LQWH PRQWHUDG
Avvikande fönsterplacering, färre antal fönster på fasaden på tillbyggnaden från 1975
3n V\GRVWIDVDGHQ DYYLNHU I|QVWHUVWRUOHNHQ WLOO K|JHU RP EDONRQJHUQD
3n 6\GYlVWIDVDGHQ VDNQDV  I|QVWHU LJHQVDWWD
3n QRUGRVWIDVDGHQ VDNQDV  I|QVWHU LJHQVDWWD
Fönsterbyten på -märkt fasad, avvikelse från beviljat bygglov, Sydvästfasaden
9nQ  WUDSSRU  I|QVWHUG|UUDU XWE\WWD DQQDW PDWHULDO RFK GHOYLV DQQDQ IlUJ bYHQ
XUVSUXQJOLJW UlFNH VDNQDV
9nQ  WUDSSRU  URPEIRUPDGH I|QVWHU XWE\WWD DQQDW PDWHULDO RFK DQQDQ IlUJ
9nQ  WUDSSD  I|QVWHUG|UUDU XWE\WWD DQQDW PDWHULDO RFK GHOYLV DQQDQ IlUJ
%RWWHQYnQLQJ  I|QVWHUG|UUDU lU XWE\WWD PHQ GHW VNHGGH LQQDQ Q\ GHWDOMSODQ YDQQ ODJD
NUDIW
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Byggherren har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över protokollet. Yttrande har
inkommit den 30 oktober 2020. Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att det inte
förnekas att ändringar utifrån det beviljade bygglovet har skett rörande planlösningen.
Såvitt avser sydvästfasaden och nordostfasaden påstår byggherren att igensättningarna är
redovisade på bygglovshandlingarna samt muntligt redovisade till förvaltningen. Såvitt
avser fönsterbytena på -märkt fasad uppges att byggherren har redovisat fönsterbytena i
kontrollplanen och att de nya fönsterna ser likadana ut som de ursprungliga. Vidare har
byggherren i e-post den 17 september 2020 uppgett ´ 'HW VWnU GHVVXWRP L %\JJORYHW VDPW L
NRQWUROOSODQHQ DWW YL E\WHU I|QVWHU´
Yttrande från Sörmlands museum har begärts in med anledning av ärendet. Yttrande har
inkommit den 9 december 2020. I yttrandet anges bland annat följande.
´9DG VRP GRFN NDQ NRQVWDWHUDV lU DWW GLPHQVLRQHULQJHQ |YHUODJ lU EHW\GOLJW JU|YUH lQ GH
WLGLJDUH I|QVWUHQ )|QVWUHQ Sn YnQLQJHQ HQ WUDSSD XSS VRP WLGLJDUH EHVWRG DY WYn P|WDQGH
I|QVWHUEnJDU KDU LGDJ HUVDWWV DY HWW HQ PLWWSRVW RFK HQ WYlUSRVW PHG |SSQLQJVEDUD OXIWHU
7YlUSRVWHQ HUVlWWHU GHQ WLGLJDUH VSU|MVHQ L GH lOGUH I|QVWUHQ 3n |YHUVWD YnQLQJHQ lU GHQ
WYlUJnHQGH VSU|MVHQ NYDU GRFN HQEDUW L GHQ \WWUH EnJHQ RFK GHQ lU KHOOHU LQWH JODVGHODQGH
6PLGHVUlFNHW VRP XQGHU I|QVWHUE\WHW YDU ERUWWDJHW KDU QX VDWWV WLOOEDND PHQ K|JUH XSS lQ
WLGLJDUH 5lFNHWV |YHUNDQW VDWW WLGLJDUH Sn VDPPD K|MG VRP GHQ WYlUJnHQGH VSU|MVHQ 1X
VW|UV UlFNHWV VLUOLJD IRUP DY GHQ WYlUJnHQGH VSU|MVHQ QlU PDQ EHWUDNWDU KXVHW Sn DYVWnQG
YLONHW lU RO\FNOLJW )|QVWHUEOHFNHW DY NRSSDU |YHU UHOLHIIULVHQ KDU HUVDWWV PHG VHSDUDWD YLWD
SOnWDU L YDUMH QLVFK 'H YLWD SOnWDUQD VW|U UHOLHIIULVHQ YLVXHOOW VDPWLGLJW VRP GH IUDPKlYHU GH
JU|YUH I|QVWHUEnJDUQD \WWHUOLJDUH bYHQ GH URPELVND I|QVWUHQ I|QVWHUEOHFN KDU HUVDWWV DY
YLWD SOnWDU gYHUVWD YnQLQJHQV I|QVWHUEOHFN lU lQQX RI|UlQGUDGH
, HQWUpGHOHQ PHOODQ GHQ U|GD RFK GHQ JXOD E\JJQDGVNURSSHQ VRP EHVWnU DY JODVDGH
YlJJDU PHG WXQQD DOXPLQLXPSURILOHU KDU WYn I|QVWHU HUVDWWV PHG PLQGUH I|QVWHU RPJlUGDGH
DY YLWD VNLYRU 'HWWD XWJ|U \WWHUOLJDUH HWW DYYLNDQGH WLOOlJJ VRP VW|U KHOKHWHQ´
Museet har avgett riktlinjer för eventuellt återställande enligt följande.
- Fönster bör genomgående vara av trä, med glasdelande spröjs i såväl yttre som inre
båge.
- Dimensioner på bågar, karm och glasmått ska motsvara ursprungliga fönster
- Fönsterbågarna ska vara profilerade på samma sätt som de ursprungliga.
- Fönsterkarmar på de övre våningarna bör mörkbetsas alternativt målas bruna.
- Bottenvåningens fönsterdörrar ska mörkbetsas alternativt målas bruna.
- Så kallat kulturglas som imiterar de tidigare valsade glasen bör användas i ytterbågen.
- Smidesräcken på översta våningen ska monteras på rätt höjd, i nivå med den tvärgående
spröjsen.
- Utbytta fönster i entrédelen återställs i likhet med övriga fönster på denna del.
- Vita fönsterbleck ersätts med kopparplåt likt tidigare utseende.
- Bättre energiprestanda och ljudisolerande egenskaper kan uppnås genom val av
energiglas i den inre bågen.
Av museets utlåtande framgår även fönstermått och den konstruktion som använts.
Av antikvarisk utredning utförd av Fredrikssons akitektkontor AB, daterade den 21 januari
2021 framgår följande.
6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQ V\GYlVWUD IDVDG PRW -lUQYlJVSDUNHQ RFK E\JJQDGHQV
QRUG|VWUD IDVDG V 


På Tärnanbyggnaden har fem balkonger placerats på den nordvästra fasaden och
en på den sydöstra. En balkong har även tillkommit på den tidigare
entrébyggnadens nordöstra fasad.
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Antalet balkonger och balkongernas placering har utförts i enlighet med
bygglovsritningarna.



Gällande balkongernas konstruktion skulle den enligt bygglovsritningarna utgöras
av en platta med dold infästning, sannolikt i bjälklag. Föreslagen konstruktion skulle
därmed ha inneburit mer begränsad påverkan på fasad.



Utförd konstruktion skiljer sig markant från den i ritningarna redovisade.
Balkongplattorna har fästs i relativt grova, vertikalt placerade stålbalkar som har
bultats fast i fasad. Från balkarna löper en bärande vajer ut till plattan. Stålbalkarna
avslutas upptill i ett ramverk som bär ett skärmtak av svart trapetsformad plåt.
Skärmtakets sidor är försedda med svart fabrikslackerad plåt.



Räcken är utförda enligt bygglovsritningarna. De är utförda i svartlackerat stål och
utgörs av stående spjälor samt en överliggare i relativt kraftiga dimensioner.

)|QVWHUE\WH 7lUQDE\JJQDGHQ V 


Nya fönster har monterats i Tärnanbyggnaden. Fönstren är klädda med
aluminiumprofil och är utförda i något kraftigare dimensioner än de förra. Med
byggnadens karaktär i åtanke hade träfönster i dimensioner exakt lika de äldre varit
mer lämpligt men de nya fönstren bedöms inte utgöra en förvanskning.
Undertecknad ställer sig dock frågande till den fönsteråtgärd som genomförts i
sydvästra huvudfasaden. Skyddsbestämmelsen i detaljplan anger att ursprungliga
fönster ska bevaras. Har ett byte genomförts eller har de ursprungliga fönstren
försetts med plåtprofil



I samband med fönsterbytet i Tärnanbyggnadens sydöstra och nordvästra fasad
drogs de nya fönstren av någon anledning in i fasad, vilket starkt bidrar till dessa
fönster upplevs som kraftigare i dimension jämfört med de förra. Det indragna läget
resulterar även i att berörda fasader i anslutning till fönstren får ett utseende likt
utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar fasadernas karaktär negativt.
Vidare har fönsterbytet medfört att fasadtegel ovan fönstren har rivits och ersatts
med putsad yta. Fönstrens indragna läge samt den putsade ytan ovan fönstren
bedöms inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav (8 kap. 17 PBL) då
åtgärderna inte tar hänsyn till byggnadens karaktär avseende materialval och
utförande.

%\JJQDGVNURSSDUQDV WDNSOnW V 


Inom ombyggnaden har även byggnadskropparnas takplåt bytts ut. På
Tärnanbyggnaden har en grå falsad plåt ersatts av en ärggrön korrugerad plåt.
Plåten bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende material och
bedöms därför inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav. Plåten
motsvarar inte byggnadens övriga karaktär präglad av hantverksmässighet och
kvalitativa material. Den korrugerade plåten bedöms utgöra en avvikelse från
bygglovsritningarna då de i dessa framgår att takplåt ska vara bandtäckt.

Tj nsteskri else
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6\G|VWUD E\JJQDGVNURSSHQV V\GYlVWUD RFK QRUG|VWUD IDVDGHU IlUJ
Av utredningen framgår även av fotografier att plåten på fasaderna bytts ut med plåt med
väsentligt mörkare färg.
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Byggherren har berett yttra sig i ärendet. Yttranden har den 10 februari och 2 mars 2021
inkommit via ombud. I yttrandet anges sammanfattningsvis följande byggherren har
förhållit sig till beviljade bygglov och att samtliga åtgärder har vidtagits i enlighet med
bygglovet, inklusive de åtgärder som har vidtagits beträffande fasaden. Gällande skärmtak
och balkongutförande har byggherren fått ett muntligt godkännande och utformningen har
varit del av bygglovsprocessen. Vidare har några åtgärder rörande takplåt inte vidtagits på
Tärnabyggnaden . Till yttrandet har, av intresse för bedömningen i ärendet, bifogats ett
brev från tidigare bygglovshandläggare vari denne intygar att hon ansåg att det var
tillräckligt med muntligt ok för skärmtak över balkonger och att detta vid slutsamrådet skulle
redovisas på relationshandlingar, förklaring från Structor varför fönster i fasad inte utförts i
enlighet med bygglov samt antikvariskt utlåtande. Av det antikvariska utlåtandet framgår att
ändringarna som omfattas av bygglovsansökningarna inte bedöms förvanskande i
förhållande till det tidigare givna bygglovet .
Byggherren har i e-post 2021-02-28 vidare yttrat sig enligt följande.
´+HM 
-DJ I|UV|NHU L DOOD IDOO In GLJ DWW /lVD HWW /LWHW D[SORFN XU GHQ SlUP YLVVD 3ROLWLNHU HUKnOOLW
LQQDQ GHWWD RIIHQWOLJJ|UV
'HW lU HQ 3LQVDP KDQWHULQJ IUnQ 06)
 'H  I|UVWD VLGRUQD lU 0DLO IUnQ .MHOO 7DDZR VDPW 'DYLG +DQVVRQ 'HWWD KDU YL SnSHNDW
6DPWOLJD %\JJORY VNDOO YDUD 7\GOLJD 
 3URWRNROOHW IUnQ 6OXWVDPUnGHW PHG -RKDQ 5XELQ VDPW $QQD *LQHOO'lU VNULYHU $QQD Sn
VLG  SXQNW  I|OMDQGH %\JJKHUUHQ LQNRP ([DNW ,QNRP PHG Q\D %\JJORYVKDQGOLQJDU
PlUNW )|UKDQGVNRSLD  ,QNRP   GDJDU HIWHU 5LYQLQJVORYHW Gn YL
PlUNWH DWW GHWWD JLFN LQWH $QQD VNULYHU I|OMDQGH 'HVVD SnYLVDU HM QnJUD lQGULQJDU DY
YDUNHQ IDVDG HOOHU SODQO|VQLQJ 3ODQO|VQLQJHQ lU MX GHQVDPPDPHQ  VW )|QVWHU PLQGUH
Gn GHW 0c67( YDUD HQ %UHG 7(*(/ EDQG VRP ElU XSS E\JJQDGHQ 9DUI|U PLVVDU GH
GHQQD """ 7XU DWW GHQ lU LQVWlPSODG 9L KDU VNLFNDW LQ GHQQD RFK KDIW NRPPXQLFHULQJ PHG
GHWWD
 %\JJORYHW lU XWVNULYHW PHG )(/ 'HWDOMSODQ ,QJD XSSO\VQLQJDU RP YDG RFK KXU
 6WDUWEHVNHG 5LYQLQJVORY PHG  VW )|QVWHUGHWWD KDU GHIDNWR 2[HO|VXQGV .RPPXQ
EHYLOMDW RVV , HIWHUKDQG KDU GH VHWW DWW GHW lU 3ODQVWULGLJW
 , GHW 7HNQLVND VDPUnGHW lU GHW LQJD DYVWHJ IUnQ %XOOHU VDPW (QHUJLNUDY +DQGOlJJDUHQ
YDU %HQKnUG Sn GHWWD 6n L GDJVOlJHW ILQQV EDUD Q\D I|QVWHU VRP DOWHUQDWLY Gn GHVVD UHGDQ
lU NODVVDGH 0DQ NDQ LQWH WLOOYHUND HWW I|QVWHU RFK WUR DWW GHW VNDOO EOL NODVVDW
 ,QQDQ GHW WHNQLVND VDPUnGHW VNLFNDU YL LQ RFK lU 7<'/,*$ PHG DWW GH /lJHQKHWHU L
7lUQDQ %,21 lU 3ULQFLSVNLVV LQQDQ YL ULYLW 'HWWD lU 5HJLVWUHUDW 6HGDQ DWW +DQGOlJJDUHQ
LQWH OlVHU HOOHU ERUWVHU IUnQ GHWWD NDQ LQWH YL ODVWDV I|U +DQGOlJJDUHQ nWHUNRPPHU PHG HWW
PDLO YDG GHQQH |QVNDU LQ ,QJHW RP %DONRQJHU
 .RQWUROOSODQHQ lU 7\GOLJ IUnQ YnU VLGD EnGH YDG JlOOHU 5LY VDPW %\JJ , %\JJ VWnU GHW DWW
YL +lQYLVDU WLOO GH 5HODWLRQVKDQGOLQJDU VRP NRPPHU DWW XSSUlWWDV XQGHU 3URMHNWWLGHQ 'HWWD
N|SWH KDQGOlJJDUHQ
 9LGLPHULQJ IUnQ %\JJORYVKDQGOlJJDUHQ VRP KDGH %\JJORYHW LQQDQ
 &DPLOOD VNULYHU DWW XQGHUODJHQ EHK|YV IUnQ 0LQ VLGDHWW $QWLNYDULVNW <WWUDQGH -D GHW YL
N|SWH LQ EnGH VRP &DPLOOD VDGH VDPW 6RIL EOHY MX %UD 3RVLWLYW I|U YnUDQ GHO  'n EOLU PDQ
LQWH Q|MG XWDQ SnVWnU DWW PDQ VNDOO KD HWW <WWUDQGH I|U SnE\JJQDGHQ GlU GHW LQWH
EHK|YVPHQ GHQQD VRP GH N|SHU LQ IUnQ )UHGULNVVRQV Sn 6NDWWHEHWDODUQDV EHNRVWQDG JnU
L /LQMH PHG KU GH DJHUDU
 <WWUDQGH IUnQ PLQ $UNLWHNW VRP KDU |YHU  nUV HUIDUHQKHW /lV YDG GHQQH WURU RP YDUI|U
.RPPXQHQ DJHUDU
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 +DQGOlJJDUH 6RILH EHVWlOOHU HQ VN $QWLNYDULVN )|UXQGHUV|NQLQJ -DJ KDU EHJlUW DWW In XW
PDLOHW PHQ HQEDUW InWW HWW XUNOLSSDY &DPLOOD cWHU LJHQ VNULYHU GH )(/ GHWDOMSODQ VDPW IHO
SODQNDUWD 0HQ L EHVWlOOQLQJHQ VNULYHU GH DWW GHWWD JlOOHU HQ 3nE\JJQDG IDVW GHW LQWH EHK|YV
GlUPHQ GH VlJHU QnJRW DQQDW DWW GH VNDOO KD GHQ I|U QnJRW VRP UHGDQ lU XWI|UW 'H XWI|U
DOOWVn HQ 0LQGUH $UNLYVWXGLH 'H VNULYHU RFNVn VRP 6|UPODQGV 0XVHXP KDU JMRUW GHP
XSSPlUNVDPPD Sn DWW 9LGDUH DQVHU XQGHUWHFNQDG DWW VW|UUH NUDY Sn DQSDVVQLQJ WLOO
IDVDGHUQD VNXOOH VWlOOWV L %\JJORYVVNHGHW 6LG  $OOW lU OlWW DWW GLVNXWHUD HIWHUnW 6LG 
7DNSOnW %\WWV XW " 1HM HQEDUW 0nODWV 6LG  6LG  *O|PGH QnJRQ DWW NRPPHQWHUD HWW
<WWUDQGH %HK|YHU YL SnWDOD YDG VRP lU L|JRQIDOODQGH " 2P QnJRQ LQWH VHU YDG VRP lU
L|JRQIDOODQGH Vn lU WLSVHW DWW WLWWD WLOO K|JHU Sn IRWRW)LQ ILQ YHQWLODWLRQVDQOlJJQLQJ KHOW Q\ Sn
WDNHW 'HQ JDPOD VLWWHU NYDU LQYlQGLJW /lVHU PDQ \WWHUOLJJDUH IUnQ )UHGULNVVRQV Vn KDU YL
EHYDUDW DOOW LQYlQGLJW Gn MDJ DQVHU GHWWD lU .XOW
6n PLQ NRQNUHWD )UnJD lU
$QQD KDU YLG VOXWVDPUnGHW VNULYLW GHW YL SnWDODW KHOD WLGHQ RP DWW YL YDULW 7\GOLJD 'lUHPRW
KDU +DQGOlJJDUHQ YDULW KHOW 2EHKMlOSOLJ -DJ KDU GHVVXWRP VHGDQ L 6HSWHPEHU SnWDODW WLOO
&DPLOOD DWW YL KDU MX 5LYQLQJVORY Sn  VW )|QVWHU6YDUHW lU DOOWLG -D MDJ YHW LQWH MDJ KDU
LQWH VHWW GHWWD RFK lU LQWH KDQGOlJJDUH 6n lU GHW DOOWLG
/lV GHWWD RYDQ VDPW %LODJRUQD
9DG EHWUlIIDU 7lUQDQ E\JJQDGHQ Vn YDU GHQ LQQDQ YL N|SWH GHQ L HWW Vn SDVV GnOLJW VNLFN RFK
L VWRUW HIWHUVDWW XQGHUKnOO
'HQ EDNUH GHOHQ DY 7lUQDQ 6FHQHQ lU EDUD 3RVLWLYW DWW KD PHUD 7HJHO NYDU RFK LQQDQ Vn
YDU GHW EDUD HQ 7HJHOYlJJVn GHW lU VYnUW DWW )|UYDQVND HQ YlJJ GlU GHW LQWH YDU )|QVWHU
I|UXW
7\YlUU Vn NlQQV GHW VRP DWW GHQQD +HWVMDNW RFK 0REEQLQJ W\YlUU NRPPHU DWW IRUWVlWWD

--Till e-postmeddelandet har ett större antal handlingar bifogats. Av intresse är ett epostmeddelande 2021-01-04 från en tidigare anställd hos kommunen tillika beslutsfattare i
bygglovsärendet, vari det konstateras att det saknades rivningslov för fönsterbyte, samt att
det kan betraktas som underhållsarbete. Vidare har samma person i ett annat epostmeddelande samma dag skrivit att det har blandats ett vanligt beslut om bygglov och
rivningslov.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen protokoll vid platsbesök, daterat 2020-10-29.
Sörmlands museums utlåtande daterat den 2020-12-09.
Bilder från Oxelösundsarkivet och ritning (fasadritning mot torget 1956).
Fasadritning del 1 A061 (inkommen 2019-04-24 och 2019-06-17) och fasadritning del 2,
A071 (inkommen 2019-04-24 och 2019-06-17).
Yttrande från Centrumbolaget Vinterklasen AB jämte bilagor, daterat 2020-10-29.
Bygglovsansökan daterad 2019-03-04 (inkommen 2019-03-06)
Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och utformning av nya
balkonger, Vildvinet 2, Oxelösund, Oxelösunds, 2021-01-26, Fredrikssons arkitektkontor
AB.
Yttranden från byggherrens ombud 2021-02-10 (jämte bilagor) och 2021-03-02.
E-postmeddelande från byggherren 2021-02-23 jämte bilagor.

26(26)

Tj nsteskri else
Datum

2020-12-08

BYGG.2020.349

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
ndlista
Centrumbolaget Vinterklasen AB (delges)
Södermanlands museum
ur man ö erklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.
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rotokoll arbetsplatsbesök
Datum

2020-10-29

Miljö- o sam llsbyggnadsför altningen
Sofie Eklöf
Bygglovhandläggare
sofie.eklof

oxelosund.se

Dnr:
astig et:
Ärende:

B

CENTRUMBOLAGET VINTERKLASEN AB
JÄRNTORGET 7
613 30 OXELÖSUND

2020

I D I

T2

Tillsyn fasad ndring id ombyggnation

Protokoll fört vid arbetsplatsbesök 2020-09-24
r arande:
Nanny Rudengren
Sofie Eklöf
Magnus Ledel
Åke Holmström
Niclas Nordström

1

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare
Kontrollansvarig
Byggherre
Räddningstjänsten

ur ar kontrollplanen följts

1.1

Ingen kontrollplan visades vid besöket

2

Dokumentation a egenkontroller

2.1

Vid arbetsplatsbesöket redovisades inga egenkontroller

rbetsplatsens anordnade
3.1

Ordningen på arbetsplatsen är bra. Men området borde stängslas in för att
begränsa obehörigas eventuella intrång.

kyddsanordningar o
4.1

s ker et id arbetsplatsen

Första hjälpen låda visades inte.

rbetsmiljöplan
5.1

Arbetsmiljöplanen kunde inte lokaliseras

ikelser

ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
bygg oxelosund.se

rg nr
212000-0324

rotokoll arbetsplatsbesök
Datum

2020-10-29 14:15:07

En ut- och invändig syn genomfördes och följande avvikelser kunde
konstateras mot Plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter:
Större hiss och trapphus
7 balkonger har skärmtak i korrugerad plåt
Plan 4
Ändrad planlösning i förråd och apparatrum plan 4
Plan 5
Gym sal och Foajé är nu förråd och korridor förskjuten med annan
planlösning plan 5
Lägenhet 3101
Avvikande planlösning badrum
Entré flyttad
Stor klädkammare tillkommit
Lägenhet 3102
Avvikande planlösning badrum och klädkammare
Sovrum flyttad vägg
Lägenhet 3302
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Lägenhet 2303
Ändrad planlösning 2 sovrummen
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Lägenhet 2202
Avvikande planlösning toalett badrum
Veranda med fransk balkong har tillkommit
Befintliga pelare som inte var inritade på bygglovshandlingar
Lägenhet 3202
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Entré flyttad
Lägenhet 3201
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Lägenhet 2302
Balkong inte monterad
ikande fönsterpla ering f rre antal fönster p fasaden p
tillbyggnaden fr n 1
På sydostfasaden avviker fönsterstorleken till höger om balkongerna
På Sydvästfasaden saknas 12 fönster. (igensatta)
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rotokoll arbetsplatsbesök
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Datum

2020-10-29 14:15:07

På nordostfasaden saknas 12 fönster. (igensatta)
önsterbyten p -m rkt fasad a ikelse fr n be iljat bygglo
Sydvästfasaden
Vån. 3 trappor: 7 fönsterdörrar utbytta, annat material och delvis annan
färg. Även ursprungligt räcke saknas.
Vån. 2 trappor: 7 rombformade fönster utbytta, annat material och annan
färg.
Vån. 1 trappa: 7 fönsterdörrar utbytta, annat material och delvis annan färg.
(Bottenvåning: 7 fönsterdörrar är utbytta men det skedde innan ny
detaljplan vann laga kraft.)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf
Bygglovshandläggare
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rotokoll arbetsplatsbesök
Datum

2020-10-29

Miljö- o sam llsbyggnadsför altningen
Sofie Eklöf
Bygglovhandläggare
sofie.eklof

oxelosund.se

Dnr:
astig et:
Ärende:

B

Ledel Magnus
Fastighetskonsult M Ledel AB
Gruvvägen 8
611 65
NYKÖPING

2020

I D I

T2

Tillsyn fasad ndring id ombyggnation

Protokoll fört vid arbetsplatsbesök 2020-09-24
r arande:
Nanny Rudengren
Sofie Eklöf
Magnus Ledel
Åke Holmström
Niclas Nordström

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare
Kontrollansvarig
Byggherre
Räddningstjänsten

ur ar kontrollplanen följts
7.1

Ingen kontrollplan visades vid besöket

8

Dokumentation a egenkontroller

8.1

Vid arbetsplatsbesöket redovisades inga egenkontroller

rbetsplatsens anordnade
9.1

Ordningen på arbetsplatsen är bra. Men området borde stängslas in för att
begränsa obehörigas eventuella intrång.

10

kyddsanordningar o

10.1

Första hjälpen låda visades inte.

11
11.1

12

ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

s ker et id arbetsplatsen

rbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplanen kunde inte lokaliseras

ikelser

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
bygg oxelosund.se

rg nr
212000-0324

rotokoll arbetsplatsbesök
Datum

2020-10-29 14:15:07

En ut- och invändig syn genomfördes och följande avvikelser kunde
konstateras mot Plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter:
Större hiss och trapphus
7 balkonger har skärmtak i korrugerad plåt
Plan 4
Ändrad planlösning i förråd och apparatrum plan 4
Plan 5
Gym sal och Foajé är nu förråd och korridor förskjuten med annan
planlösning plan 5
Lägenhet 3101
Avvikande planlösning badrum
Entré flyttad
Stor klädkammare tillkommit
Lägenhet 3102
Avvikande planlösning badrum och klädkammare
Sovrum flyttad vägg
Lägenhet 3302
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Lägenhet 2303
Ändrad planlösning 2 sovrummen
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Lägenhet 2202
Avvikande planlösning toalett badrum
Veranda med fransk balkong har tillkommit
Befintliga pelare som inte var inritade på bygglovshandlingar
Lägenhet 3202
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Entré flyttad
Lägenhet 3201
Avvikande planlösning badrum toalett och klädkammare
Lägenhet 2302
Balkong inte monterad
ikande fönsterpla ering f rre antal fönster p fasaden p
tillbyggnaden fr n 1
På sydostfasaden avviker fönsterstorleken till höger om balkongerna
På Sydvästfasaden saknas 12 fönster. (igensatta)
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rotokoll arbetsplatsbesök
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Datum

2020-10-29 14:15:07

På nordostfasaden saknas 12 fönster. (igensatta)
önsterbyten p -m rkt fasad a ikelse fr n be iljat bygglo
Sydvästfasaden
Vån. 3 trappor: 7 fönsterdörrar utbytta, annat material och delvis annan
färg. Även ursprungligt räcke saknas.
Vån. 2 trappor: 7 rombformade fönster utbytta, annat material och annan
färg.
Vån. 1 trappa: 7 fönsterdörrar utbytta, annat material och delvis annan färg.
(Bottenvåning: 7 fönsterdörrar är utbytta men det skedde innan ny
detaljplan vann laga kraft.)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofie Eklöf
Bygglovshandläggare

KN-SLM20-0185

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

till

Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

613 81 Oxelösund

från

datum

ang.

Sörmlands museum, David Hansson

2020-12-09

Vildvinet 2, OXELÖSUND. Utlåtande rörande återställande av fasad.

Bakgrund
Sörmlands museum har ombetts yttra sig rörande genomförda fönsterbyten på
Vildvinet 2, f d Folkets hus i Oxelösund. Museet har i tidigare yttranden rörande
olika frågor beskrivit byggnaden och rubrikerna Historik och Kulturhistoriskt
nedan värde är därför i huvudsak hämtade från dessa.
Det tidigare Folkets hus omfattas idag av två detaljplaner. En för den röda tegelbyggnaden och den mellanliggande entrédelen, som vann laga kraft 2013-01-08
(PLAN.2012.7). Och en för den gula tegelbyggnaden som vann laga kraft 2018-0430 (PLAN.2016.8). Detaljplanerna togs fram för att möjliggöra ändrad användning
till bostäder. Båda detaljplanerna innehåller skyddsbestämmelser och rivningsförbud.
Skyddsbestämmelsen för den röda tegelbyggnaden anger att: Ursprungliga material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras. Trots att fönstren både kan
sägas utgöra ett ursprungligt material och en exteriör detalj, byttes de ut mot nya
fönster i april 2017.

postadress.
Box 314
611 26 Nyköping
tel.
0155 - 24 57 00
e-post.
kultur.utbildning@
regionsormland.se

Detaljplanen för den gula tegelbyggnaden var ute på granskning den 8 juni 2017.
Innan granskningstiden var slut byttes fönsterdörrarna på bottenvåningen ut,
trots att den nya detaljplanen var tänkt att skydda ursprungliga delar.
Den gula tegelbyggnaden är i delen som vetter mot parken markerad med r1 och
q1 i gällande detaljplan (0481-P18/3, PLAN.2016.8). Skyddsbestämmelsen q1 lyder:
Beﬁntliga fasader (med framsidans mönstermurning, den dekorativa frisen med
skulpterade ﬁgurer, ursprungliga fönster tillsammans med mellanliggande marmorpartier) samt takets form tillsammans med takfotens koppardetaljer ska bevaras.
Bygglov krävs för underhåll.
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Under september månad 2020 byttes resterande fönster och fönsterdörrar ut på
den gula tegelbyggnaden.

Historik
Folkets hus invigdes 9 dec 1956. Byggnaden ritades av arkitekt Alfred
Weissenberg och uppfördes som tre sammanlänkade byggnadskroppar med
olika fasadutförande. Den västra delen i tre våningar med fasader av rött tegel
rymde bibliotek, bank, konditori och kontorslokaler för tidningen Folket. I den
mittersta delen, ursprungligen i två våningar och putsad, fanns entrén till biograf- och teatersalongen Tärnan. Den östra delen i fyra våningar med fasader av
gult, delvis mönstermurat tegel är utsmyckad med en relieﬀris som avbildar olika
yrkesutövanden och aktiviteter. Frisen är utförd av skulptören Rolf Kjellberg som
hade sin ateljé vid Ramdalens småbåtshamn. Huset innehöll teater- och biograﬂokalen Tärnan och danssalongen Cupol, vilken nåddes via en entré på gaveln. I källaren under huset fanns även en för tiden mycket modern bowlinghall. 1974-1976
byggdes den östra delen till med kontorslokaler och restaurangen Oxelö krog
och sammankopplades med Domusvaruhuset (idag ICA) intill. Vid samma tillfälle
byggdes den mittersta delen på med ytterligare en våning och ﬁck sitt nuvarande
fasadutförande.

Kulturhistoriskt värde
Folkets hus har sedan det invigdes varit en knutpunkt i samhället som samlat
invånarna i förenings- och fackliga sammankomster, teater- och bioföreställningar, festsammanhang, bibliotek, café och bank. Det har också varit den självklara
platsen för konferenser, fester, musikkonserter, evenemang och representation.
Biografen Tärnan visade sin sista föreställning 2013. Genom alla de olika funktioner som huset har haft genom historien har det därmed ett mycket högt samhällshistoriskt värde. Huset har också genom sin koppling till arbetarrörelsen ett
stort symbol- och identitetsvärde, starkt förknippat med Oxelösunds historia som
industriort och ett långt socialdemokratiskt styre.
Arkitekten Alfred Weissenberg, född i Tyskland, ﬂydde till Sverige under andra
världskriget och kom till Nyköping 1942. Weissenberg var under en period en
ledande arkitekt i Nyköping och han ritade ﬂera byggnader i staden med omnejd. Byggnaderna kännetecknas av omsorgsfullt utformade detaljer. Folkets
hus i Oxelösund är en av de mer framstående byggnader som ritades av Alfred
Weissenberg, och visar upp hans känsla för form- och volymverkan tillsammans
med en lekfullt och rikt utsmyckad tegelarkitektur. Huset har därför ett högt arkitekturhistoriskt värde.
Byggnadens uppdelning i sina ursprungligen tre skilda volymer med olika fasadutförande var typiskt för 1950-talets utvecklade och mer folkliga modernism.
Kontorsdelens mer återhållna och strama utformning i rött tegel står i kontrast till
den högre och rikt detaljerade festlokalen i gult tegel. Det är i denna kontrastverkan en stor del av det arkitekturhistoriska värdet sitter.

Tidigare fönster
Den gula tegelbyggnaden har fyra våningsplan där tre av våningarna mot parken
upptas av höga fönster/fönsterdörrar. De nu utbytta fönstren var av allt att döma
ursprungliga. Fotograﬁer tagna av Sörmlands museum såväl som av kommunen
visar hur fönstren/fönsterdörrarna såg ut före bytet. Vid en jämförelse med äldre
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fotograﬁer och ritningar ﬁnns det inget som tyder på att fönstren bytts ut sedan
uppförandet. Ritningar över Folkets hus, tillsammans med detaljritningar över
fönster ﬁnns i Sörmlands museums arkiv. Uppgifterna om fönstrens uppbyggnad
och mått är hämtade från dessa.

Bottenplan
Sidohängda inåtgående fönsterdörrar av furu. Mötande bågar utan mittpost och
med en bröstning med karosseripanel av furu. 252 cm höga och 142 cm breda
inklusive karm. Den tvärgående spröjsen placerad på 90 cm höjd. Bredden på två
bågar i det mötande mittpartiet uppgick till 133 mm. Karosseripanelen har enligt
fotograﬁer någon gång ersatts av en fasspontad panel.

Våningsplan 1 tr
Sidohängda inåtgående fönster av furu där glasytan upptog hela fönsternischen.
Mötande bågar utan mittpost. 252 cm höga och 142 cm breda inklusive karm.
Den tvärgående spröjsen placerad på 50 cm höjd. Bredden på två bågar i det
mötande mittpartiet uppgick till 133 mm.

Våningsplan 2 tr
Mindre rombiska sidohängda inåtgående fönster av furu. De inre rutorna var
ursprungligen av färgat glas. 101 cm höga och 65 cm breda inklusive karm.

Våningsplan 3 tr
Sidohängda inåtgående fönster av furu med en bröstning under. Mötande bågar
utan mittpost. 252 cm höga och 155 cm breda inklusive karm. Den tvärgående
spröjsen placerad på 90 cm höjd. Bredden på två bågar i det mötande mittpartiet
uppgick till 133 mm. Ett sirligt smidesräcke av 10 mm rundjärn sitter på utsidan
med överliggare på samma höjd som fönstrens tvärspröjs.

Övrigt
Gemensamt för de större fönstren/fönsterdörrarna var att de bestod av två lufter
med mötande bågar och en lågt sittande tvärgående spröjs. Bågdimensionerna
bestämdes utifrån beslagens storlek, men angavs att utföras med minsta möjliga
bredd. Bågarna var proﬁlerade med en typ av karnisproﬁl (s-formad) som var
något rakare. Proﬁlen var vanlig på fönstersnickerier under 1940-1950-talet.
Fönsterglas från denna tid tillverkades genom valsning av glasmassan. Detta gav
en något oregelbunden yta som ger mjukare och livligare reﬂektioner samtidigt
som det som reﬂekteras i glaset inte avtecknar sig lika tydligt. Detta är av stort
värde för upplevelsen av en äldre byggnad.
Spröjsen tillsammans med det faktum att mittpost saknades gjorde fönstren och
fönsterdörrarna mycket smäckra, vilket ytterligare förstärktes av att karmarna
på de övre våningarna var mörka. Fönstrens väl tilltagna höjd betonade vertikaliteten i den arkitektoniska gestaltningen vilket i kombination med den röda
tegelbyggnadens horisontalitet skapar en intressant helhet. Denna lek med olika
volymer inom samma byggnad är något som var typiskt för arkitektur från tiden.
Även den lågt sittande tvärspröjsen är ett tidstypiskt drag.
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Bottenvåningens fönsterdörrar var ursprungligen mörkbetsade, vilket på senare
år underhållits med brun täckande färg. De har dock ända från början varit mörka,
vilket syns på äldre fotograﬁer. De övre våningarnas fönster har av allt att döma
alltid varit ljust målade, dock med undantag för karmarna och bröstningen under
översta våningens fönster, som varit mörka. På de övre våningarna hängde fönsterblecken av kopparplåt ihop och löpte längs hela den mönstermurade tegelkanten respektive relieﬀrisen.

Nyligen installerade fönster
Museet har endast sett de nyligen insatta fönstren på håll, och kan därför inte
uttala sig om material, uppbyggnad, eller invändigt utseende. Vad som dock kan
konstateras är att dimensioneringen överlag är betydligt grövre än de tidigare
fönstren. Fönstren på våningen en trappa upp, som tidigare bestod av två
mötande fönsterbågar, har idag ersatts av ett en mittpost och en tvärpost med
öppningsbara lufter. Tvärposten ersätter den tidigare spröjsen i de äldre fönstren.
På översta våningen är den tvärgående spröjsen kvar, dock enbart i den yttre
bågen och den är heller inte glasdelande. Smidesräcket, som under fönsterbytet
var borttaget, har nu satts tillbaka men högre upp än tidigare. Räckets överkant
satt tidigare på samma höjd som den tvärgående spröjsen. Nu störs räckets sirliga
form av den tvärgående spröjsen när man betraktar huset på avstånd, vilket är
olyckligt.
Fönsterblecket av koppar över relieﬀrisen har ersatts med separata vita plåtar i
varje nisch. De vita plåtarna stör relieﬀrisen visuellt samtidigt som de framhäver
de grövre fönsterbågarna ytterligare. Även de rombiska fönstren fönsterbleck har
ersatts av vita plåtar. Översta våningens fönsterbleck är ännu oförändrade.
I entrédelen mellan den röda och den gula byggnadskroppen, som består av
glasade väggar med tunna aluminiumproﬁler, har två fönster ersatts med mindre
fönster omgärdade av vita skivor. Detta utgör ytterligare ett avvikande tillägg
som stör helheten.
Även om fönsterdörrarna i bottenvåningen sattes in före nuvarande detaljplan
antogs bör dessa också inkluderas i ett eventuellt återställande. Bytet kan inte
anses vara varsam åtgärd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 § då de
nya fönstren är betydligt grövre än de ursprungliga samt vita istället för bruna. Att
bytet utfördes samtidigt som detaljplanearbetet pågick bör i detta sammanhang
ses som en försvårande omständighet.
De utbytta fönstren i entrédelen bör också återställas likt tidigare utseende.

Riktlinjer för eventuellt återställande
- Fönster bör genomgående vara av trä, med glasdelande spröjs i såväl yttre som
inre båge.
- Dimensioner på bågar, karm och glasmått ska motsvara ursprungliga fönster
- Fönsterbågarna ska vara proﬁlerade på samma sätt som de ursprungliga.
- Fönsterkarmar på de övre våningarna bör mörkbetsas alternativt målas bruna.
- Bottenvåningens fönsterdörrar ska mörkbetsas alternativt målas bruna.
- Så kallat kulturglas som imiterar de tidigare valsade glasen bör användas i ytterbågen.
- Smidesräcken på översta våningen ska monteras på rätt höjd, i nivå med den
tvärgående spröjsen.
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- Utbytta fönster i entrédelen återställs i likhet med övriga fönster på denna del.
- Vita fönsterbleck ersätts med kopparplåt likt tidigare utseende.
- Bättre energiprestanda och ljudisolerande egenskaper kan uppnås genom val
av energiglas i den inre bågen.

David Hansson,
Bebyggelseantikvarie

Källor
Sörmlands museums arkiv
Oxelösundsarkivet

Kopia till:
Sörmlands museum, diariet
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Foto taget 2016 före samtliga fönsterbyten. Fasadens koposition är mycket väl avvägd, där
fönstren utgör en huvudsaklig komponent tillsammans med mönstermurning och bildfris.
Vertikaliteten är tydlig och förstärks av fönstrens smäckra dimensioner. Fönster från denna tid
tillverkades av högkvalitativt virke för att motstå väder och vind, och kan om de underhålls rätt
hålla mycket lång tid. Foto: David Hansson (SLM D2020-0775)

Foto taget 23 september 2020 under pågående fönsterbyte. De nya fönstrens dimensioner är
betydligt grövre än de gamla och bryter av mot den höga hantverksmässiga kvaliteten som
fasadens övriga delar har. Andra våningens fönster har istället för den tidigare tvärspröjsen, nu
en bred tvärpost. Foto: David Hansson (SLM D2020-0776)
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Foto taget den 24 juni 2017 då merparten av fönsterdörrarna bytts ut. Här syns skillnaden mellan de äldre fönsterdörrarna och de nya tydligt. Glasytan har krympt betydligt och dimensionerna förgrovats. Fönsterdörrarna är av aluminium istället för trä, och vita istället för bruna.
Foto: David Hansson (SLM D2020-0777)

Foto taget den 24 juni 2017 på en av de kasserade fönsterdörrarna. På sidorna går att skönja
den tidigare betsade ytan. Foto: David Hansson (SLM D2020-0778)
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Foto taget 9 december 2020. Översta våningens räcken är nu återmonterade, men på en högre
höjd än tidigare vilket gör att överliggaren och fönstrets tvärgående spröjs hamnar på olika
nivå. Notera de nya fönstren på entrédelens tredje våning. Foto: David Hansson (SLM D20200779)

De nya fönsterblecken är tack vare sin vita kulör iögonfallande. Tidigare löpte en sammanhängande plåt av koppar över hela relieﬀrisens längd. Jämför med översta våningen på föregående foto som ännu har kvar sin äldre plåt. Foto: David Hansson (SLM D2020-0780)
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Utsnitt från en av ritningarna signerade arkitekt Alfred Weissenberg där de olika typerna av
fönster beskrivs. De tre i översta raden är de som satt i den gula tegelbyggnaden, i bottenvåningen, 1 tr och 3 tr sett från vänster. De mindre rombformade fönstren syns på rad två. Bilden
är beskuren.

Detaljrigning av fönstren som visar hur de är uppbyggda. Bilden är beskuren.
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Bilder från Oxelösundsarkivet

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:
Angelägenhet:

Åke Holmström
Oxelösunds kommun Bygglov; Norrgård Sundberg Camilla; Persson Johan
Bygg 2020.349
den 30 oktober 2020 09:12:43
Sprinter@vi20103009270.pdf
Hög

Hej !
Jag har nu svarat på ett Protokoll ( ett påkallat Arbetsplatsbesök från min sida enligt PBL ) Jag påkallade den 8:e sept men det första mötet avbokades
och ett nytt bokades till 24:e sept.
Ett arbetsplatsbesök består av Byggherre samt Handläggare vid Byggnadsnämnden samt KA.
Det var vi som påkallade detta.

Jag har en berättigad fråga till er...
Jag har den 16:e Mars samt 3:e september 2020 lämnat in Korrigering av Bygglov som tex när vi stött på att det inte gick att tex göra på ett visst sätt
precis som vid eran Kommunala skola. Jag har ju samma Plåtföretag samt Brandtätningsföretag hos mig som hos nya skolan.
Då jag har skickat till er ( pratade med Madeleine ) och hon bekräftar att det är registrerat. Då har ju jag skickat in korrigering pågrund av tex bärande
betongpelare, bärande betongväggar, m.m.
Jag hade tom Camilla på besök tidigt i våras när jag visade henne runt i huset ( jag kallade detta rundvandring ) samt att jag hade Johan Persson, Johan
Schelin samt Camilla på besök i oktober.
Jag tror de flesta ser att vi bygger som man skall.

Korrigeringar blir det ofta i byggprocesser och därav vi skickade in 2 st i Mars samt September dock utan svar och ingen återkoppling över huvudtaget.
Detta blir ju isig ett problem när vi skickar korrigeringar och inte erhåller något som helst svar. Det är beklämmande.

Jag hoppas vi verkligen får till bättre samarbete samt rutiner kring ett bättre arbetssätt så alla mår bättre. För svar borde man erhålla när man skickar in
handlingar. Påstår inte att det är någons fel men att vi måste hitta ett bättre arbetssätt för att komma framåt är väl bra ?

Jag har påtalat Möte med Camilla samt Johan en längre tid för att hitta bättre sätt och förståelse för varandra.

Hoppas ni kan läsa igenom er detta 83 sidor med dokumentation.

Det känns som att vi ställer upp och bygger bostäder för invånare men blir motarbetade hela tiden... Det är så vi känner. Då blir det ingen bra relation.

Tacksam nu för återkoppling när vi kan träffas. Avsätt tid.

---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 7
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

-------- Ursprungligt meddelande --------

Ämne:Message from printer@vinterklasen.se
Datum:30.10.2020 09:30
Avsändare:printer@vinterklasen.se
Mottagare:ake@vinterklasen.se
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Vildvinet 2, Oxelösund, Oxelösunds
kommun
Sakkunnig kontroll av kulturvärden
Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och
utformning av nya balkonger
2021-01-26
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
FASTIGHETSBETECKNING:

Vildvinet 2
KOMMUN:

Oxelösunds kommun
FASTIGHETSÄGARE:

Centrumbolaget Vinterklasen AB
BESTÄLLARE:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
CERTIFIERAD SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN/HANDLÄGGANDE

Lisa Berglund, byggnadsantikvarie/sakkunnig kulturvärden – behörighet K,
Fredriksson arkitektkontor AB
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Bakgrund
Inom fastigheten Vildvinet 2 i centrala Oxelösund finns det tidigare Folkets hus. Byggnadskomplexet
uppfördes och invigdes 1956. Det utgjordes då av två byggnadskroppar i gult respektive rött tegel som
sammanlänkades genom en mindre, lägre byggnadsvolym som fungerade som entrébyggnad. Under
1974-1976 tillfogades komplexet ytterligare en byggnadskropp i sydöst, vilken skivkläddes och försågs
med längsgående fönsterband. Folkets husverksamheten har upphört i lokalerna och byggnadskomplexet
förvärvades under 2000-talet av ett privat fastighetsbolag, Centrumbolaget Vinterklasen AB. Bygglov
gällande ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen
söktes 2019 och beviljades av Oxelösunds kommun. Bygglovet inkluderade även fasadändring i form av
balkonger.
Under byggskedet har kommunen uppmärksammat att balkongerna inte utförts i enlighet
med bygglovsritningarna. Avvikelserna utgörs av skärmtak i svart korrugerad plåt samt av
balkongkonstruktionen, vilken enligt bygglovsritningen endast skulle utgöras av en platta som tillsynes
skulle fästas in i bjälklag. Balkongerna utfördes istället med en utanpåliggande, fasadhängd konstruktion i
svart stål. Ett tillsynsärende gällande balkongerna har upprättats.
Vidare har fastighetsägaren ansökt om bygglov för en påbyggnad på taket tillhörande den mittersta
byggnadskroppen, ofta kallad Tärnanbyggnaden. Byggnadskroppen är orienterad i sydvästlig-nordöstlig
riktning med huvudfasad ut mot Järnvägsparken. Påbyggnaden är tänkt att placeras på byggnadens bakre
del i nordöst.
Oxelösunds kommun har i samband med detaljplanearbetet 2017 fastslagit att de tre ursprungliga
byggnadskropparna, Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden och den nordvästliga i rött tegel, är särskilt
värdefulla byggnader som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Byggnaderna får inte
förvanskas. Kommunen har i hanteringen av bygglovet behov av ett utlåtande från certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden. Undertecknad har i egenskap av sakkunnig blivit ombedd att upprätta utlåtandet.
Utlåtandet syftar till att bedöma åtgärdernas lämplighet i förhållande till byggnadernas kulturvärden samt
bedöma huruvida plan- och bygglagens krav på varsamhet (8 kap. 17 § PBL) och förbud mot förvanskning
(8 kap. 13 § PBL) är uppfyllt.
Inför utlåtandet har bygglovshandlingar, ett remissyttrande från Sörmlands museum samt gällande
detaljplaner och planbeskrivningar granskats. En mindre arkiv- och litteraturstudie med fokus på Folkets
hus och centrummiljön har genomförts. Ett platsbesök gjordes 2021-01-19.
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Del av det ursprungliga
Folkets hus

Sammanlänkande volym,
ursprungligen lägre
Tärnanbyggnaden

Tillbyggnad 19741976

Det tidigare Folkets huskomplexet inom fastigheten Vildvinet 2 utgörs av fyra byggnadskroppar. Den mittersta placerad i sydvästlig-nordöstlig riktning
kallas även Tärnanbyggnaden (Lantmäteriet).

Lagskydd och befintliga ställningstaganden
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) SAMT BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

För Tärnanbyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom fastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan
som vann laga kraft 2018-04-30. Tärnanbyggnaden är indelad i tre egenskapsområden, vilka har försetts
med olika bestämmelser. För den sydvästra delen ut mot Järnvägsparken finns ett rivningsförbud r1 som
gör gällande att byggnaden inte får rivas. Vidare är byggnadsdelen försedd med en skyddsbestämmelse
som anger att befintliga fasader (med framsidans mönstermurning, den dekorativa frisen med skulpterade
figurer, ursprungliga fönster tillsammans med mellanliggande marmorpartier) samt takets form
tillsammans med takfotens koppardetaljer ska bevaras. Bygglov krävs för underhåll. Byggnadsdelen är även
försedd med bestämmelse f1 som anger att balkong inte får finnas. Gällande användning anges att lokal ska
finnas för centrumverksamhet (f4). Högsta tillåtna nockhöjd i meter över angivet nollplan är 23,5 m.
För Tärnanbyggnadens mittersta del gäller rivningsförbud r1. För den bakre delen av byggnaden, mot
gården i nordöst, gäller rivningsförbud r2, vilket anger att byggnaden inte får rivas, dock kan medges
förändringar av taket vid påbyggnad med fler våningar efter bygglov. Gällande ny byggnad/påbyggnad
anges att den till färg och form ska ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck (f2). Eventuell
taknock ska ordnas mot sydväst (Järntorget). Sadeltak får inte finnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd
över angivet nollplan är 30 m. Användningen är begränsad till bostäder och centrum. Lokal för
centrumverksamhet ska finnas i entréplan.
För den sydöstra byggnadskroppen gäller bestämmelse f2, ny byggnad/påbyggnad skall till färg och form
ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser saknas.
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För den nordvästra byggnadskroppen gäller en detaljplan som vann laga kraft 2013-01-08 (Dnr
PLAN 2012.7, Plannummer 1856, Oxelösunds kommun). Byggnadskroppen är försedd med en
skyddsbestämmelse som anger att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och inte får rivas. Ursprungliga
material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras.
Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens förbud mot
förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller område som avses i 8 kap. 13 § PBL. Varsamhetskravet
i 8 kap. 17 § PBL gör gällande att ändringar av all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § PBL: bebyggelsen ska hållas i vårdat skick och underhållas
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och bebyggelsens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt. För särskilt värdefulla byggnader gäller att de ska underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.

Gällande detaljplan för Tärnanbyggnaden och tillbyggnaden i sydöst från 1970-talet (DP 0481-P18/3 PLAN.2016.8, Oxelösunds kommun).
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KULTURHISTORISK OMRÅDESBESKRIVNING RAPPORT 2017:1, SÖRMLANDS MUSEUM (2017)

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun. Den bebyggda miljön
karaktäriserades och de identifierade områdena värderades ur kulturhistorisk synvinkel. Folkets hus utgör
i inventeringen en del av Centrummiljön, vilken beskrivs som ett område med stora lokalhistoriska och
samhällshistoriska värden. I inventeringen konstateras att Folkets hus har ett stort symbolvärde. Kopplat
till byggnaden finns även stora lokalhistoriska värden då det har varit stadens naturliga samlingspunkt.
Sörmlands museum rekommenderar att byggnaden bevaras och underhålls med traditionella material och
metoder samt att planläggning inom området föregås av antikvarisk förundersökning.
YTTRANDE GÄLLANDE PÅBYGGNAD, SÖRMLANDS MUSEUM

(2020)

Sörmlands ombads 2020 av Oxelösunds kommun att yttra sig över föreslagen påbyggnad av
Tärnanbyggnaden. I ett yttrande daterat 2020-12-14 konstaterar museet att det tidigare Folkets hus
utgör ett särskilt värdefullt byggnadskomplex som har ett mycket centralt läge intill Järntorget och
Järnvägsparken. Byggnaden utgör genom sin placering längs parkens norra sida den huvudsakliga
fokuspunkten i miljön. Genom byggnadens läge och utformning är den väl exponerad och en mycket
viktig del av stadsbilden. Museet ställer sig mycket kritiska till föreslagen påbyggnad och bedömer den
utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL) genom att byggnadens ursprungliga utformning med separata
volymer i skilda fasadutföranden kommer att störas av att en ny byggnadskropp skjuter upp ovanpå den
gamla. I sin bedömning har museet även vägt in redan genomförda åtgärder, som t.ex. nya fönster och
balkonger, och den kraftiga decimering av kulturvärden dessa resulterat i.
Museet ger vidare ett antal rekommendationer i det fall kommunen bedömer att bygglov kan ges.
Föreslaget fasadmaterial bör ersättas av ett material som inte påtagligt avviker från byggnadens gula
tegelfasad. Hur påbyggnadens fasad gestaltas och hur mötet mellan påbyggnaden och befintlig fasad ska
utföras bör tydligt redovisas i detaljritningar. Gällande de redan utförda balkongerna anser museet dessa
vara klumpigt utförda och avråder från liknande konstruktion på eventuell påbyggnad. Istället förordas
infästning i bjälklag.
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Kortfattad historik
Under 1870-talet drogs järnvägen till Oxelösund och genom den kunde samhället växa och utvecklas. 1950
omvandlades municipalsamhället Oxelösund till stad med drygt 5000 invånare. Den lokala industrin var på
frammarsch och staden kunde byggas ut. Med stöd från Grängesbergsbolaget kunde man uppföra en ny
kyrka på berget bakom Järnvägsparken. Kyrkan som fick namnet Sankt Botvids kyrka ritades av arkitekten
Rolf Bergh som tillämpade ett modernistiskt folkkyrkligt synsätt. Kyrkan fick formen av en fyrbåk med
centraliserad plan och av ett brett grekiskt kors.
1956 uppfördes ett Folkets hus placerat som fondmotiv i Järnvägsparkens nordöstra ände.
Folkets husföreningarna hade sitt ursprung i det sena 1800-talets arbetarrörelse. Det socialistiska
uppbyggnadsarbetet krävde lokaler och då få fastighetsägare var villiga att hyra ut till arbetarrörelsen
började man under 1890-talet att uppföra egna byggnader för möten och samling. Under 1920- och
1930-talen växte tanken på samhällsägda samlingslokaler fram. Idén mynnade ut i så kallade medborgarhus
som skulle vara en kulturell samlingsplats för alla medborgare med stimulerande och utvecklande
förenings-, kultur- och nöjesliv som skulle främja den allmänna upplysningen, intellektuellt liv och
ekonomiska omsorger. Under följande decennier uppfördes medborgarhus runt om i landet, till exempel
i Eslöv (1950-talet) och Örebro (1960-talet). I vissa städer valde man att fortsätta använda den äldre
benämningen Folkets hus.
Folkets hus i Oxelösund ritades av den Nyköpingsbaserade arkitekten Alfred Weissenberg och utformades
med tre sammanlänkade byggnadskroppar med olika fasadutförande. Den nordvästra delen i tre våningar
med fasader av rött tegel inhyste bibliotek, bank, konditori och kontorslokaler för tidningen Folket. I
den mittersta delen, ursprungligen i två våningar och putsad, fanns entrén till biograf- och teatersalongen
Tärnan. Den sydöstra delen i fyra våningar med fasader av gult, delvis mönstermurat tegel, är utsmyckad
med en relieffris som avbildar olika yrkesutövanden och aktiviteter. Frisen är utförd av skulptören Rolf
Kjellberg. Byggnadsdelen innehöll teater- och biograflokalen Tärnan samt danssalongen Cupol, vilken
nåddes via en entré på gaveln. I källaren under huset fanns även en för tiden mycket modern bowlinghall.
Likt många andra svenska städer genomgick Oxelösund en radikal stadsförnyelse under 1960- och
1970-talen. Äldre bebyggelse revs och stora förändringar gjordes i trafikplaneringen. Intill Folkets hus
uppfördes ett nytt affärscentrum med stora volymer samlade kring nya Järntorget. 1974-1976 byggdes
Folkets hus till med ytterligare en volym i sydöst. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden byggdes på
för att i nock liva med den nordvästra byggnadsdelen i rött tegel.
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Folkets hus från sydöst 1961. Sankt Botvids kyrka skymtar i bakgrunden (Oxelösundsarkivet)

Folkets hus efter tillbyggnaden 1974-1976. Tillbyggnad till höger i bild närmast det lägre varuhuset. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden har
byggts på (Oxelösundsarkivet)
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Kulturhistorisk värdebeskrivning
Det tidigare Folkets Hus illustrerar den nationellt mycket viktiga berättelsen om utvecklingen av
arbetarrörelsen och Folkets husrörelsen. Det tidigare Folkets Hus har förmåga att berätta om politiska
strömningar och arbetarrörelsens kultur- och bildningsideal kring 1900-talets mitt.
Folkets hus utgör tillsammans med anslutande affärscentrum ett exempel på det svenska samhällets
framtidstro, goda ekonomi och stora handlingskraft under 1950-, 60- och 70-talen. Äldre bebyggelse
ersattes med byggnader för en ny tid. Småskalig handel och hantverk ersattes med storskaliga varuhus,
kontorshus och parkeringsanläggningar. I många fall ersattes arbetarrörelsens enklare samlingslokaler med
ett samlat Folkets Hus med stora resurser och framträdande plats i staden. Det tidigare Folkets hus har
förmåga att berätta om byggandet av välfärdssamhället och den stora stadsomvandling som genomfördes
i Oxelösund och i många andra städer runt om i landet efter 1900-talets mitt. Tillsammans med den övriga
bebyggelsen runt Järntorget bedöms Folkets hus bilda ett särskilt värdefullt bebyggelseområde.
Kopplat till det tidigare Folkets hus finns särskilda samhällshistoriska värden. Byggnaden bedöms ur ett
samhällshistoriskt perspektiv var kulturhistoriskt relevant ur såväl ett lokalt som nationellt perspektiv.
Folkets Hus blev under 1900-talet ett uttryckssätt för arbetarrörelsen och socialdemokratiskt styrda städer
att manifestera sig. Genom en påkostad och genomarbetad byggnad kunde man skapa sig en kraftfull
symbol som signalerade välstånd, drivkraft och demokrati. I Oxelösunds Folkets Hus tydliggjordes
stadens och arbetarrörelsens ambitioner kring 1900-talest mitt framför allt byggnadens framträdande
läge i stadsbilden, i konstnärlig utsmyckning och i påkostade material som marmor, kalksten och koppar.
Byggnaden representerar en för lokalsamhället tidigare viktig verksamhet och funktion. Folkets hus
utgjorde länge en av samhällets främsta mötesplatser. Det tidigare Folkets Hus har genom dess förmåga
att spegla stadens och Folkets husverksamhetens ambitioner kring 1900-talets mitt samt som en byggnad
som fyllt en för lokalsamhället central roll särskilda lokalhistoriska värden.
De offentliga byggnaderna uppförda runt 1900-talets mitt karaktäriseras ofta av en slags monumental
arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. I Folkets hus i Oxelösund tar
sig detta främst uttryck i Tärnanbyggnadens resliga entréfasad med höga fönsterband som reser sig mot
parken samt i fasadens detaljering: fönsterband uppbrutna av marmorpartier, mönstermurning med
rombmotiv som även återkommer i ett av fönsterbandet, utkragade fönsteromfattningar och relieffrisen.
En del av Tärnanbyggnadens monumentalitet gick förlorad när tillbyggnaden i sydöst uppfördes och den
pampiga entrén i sydöstra fasaden revs. Trots en del förändringar bedöms Folkets huskomplexet ha god
förmåga att återge 1950-talets modernistiska arkitektur, stilideal och material. Det tidigare Folkets hus i
Oxelösund har särskilda arkitekturhistoriska värden. Kopplat till relieffrisen finns ett särskilt konstnärligt
värde.
Gällande den sydöstra byggnaden från 1970-talet har ett av byggnadens tyngsta värdebärande
karaktärsdrag, de längsgående fönsterbanden i huvudfasaden mot park och torg, gått förlorat genom
balkonger och igensatta fönsteröppningar, vilket har minskat byggnadens arkitekturhistoriska värden.
Byggnaden är idag genom den nästan svarta fasaden, balkonger och fönstersättning tydligt präglad av
vår tid. Läsbarheten av byggnadens ursprungliga gestaltning är låg. Balkongerna på huvudfasaden ger
byggnaden karaktär av bostadshus, vilket även har minskat läsbarheten av byggnaden som en tidigare del
av Folkets hus.
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Precisering av värdebärande karaktärsdrag och detaljer
Nedan görs en precisering av de karaktärsdrag och detaljer som bedöms vara bärande för byggnadens
kulturvärden och som bör tillvaratas för att dessa ska bestå.
•

De fyra byggnadskropparna med förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och de många
olika funktionerna som skulle inrymmas i komplexet. Den sydöstra volymen tillkommen under
1970-talet har ett visst kulturhistoriskt värde som del i berättelsen om Folkets hus utveckling.

•

De fyra byggnadskropparnas olika uttryck skapat genom skilda fasadmaterial och variation i volymer.

•

Hela byggnadskomplexets tydliga orientering mot Järnvägsparken och Järntorget. Orienteringen
är avgörande för förståelsen av komplexet som en tidigare offentlig byggnad.

•

Nordvästra byggnadskroppen. Den öppna entrévåningen med skyltfönster som visar på byggnadens ursprungliga funktion. Skyltfönstrens indelning och avskiljande partier i grå kalksten. Skärmtak ovan entrévåning samt den indragna entrén med betongpelare. Sockel i krysshamrad betong
och källarfönster i tidstypiskt betongglas. Fasadmaterial i form av rött tegel, förband samt teglets
kulör, yta och dimensioner. Takform och takvolym samt taktäckningsmaterial i form av falsad
plåt, plåtens ärggröna kulör. Fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning samt utkragade omfattningar i tegel. Entré i nordvästra gaveln, dörröppningens storlek samt bred, profilerad
omfattning i granit. Rundat utanpåliggande trapphus i fasad mot nordöst. Trapphusets form och
fasader i tegel med band av slätputs. Rundad entrétrappa i granit.

•

Tidigare entrébyggnad: det breda, lätt vinklade skärmtaket i betong som en del av byggnadskroppens ursprungliga gestaltning. Skärmtaket är i sin utformning tidstypiskt och tydliggör byggnadskroppen tidigare funktion som Folkets hus entrébyggnad. Entrépartiets indelning med delvis
glasade dörrar avskilda genom betongstolpar. Dörrarnas huvudsakliga indelning. Takform och
takvolym samt taktäckning i form av falsad plåt. Fasadindelning med horisontellt och vertikalt
markerande listverk som även utgör ramverk för de längsgående fönsterbanden. Fönstrens storlek
och indelning.

•

Tärnanbyggnaden: planform och volym. Takvolym och takform samt takets plåtklädda uttryck.
Takformens karaktäristiska uttryck skapat genom en plan takyta som avslutas i låga, branta takfall
indragna från takfot. Den kopparklädda takfoten. Fasadmaterial i form av räfflat gult tegel. Samtlig detaljering på sydvästra fasaden: relieffris, marmorpartier i fönsterband, pilasterliknande avslut
mot knutar skapade genom en försänkning av fasadens mittendel samt rombformad mönstermurning med rött tegel. Relieffrisen är av särskild vikt för byggnaden då den genom motivet tydligt
speglar dess ursprungliga funktion. Samtlig fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning.
Fönstrens mycket smäckra räcken av rundjärn, räckets form, dimensioner och kulör. Nordöstra
gavelns framspringande parti i kvaderindelande grå puts. Lastintag i nordöst, portöppningens
storlek som visar på den bakre entréns tidigare funktion, dubbelport i trä med fyllningar, skärmtak
med karaktäristiskt rundade avslut. Den sydöstra och den nordvästra fasadens avskalade uttryck.

•

Sydöstra byggnadskroppen: volym, takvolym och takform, fönsteröppningarnas storlek och indelning samt fasadens ännu horisontella indelning.

•

Den längsgående terrassen mot Järnvägsparken samt de breda entrétrapporna i granit.

10
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se

FREDRIKSSON
arkitektkontor a b

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE
Bygglovsärende BYGG201980 – nya balkonger, fönster mm.
På den sydöstra byggnadskroppen har tre balkonger monterats på den sydvästra fasaden ut mot
Järnvägsparken. Ytterligare tre balkonger har monterats på byggnadens nordöstra fasad. På
Tärnanbyggnaden har fem balkonger placerats på den nordvästra fasaden och en på den sydöstra.
En balkong har även tillkommit på den tidigare entrébyggnadens nordöstra fasad. Antalet balkonger
och balkongernas placering har utförts i enlighet med bygglovsritningarna. Gällande balkongernas
konstruktion skulle den enligt bygglovsritningarna utgöras av en platta med dold infästning, sannolikt i
bjälklag. Föreslagen konstruktion skulle därmed ha inneburit mer begränsad påverkan på fasad. Utförd
konstruktion skiljer sig markant från den i ritningarna redovisade. Balkongplattorna har fästs i relativt
grova, vertikalt placerade stålbalkar som har bultats fast i fasad. Från balkarna löper en bärande vajer ut
till plattan. Stålbalkarna avslutas upptill i ett ramverk som bär ett skärmtak av svart trapetsformad plåt.
Skärmtakets sidor är försedda med svart fabrikslackerad plåt. Räcken är utförda enligt bygglovsritningarna.
De är utförda i svartlackerat stål och utgörs av stående spjälor samt en överliggare i relativt kraftiga
dimensioner.
Utförda balkonger är inte väl anpassade till Tärnanbyggnadens och entrébyggnadens karaktär.
Tärnanbyggnadens nordvästra och sydvästra fasads modernistiska, avskalade uttryck bedöms helt gå
förlorat genom balkongernas iögonfallande konstruktion och skärmtak. Åtgärden ger ett dominerade
intryck och avviker från det enhetliga uttryck som berörda fasader har. Balkongkonstruktionen och
skärmtaken bedöms utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Det faktum
att balkongerna är placerade på vad som kan betraktas som byggnadens ”baksida” mildrar inte åtgärdens
negativa påverkan. Att en åtgärd kan medföra en förvanskning även om den endast har en begränsad
synlighet framgår av några olika avgöranden (MÖD 2016-04-04 mål nr P 6409-15 och MÖD 2015-12-29
mål nr P 2287-15).
Tärnanbyggnaden karaktäriseras av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa material och hög
hantverksmässig kvalitet. Skärmtaken och konstruktionen motsvarar inte dessa egenskaper. Skärmtaken
och konstruktionen bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende materialval, utförande och
detaljomsorg. Åtgärden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § plan- och bygglagen).
Vidare anser undertecknad att större krav på anpassning till fasadernas karaktär skulle ställts i
bygglovsskedet gällande detaljutförandet på balkongräckena i syfte att tillgodose varsamhetskravet.
Räckena skulle utförts i smäckrare dimensioner likt ursprungliga fönsterräcken. Kulören skulle ha
anpassats för att ge räckena ett så diskret uttryck som möjligt mot fasaden. Den svarta kulören gör
balkongerna mer påtagliga.
Angående den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad bedöms balkongkonstruktionen och
skärmtaken inte ha samma förvanskande verkan. Detta beror på att nyligen genomförda ändringar i form
av byte av fasadmaterial, byte av fasadkulör, ändring av de karaktäristiska längsgående fönsterbanden
samt montering av balkonger redan genomgripande förändrat och förvanskat byggnaden. Oxelösunds
kommunen bedömde i samband med detaljplanearbetet 2017 inte byggnadskroppen utgöra en särskilt
värdefull byggnad. Skyddsbestämmelser saknas i gällande detaljplan. Undertecknad delar inte kommunens
bedömning. Byggnaden var en särskilt värdefull byggnaden som en del i den mycket viktiga berättelsen
om Folkets hus och dess utveckling samt som del i det särskilt värdefulla bebyggelseområde som
affärscentrumet kring Järntorget bedöms utgör. Vidare utgjorde byggnaden ett tydligt exempel på
1970-talets arkitektoniska ideal. Genom fasadändringarna har byggnadens särskilda värden gått förlorade.
Läsbarheten av 1970-talsbyggnaden är närmast obefintlig. Genom balkongerna har byggnadens läsbarhet
som en del av det tidigare Folkets hus minskat markant. Byggnaden har istället fått karaktären av
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bostadshus med 2000-talsuttryck. Balkongerna samt tillhörande skärmtak och fasadhängd konstruktion
bedöms inte förvanska den nuvarande nordöstra fasaden. Balkongerna överensstämmer relativt väl med
fasadens övriga uttryck.
Angående byggnadskroppens sydvästra fasad mot torget och Järnvägsparken bedöms balkongerna
i sig utgöra en förvanskning då de starkt bidragit till att ett för byggnaden väsentligt karaktärsdrag,
huvudfasadens indelning och längsgående fönsterband, helt gått förlorat. Balkongerna har även negativ
påverkan på Tärnanbyggnadens kulturvärden genom att de sticker ut och delvis skymmer en av
byggnadens karaktäristiska hörnpilastrar betraktat från torget i sydöst. Balkongernas förvanskade verkan
skulle minska om den fasadhängda konstruktionen samt skärmtaket avlägsnades.
Nya fönster har monterats i Tärnanbyggnaden. Fönstren är klädda med aluminiumprofil och är utförda i
något kraftigare dimensioner än de förra. Med byggnadens karaktär i åtanke hade träfönster i dimensioner
exakt lika de äldre varit mer lämpligt men de nya fönstren bedöms inte utgöra en förvanskning.
Undertecknad ställer sig dock frågande till den fönsteråtgärd som genomförts i sydvästra huvudfasaden.
Skyddsbestämmelsen i detaljplan anger att ursprungliga fönster ska bevaras. Har ett byte genomförts eller
har de ursprungliga fönstren försetts med plåtprofil?
I samband med fönsterbytet i Tärnanbyggnadens sydöstra och nordvästra fasad drogs de nya fönstren
av någon anledning in i fasad, vilket starkt bidrar till dessa fönster upplevs som kraftigare i dimension
jämfört med de förra. Det indragna läget resulterar även i att berörda fasader i anslutning till fönstren får
ett utseende likt utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar fasadernas karaktär negativt. Vidare har
fönsterbytet medfört att fasadtegel ovan fönstren har rivits och ersatts med putsad yta. Fönstrens indragna
läge samt den putsade ytan ovan fönstren bedöms inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav (8
kap. 17 § PBL) då åtgärderna inte tar hänsyn till byggnadens karaktär avseende materialval och utförande.
Inom ombyggnaden har även byggnadskropparnas takplåt bytts ut. På Tärnanbyggnaden har en grå falsad
plåt ersatts av en ärggrön korrugerad plåt. Plåten bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende
material och bedöms därför inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav. Plåten motsvarar inte
byggnadens övriga karaktär präglad av hantverksmässighet och kvalitativa material. Den korrugerade
plåten bedöms utgöra en avvikelse från bygglovsritningarna då de i dessa framgår att takplåt ska vara
bandtäckt.
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Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Ritningen redovisar fasadändringar i form av
balkonger och igensatta fönster i den sydöstra byggnadskroppens huvudfasad mot sydväst samt nya balkonger i Tärnanbyggnadens fasad mot nordväst.
Balkonger saknar skärmtak och synlig fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).

Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Nya balkonger och igensatta fönster på den sydöstra
byggnadskroppens nordöstra fasad samt nya balkonger på Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad. Balkonger saknar skärmtak och synlig
fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).
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Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).

Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).
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Tärnanbyggnadens nordvästra fasad efter montering av balkonger samt ändring av fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Samma fasad som ovan sedd mot sydväst (Fredriksson arkitektkontor 2021).
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Nya balkonger samt ändrade fönster på den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad och Tärnanbyggnadens sydöstra fasad med en ny balkong samt
ändrade fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Den sydöstra byggnadskroppen innan åtgärd, april 2019 (Google Maps). Den sydöstra byggnadskroppens sydvästra fasad efter åtgärd
(Fredriksson arkitektkontor 2021).
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Bygglovsärende BYGG2020334 – påbyggnad av Tärnanbyggnaden
På Tärnanbyggnadens nordöstra del föreslås en påbyggnad på tak i syfte att möjliggöra för ytterligare
lägenheter. Påbyggnaden är enligt bygglovsritningarna tänkt att utföras i två våningar med ett flackt
takfall lätt lutande åt nordöst. Två mittcentrerade balkonger planeras på den sydvästra fasaden, fyra på
den nordvästra och två på den sydöstra, vilken även ska förses med två franska balkonger. I en skrivelse
till Oxelösunds kommun daterad 2020-08-20 har sökande preciserat tänkta material. Takmaterial ska
svart papp eller ”gummitak”. Tillbyggnadens fasader kläs med liggande träpanel i engelsk röd kulör
NCS S 5040-Y90R, en kulör som ligger väldigt nära falurött. Fönster, balkonger, balkongräcken och
balkongdörrar målas svarta, NCS S 9000-N.
Tärnanbyggnadens takform bedöms utgöra ett värdebärande karaktärsdrag, vilket även har konstaterats i
gällande detaljplan genom formulering i skyddsbestämmelse q1. Påbyggnaden innebär att karaktärsdraget
till viss del kommer att gå förlorat genom åtgärden men den innebär inte en fullständig förlust. I sydväst
mot Järnvägsparken och Järntorget kommer taket att bestå. En påbyggnad bedöms i sig inte automatiskt
medföra en förvanskning av Tärnanbyggnaden, Folkets huskomplexet eller bebyggelseområdet
Oxelösunds affärscentrum. Hur påbyggnaden utformas gällande volym och skala, takform och
taktäckningsmaterial, fasadutformning och fasadmaterial, fönsterutformning och färgsättning är avgörande
för huruvida plan- och bygglagens förvanskningsförbud och varsamhetskrav kan anses vara tillgodosett.
Nuvarande förslag bedöms inte uppfylla de lagstadgade kraven gällande tillvaratagande av kulturvärden.
Påbyggnadens många balkonger, i synnerhet de på sydvästra fasaden, bedöms resulterar i minskad
läsbarhet av byggnadens kulturhistoriska funktion. Tärnanbyggnadens karaktär av offentlig, representativ
byggnad kommer att bli mindre tydlig. Byggnaden kommer att få en tydligare bostadskaraktär. Det
föreslagna fasadmaterialet i form av liggande faluröd panel innebär ett främmande inslag för byggnadens
och bebyggelseområdets modernistiska arkitektur och bedöms komma att resultera i betydande förändring
av Folkets huskomplexets utformning och uttryck. Föreslagen påbyggnad bedöms utgöra en förvanskning
enligt 8 kap. 13 § PBL. Påbyggnaden bedöms inte respektera byggnadens karaktär gällande färgsättning,
materialval, utförande och detaljomsorg. Varsamhetskravet är inte tillgodosett (8 kap. 17 § PBL).
En eventuell påbyggnad bör utformas diskret och i samklang med det befintliga byggnadskomplexet.
Ett möjligt sätt att skapa en harmonisk helhet kan vara att i den sydvästra fasaden plocka upp
befintliga fasaders horisontella betoning med längsgående fönsterband. Komplexet utgör fondmotiv i
Järnvägsparken och har i egenskap av sådan ett mycket stort stadsbildsmässigt värde. Därför är en diskret
utformning avgörande, en påbyggnad får inte tillåtas dominera Folkets hus siluett och uttryck. Balkonger
på sydvästra fasaden bör helt undvikas i syfte att bibehålla byggnadens offentliga, representativa karaktär.
Påbyggnadens fasad bör dras in från befintlig och takfoten bör bevaras i syfte att tillvarata befintliga
fasaders karaktär samt läsbarheten av den ursprungliga byggnadsvolymen respektive det senare tillägget.
Vid eventuellt nytt förslag till påbyggnad rekommenderas att kommunen begär in en mer komplett
och detaljerad redovisning av planerad åtgärd än det underlag man hade att utgå från i nuvarande
bygglovsärende. Underlaget lämnar övrigt att önska. Bland annat saknas många detaljlösningar som
kommer att bli avgörande för slutresultatet, till exempel mötet mellan befintlig fasad och ny fasad. Det bör
även tas fram renderingar/illustrationer som i detalj redovisar påbyggnaden med detaljer och material mot
det befintliga byggnadskomplexet. Dessa illustrationer bör även redovisa hur påbyggnaden förhåller sig till
den anslutande torgbebyggelsen, Järnvägsparken samt det för stadsbilden tungt värdebärande kyrktornet
på det bakomliggande berget.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedöms balkongerna på Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden samt den sydöstra
byggnadskroppens sydvästra fasad i dess nuvarande form utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Balkongerna bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Åtgärden i form av rivet tegel som ersatts med puts i Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad
bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Detsamma gäller ny, indragen placering av
fönster i dessa fasader.
Ny korrugerad takplåt på Tärnanbyggnaden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Föreslagen påbyggnad på Tärnanbyggnaden bedöms innebära en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Påbyggnaden uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).

Övriga antikvariska synpunkter
I övrigt vill undertecknad understryka vikten av att tillvarata byggnadskomplexets återstående ursprungliga
karaktär. Vid framtida underhåll är det av största vikt att korrekta material används. Relativt omfattande
skador förekommer på det gula räfflade teglet i Tärnanbyggnadens fasad. Sannolikt kommer en del
tegel att behöva bytas ut. Det är då angeläget att ersättande tegel överensstämmer med det ursprungliga
beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning.
Den korrugerade plåten i den indragna entrén i den nordvästra byggnadskroppen bör på sikt ersättas
av ett material som i uttryck och kvalitet bättre överensstämmer med byggnaden i övrigt. Vid framtida
renoveringar bör det kontrolleras om ursprungligt material finns bevarat bakom och om det är möjligt att
återställa originalutseendet.
Undertecknad har inte blivit ombedd att utreda interiören men en syn av den nuvarande cafélokalen i
Tärnanbyggnaden samt entréer och trapphus synliga genom glasade ytterdörrar utfördes i samband med
platsbesöket. Flera värdebärande invändiga detaljer kunde trots omfattande ombyggnad identifieras.
I Tärnanbyggnaden finns i cafélokalen mönsterlagt kalkstensgolv och en kvalitativ och tidstypisk
paradtrappa. Trappan är mycket viktig för läsbarheten av byggnaden som ett tidigare Folkets hus. I flera
trapphus i de ursprungliga delarna av byggnadskomplexet finns kalkstensgolv och kalkstensbelagda
trappor samt modernistiska räcken med god förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och
1950-talets material och stilideal. Dessa delar bör dokumenteras och bevaras. Plan- och bygglagens krav på
varsamhet omfattar även interiörer.
Lisa Berglund, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturvärden - behörighet K.

Norrköping
2021-01-22
Distribution till: Oxelösunds kommun: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot sydväst och nordväst, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot nordost och sydost, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, sektioner, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gällande om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, takplan, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Sid 1 av 4
Centrumbolaget
Vinterklasen AB
Er ref: Åke Holmström
Järntorget 5
613 30 OXELÖSUND

Antikvariskt yttrande ang. Vildvinet 2
Rörande de delar ändringar som genomförts, relativt bygglovet, under
byggprocessen.

BILD 1. Tärnans bakre del. Fasad mot nordväst fotograferad 21 01 26.

Sid 2 av 4

BILD 2. Tärnans bakre del. Fasad mot nordväst, bygglovsritning A061, daterad 18 02 26

Objekt
Tärnan, Vildvinet 2.
Bakgrund
Ola Forsby Arkitektkontor AB har av Åke Holmström, Centrumbolaget Vinterklasen AB, fått i
uppdrag att yttra sig ang genomförd ombyggnad av fd biograf Tärnan i fastigheten Vildvinet 2
i Oxelösund.
Vinterklasen AB har från kommunen mottagit förelägganden om komplettering av
bygglovshandlingarna beträffande de delar där man i genomförande fasen har avvikit från
bygglovsritningarna.
Undertecknad har ej tidigare varit involverad i processen men besökte platsen 21 01 26.
Efter samråd med Sofie Eklöf, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Oxelösunds
kommun i telefon 21 01 27, preciserades kompletteringskravet till att omfatta:
- Ett antikvariskt utlåtande rörande avvikelserna samt
- Förslag till kontrollplan.
Förutsättningar
Enligt bygglovsbeslutet daterat 19 07 05:
”Kulturmiljövården, 3 kap. 6§ MB. Åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena får ej
vidtas.”
Enligt Oxelösunds kommuns detaljplan för Vildvinet 2, 0481-P18/3 är fastigheten markerad
med q1 som avser fasaden mot Järntorget.
Detta betyder att byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt. Detta medför att följande paragraf gäller:
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PBL 8 kap.13§ ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”
I detaljplanen står dock uttryckligen att ”den bakre delen av Tärnanbyggnaden har betydligt
lägre bevarandevärde”.
Det är i denna bakre del de aktuella avvikelserna är.
Avvikelser från bygglovshandlingarna
I detta sammanhang berörs endast avvikelser rörande fasaderna.
A. Fönster
Sammanlagt fem fönster har utgått under genomförandet relativt fasaderna i
bygglovshandlingarna. Samtliga på Tärnanbyggnadens bakre del.
1. -Det gäller dels de två mittersta vid de yttre balkongerna på nord västra fasaden.
(se bild 1 och bild 2 ovan).
2. -Samt de tre mittersta i de yttre fönsteraxlarna på den sydöstra fasaden.
Ändringarna är redovisade på relationshandling A-40.3-2001 och A-40.3-2002,
daterade 20 11 24l.
3. -De fyra mindre fönsterna på Tärnanbyggnadens bakre nordöstra fasad har
ändrats till sitt utförande samt till sin placering i fasad.
B. Balkonger
1. -Balkongerna har generellt fått en ändrad konstruktion med en utanpåliggande
stomme.
2. -De balkonger som ej har någon balkong över sig har försetts med ett skärmtak.
(sammanlagt sju st.). Ändringarna är redovisade på relationshandling A-40.32001 och A-40.3-2002, daterade 20 11 24.
3. – på Tärnanbyggnadens bakre dels syd östra fasad har endast den nedre av de
två planerade balkongerna genomförts.

Kommentarer/ utlåtande
De fönster som redovisas under A.1. och 2. ovan har utelämnats har utelämnats då det
under genomförandeprocessen uppdagades av de befintliga väggarna ej skulle klara så
omfattande håltagningar. Av samma skäl har fönsteröppningarna i denna del försätts med en
i fasaden synlig avväxling. (Se bifogad dokumentation från Structor, daterad 21 01 26).
Ang. A.3. De faktiska bjälklagshöjderna har, i Tärnanbyggnadens bakre del, under
genomförandet behövts anpassas efter invändiga förutsättningar på plats. Detta har medfört
en smärre förskjutning av fönsterlägena på byggnadens nordöstra fasad.
Sammanfattningsvis anser jag att ändringarna beträffande fönstersättningen inte innebär
någon skada på dessa fasaders antikvariska värde, relativt utförandet i bygglovet.
Positivt är dock att ingreppen i de befintliga fasadväggarna har minskats.
Beträffande balkongerna, B.1. och 2.
De utanpåliggande stommarna och skärmtaken förändrar karaktären relativt mycket.
Balkongernas del av helhetsintrycket förstärks betydligt. Behovet av skärmtaken, i vårt
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nordliga klimat, är dock lätt att förstå. De utvändiga stommarna kan möjligen ha fördelen av
att göra balkongerna reversibla.
Utöver de nya balkongerna mot sydväst på Tillbyggnaden från 1975, som ej omfattas av q1märkningen, så är samtliga balkonger placerade på de bakre fasaderna som enligt
detaljplanen har betydligt lägre bevarandevärde. Med tanke på detta och på balkongernas
stora värde för de nya bostäderna anser jag att ändringarna är acceptabla ur antikvarisk
synvinkel.
I kommande etapp avser även byggherren att utnyttja den möjlighet som detaljplanen ger att
på Tärnanbyggnadens bakre del bygga på ytterligare våningar med bostäder. Detta kommer
i stor utsträckning att förändra situationen vilket gör att de genomförda ombyggnaderna
måste ses som en del av den snart etablerade nya helheten.

BILD 3. Ursprunglig (delvis ombyggd) balkong till höger och ny, med utanpåliggande stomme, till vänster.

2021 02 04 / Ola Forsby
Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 28 februari 2021 11:39
Till: Persson Johan <johan.persson@oxelosund.se>; Rubin Johan
<johan.rubin@oxelosund.se>; Scherlin Johan <johan.scherlin@oxelosund.se>
Ämne: Vildvinet 2
Prioritet: Hög

Hej !
Jag försöker i alla fall få dig att Läsa ett Litet axplock ur den pärm vissa Politiker
erhållit innan detta offentliggörs.
Det är en Pinsam hantering från MSF.

1. De 2 första sidorna är Mail från Kjell Taawo samt David Hansson. Detta har vi
påpekat. Samtliga Bygglov skall vara Tydliga !
2. Protokollet från Slutsamrådet med Johan Rubin samt Anna Ginell....Där skriver
Anna på sid 2, punkt 9.2 följande: Byggherren inkom ( Exakt Inkom ) med nya
Bygglovshandlingar märkt Förhandskopia 2020-02-10, Inkom 2020-03-09 = 52 dagar
efter Rivningslovet då vi märkte att detta gick inte. Anna skriver följande: Dessa
påvisar ej några ändringar av varken fasad eller planlösning. Planlösningen är ju
densamma...men 2 st Fönster mindre då det MÅSTE vara en Bred TEGEL band som
bär upp byggnaden. Varför missar de denna ??? Tur att den är instämplad. Vi har
skickat in denna och haft kommunicering med detta.
3. Bygglovet är utskrivet med FEL Detaljplan. Inga upplysningar om vad och hur.
4. Startbesked Rivningslov med 130 st Fönster...detta har defakto Oxelösunds
Kommun beviljat oss. I efterhand har de sett att det är Planstridigt.
5. I det Tekniska samrådet är det inga avsteg från Buller samt Energikrav.
Handläggaren var Benhård på detta. Så idagsläget finns bara nya fönster som
alternativ då dessa redan är klassade. Man kan inte tillverka ett fönster och tro att det
skall bli klassat.
6. Innan det tekniska samrådet skickar vi in och är TYDLIGA med att de Lägenheter
i Tärnan ( BION ) är Principskiss innan vi rivit. Detta är Registrerat. Sedan att
Handläggaren inte läser eller bortser från detta kan inte vi lastas för. Handläggaren
återkommer med ett mail vad denne önskar in. Inget om Balkonger....
7. Kontrollplanen är Tydlig från vår sida både vad gäller Riv samt Bygg. I Bygg står
det att vi Hänvisar till de Relationshandlingar som kommer att upprättas under
Projekttiden. Detta köpte handläggaren.
8. Vidimering från Bygglovshandläggaren som hade Bygglovet innan.
9. Camilla skriver att underlagen behövs från Min sida...ett Antikvariskt Yttrande. Ja
det vi köpte in både som Camilla sade samt Sofi blev ju Bra = Positivt för våran del !

Då blir man inte nöjd utan påstår att man skall ha ett Yttrande för påbyggnaden där
det inte behövs...men denna som de köper in från Fredrikssons på Skattebetalarnas
bekostnad går i Linje med hr de agerar.
10. Yttrande från min Arkitekt som har över 40 års erfarenhet. Läs vad denne tror om
varför Kommunen agerar.
11. Handläggare Sofie beställer en sk Antikvarisk Förundersökning. Jag har begärt att
få ut mailet men enbart fått ett urklipp....av Camilla. Åter igen skriver de FEL
detaljplan samt fel plankarta. Men i beställningen skriver de att detta gäller en
Påbyggnad fast det inte behövs där...men de säger något annat att de skall ha den för
något som redan är utfört. De utför alltså en Mindre Arkivstudie. De skriver också
som Sörmlands Museum har gjort dem uppmärksamma på att: Vidare anser
undertecknad att större krav på anpassning till fasaderna skulle ställts i
Bygglovsskedet. Sid 11. Allt är lätt att diskutera efteråt. Sid 12: Takplåt Bytts ut ? Nej
enbart Målats. Sid 12. Sid 16 Glömde någon att kommentera ett Yttrande.... Behöver
vi påtala vad som är iögonfallande ? Om någon inte ser vad som är iögonfallande så är
tipset att titta till höger på fotot...Fin fin ventilationsanläggning helt ny på taket. Den
gamla sitter kvar invändigt. Läser man ytterliggare från Fredrikssons så har vi bevarat
allt invändigt då jag anser detta är "Kult"

Så min konkreta Fråga är:
Anna har vid slutsamrådet skrivit det vi påtalat hela tiden om att vi varit Tydliga.
Däremot har Handläggaren varit helt Obehjälplig. Jag har dessutom sedan i
September påtalat till Camilla att vi har ju Rivningslov på 130 st Fönster...Svaret är
alltid: Ja jag vet inte, jag har inte sett detta och är inte handläggare. Så är det alltid.

Läs detta ovan samt Bilagorna.

Vad beträffar Tärnan byggnaden så var den innan vi köpte den i ett så pass dåligt
skick och i stort eftersatt underhåll.
Den bakre delen av Tärnan Scenen är bara Positivt att ha mera Tegel kvar och innan
så var det bara en Tegelvägg....så det är svårt att Förvanska en vägg där det inte var
Fönster förut.

Tyvärr så känns det som att denna Hetsjakt och Mobbning tyvärr kommer att
fortsätta.

---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se
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Linkoping2021.02.22
Fastighetsbolag Vinterklassen AB
ÅkeHollström

Utlåtande, balkonger och fönster, Vildvinet 2.
Det brevet har skrivits angående ärende Vildvinet 2,

Bygglov med nummer 2019.80 om 14 styck lägenhetermed balkongeroch
Tillsyn ärende om olovlig fasadändring och olovliga skärmtak samt beslut om Startbesked för rivningsarbeten,
Bygg 2020.349.
Bygglov 2019. 80 gäller ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen.
Bygglov söktes 2019 och beviljades.

Förfastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan 0481-P13/2 med bestämmelser BHKCVql,
B bokstav står för BOSTAD.

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun.

Den bebyggdamiljön värderadesmed kulturhistorisk synvinkel.
Oxelösunds kommun bedömde i samband med detaljpianarbete 2017 att byggnaden är INTE utgöra en särskilt
värdefull byggnaden!

SkyddsbestämmelserSAKNASi gällandedetaljplan!
Detaljplan är grunden för bedömning. PBL kap 4, §2.
Bostad

Bostad eniigt BBR har ställt högretekniska krav på byggnadent ex energianvändning,bullerkrav, säkerhet,
tillgänglighet, lämplighet, effektiv elanvändning,värmeisolering.
Kan vi jämförafönstersom harträ material och moderna fönstermed isolerings möjligheter, buller krav, energikrav,
barnsäkerhet krav?

Har de samma tekniska egenskaper?
Hur kan bevara en hus helt utan förändringen och samtidig använder som Bostad?
Balkongernas konstruktion
Gällande balkongernas konstruktion skulle den enligt bygglovsritningar utgöras av en platta med dold infästning,
sannolik i bjälklag.
Det stämmer att föreslagen konstruktion skulle ha mer begränsad påverkan på fasad.
Folkets hus är uppfördes och invigdes 1965.

Struktor, 2021-02-15, företag har skrivit utlåtande att" befintliga tegelväggarna är bärande, från markplan till takplan
och saknar stabilisering, avstavning och förankring horisontellt dä inget bjälkar saknas.
Utförande med fönster hade medfört en omfattande rivning av befintlig vägg från markplan till takplan,
då de tegelbandet mellan våningsplanen saknade bärning och skulle med störta sannolikhet KOLLAPSA
under hålltagningsarbetet".

Skall i den härärendeviktigaste frågaom kulturhistoriska värde eller SÄKERHETi frågavid användning ,håltagningsarbete?
Bör vi chansa ?

Frågorgällandebalkongernas konstruktion, hur de ska utgörasskall diskuterats på tekniskt samråd.
Men istället att Bygglovsledning ska tänka om kunniga och kompetenta personer, de har valt billigaste för de variant med
okunniga personer på bygglovskontor.
Hänvisa till PBL, stöd i PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden har tillgång till
och det är en person med arkitektutbildning. Det ansvar och de befogenheter som kommunerna har enligt PBL kräver
att de har en arkitekt utbildad person. Förövrig kompetens anses det ligga i kommunens eget intresse att hälla en hög
standard, (jfr prop. 1985/86:1 sid 309).

Fönster

Det finns utlåtande från OVK-ventilation, Anders Eld, energiexpert, från 15. 02 2020 att befintliga fönster klarar inte

dagens krav i BBR angåendeU värde( max 1,2) och ljudkrav (Rw 38 dB) enligt BBR27 som är byggnorm förombyggnaden.
Riktlinjerföreventuellt återställandefrån Sörmlandsmuseet.
"Fönsterbörgenomgåendevara av trä"skrivit Sörmlandsmuseum, genom David Hansson.
Vem skulle tillverka sådana fönster?

Vad kostar sådana fönster för fastighetsägare?

Uppfyller sånafönsterkrav från BBR angåendeU värde? Ljudkrav enligt BBR27?
Vi har pratar om BOSTAD, Folk måste leva och då ställs högre krav , det är inte bara filosofisk diskution om utseende
och färg, spröjs osv.
BBR25
SFS 2011:338 PBF, kap 3, Krav på byggnadsverk BRE 1 råd till 3:20a
4 kap. Krav pä byggprodukter
BFS 2011:6 BBR, 3 kap, 4 kap, 5 kap, 6 kap, 7 kap, 8 kap, 9 kap.
SFS 2006:985, SFS 2006:1595, SFS 2007:4, SFS 2014:267, SFS 2016:12, SFS 2015:216,

Enligt Plan och bygglagen sådantfönsterbytevis ändradanvändningkan betraktas som underhåll arbete, dvs en eller flera åtge
, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. PBL kap. 1, syfte, innehåll och definitioner.
Handläggningav ärende

Bygglovkontor använderstödförförslagom beslut, PBL(2010:900)kap 11 ,20 §.
Har Bygglovskontor INFORMERATsökandeVinterklasen AB om fönsternaska genomgåendevara av trä, glaserande
spröjsdimensioner på bågar, karm och glasmått på teknisksamråd?
Det är sådant frågor som ska diskuteras enligt PBL kap 10, §18, tekniska handlingar på teknisksamråd.
Det saknades upplysningen för sökande.
Det saknades upplysningen om rivningsiov eller anmälan med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 10§, 16§, 14§, 5§, Rivningslov Bove
Fanns det stöd hos kommunen hur kan Folkets hus som kultur märkt hus bör bevaras? Nej.
Kontaktas Sörmland museum vid detaljplanarbete? Finns det Utlåtande från museum? Nej
Finns det någon rikt linjer på kommunens hantering om kulturmärkta hus? Nej
Det är ganska iätt att diskutera efteråt!
Hade bygglovshandläggaretillräcklig stöd?
Teknisk samråd ska i första hand vara en genomgång av de tekniska egenskapskraven. PBL 10 kap 19§.
Det ser ut ganska bristande att hålla med tekniskt samråd (2020-02-31), besluta om startbesked (2020-01-17)utan

någonviktig information om att fastigheten har kulturmiljövärden , 3 kap 6 § MB.
Och efteråt, när arbeten är färdigställs, kontakta Sörmlands museum(2020-12-09) och ber de om utlåtande.
Syfte med bygglovet att är att vägleda fastighetsägare och byggherrar, ge insyn och information med
stöd av PBL(2010:900) kap 1,

kap 2, PBL(2010:900)kap 12 2§.
Exempel på liknande ärende
Att på en särskilt värdefull byggnad ersätta fönster som har en modernt profil, ansågs inte uppfylla förvanskningsförbudet

och varsamhetskravet enligt 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. (MOD2015-10-14mål nr P 3853-15)
Att på ett radhus från 1970-talet inom en kulturhistoriskt värdefull miljö byta spröjsadefönstertill spröjsade
ansågsinte uppfylla varsamhetskravet. (MOD 2015-06-08mål nr P 169-15).
Tatiana Berkan
Arkitekt

Bygglovshandläggare/inspektör utbildat
Kontrollansvarig, certifierat
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VILDVINET 2, Ansökan om bygglov för skärmtak på balkonger
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31

plan- och bygglagen.

Totala avgiften för beslutet är 5400 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 133. Tidsfristen började löpa 2020-12-21 och beslut fattades 2021-03-16,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor.
Avgiften har reducerats med 3600 kr med stöd av 12 kap. 8 a plan- och bygglagen
(2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid startbeskedet.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

2. Sammanfattning
Ansökan som avser bygglov för olovligt uppsatta skärmtak. Skärmtaken som uppförts på
Tärnanbyggnaden bedöms innebära en förvanskning av byggnaden (8 kap. 13 PBL).
Skärmtaken uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 PBL). Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att skärmtaken därför inte kan beviljas bygglov.
k l till beslut
Skärmtak kräver bygglov enligt 9 kap 2 3 c p PBL En ansökan om bygglov ska beviljas
om förutsättningarna 9 kap 30 PBL uppfylls. Ansökan bedöms inte uppfylla kraven för 9
kap 30 b 4 p PBL.
Enligt antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och utformning av nya
balkonger karaktäriseras Tärnanbyggnaden av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa
material och hög hantverksmässig kvalitet. Skärmtaken motsvarar inte dessa egenskaper.
Skärmtaken och konstruktionen bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende
materialval, utförande och detaljomsorg. Åtgärden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet
(8 kap. 17 plan- och bygglagen).
Utförda balkonger och skärmtak är inte väl anpassade till Tärnanbyggnadens och
entrébyggnadens karaktär. Tärnanbyggnadens nordvästra och sydvästra fasads
modernistiska, avskalade uttryck bedöms helt gå förlorat genom balkongernas
iögonfallande konstruktion och skärmtak. Åtgärden ger ett dominerade intryck och avviker
från det enhetliga uttryck som berörda fasader har. Balkongkonstruktionen och skärmtaken
bedöms utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 plan- och bygglagen (2010:900). Det
faktum att balkongerna är placerade på vad som kan betraktas som byggnadens baksida
mildrar inte åtgärdens negativa påverkan. Att en åtgärd kan medföra en förvanskning även
om den endast har en begränsad synlighet framgår av några olika avgöranden (MÖD
2016-04-04 mål nr P 6409-15 och MÖD 2015-12-29 mål nr P 2287-15).
ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon a
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
registrator oxelosund.se

rg nr
212000-0324
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Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens förbud
mot förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller område som avses i 8 kap. 13
PBL. Varsamhetskravet i 8 kap. 17 PBL gör gällande att ändringar av all bebyggelse
oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.

Beslutsunderlag
Fasadritning A-40.3-2001, Vildvinet 2
Fasadritning A-40.3-2002, Vildvinet 2
Planritning A-40.0-0041, Vildvinet 2
Yttrande inför nämnd, Vildvinet 2
Sakkunnig utlåtande avseende kulturvärden, Vildvinet 2, 2021-01-28

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ndlista
Sökanden

ur man ö erklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre e kor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.

FREDRIKSSON
arkitektkontor a b

Vildvinet 2, Oxelösund, Oxelösunds
kommun
Sakkunnig kontroll av kulturvärden
Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och
utformning av nya balkonger
2021-01-26
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se

FREDRIKSSON
arkitektkontor a b

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
FASTIGHETSBETECKNING:

Vildvinet 2
KOMMUN:

Oxelösunds kommun
FASTIGHETSÄGARE:

Centrumbolaget Vinterklasen AB
BESTÄLLARE:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
CERTIFIERAD SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN/HANDLÄGGANDE

Lisa Berglund, byggnadsantikvarie/sakkunnig kulturvärden – behörighet K,
Fredriksson arkitektkontor AB
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Bakgrund
Inom fastigheten Vildvinet 2 i centrala Oxelösund finns det tidigare Folkets hus. Byggnadskomplexet
uppfördes och invigdes 1956. Det utgjordes då av två byggnadskroppar i gult respektive rött tegel som
sammanlänkades genom en mindre, lägre byggnadsvolym som fungerade som entrébyggnad. Under
1974-1976 tillfogades komplexet ytterligare en byggnadskropp i sydöst, vilken skivkläddes och försågs
med längsgående fönsterband. Folkets husverksamheten har upphört i lokalerna och byggnadskomplexet
förvärvades under 2000-talet av ett privat fastighetsbolag, Centrumbolaget Vinterklasen AB. Bygglov
gällande ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen
söktes 2019 och beviljades av Oxelösunds kommun. Bygglovet inkluderade även fasadändring i form av
balkonger.
Under byggskedet har kommunen uppmärksammat att balkongerna inte utförts i enlighet
med bygglovsritningarna. Avvikelserna utgörs av skärmtak i svart korrugerad plåt samt av
balkongkonstruktionen, vilken enligt bygglovsritningen endast skulle utgöras av en platta som tillsynes
skulle fästas in i bjälklag. Balkongerna utfördes istället med en utanpåliggande, fasadhängd konstruktion i
svart stål. Ett tillsynsärende gällande balkongerna har upprättats.
Vidare har fastighetsägaren ansökt om bygglov för en påbyggnad på taket tillhörande den mittersta
byggnadskroppen, ofta kallad Tärnanbyggnaden. Byggnadskroppen är orienterad i sydvästlig-nordöstlig
riktning med huvudfasad ut mot Järnvägsparken. Påbyggnaden är tänkt att placeras på byggnadens bakre
del i nordöst.
Oxelösunds kommun har i samband med detaljplanearbetet 2017 fastslagit att de tre ursprungliga
byggnadskropparna, Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden och den nordvästliga i rött tegel, är särskilt
värdefulla byggnader som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Byggnaderna får inte
förvanskas. Kommunen har i hanteringen av bygglovet behov av ett utlåtande från certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden. Undertecknad har i egenskap av sakkunnig blivit ombedd att upprätta utlåtandet.
Utlåtandet syftar till att bedöma åtgärdernas lämplighet i förhållande till byggnadernas kulturvärden samt
bedöma huruvida plan- och bygglagens krav på varsamhet (8 kap. 17 § PBL) och förbud mot förvanskning
(8 kap. 13 § PBL) är uppfyllt.
Inför utlåtandet har bygglovshandlingar, ett remissyttrande från Sörmlands museum samt gällande
detaljplaner och planbeskrivningar granskats. En mindre arkiv- och litteraturstudie med fokus på Folkets
hus och centrummiljön har genomförts. Ett platsbesök gjordes 2021-01-19.
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Del av det ursprungliga
Folkets hus

Sammanlänkande volym,
ursprungligen lägre
Tärnanbyggnaden

Tillbyggnad 19741976

Det tidigare Folkets huskomplexet inom fastigheten Vildvinet 2 utgörs av fyra byggnadskroppar. Den mittersta placerad i sydvästlig-nordöstlig riktning
kallas även Tärnanbyggnaden (Lantmäteriet).

Lagskydd och befintliga ställningstaganden
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) SAMT BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

För Tärnanbyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom fastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan
som vann laga kraft 2018-04-30. Tärnanbyggnaden är indelad i tre egenskapsområden, vilka har försetts
med olika bestämmelser. För den sydvästra delen ut mot Järnvägsparken finns ett rivningsförbud r1 som
gör gällande att byggnaden inte får rivas. Vidare är byggnadsdelen försedd med en skyddsbestämmelse
som anger att befintliga fasader (med framsidans mönstermurning, den dekorativa frisen med skulpterade
figurer, ursprungliga fönster tillsammans med mellanliggande marmorpartier) samt takets form
tillsammans med takfotens koppardetaljer ska bevaras. Bygglov krävs för underhåll. Byggnadsdelen är även
försedd med bestämmelse f1 som anger att balkong inte får finnas. Gällande användning anges att lokal ska
finnas för centrumverksamhet (f4). Högsta tillåtna nockhöjd i meter över angivet nollplan är 23,5 m.
För Tärnanbyggnadens mittersta del gäller rivningsförbud r1. För den bakre delen av byggnaden, mot
gården i nordöst, gäller rivningsförbud r2, vilket anger att byggnaden inte får rivas, dock kan medges
förändringar av taket vid påbyggnad med fler våningar efter bygglov. Gällande ny byggnad/påbyggnad
anges att den till färg och form ska ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck (f2). Eventuell
taknock ska ordnas mot sydväst (Järntorget). Sadeltak får inte finnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd
över angivet nollplan är 30 m. Användningen är begränsad till bostäder och centrum. Lokal för
centrumverksamhet ska finnas i entréplan.
För den sydöstra byggnadskroppen gäller bestämmelse f2, ny byggnad/påbyggnad skall till färg och form
ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser saknas.
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För den nordvästra byggnadskroppen gäller en detaljplan som vann laga kraft 2013-01-08 (Dnr
PLAN 2012.7, Plannummer 1856, Oxelösunds kommun). Byggnadskroppen är försedd med en
skyddsbestämmelse som anger att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och inte får rivas. Ursprungliga
material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras.
Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens förbud mot
förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller område som avses i 8 kap. 13 § PBL. Varsamhetskravet
i 8 kap. 17 § PBL gör gällande att ändringar av all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § PBL: bebyggelsen ska hållas i vårdat skick och underhållas
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och bebyggelsens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt. För särskilt värdefulla byggnader gäller att de ska underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.

Gällande detaljplan för Tärnanbyggnaden och tillbyggnaden i sydöst från 1970-talet (DP 0481-P18/3 PLAN.2016.8, Oxelösunds kommun).
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KULTURHISTORISK OMRÅDESBESKRIVNING RAPPORT 2017:1, SÖRMLANDS MUSEUM (2017)

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun. Den bebyggda miljön
karaktäriserades och de identifierade områdena värderades ur kulturhistorisk synvinkel. Folkets hus utgör
i inventeringen en del av Centrummiljön, vilken beskrivs som ett område med stora lokalhistoriska och
samhällshistoriska värden. I inventeringen konstateras att Folkets hus har ett stort symbolvärde. Kopplat
till byggnaden finns även stora lokalhistoriska värden då det har varit stadens naturliga samlingspunkt.
Sörmlands museum rekommenderar att byggnaden bevaras och underhålls med traditionella material och
metoder samt att planläggning inom området föregås av antikvarisk förundersökning.
YTTRANDE GÄLLANDE PÅBYGGNAD, SÖRMLANDS MUSEUM

(2020)

Sörmlands ombads 2020 av Oxelösunds kommun att yttra sig över föreslagen påbyggnad av
Tärnanbyggnaden. I ett yttrande daterat 2020-12-14 konstaterar museet att det tidigare Folkets hus
utgör ett särskilt värdefullt byggnadskomplex som har ett mycket centralt läge intill Järntorget och
Järnvägsparken. Byggnaden utgör genom sin placering längs parkens norra sida den huvudsakliga
fokuspunkten i miljön. Genom byggnadens läge och utformning är den väl exponerad och en mycket
viktig del av stadsbilden. Museet ställer sig mycket kritiska till föreslagen påbyggnad och bedömer den
utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL) genom att byggnadens ursprungliga utformning med separata
volymer i skilda fasadutföranden kommer att störas av att en ny byggnadskropp skjuter upp ovanpå den
gamla. I sin bedömning har museet även vägt in redan genomförda åtgärder, som t.ex. nya fönster och
balkonger, och den kraftiga decimering av kulturvärden dessa resulterat i.
Museet ger vidare ett antal rekommendationer i det fall kommunen bedömer att bygglov kan ges.
Föreslaget fasadmaterial bör ersättas av ett material som inte påtagligt avviker från byggnadens gula
tegelfasad. Hur påbyggnadens fasad gestaltas och hur mötet mellan påbyggnaden och befintlig fasad ska
utföras bör tydligt redovisas i detaljritningar. Gällande de redan utförda balkongerna anser museet dessa
vara klumpigt utförda och avråder från liknande konstruktion på eventuell påbyggnad. Istället förordas
infästning i bjälklag.
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Kortfattad historik
Under 1870-talet drogs järnvägen till Oxelösund och genom den kunde samhället växa och utvecklas. 1950
omvandlades municipalsamhället Oxelösund till stad med drygt 5000 invånare. Den lokala industrin var på
frammarsch och staden kunde byggas ut. Med stöd från Grängesbergsbolaget kunde man uppföra en ny
kyrka på berget bakom Järnvägsparken. Kyrkan som fick namnet Sankt Botvids kyrka ritades av arkitekten
Rolf Bergh som tillämpade ett modernistiskt folkkyrkligt synsätt. Kyrkan fick formen av en fyrbåk med
centraliserad plan och av ett brett grekiskt kors.
1956 uppfördes ett Folkets hus placerat som fondmotiv i Järnvägsparkens nordöstra ände.
Folkets husföreningarna hade sitt ursprung i det sena 1800-talets arbetarrörelse. Det socialistiska
uppbyggnadsarbetet krävde lokaler och då få fastighetsägare var villiga att hyra ut till arbetarrörelsen
började man under 1890-talet att uppföra egna byggnader för möten och samling. Under 1920- och
1930-talen växte tanken på samhällsägda samlingslokaler fram. Idén mynnade ut i så kallade medborgarhus
som skulle vara en kulturell samlingsplats för alla medborgare med stimulerande och utvecklande
förenings-, kultur- och nöjesliv som skulle främja den allmänna upplysningen, intellektuellt liv och
ekonomiska omsorger. Under följande decennier uppfördes medborgarhus runt om i landet, till exempel
i Eslöv (1950-talet) och Örebro (1960-talet). I vissa städer valde man att fortsätta använda den äldre
benämningen Folkets hus.
Folkets hus i Oxelösund ritades av den Nyköpingsbaserade arkitekten Alfred Weissenberg och utformades
med tre sammanlänkade byggnadskroppar med olika fasadutförande. Den nordvästra delen i tre våningar
med fasader av rött tegel inhyste bibliotek, bank, konditori och kontorslokaler för tidningen Folket. I
den mittersta delen, ursprungligen i två våningar och putsad, fanns entrén till biograf- och teatersalongen
Tärnan. Den sydöstra delen i fyra våningar med fasader av gult, delvis mönstermurat tegel, är utsmyckad
med en relieffris som avbildar olika yrkesutövanden och aktiviteter. Frisen är utförd av skulptören Rolf
Kjellberg. Byggnadsdelen innehöll teater- och biograflokalen Tärnan samt danssalongen Cupol, vilken
nåddes via en entré på gaveln. I källaren under huset fanns även en för tiden mycket modern bowlinghall.
Likt många andra svenska städer genomgick Oxelösund en radikal stadsförnyelse under 1960- och
1970-talen. Äldre bebyggelse revs och stora förändringar gjordes i trafikplaneringen. Intill Folkets hus
uppfördes ett nytt affärscentrum med stora volymer samlade kring nya Järntorget. 1974-1976 byggdes
Folkets hus till med ytterligare en volym i sydöst. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden byggdes på
för att i nock liva med den nordvästra byggnadsdelen i rött tegel.
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Folkets hus från sydöst 1961. Sankt Botvids kyrka skymtar i bakgrunden (Oxelösundsarkivet)

Folkets hus efter tillbyggnaden 1974-1976. Tillbyggnad till höger i bild närmast det lägre varuhuset. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden har
byggts på (Oxelösundsarkivet)
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Kulturhistorisk värdebeskrivning
Det tidigare Folkets Hus illustrerar den nationellt mycket viktiga berättelsen om utvecklingen av
arbetarrörelsen och Folkets husrörelsen. Det tidigare Folkets Hus har förmåga att berätta om politiska
strömningar och arbetarrörelsens kultur- och bildningsideal kring 1900-talets mitt.
Folkets hus utgör tillsammans med anslutande affärscentrum ett exempel på det svenska samhällets
framtidstro, goda ekonomi och stora handlingskraft under 1950-, 60- och 70-talen. Äldre bebyggelse
ersattes med byggnader för en ny tid. Småskalig handel och hantverk ersattes med storskaliga varuhus,
kontorshus och parkeringsanläggningar. I många fall ersattes arbetarrörelsens enklare samlingslokaler med
ett samlat Folkets Hus med stora resurser och framträdande plats i staden. Det tidigare Folkets hus har
förmåga att berätta om byggandet av välfärdssamhället och den stora stadsomvandling som genomfördes
i Oxelösund och i många andra städer runt om i landet efter 1900-talets mitt. Tillsammans med den övriga
bebyggelsen runt Järntorget bedöms Folkets hus bilda ett särskilt värdefullt bebyggelseområde.
Kopplat till det tidigare Folkets hus finns särskilda samhällshistoriska värden. Byggnaden bedöms ur ett
samhällshistoriskt perspektiv var kulturhistoriskt relevant ur såväl ett lokalt som nationellt perspektiv.
Folkets Hus blev under 1900-talet ett uttryckssätt för arbetarrörelsen och socialdemokratiskt styrda städer
att manifestera sig. Genom en påkostad och genomarbetad byggnad kunde man skapa sig en kraftfull
symbol som signalerade välstånd, drivkraft och demokrati. I Oxelösunds Folkets Hus tydliggjordes
stadens och arbetarrörelsens ambitioner kring 1900-talest mitt framför allt byggnadens framträdande
läge i stadsbilden, i konstnärlig utsmyckning och i påkostade material som marmor, kalksten och koppar.
Byggnaden representerar en för lokalsamhället tidigare viktig verksamhet och funktion. Folkets hus
utgjorde länge en av samhällets främsta mötesplatser. Det tidigare Folkets Hus har genom dess förmåga
att spegla stadens och Folkets husverksamhetens ambitioner kring 1900-talets mitt samt som en byggnad
som fyllt en för lokalsamhället central roll särskilda lokalhistoriska värden.
De offentliga byggnaderna uppförda runt 1900-talets mitt karaktäriseras ofta av en slags monumental
arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. I Folkets hus i Oxelösund tar
sig detta främst uttryck i Tärnanbyggnadens resliga entréfasad med höga fönsterband som reser sig mot
parken samt i fasadens detaljering: fönsterband uppbrutna av marmorpartier, mönstermurning med
rombmotiv som även återkommer i ett av fönsterbandet, utkragade fönsteromfattningar och relieffrisen.
En del av Tärnanbyggnadens monumentalitet gick förlorad när tillbyggnaden i sydöst uppfördes och den
pampiga entrén i sydöstra fasaden revs. Trots en del förändringar bedöms Folkets huskomplexet ha god
förmåga att återge 1950-talets modernistiska arkitektur, stilideal och material. Det tidigare Folkets hus i
Oxelösund har särskilda arkitekturhistoriska värden. Kopplat till relieffrisen finns ett särskilt konstnärligt
värde.
Gällande den sydöstra byggnaden från 1970-talet har ett av byggnadens tyngsta värdebärande
karaktärsdrag, de längsgående fönsterbanden i huvudfasaden mot park och torg, gått förlorat genom
balkonger och igensatta fönsteröppningar, vilket har minskat byggnadens arkitekturhistoriska värden.
Byggnaden är idag genom den nästan svarta fasaden, balkonger och fönstersättning tydligt präglad av
vår tid. Läsbarheten av byggnadens ursprungliga gestaltning är låg. Balkongerna på huvudfasaden ger
byggnaden karaktär av bostadshus, vilket även har minskat läsbarheten av byggnaden som en tidigare del
av Folkets hus.
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Precisering av värdebärande karaktärsdrag och detaljer
Nedan görs en precisering av de karaktärsdrag och detaljer som bedöms vara bärande för byggnadens
kulturvärden och som bör tillvaratas för att dessa ska bestå.
•

De fyra byggnadskropparna med förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och de många
olika funktionerna som skulle inrymmas i komplexet. Den sydöstra volymen tillkommen under
1970-talet har ett visst kulturhistoriskt värde som del i berättelsen om Folkets hus utveckling.

•

De fyra byggnadskropparnas olika uttryck skapat genom skilda fasadmaterial och variation i volymer.

•

Hela byggnadskomplexets tydliga orientering mot Järnvägsparken och Järntorget. Orienteringen
är avgörande för förståelsen av komplexet som en tidigare offentlig byggnad.

•

Nordvästra byggnadskroppen. Den öppna entrévåningen med skyltfönster som visar på byggnadens ursprungliga funktion. Skyltfönstrens indelning och avskiljande partier i grå kalksten. Skärmtak ovan entrévåning samt den indragna entrén med betongpelare. Sockel i krysshamrad betong
och källarfönster i tidstypiskt betongglas. Fasadmaterial i form av rött tegel, förband samt teglets
kulör, yta och dimensioner. Takform och takvolym samt taktäckningsmaterial i form av falsad
plåt, plåtens ärggröna kulör. Fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning samt utkragade omfattningar i tegel. Entré i nordvästra gaveln, dörröppningens storlek samt bred, profilerad
omfattning i granit. Rundat utanpåliggande trapphus i fasad mot nordöst. Trapphusets form och
fasader i tegel med band av slätputs. Rundad entrétrappa i granit.

•

Tidigare entrébyggnad: det breda, lätt vinklade skärmtaket i betong som en del av byggnadskroppens ursprungliga gestaltning. Skärmtaket är i sin utformning tidstypiskt och tydliggör byggnadskroppen tidigare funktion som Folkets hus entrébyggnad. Entrépartiets indelning med delvis
glasade dörrar avskilda genom betongstolpar. Dörrarnas huvudsakliga indelning. Takform och
takvolym samt taktäckning i form av falsad plåt. Fasadindelning med horisontellt och vertikalt
markerande listverk som även utgör ramverk för de längsgående fönsterbanden. Fönstrens storlek
och indelning.

•

Tärnanbyggnaden: planform och volym. Takvolym och takform samt takets plåtklädda uttryck.
Takformens karaktäristiska uttryck skapat genom en plan takyta som avslutas i låga, branta takfall
indragna från takfot. Den kopparklädda takfoten. Fasadmaterial i form av räfflat gult tegel. Samtlig detaljering på sydvästra fasaden: relieffris, marmorpartier i fönsterband, pilasterliknande avslut
mot knutar skapade genom en försänkning av fasadens mittendel samt rombformad mönstermurning med rött tegel. Relieffrisen är av särskild vikt för byggnaden då den genom motivet tydligt
speglar dess ursprungliga funktion. Samtlig fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning.
Fönstrens mycket smäckra räcken av rundjärn, räckets form, dimensioner och kulör. Nordöstra
gavelns framspringande parti i kvaderindelande grå puts. Lastintag i nordöst, portöppningens
storlek som visar på den bakre entréns tidigare funktion, dubbelport i trä med fyllningar, skärmtak
med karaktäristiskt rundade avslut. Den sydöstra och den nordvästra fasadens avskalade uttryck.

•

Sydöstra byggnadskroppen: volym, takvolym och takform, fönsteröppningarnas storlek och indelning samt fasadens ännu horisontella indelning.

•

Den längsgående terrassen mot Järnvägsparken samt de breda entrétrapporna i granit.
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ANTIKVARISKT UTLÅTANDE
Bygglovsärende BYGG201980 – nya balkonger, fönster mm.
På den sydöstra byggnadskroppen har tre balkonger monterats på den sydvästra fasaden ut mot
Järnvägsparken. Ytterligare tre balkonger har monterats på byggnadens nordöstra fasad. På
Tärnanbyggnaden har fem balkonger placerats på den nordvästra fasaden och en på den sydöstra.
En balkong har även tillkommit på den tidigare entrébyggnadens nordöstra fasad. Antalet balkonger
och balkongernas placering har utförts i enlighet med bygglovsritningarna. Gällande balkongernas
konstruktion skulle den enligt bygglovsritningarna utgöras av en platta med dold infästning, sannolikt i
bjälklag. Föreslagen konstruktion skulle därmed ha inneburit mer begränsad påverkan på fasad. Utförd
konstruktion skiljer sig markant från den i ritningarna redovisade. Balkongplattorna har fästs i relativt
grova, vertikalt placerade stålbalkar som har bultats fast i fasad. Från balkarna löper en bärande vajer ut
till plattan. Stålbalkarna avslutas upptill i ett ramverk som bär ett skärmtak av svart trapetsformad plåt.
Skärmtakets sidor är försedda med svart fabrikslackerad plåt. Räcken är utförda enligt bygglovsritningarna.
De är utförda i svartlackerat stål och utgörs av stående spjälor samt en överliggare i relativt kraftiga
dimensioner.
Utförda balkonger är inte väl anpassade till Tärnanbyggnadens och entrébyggnadens karaktär.
Tärnanbyggnadens nordvästra och sydvästra fasads modernistiska, avskalade uttryck bedöms helt gå
förlorat genom balkongernas iögonfallande konstruktion och skärmtak. Åtgärden ger ett dominerade
intryck och avviker från det enhetliga uttryck som berörda fasader har. Balkongkonstruktionen och
skärmtaken bedöms utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Det faktum
att balkongerna är placerade på vad som kan betraktas som byggnadens ”baksida” mildrar inte åtgärdens
negativa påverkan. Att en åtgärd kan medföra en förvanskning även om den endast har en begränsad
synlighet framgår av några olika avgöranden (MÖD 2016-04-04 mål nr P 6409-15 och MÖD 2015-12-29
mål nr P 2287-15).
Tärnanbyggnaden karaktäriseras av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa material och hög
hantverksmässig kvalitet. Skärmtaken och konstruktionen motsvarar inte dessa egenskaper. Skärmtaken
och konstruktionen bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende materialval, utförande och
detaljomsorg. Åtgärden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § plan- och bygglagen).
Vidare anser undertecknad att större krav på anpassning till fasadernas karaktär skulle ställts i
bygglovsskedet gällande detaljutförandet på balkongräckena i syfte att tillgodose varsamhetskravet.
Räckena skulle utförts i smäckrare dimensioner likt ursprungliga fönsterräcken. Kulören skulle ha
anpassats för att ge räckena ett så diskret uttryck som möjligt mot fasaden. Den svarta kulören gör
balkongerna mer påtagliga.
Angående den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad bedöms balkongkonstruktionen och
skärmtaken inte ha samma förvanskande verkan. Detta beror på att nyligen genomförda ändringar i form
av byte av fasadmaterial, byte av fasadkulör, ändring av de karaktäristiska längsgående fönsterbanden
samt montering av balkonger redan genomgripande förändrat och förvanskat byggnaden. Oxelösunds
kommunen bedömde i samband med detaljplanearbetet 2017 inte byggnadskroppen utgöra en särskilt
värdefull byggnad. Skyddsbestämmelser saknas i gällande detaljplan. Undertecknad delar inte kommunens
bedömning. Byggnaden var en särskilt värdefull byggnaden som en del i den mycket viktiga berättelsen
om Folkets hus och dess utveckling samt som del i det särskilt värdefulla bebyggelseområde som
affärscentrumet kring Järntorget bedöms utgör. Vidare utgjorde byggnaden ett tydligt exempel på
1970-talets arkitektoniska ideal. Genom fasadändringarna har byggnadens särskilda värden gått förlorade.
Läsbarheten av 1970-talsbyggnaden är närmast obefintlig. Genom balkongerna har byggnadens läsbarhet
som en del av det tidigare Folkets hus minskat markant. Byggnaden har istället fått karaktären av
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bostadshus med 2000-talsuttryck. Balkongerna samt tillhörande skärmtak och fasadhängd konstruktion
bedöms inte förvanska den nuvarande nordöstra fasaden. Balkongerna överensstämmer relativt väl med
fasadens övriga uttryck.
Angående byggnadskroppens sydvästra fasad mot torget och Järnvägsparken bedöms balkongerna
i sig utgöra en förvanskning då de starkt bidragit till att ett för byggnaden väsentligt karaktärsdrag,
huvudfasadens indelning och längsgående fönsterband, helt gått förlorat. Balkongerna har även negativ
påverkan på Tärnanbyggnadens kulturvärden genom att de sticker ut och delvis skymmer en av
byggnadens karaktäristiska hörnpilastrar betraktat från torget i sydöst. Balkongernas förvanskade verkan
skulle minska om den fasadhängda konstruktionen samt skärmtaket avlägsnades.
Nya fönster har monterats i Tärnanbyggnaden. Fönstren är klädda med aluminiumprofil och är utförda i
något kraftigare dimensioner än de förra. Med byggnadens karaktär i åtanke hade träfönster i dimensioner
exakt lika de äldre varit mer lämpligt men de nya fönstren bedöms inte utgöra en förvanskning.
Undertecknad ställer sig dock frågande till den fönsteråtgärd som genomförts i sydvästra huvudfasaden.
Skyddsbestämmelsen i detaljplan anger att ursprungliga fönster ska bevaras. Har ett byte genomförts eller
har de ursprungliga fönstren försetts med plåtprofil?
I samband med fönsterbytet i Tärnanbyggnadens sydöstra och nordvästra fasad drogs de nya fönstren
av någon anledning in i fasad, vilket starkt bidrar till dessa fönster upplevs som kraftigare i dimension
jämfört med de förra. Det indragna läget resulterar även i att berörda fasader i anslutning till fönstren får
ett utseende likt utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar fasadernas karaktär negativt. Vidare har
fönsterbytet medfört att fasadtegel ovan fönstren har rivits och ersatts med putsad yta. Fönstrens indragna
läge samt den putsade ytan ovan fönstren bedöms inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav (8
kap. 17 § PBL) då åtgärderna inte tar hänsyn till byggnadens karaktär avseende materialval och utförande.
Inom ombyggnaden har även byggnadskropparnas takplåt bytts ut. På Tärnanbyggnaden har en grå falsad
plåt ersatts av en ärggrön korrugerad plåt. Plåten bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende
material och bedöms därför inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav. Plåten motsvarar inte
byggnadens övriga karaktär präglad av hantverksmässighet och kvalitativa material. Den korrugerade
plåten bedöms utgöra en avvikelse från bygglovsritningarna då de i dessa framgår att takplåt ska vara
bandtäckt.
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Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Ritningen redovisar fasadändringar i form av
balkonger och igensatta fönster i den sydöstra byggnadskroppens huvudfasad mot sydväst samt nya balkonger i Tärnanbyggnadens fasad mot nordväst.
Balkonger saknar skärmtak och synlig fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).

Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Nya balkonger och igensatta fönster på den sydöstra
byggnadskroppens nordöstra fasad samt nya balkonger på Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad. Balkonger saknar skärmtak och synlig
fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).
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Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).

Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).
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Tärnanbyggnadens nordvästra fasad efter montering av balkonger samt ändring av fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Samma fasad som ovan sedd mot sydväst (Fredriksson arkitektkontor 2021).
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Nya balkonger samt ändrade fönster på den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad och Tärnanbyggnadens sydöstra fasad med en ny balkong samt
ändrade fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Den sydöstra byggnadskroppen innan åtgärd, april 2019 (Google Maps). Den sydöstra byggnadskroppens sydvästra fasad efter åtgärd
(Fredriksson arkitektkontor 2021).
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Bygglovsärende BYGG2020334 – påbyggnad av Tärnanbyggnaden
På Tärnanbyggnadens nordöstra del föreslås en påbyggnad på tak i syfte att möjliggöra för ytterligare
lägenheter. Påbyggnaden är enligt bygglovsritningarna tänkt att utföras i två våningar med ett flackt
takfall lätt lutande åt nordöst. Två mittcentrerade balkonger planeras på den sydvästra fasaden, fyra på
den nordvästra och två på den sydöstra, vilken även ska förses med två franska balkonger. I en skrivelse
till Oxelösunds kommun daterad 2020-08-20 har sökande preciserat tänkta material. Takmaterial ska
svart papp eller ”gummitak”. Tillbyggnadens fasader kläs med liggande träpanel i engelsk röd kulör
NCS S 5040-Y90R, en kulör som ligger väldigt nära falurött. Fönster, balkonger, balkongräcken och
balkongdörrar målas svarta, NCS S 9000-N.
Tärnanbyggnadens takform bedöms utgöra ett värdebärande karaktärsdrag, vilket även har konstaterats i
gällande detaljplan genom formulering i skyddsbestämmelse q1. Påbyggnaden innebär att karaktärsdraget
till viss del kommer att gå förlorat genom åtgärden men den innebär inte en fullständig förlust. I sydväst
mot Järnvägsparken och Järntorget kommer taket att bestå. En påbyggnad bedöms i sig inte automatiskt
medföra en förvanskning av Tärnanbyggnaden, Folkets huskomplexet eller bebyggelseområdet
Oxelösunds affärscentrum. Hur påbyggnaden utformas gällande volym och skala, takform och
taktäckningsmaterial, fasadutformning och fasadmaterial, fönsterutformning och färgsättning är avgörande
för huruvida plan- och bygglagens förvanskningsförbud och varsamhetskrav kan anses vara tillgodosett.
Nuvarande förslag bedöms inte uppfylla de lagstadgade kraven gällande tillvaratagande av kulturvärden.
Påbyggnadens många balkonger, i synnerhet de på sydvästra fasaden, bedöms resulterar i minskad
läsbarhet av byggnadens kulturhistoriska funktion. Tärnanbyggnadens karaktär av offentlig, representativ
byggnad kommer att bli mindre tydlig. Byggnaden kommer att få en tydligare bostadskaraktär. Det
föreslagna fasadmaterialet i form av liggande faluröd panel innebär ett främmande inslag för byggnadens
och bebyggelseområdets modernistiska arkitektur och bedöms komma att resultera i betydande förändring
av Folkets huskomplexets utformning och uttryck. Föreslagen påbyggnad bedöms utgöra en förvanskning
enligt 8 kap. 13 § PBL. Påbyggnaden bedöms inte respektera byggnadens karaktär gällande färgsättning,
materialval, utförande och detaljomsorg. Varsamhetskravet är inte tillgodosett (8 kap. 17 § PBL).
En eventuell påbyggnad bör utformas diskret och i samklang med det befintliga byggnadskomplexet.
Ett möjligt sätt att skapa en harmonisk helhet kan vara att i den sydvästra fasaden plocka upp
befintliga fasaders horisontella betoning med längsgående fönsterband. Komplexet utgör fondmotiv i
Järnvägsparken och har i egenskap av sådan ett mycket stort stadsbildsmässigt värde. Därför är en diskret
utformning avgörande, en påbyggnad får inte tillåtas dominera Folkets hus siluett och uttryck. Balkonger
på sydvästra fasaden bör helt undvikas i syfte att bibehålla byggnadens offentliga, representativa karaktär.
Påbyggnadens fasad bör dras in från befintlig och takfoten bör bevaras i syfte att tillvarata befintliga
fasaders karaktär samt läsbarheten av den ursprungliga byggnadsvolymen respektive det senare tillägget.
Vid eventuellt nytt förslag till påbyggnad rekommenderas att kommunen begär in en mer komplett
och detaljerad redovisning av planerad åtgärd än det underlag man hade att utgå från i nuvarande
bygglovsärende. Underlaget lämnar övrigt att önska. Bland annat saknas många detaljlösningar som
kommer att bli avgörande för slutresultatet, till exempel mötet mellan befintlig fasad och ny fasad. Det bör
även tas fram renderingar/illustrationer som i detalj redovisar påbyggnaden med detaljer och material mot
det befintliga byggnadskomplexet. Dessa illustrationer bör även redovisa hur påbyggnaden förhåller sig till
den anslutande torgbebyggelsen, Järnvägsparken samt det för stadsbilden tungt värdebärande kyrktornet
på det bakomliggande berget.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedöms balkongerna på Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden samt den sydöstra
byggnadskroppens sydvästra fasad i dess nuvarande form utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Balkongerna bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Åtgärden i form av rivet tegel som ersatts med puts i Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad
bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Detsamma gäller ny, indragen placering av
fönster i dessa fasader.
Ny korrugerad takplåt på Tärnanbyggnaden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Föreslagen påbyggnad på Tärnanbyggnaden bedöms innebära en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Påbyggnaden uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).

Övriga antikvariska synpunkter
I övrigt vill undertecknad understryka vikten av att tillvarata byggnadskomplexets återstående ursprungliga
karaktär. Vid framtida underhåll är det av största vikt att korrekta material används. Relativt omfattande
skador förekommer på det gula räfflade teglet i Tärnanbyggnadens fasad. Sannolikt kommer en del
tegel att behöva bytas ut. Det är då angeläget att ersättande tegel överensstämmer med det ursprungliga
beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning.
Den korrugerade plåten i den indragna entrén i den nordvästra byggnadskroppen bör på sikt ersättas
av ett material som i uttryck och kvalitet bättre överensstämmer med byggnaden i övrigt. Vid framtida
renoveringar bör det kontrolleras om ursprungligt material finns bevarat bakom och om det är möjligt att
återställa originalutseendet.
Undertecknad har inte blivit ombedd att utreda interiören men en syn av den nuvarande cafélokalen i
Tärnanbyggnaden samt entréer och trapphus synliga genom glasade ytterdörrar utfördes i samband med
platsbesöket. Flera värdebärande invändiga detaljer kunde trots omfattande ombyggnad identifieras.
I Tärnanbyggnaden finns i cafélokalen mönsterlagt kalkstensgolv och en kvalitativ och tidstypisk
paradtrappa. Trappan är mycket viktig för läsbarheten av byggnaden som ett tidigare Folkets hus. I flera
trapphus i de ursprungliga delarna av byggnadskomplexet finns kalkstensgolv och kalkstensbelagda
trappor samt modernistiska räcken med god förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och
1950-talets material och stilideal. Dessa delar bör dokumenteras och bevaras. Plan- och bygglagens krav på
varsamhet omfattar även interiörer.
Lisa Berglund, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturvärden - behörighet K.

Norrköping
2021-01-22
Distribution till: Oxelösunds kommun: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot sydväst och nordväst, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot nordost och sydost, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, sektioner, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gällande om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, takplan, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Linkoping2021.02.22
Fastighetsbolag Vinterklassen AB
ÅkeHollström

Utlåtande, balkonger och fönster, Vildvinet 2.
Det brevet har skrivits angående ärende Vildvinet 2,

Bygglov med nummer 2019.80 om 14 styck lägenhetermed balkongeroch
Tillsyn ärende om olovlig fasadändring och olovliga skärmtak samt beslut om Startbesked för rivningsarbeten,
Bygg 2020.349.
Bygglov 2019. 80 gäller ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen.
Bygglov söktes 2019 och beviljades.

Förfastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan 0481-P13/2 med bestämmelser BHKCVql,
B bokstav står för BOSTAD.

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun.

Den bebyggdamiljön värderadesmed kulturhistorisk synvinkel.
Oxelösunds kommun bedömde i samband med detaljpianarbete 2017 att byggnaden är INTE utgöra en särskilt
värdefull byggnaden!

SkyddsbestämmelserSAKNASi gällandedetaljplan!
Detaljplan är grunden för bedömning. PBL kap 4, §2.
Bostad

Bostad eniigt BBR har ställt högretekniska krav på byggnadent ex energianvändning,bullerkrav, säkerhet,
tillgänglighet, lämplighet, effektiv elanvändning,värmeisolering.
Kan vi jämförafönstersom harträ material och moderna fönstermed isolerings möjligheter, buller krav, energikrav,
barnsäkerhet krav?

Har de samma tekniska egenskaper?
Hur kan bevara en hus helt utan förändringen och samtidig använder som Bostad?
Balkongernas konstruktion
Gällande balkongernas konstruktion skulle den enligt bygglovsritningar utgöras av en platta med dold infästning,
sannolik i bjälklag.
Det stämmer att föreslagen konstruktion skulle ha mer begränsad påverkan på fasad.
Folkets hus är uppfördes och invigdes 1965.

Struktor, 2021-02-15, företag har skrivit utlåtande att" befintliga tegelväggarna är bärande, från markplan till takplan
och saknar stabilisering, avstavning och förankring horisontellt dä inget bjälkar saknas.
Utförande med fönster hade medfört en omfattande rivning av befintlig vägg från markplan till takplan,
då de tegelbandet mellan våningsplanen saknade bärning och skulle med störta sannolikhet KOLLAPSA
under hålltagningsarbetet".

Skall i den härärendeviktigaste frågaom kulturhistoriska värde eller SÄKERHETi frågavid användning ,håltagningsarbete?
Bör vi chansa ?

Frågorgällandebalkongernas konstruktion, hur de ska utgörasskall diskuterats på tekniskt samråd.
Men istället att Bygglovsledning ska tänka om kunniga och kompetenta personer, de har valt billigaste för de variant med
okunniga personer på bygglovskontor.
Hänvisa till PBL, stöd i PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden har tillgång till
och det är en person med arkitektutbildning. Det ansvar och de befogenheter som kommunerna har enligt PBL kräver
att de har en arkitekt utbildad person. Förövrig kompetens anses det ligga i kommunens eget intresse att hälla en hög
standard, (jfr prop. 1985/86:1 sid 309).

Fönster

Det finns utlåtande från OVK-ventilation, Anders Eld, energiexpert, från 15. 02 2020 att befintliga fönster klarar inte

dagens krav i BBR angåendeU värde( max 1,2) och ljudkrav (Rw 38 dB) enligt BBR27 som är byggnorm förombyggnaden.
Riktlinjerföreventuellt återställandefrån Sörmlandsmuseet.
"Fönsterbörgenomgåendevara av trä"skrivit Sörmlandsmuseum, genom David Hansson.
Vem skulle tillverka sådana fönster?

Vad kostar sådana fönster för fastighetsägare?

Uppfyller sånafönsterkrav från BBR angåendeU värde? Ljudkrav enligt BBR27?
Vi har pratar om BOSTAD, Folk måste leva och då ställs högre krav , det är inte bara filosofisk diskution om utseende
och färg, spröjs osv.
BBR25
SFS 2011:338 PBF, kap 3, Krav på byggnadsverk BRE 1 råd till 3:20a
4 kap. Krav pä byggprodukter
BFS 2011:6 BBR, 3 kap, 4 kap, 5 kap, 6 kap, 7 kap, 8 kap, 9 kap.
SFS 2006:985, SFS 2006:1595, SFS 2007:4, SFS 2014:267, SFS 2016:12, SFS 2015:216,

Enligt Plan och bygglagen sådantfönsterbytevis ändradanvändningkan betraktas som underhåll arbete, dvs en eller flera åtge
, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. PBL kap. 1, syfte, innehåll och definitioner.
Handläggningav ärende

Bygglovkontor använderstödförförslagom beslut, PBL(2010:900)kap 11 ,20 §.
Har Bygglovskontor INFORMERATsökandeVinterklasen AB om fönsternaska genomgåendevara av trä, glaserande
spröjsdimensioner på bågar, karm och glasmått på teknisksamråd?
Det är sådant frågor som ska diskuteras enligt PBL kap 10, §18, tekniska handlingar på teknisksamråd.
Det saknades upplysningen för sökande.
Det saknades upplysningen om rivningsiov eller anmälan med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 10§, 16§, 14§, 5§, Rivningslov Bove
Fanns det stöd hos kommunen hur kan Folkets hus som kultur märkt hus bör bevaras? Nej.
Kontaktas Sörmland museum vid detaljplanarbete? Finns det Utlåtande från museum? Nej
Finns det någon rikt linjer på kommunens hantering om kulturmärkta hus? Nej
Det är ganska iätt att diskutera efteråt!
Hade bygglovshandläggaretillräcklig stöd?
Teknisk samråd ska i första hand vara en genomgång av de tekniska egenskapskraven. PBL 10 kap 19§.
Det ser ut ganska bristande att hålla med tekniskt samråd (2020-02-31), besluta om startbesked (2020-01-17)utan

någonviktig information om att fastigheten har kulturmiljövärden , 3 kap 6 § MB.
Och efteråt, när arbeten är färdigställs, kontakta Sörmlands museum(2020-12-09) och ber de om utlåtande.
Syfte med bygglovet att är att vägleda fastighetsägare och byggherrar, ge insyn och information med
stöd av PBL(2010:900) kap 1,

kap 2, PBL(2010:900)kap 12 2§.
Exempel på liknande ärende
Att på en särskilt värdefull byggnad ersätta fönster som har en modernt profil, ansågs inte uppfylla förvanskningsförbudet

och varsamhetskravet enligt 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. (MOD2015-10-14mål nr P 3853-15)
Att på ett radhus från 1970-talet inom en kulturhistoriskt värdefull miljö byta spröjsadefönstertill spröjsade
ansågsinte uppfylla varsamhetskravet. (MOD 2015-06-08mål nr P 169-15).
Tatiana Berkan
Arkitekt

Bygglovshandläggare/inspektör utbildat
Kontrollansvarig, certifierat
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VILDVINET 2, Ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31

plan- och bygglagen.

Totala avgiften för beslutet är 7200 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-11-11 100. Tidsfristen började löpa 2021-01-01 och beslut fattades 2021-03-16,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 veckor.
Avgiften har reducerats med 1800 kr med stöd av 12 kap. 8 a plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Sammanfattning
Ansökan avser lov i efterhand för olovligt utförda avvikelser från bygglov i ärende BYGG
2019.80 i fråga om fönster på nordvästra och sydöstra fasaden av Tärnanbyggnaden.
Utförandet av dessa åtgärder bedöms inte uppfylla varsamhetskraven enligt 8 kap. 17
PBL och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan inte bevilja bygglov för detta.
k l till beslut
Fasadändring kräver bygglov enligt 9 kap 2 3 c p PBL. En ansökan om bygglov ska
beviljas om förutsättningarna 9 kap 30 PBL uppfylls. Ansökan bedöms inte uppfylla
kraven för 9 kap 30 b 4 p PBL.
Enligt antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och utformning av nya
balkonger karaktäriseras Tärnanbyggnaden av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa
material och hög hantverksmässig kvalitet. De nya fönstren är klädda med aluminiumprofil
och är utförda i något kraftigare dimensioner än de förra. Fasadändringarna i form av att de
nya fönsterna fått en indragen placering gör att de upplevs som kraftigare i dimensionen
jämfört med de förra. Det indragna läget resulterar även i att berörda fasader i anslutning
till fönstren får ett utseende likt utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar
fasadernas karaktär negativt. Vidare har fönsterbytet medfört att fasadtegel ovan fönstren
har rivits och ersatts med putsad yta. Fönstrens indragna läge samt den putsade ytan ovan
fönstren bedöms inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav (8 kap. 17 PBL) då
åtgärderna inte tar hänsyn till byggnadens karaktär avseende materialval och utförande.
Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens förbud
mot förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller område som avses i 8 kap. 13
PBL. Varsamhetskravet i 8 kap. 17 PBL gör gällande att ändringar av all bebyggelse
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oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
Sammantaget bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, med stöd från
antikvariskt utlåtande, att åtgärderna inte uppfyller varsamhetskraven i PBL och bygglov
inte beviljas.
Beslutsunderlag
Planritning A-40.0-0031,0041,0051, Vildvinet 2
Fasadritning A-40.3-2001, 2002, Vildvinet 2
Sakkunnig utlåtande avseende kulturvärden, Vildvinet 2, 2021-01-28
Utlåtande från Structor
Yttrande inför nämnd, ombud till byggherren inkom 2021-02-10 Vildvinet 2
Yttrande inför nämnd, ombud till byggherren inkom 2021-03-02 Vildvinet 2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ndlista
Sökanden
ur man ö erklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre e kor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.
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Centrumbolaget
Vinterklasen AB
Er ref: Åke Holmström
Järntorget 5
613 30 OXELÖSUND

Antikvariskt yttrande ang. Vildvinet 2
Rörande de delar ändringar som genomförts, relativt bygglovet, under
byggprocessen.

BILD 1. Tärnans bakre del. Fasad mot nordväst fotograferad 21 01 26.
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BILD 2. Tärnans bakre del. Fasad mot nordväst, bygglovsritning A061, daterad 18 02 26

Objekt
Tärnan, Vildvinet 2.
Bakgrund
Ola Forsby Arkitektkontor AB har av Åke Holmström, Centrumbolaget Vinterklasen AB, fått i
uppdrag att yttra sig ang genomförd ombyggnad av fd biograf Tärnan i fastigheten Vildvinet 2
i Oxelösund.
Vinterklasen AB har från kommunen mottagit förelägganden om komplettering av
bygglovshandlingarna beträffande de delar där man i genomförande fasen har avvikit från
bygglovsritningarna.
Undertecknad har ej tidigare varit involverad i processen men besökte platsen 21 01 26.
Efter samråd med Sofie Eklöf, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Oxelösunds
kommun i telefon 21 01 27, preciserades kompletteringskravet till att omfatta:
- Ett antikvariskt utlåtande rörande avvikelserna samt
- Förslag till kontrollplan.
Förutsättningar
Enligt bygglovsbeslutet daterat 19 07 05:
”Kulturmiljövården, 3 kap. 6§ MB. Åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena får ej
vidtas.”
Enligt Oxelösunds kommuns detaljplan för Vildvinet 2, 0481-P18/3 är fastigheten markerad
med q1 som avser fasaden mot Järntorget.
Detta betyder att byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt. Detta medför att följande paragraf gäller:
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PBL 8 kap.13§ ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”
I detaljplanen står dock uttryckligen att ”den bakre delen av Tärnanbyggnaden har betydligt
lägre bevarandevärde”.
Det är i denna bakre del de aktuella avvikelserna är.
Avvikelser från bygglovshandlingarna
I detta sammanhang berörs endast avvikelser rörande fasaderna.
A. Fönster
Sammanlagt fem fönster har utgått under genomförandet relativt fasaderna i
bygglovshandlingarna. Samtliga på Tärnanbyggnadens bakre del.
1. -Det gäller dels de två mittersta vid de yttre balkongerna på nord västra fasaden.
(se bild 1 och bild 2 ovan).
2. -Samt de tre mittersta i de yttre fönsteraxlarna på den sydöstra fasaden.
Ändringarna är redovisade på relationshandling A-40.3-2001 och A-40.3-2002,
daterade 20 11 24l.
3. -De fyra mindre fönsterna på Tärnanbyggnadens bakre nordöstra fasad har
ändrats till sitt utförande samt till sin placering i fasad.
B. Balkonger
1. -Balkongerna har generellt fått en ändrad konstruktion med en utanpåliggande
stomme.
2. -De balkonger som ej har någon balkong över sig har försetts med ett skärmtak.
(sammanlagt sju st.). Ändringarna är redovisade på relationshandling A-40.32001 och A-40.3-2002, daterade 20 11 24.
3. – på Tärnanbyggnadens bakre dels syd östra fasad har endast den nedre av de
två planerade balkongerna genomförts.

Kommentarer/ utlåtande
De fönster som redovisas under A.1. och 2. ovan har utelämnats har utelämnats då det
under genomförandeprocessen uppdagades av de befintliga väggarna ej skulle klara så
omfattande håltagningar. Av samma skäl har fönsteröppningarna i denna del försätts med en
i fasaden synlig avväxling. (Se bifogad dokumentation från Structor, daterad 21 01 26).
Ang. A.3. De faktiska bjälklagshöjderna har, i Tärnanbyggnadens bakre del, under
genomförandet behövts anpassas efter invändiga förutsättningar på plats. Detta har medfört
en smärre förskjutning av fönsterlägena på byggnadens nordöstra fasad.
Sammanfattningsvis anser jag att ändringarna beträffande fönstersättningen inte innebär
någon skada på dessa fasaders antikvariska värde, relativt utförandet i bygglovet.
Positivt är dock att ingreppen i de befintliga fasadväggarna har minskats.
Beträffande balkongerna, B.1. och 2.
De utanpåliggande stommarna och skärmtaken förändrar karaktären relativt mycket.
Balkongernas del av helhetsintrycket förstärks betydligt. Behovet av skärmtaken, i vårt
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nordliga klimat, är dock lätt att förstå. De utvändiga stommarna kan möjligen ha fördelen av
att göra balkongerna reversibla.
Utöver de nya balkongerna mot sydväst på Tillbyggnaden från 1975, som ej omfattas av q1märkningen, så är samtliga balkonger placerade på de bakre fasaderna som enligt
detaljplanen har betydligt lägre bevarandevärde. Med tanke på detta och på balkongernas
stora värde för de nya bostäderna anser jag att ändringarna är acceptabla ur antikvarisk
synvinkel.
I kommande etapp avser även byggherren att utnyttja den möjlighet som detaljplanen ger att
på Tärnanbyggnadens bakre del bygga på ytterligare våningar med bostäder. Detta kommer
i stor utsträckning att förändra situationen vilket gör att de genomförda ombyggnaderna
måste ses som en del av den snart etablerade nya helheten.

BILD 3. Ursprunglig (delvis ombyggd) balkong till höger och ny, med utanpåliggande stomme, till vänster.

2021 02 04 / Ola Forsby
Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K
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Vildvinet 2, Oxelösund, Oxelösunds
kommun
Sakkunnig kontroll av kulturvärden
Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och
utformning av nya balkonger
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
FASTIGHETSBETECKNING:

Vildvinet 2
KOMMUN:

Oxelösunds kommun
FASTIGHETSÄGARE:

Centrumbolaget Vinterklasen AB
BESTÄLLARE:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
CERTIFIERAD SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN/HANDLÄGGANDE

Lisa Berglund, byggnadsantikvarie/sakkunnig kulturvärden – behörighet K,
Fredriksson arkitektkontor AB
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Bakgrund
Inom fastigheten Vildvinet 2 i centrala Oxelösund finns det tidigare Folkets hus. Byggnadskomplexet
uppfördes och invigdes 1956. Det utgjordes då av två byggnadskroppar i gult respektive rött tegel som
sammanlänkades genom en mindre, lägre byggnadsvolym som fungerade som entrébyggnad. Under
1974-1976 tillfogades komplexet ytterligare en byggnadskropp i sydöst, vilken skivkläddes och försågs
med längsgående fönsterband. Folkets husverksamheten har upphört i lokalerna och byggnadskomplexet
förvärvades under 2000-talet av ett privat fastighetsbolag, Centrumbolaget Vinterklasen AB. Bygglov
gällande ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen
söktes 2019 och beviljades av Oxelösunds kommun. Bygglovet inkluderade även fasadändring i form av
balkonger.
Under byggskedet har kommunen uppmärksammat att balkongerna inte utförts i enlighet
med bygglovsritningarna. Avvikelserna utgörs av skärmtak i svart korrugerad plåt samt av
balkongkonstruktionen, vilken enligt bygglovsritningen endast skulle utgöras av en platta som tillsynes
skulle fästas in i bjälklag. Balkongerna utfördes istället med en utanpåliggande, fasadhängd konstruktion i
svart stål. Ett tillsynsärende gällande balkongerna har upprättats.
Vidare har fastighetsägaren ansökt om bygglov för en påbyggnad på taket tillhörande den mittersta
byggnadskroppen, ofta kallad Tärnanbyggnaden. Byggnadskroppen är orienterad i sydvästlig-nordöstlig
riktning med huvudfasad ut mot Järnvägsparken. Påbyggnaden är tänkt att placeras på byggnadens bakre
del i nordöst.
Oxelösunds kommun har i samband med detaljplanearbetet 2017 fastslagit att de tre ursprungliga
byggnadskropparna, Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden och den nordvästliga i rött tegel, är särskilt
värdefulla byggnader som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Byggnaderna får inte
förvanskas. Kommunen har i hanteringen av bygglovet behov av ett utlåtande från certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden. Undertecknad har i egenskap av sakkunnig blivit ombedd att upprätta utlåtandet.
Utlåtandet syftar till att bedöma åtgärdernas lämplighet i förhållande till byggnadernas kulturvärden samt
bedöma huruvida plan- och bygglagens krav på varsamhet (8 kap. 17 § PBL) och förbud mot förvanskning
(8 kap. 13 § PBL) är uppfyllt.
Inför utlåtandet har bygglovshandlingar, ett remissyttrande från Sörmlands museum samt gällande
detaljplaner och planbeskrivningar granskats. En mindre arkiv- och litteraturstudie med fokus på Folkets
hus och centrummiljön har genomförts. Ett platsbesök gjordes 2021-01-19.
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Del av det ursprungliga
Folkets hus

Sammanlänkande volym,
ursprungligen lägre
Tärnanbyggnaden

Tillbyggnad 19741976

Det tidigare Folkets huskomplexet inom fastigheten Vildvinet 2 utgörs av fyra byggnadskroppar. Den mittersta placerad i sydvästlig-nordöstlig riktning
kallas även Tärnanbyggnaden (Lantmäteriet).

Lagskydd och befintliga ställningstaganden
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) SAMT BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

För Tärnanbyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom fastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan
som vann laga kraft 2018-04-30. Tärnanbyggnaden är indelad i tre egenskapsområden, vilka har försetts
med olika bestämmelser. För den sydvästra delen ut mot Järnvägsparken finns ett rivningsförbud r1 som
gör gällande att byggnaden inte får rivas. Vidare är byggnadsdelen försedd med en skyddsbestämmelse
som anger att befintliga fasader (med framsidans mönstermurning, den dekorativa frisen med skulpterade
figurer, ursprungliga fönster tillsammans med mellanliggande marmorpartier) samt takets form
tillsammans med takfotens koppardetaljer ska bevaras. Bygglov krävs för underhåll. Byggnadsdelen är även
försedd med bestämmelse f1 som anger att balkong inte får finnas. Gällande användning anges att lokal ska
finnas för centrumverksamhet (f4). Högsta tillåtna nockhöjd i meter över angivet nollplan är 23,5 m.
För Tärnanbyggnadens mittersta del gäller rivningsförbud r1. För den bakre delen av byggnaden, mot
gården i nordöst, gäller rivningsförbud r2, vilket anger att byggnaden inte får rivas, dock kan medges
förändringar av taket vid påbyggnad med fler våningar efter bygglov. Gällande ny byggnad/påbyggnad
anges att den till färg och form ska ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck (f2). Eventuell
taknock ska ordnas mot sydväst (Järntorget). Sadeltak får inte finnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd
över angivet nollplan är 30 m. Användningen är begränsad till bostäder och centrum. Lokal för
centrumverksamhet ska finnas i entréplan.
För den sydöstra byggnadskroppen gäller bestämmelse f2, ny byggnad/påbyggnad skall till färg och form
ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser saknas.
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För den nordvästra byggnadskroppen gäller en detaljplan som vann laga kraft 2013-01-08 (Dnr
PLAN 2012.7, Plannummer 1856, Oxelösunds kommun). Byggnadskroppen är försedd med en
skyddsbestämmelse som anger att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och inte får rivas. Ursprungliga
material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras.
Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens förbud mot
förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller område som avses i 8 kap. 13 § PBL. Varsamhetskravet
i 8 kap. 17 § PBL gör gällande att ändringar av all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § PBL: bebyggelsen ska hållas i vårdat skick och underhållas
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och bebyggelsens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt. För särskilt värdefulla byggnader gäller att de ska underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.

Gällande detaljplan för Tärnanbyggnaden och tillbyggnaden i sydöst från 1970-talet (DP 0481-P18/3 PLAN.2016.8, Oxelösunds kommun).
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KULTURHISTORISK OMRÅDESBESKRIVNING RAPPORT 2017:1, SÖRMLANDS MUSEUM (2017)

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun. Den bebyggda miljön
karaktäriserades och de identifierade områdena värderades ur kulturhistorisk synvinkel. Folkets hus utgör
i inventeringen en del av Centrummiljön, vilken beskrivs som ett område med stora lokalhistoriska och
samhällshistoriska värden. I inventeringen konstateras att Folkets hus har ett stort symbolvärde. Kopplat
till byggnaden finns även stora lokalhistoriska värden då det har varit stadens naturliga samlingspunkt.
Sörmlands museum rekommenderar att byggnaden bevaras och underhålls med traditionella material och
metoder samt att planläggning inom området föregås av antikvarisk förundersökning.
YTTRANDE GÄLLANDE PÅBYGGNAD, SÖRMLANDS MUSEUM

(2020)

Sörmlands ombads 2020 av Oxelösunds kommun att yttra sig över föreslagen påbyggnad av
Tärnanbyggnaden. I ett yttrande daterat 2020-12-14 konstaterar museet att det tidigare Folkets hus
utgör ett särskilt värdefullt byggnadskomplex som har ett mycket centralt läge intill Järntorget och
Järnvägsparken. Byggnaden utgör genom sin placering längs parkens norra sida den huvudsakliga
fokuspunkten i miljön. Genom byggnadens läge och utformning är den väl exponerad och en mycket
viktig del av stadsbilden. Museet ställer sig mycket kritiska till föreslagen påbyggnad och bedömer den
utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL) genom att byggnadens ursprungliga utformning med separata
volymer i skilda fasadutföranden kommer att störas av att en ny byggnadskropp skjuter upp ovanpå den
gamla. I sin bedömning har museet även vägt in redan genomförda åtgärder, som t.ex. nya fönster och
balkonger, och den kraftiga decimering av kulturvärden dessa resulterat i.
Museet ger vidare ett antal rekommendationer i det fall kommunen bedömer att bygglov kan ges.
Föreslaget fasadmaterial bör ersättas av ett material som inte påtagligt avviker från byggnadens gula
tegelfasad. Hur påbyggnadens fasad gestaltas och hur mötet mellan påbyggnaden och befintlig fasad ska
utföras bör tydligt redovisas i detaljritningar. Gällande de redan utförda balkongerna anser museet dessa
vara klumpigt utförda och avråder från liknande konstruktion på eventuell påbyggnad. Istället förordas
infästning i bjälklag.
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Kortfattad historik
Under 1870-talet drogs järnvägen till Oxelösund och genom den kunde samhället växa och utvecklas. 1950
omvandlades municipalsamhället Oxelösund till stad med drygt 5000 invånare. Den lokala industrin var på
frammarsch och staden kunde byggas ut. Med stöd från Grängesbergsbolaget kunde man uppföra en ny
kyrka på berget bakom Järnvägsparken. Kyrkan som fick namnet Sankt Botvids kyrka ritades av arkitekten
Rolf Bergh som tillämpade ett modernistiskt folkkyrkligt synsätt. Kyrkan fick formen av en fyrbåk med
centraliserad plan och av ett brett grekiskt kors.
1956 uppfördes ett Folkets hus placerat som fondmotiv i Järnvägsparkens nordöstra ände.
Folkets husföreningarna hade sitt ursprung i det sena 1800-talets arbetarrörelse. Det socialistiska
uppbyggnadsarbetet krävde lokaler och då få fastighetsägare var villiga att hyra ut till arbetarrörelsen
började man under 1890-talet att uppföra egna byggnader för möten och samling. Under 1920- och
1930-talen växte tanken på samhällsägda samlingslokaler fram. Idén mynnade ut i så kallade medborgarhus
som skulle vara en kulturell samlingsplats för alla medborgare med stimulerande och utvecklande
förenings-, kultur- och nöjesliv som skulle främja den allmänna upplysningen, intellektuellt liv och
ekonomiska omsorger. Under följande decennier uppfördes medborgarhus runt om i landet, till exempel
i Eslöv (1950-talet) och Örebro (1960-talet). I vissa städer valde man att fortsätta använda den äldre
benämningen Folkets hus.
Folkets hus i Oxelösund ritades av den Nyköpingsbaserade arkitekten Alfred Weissenberg och utformades
med tre sammanlänkade byggnadskroppar med olika fasadutförande. Den nordvästra delen i tre våningar
med fasader av rött tegel inhyste bibliotek, bank, konditori och kontorslokaler för tidningen Folket. I
den mittersta delen, ursprungligen i två våningar och putsad, fanns entrén till biograf- och teatersalongen
Tärnan. Den sydöstra delen i fyra våningar med fasader av gult, delvis mönstermurat tegel, är utsmyckad
med en relieffris som avbildar olika yrkesutövanden och aktiviteter. Frisen är utförd av skulptören Rolf
Kjellberg. Byggnadsdelen innehöll teater- och biograflokalen Tärnan samt danssalongen Cupol, vilken
nåddes via en entré på gaveln. I källaren under huset fanns även en för tiden mycket modern bowlinghall.
Likt många andra svenska städer genomgick Oxelösund en radikal stadsförnyelse under 1960- och
1970-talen. Äldre bebyggelse revs och stora förändringar gjordes i trafikplaneringen. Intill Folkets hus
uppfördes ett nytt affärscentrum med stora volymer samlade kring nya Järntorget. 1974-1976 byggdes
Folkets hus till med ytterligare en volym i sydöst. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden byggdes på
för att i nock liva med den nordvästra byggnadsdelen i rött tegel.
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Folkets hus från sydöst 1961. Sankt Botvids kyrka skymtar i bakgrunden (Oxelösundsarkivet)

Folkets hus efter tillbyggnaden 1974-1976. Tillbyggnad till höger i bild närmast det lägre varuhuset. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden har
byggts på (Oxelösundsarkivet)
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Kulturhistorisk värdebeskrivning
Det tidigare Folkets Hus illustrerar den nationellt mycket viktiga berättelsen om utvecklingen av
arbetarrörelsen och Folkets husrörelsen. Det tidigare Folkets Hus har förmåga att berätta om politiska
strömningar och arbetarrörelsens kultur- och bildningsideal kring 1900-talets mitt.
Folkets hus utgör tillsammans med anslutande affärscentrum ett exempel på det svenska samhällets
framtidstro, goda ekonomi och stora handlingskraft under 1950-, 60- och 70-talen. Äldre bebyggelse
ersattes med byggnader för en ny tid. Småskalig handel och hantverk ersattes med storskaliga varuhus,
kontorshus och parkeringsanläggningar. I många fall ersattes arbetarrörelsens enklare samlingslokaler med
ett samlat Folkets Hus med stora resurser och framträdande plats i staden. Det tidigare Folkets hus har
förmåga att berätta om byggandet av välfärdssamhället och den stora stadsomvandling som genomfördes
i Oxelösund och i många andra städer runt om i landet efter 1900-talets mitt. Tillsammans med den övriga
bebyggelsen runt Järntorget bedöms Folkets hus bilda ett särskilt värdefullt bebyggelseområde.
Kopplat till det tidigare Folkets hus finns särskilda samhällshistoriska värden. Byggnaden bedöms ur ett
samhällshistoriskt perspektiv var kulturhistoriskt relevant ur såväl ett lokalt som nationellt perspektiv.
Folkets Hus blev under 1900-talet ett uttryckssätt för arbetarrörelsen och socialdemokratiskt styrda städer
att manifestera sig. Genom en påkostad och genomarbetad byggnad kunde man skapa sig en kraftfull
symbol som signalerade välstånd, drivkraft och demokrati. I Oxelösunds Folkets Hus tydliggjordes
stadens och arbetarrörelsens ambitioner kring 1900-talest mitt framför allt byggnadens framträdande
läge i stadsbilden, i konstnärlig utsmyckning och i påkostade material som marmor, kalksten och koppar.
Byggnaden representerar en för lokalsamhället tidigare viktig verksamhet och funktion. Folkets hus
utgjorde länge en av samhällets främsta mötesplatser. Det tidigare Folkets Hus har genom dess förmåga
att spegla stadens och Folkets husverksamhetens ambitioner kring 1900-talets mitt samt som en byggnad
som fyllt en för lokalsamhället central roll särskilda lokalhistoriska värden.
De offentliga byggnaderna uppförda runt 1900-talets mitt karaktäriseras ofta av en slags monumental
arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. I Folkets hus i Oxelösund tar
sig detta främst uttryck i Tärnanbyggnadens resliga entréfasad med höga fönsterband som reser sig mot
parken samt i fasadens detaljering: fönsterband uppbrutna av marmorpartier, mönstermurning med
rombmotiv som även återkommer i ett av fönsterbandet, utkragade fönsteromfattningar och relieffrisen.
En del av Tärnanbyggnadens monumentalitet gick förlorad när tillbyggnaden i sydöst uppfördes och den
pampiga entrén i sydöstra fasaden revs. Trots en del förändringar bedöms Folkets huskomplexet ha god
förmåga att återge 1950-talets modernistiska arkitektur, stilideal och material. Det tidigare Folkets hus i
Oxelösund har särskilda arkitekturhistoriska värden. Kopplat till relieffrisen finns ett särskilt konstnärligt
värde.
Gällande den sydöstra byggnaden från 1970-talet har ett av byggnadens tyngsta värdebärande
karaktärsdrag, de längsgående fönsterbanden i huvudfasaden mot park och torg, gått förlorat genom
balkonger och igensatta fönsteröppningar, vilket har minskat byggnadens arkitekturhistoriska värden.
Byggnaden är idag genom den nästan svarta fasaden, balkonger och fönstersättning tydligt präglad av
vår tid. Läsbarheten av byggnadens ursprungliga gestaltning är låg. Balkongerna på huvudfasaden ger
byggnaden karaktär av bostadshus, vilket även har minskat läsbarheten av byggnaden som en tidigare del
av Folkets hus.
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Precisering av värdebärande karaktärsdrag och detaljer
Nedan görs en precisering av de karaktärsdrag och detaljer som bedöms vara bärande för byggnadens
kulturvärden och som bör tillvaratas för att dessa ska bestå.
•

De fyra byggnadskropparna med förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och de många
olika funktionerna som skulle inrymmas i komplexet. Den sydöstra volymen tillkommen under
1970-talet har ett visst kulturhistoriskt värde som del i berättelsen om Folkets hus utveckling.

•

De fyra byggnadskropparnas olika uttryck skapat genom skilda fasadmaterial och variation i volymer.

•

Hela byggnadskomplexets tydliga orientering mot Järnvägsparken och Järntorget. Orienteringen
är avgörande för förståelsen av komplexet som en tidigare offentlig byggnad.

•

Nordvästra byggnadskroppen. Den öppna entrévåningen med skyltfönster som visar på byggnadens ursprungliga funktion. Skyltfönstrens indelning och avskiljande partier i grå kalksten. Skärmtak ovan entrévåning samt den indragna entrén med betongpelare. Sockel i krysshamrad betong
och källarfönster i tidstypiskt betongglas. Fasadmaterial i form av rött tegel, förband samt teglets
kulör, yta och dimensioner. Takform och takvolym samt taktäckningsmaterial i form av falsad
plåt, plåtens ärggröna kulör. Fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning samt utkragade omfattningar i tegel. Entré i nordvästra gaveln, dörröppningens storlek samt bred, profilerad
omfattning i granit. Rundat utanpåliggande trapphus i fasad mot nordöst. Trapphusets form och
fasader i tegel med band av slätputs. Rundad entrétrappa i granit.

•

Tidigare entrébyggnad: det breda, lätt vinklade skärmtaket i betong som en del av byggnadskroppens ursprungliga gestaltning. Skärmtaket är i sin utformning tidstypiskt och tydliggör byggnadskroppen tidigare funktion som Folkets hus entrébyggnad. Entrépartiets indelning med delvis
glasade dörrar avskilda genom betongstolpar. Dörrarnas huvudsakliga indelning. Takform och
takvolym samt taktäckning i form av falsad plåt. Fasadindelning med horisontellt och vertikalt
markerande listverk som även utgör ramverk för de längsgående fönsterbanden. Fönstrens storlek
och indelning.

•

Tärnanbyggnaden: planform och volym. Takvolym och takform samt takets plåtklädda uttryck.
Takformens karaktäristiska uttryck skapat genom en plan takyta som avslutas i låga, branta takfall
indragna från takfot. Den kopparklädda takfoten. Fasadmaterial i form av räfflat gult tegel. Samtlig detaljering på sydvästra fasaden: relieffris, marmorpartier i fönsterband, pilasterliknande avslut
mot knutar skapade genom en försänkning av fasadens mittendel samt rombformad mönstermurning med rött tegel. Relieffrisen är av särskild vikt för byggnaden då den genom motivet tydligt
speglar dess ursprungliga funktion. Samtlig fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning.
Fönstrens mycket smäckra räcken av rundjärn, räckets form, dimensioner och kulör. Nordöstra
gavelns framspringande parti i kvaderindelande grå puts. Lastintag i nordöst, portöppningens
storlek som visar på den bakre entréns tidigare funktion, dubbelport i trä med fyllningar, skärmtak
med karaktäristiskt rundade avslut. Den sydöstra och den nordvästra fasadens avskalade uttryck.

•

Sydöstra byggnadskroppen: volym, takvolym och takform, fönsteröppningarnas storlek och indelning samt fasadens ännu horisontella indelning.

•

Den längsgående terrassen mot Järnvägsparken samt de breda entrétrapporna i granit.
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ANTIKVARISKT UTLÅTANDE
Bygglovsärende BYGG201980 – nya balkonger, fönster mm.
På den sydöstra byggnadskroppen har tre balkonger monterats på den sydvästra fasaden ut mot
Järnvägsparken. Ytterligare tre balkonger har monterats på byggnadens nordöstra fasad. På
Tärnanbyggnaden har fem balkonger placerats på den nordvästra fasaden och en på den sydöstra.
En balkong har även tillkommit på den tidigare entrébyggnadens nordöstra fasad. Antalet balkonger
och balkongernas placering har utförts i enlighet med bygglovsritningarna. Gällande balkongernas
konstruktion skulle den enligt bygglovsritningarna utgöras av en platta med dold infästning, sannolikt i
bjälklag. Föreslagen konstruktion skulle därmed ha inneburit mer begränsad påverkan på fasad. Utförd
konstruktion skiljer sig markant från den i ritningarna redovisade. Balkongplattorna har fästs i relativt
grova, vertikalt placerade stålbalkar som har bultats fast i fasad. Från balkarna löper en bärande vajer ut
till plattan. Stålbalkarna avslutas upptill i ett ramverk som bär ett skärmtak av svart trapetsformad plåt.
Skärmtakets sidor är försedda med svart fabrikslackerad plåt. Räcken är utförda enligt bygglovsritningarna.
De är utförda i svartlackerat stål och utgörs av stående spjälor samt en överliggare i relativt kraftiga
dimensioner.
Utförda balkonger är inte väl anpassade till Tärnanbyggnadens och entrébyggnadens karaktär.
Tärnanbyggnadens nordvästra och sydvästra fasads modernistiska, avskalade uttryck bedöms helt gå
förlorat genom balkongernas iögonfallande konstruktion och skärmtak. Åtgärden ger ett dominerade
intryck och avviker från det enhetliga uttryck som berörda fasader har. Balkongkonstruktionen och
skärmtaken bedöms utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Det faktum
att balkongerna är placerade på vad som kan betraktas som byggnadens ”baksida” mildrar inte åtgärdens
negativa påverkan. Att en åtgärd kan medföra en förvanskning även om den endast har en begränsad
synlighet framgår av några olika avgöranden (MÖD 2016-04-04 mål nr P 6409-15 och MÖD 2015-12-29
mål nr P 2287-15).
Tärnanbyggnaden karaktäriseras av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa material och hög
hantverksmässig kvalitet. Skärmtaken och konstruktionen motsvarar inte dessa egenskaper. Skärmtaken
och konstruktionen bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende materialval, utförande och
detaljomsorg. Åtgärden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § plan- och bygglagen).
Vidare anser undertecknad att större krav på anpassning till fasadernas karaktär skulle ställts i
bygglovsskedet gällande detaljutförandet på balkongräckena i syfte att tillgodose varsamhetskravet.
Räckena skulle utförts i smäckrare dimensioner likt ursprungliga fönsterräcken. Kulören skulle ha
anpassats för att ge räckena ett så diskret uttryck som möjligt mot fasaden. Den svarta kulören gör
balkongerna mer påtagliga.
Angående den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad bedöms balkongkonstruktionen och
skärmtaken inte ha samma förvanskande verkan. Detta beror på att nyligen genomförda ändringar i form
av byte av fasadmaterial, byte av fasadkulör, ändring av de karaktäristiska längsgående fönsterbanden
samt montering av balkonger redan genomgripande förändrat och förvanskat byggnaden. Oxelösunds
kommunen bedömde i samband med detaljplanearbetet 2017 inte byggnadskroppen utgöra en särskilt
värdefull byggnad. Skyddsbestämmelser saknas i gällande detaljplan. Undertecknad delar inte kommunens
bedömning. Byggnaden var en särskilt värdefull byggnaden som en del i den mycket viktiga berättelsen
om Folkets hus och dess utveckling samt som del i det särskilt värdefulla bebyggelseområde som
affärscentrumet kring Järntorget bedöms utgör. Vidare utgjorde byggnaden ett tydligt exempel på
1970-talets arkitektoniska ideal. Genom fasadändringarna har byggnadens särskilda värden gått förlorade.
Läsbarheten av 1970-talsbyggnaden är närmast obefintlig. Genom balkongerna har byggnadens läsbarhet
som en del av det tidigare Folkets hus minskat markant. Byggnaden har istället fått karaktären av
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bostadshus med 2000-talsuttryck. Balkongerna samt tillhörande skärmtak och fasadhängd konstruktion
bedöms inte förvanska den nuvarande nordöstra fasaden. Balkongerna överensstämmer relativt väl med
fasadens övriga uttryck.
Angående byggnadskroppens sydvästra fasad mot torget och Järnvägsparken bedöms balkongerna
i sig utgöra en förvanskning då de starkt bidragit till att ett för byggnaden väsentligt karaktärsdrag,
huvudfasadens indelning och längsgående fönsterband, helt gått förlorat. Balkongerna har även negativ
påverkan på Tärnanbyggnadens kulturvärden genom att de sticker ut och delvis skymmer en av
byggnadens karaktäristiska hörnpilastrar betraktat från torget i sydöst. Balkongernas förvanskade verkan
skulle minska om den fasadhängda konstruktionen samt skärmtaket avlägsnades.
Nya fönster har monterats i Tärnanbyggnaden. Fönstren är klädda med aluminiumprofil och är utförda i
något kraftigare dimensioner än de förra. Med byggnadens karaktär i åtanke hade träfönster i dimensioner
exakt lika de äldre varit mer lämpligt men de nya fönstren bedöms inte utgöra en förvanskning.
Undertecknad ställer sig dock frågande till den fönsteråtgärd som genomförts i sydvästra huvudfasaden.
Skyddsbestämmelsen i detaljplan anger att ursprungliga fönster ska bevaras. Har ett byte genomförts eller
har de ursprungliga fönstren försetts med plåtprofil?
I samband med fönsterbytet i Tärnanbyggnadens sydöstra och nordvästra fasad drogs de nya fönstren
av någon anledning in i fasad, vilket starkt bidrar till dessa fönster upplevs som kraftigare i dimension
jämfört med de förra. Det indragna läget resulterar även i att berörda fasader i anslutning till fönstren får
ett utseende likt utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar fasadernas karaktär negativt. Vidare har
fönsterbytet medfört att fasadtegel ovan fönstren har rivits och ersatts med putsad yta. Fönstrens indragna
läge samt den putsade ytan ovan fönstren bedöms inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav (8
kap. 17 § PBL) då åtgärderna inte tar hänsyn till byggnadens karaktär avseende materialval och utförande.
Inom ombyggnaden har även byggnadskropparnas takplåt bytts ut. På Tärnanbyggnaden har en grå falsad
plåt ersatts av en ärggrön korrugerad plåt. Plåten bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende
material och bedöms därför inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav. Plåten motsvarar inte
byggnadens övriga karaktär präglad av hantverksmässighet och kvalitativa material. Den korrugerade
plåten bedöms utgöra en avvikelse från bygglovsritningarna då de i dessa framgår att takplåt ska vara
bandtäckt.
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Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Ritningen redovisar fasadändringar i form av
balkonger och igensatta fönster i den sydöstra byggnadskroppens huvudfasad mot sydväst samt nya balkonger i Tärnanbyggnadens fasad mot nordväst.
Balkonger saknar skärmtak och synlig fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).

Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Nya balkonger och igensatta fönster på den sydöstra
byggnadskroppens nordöstra fasad samt nya balkonger på Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad. Balkonger saknar skärmtak och synlig
fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).
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Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).

Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).
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Tärnanbyggnadens nordvästra fasad efter montering av balkonger samt ändring av fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Samma fasad som ovan sedd mot sydväst (Fredriksson arkitektkontor 2021).
15
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se

FREDRIKSSON
arkitektkontor a b

Nya balkonger samt ändrade fönster på den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad och Tärnanbyggnadens sydöstra fasad med en ny balkong samt
ändrade fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Den sydöstra byggnadskroppen innan åtgärd, april 2019 (Google Maps). Den sydöstra byggnadskroppens sydvästra fasad efter åtgärd
(Fredriksson arkitektkontor 2021).
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Bygglovsärende BYGG2020334 – påbyggnad av Tärnanbyggnaden
På Tärnanbyggnadens nordöstra del föreslås en påbyggnad på tak i syfte att möjliggöra för ytterligare
lägenheter. Påbyggnaden är enligt bygglovsritningarna tänkt att utföras i två våningar med ett flackt
takfall lätt lutande åt nordöst. Två mittcentrerade balkonger planeras på den sydvästra fasaden, fyra på
den nordvästra och två på den sydöstra, vilken även ska förses med två franska balkonger. I en skrivelse
till Oxelösunds kommun daterad 2020-08-20 har sökande preciserat tänkta material. Takmaterial ska
svart papp eller ”gummitak”. Tillbyggnadens fasader kläs med liggande träpanel i engelsk röd kulör
NCS S 5040-Y90R, en kulör som ligger väldigt nära falurött. Fönster, balkonger, balkongräcken och
balkongdörrar målas svarta, NCS S 9000-N.
Tärnanbyggnadens takform bedöms utgöra ett värdebärande karaktärsdrag, vilket även har konstaterats i
gällande detaljplan genom formulering i skyddsbestämmelse q1. Påbyggnaden innebär att karaktärsdraget
till viss del kommer att gå förlorat genom åtgärden men den innebär inte en fullständig förlust. I sydväst
mot Järnvägsparken och Järntorget kommer taket att bestå. En påbyggnad bedöms i sig inte automatiskt
medföra en förvanskning av Tärnanbyggnaden, Folkets huskomplexet eller bebyggelseområdet
Oxelösunds affärscentrum. Hur påbyggnaden utformas gällande volym och skala, takform och
taktäckningsmaterial, fasadutformning och fasadmaterial, fönsterutformning och färgsättning är avgörande
för huruvida plan- och bygglagens förvanskningsförbud och varsamhetskrav kan anses vara tillgodosett.
Nuvarande förslag bedöms inte uppfylla de lagstadgade kraven gällande tillvaratagande av kulturvärden.
Påbyggnadens många balkonger, i synnerhet de på sydvästra fasaden, bedöms resulterar i minskad
läsbarhet av byggnadens kulturhistoriska funktion. Tärnanbyggnadens karaktär av offentlig, representativ
byggnad kommer att bli mindre tydlig. Byggnaden kommer att få en tydligare bostadskaraktär. Det
föreslagna fasadmaterialet i form av liggande faluröd panel innebär ett främmande inslag för byggnadens
och bebyggelseområdets modernistiska arkitektur och bedöms komma att resultera i betydande förändring
av Folkets huskomplexets utformning och uttryck. Föreslagen påbyggnad bedöms utgöra en förvanskning
enligt 8 kap. 13 § PBL. Påbyggnaden bedöms inte respektera byggnadens karaktär gällande färgsättning,
materialval, utförande och detaljomsorg. Varsamhetskravet är inte tillgodosett (8 kap. 17 § PBL).
En eventuell påbyggnad bör utformas diskret och i samklang med det befintliga byggnadskomplexet.
Ett möjligt sätt att skapa en harmonisk helhet kan vara att i den sydvästra fasaden plocka upp
befintliga fasaders horisontella betoning med längsgående fönsterband. Komplexet utgör fondmotiv i
Järnvägsparken och har i egenskap av sådan ett mycket stort stadsbildsmässigt värde. Därför är en diskret
utformning avgörande, en påbyggnad får inte tillåtas dominera Folkets hus siluett och uttryck. Balkonger
på sydvästra fasaden bör helt undvikas i syfte att bibehålla byggnadens offentliga, representativa karaktär.
Påbyggnadens fasad bör dras in från befintlig och takfoten bör bevaras i syfte att tillvarata befintliga
fasaders karaktär samt läsbarheten av den ursprungliga byggnadsvolymen respektive det senare tillägget.
Vid eventuellt nytt förslag till påbyggnad rekommenderas att kommunen begär in en mer komplett
och detaljerad redovisning av planerad åtgärd än det underlag man hade att utgå från i nuvarande
bygglovsärende. Underlaget lämnar övrigt att önska. Bland annat saknas många detaljlösningar som
kommer att bli avgörande för slutresultatet, till exempel mötet mellan befintlig fasad och ny fasad. Det bör
även tas fram renderingar/illustrationer som i detalj redovisar påbyggnaden med detaljer och material mot
det befintliga byggnadskomplexet. Dessa illustrationer bör även redovisa hur påbyggnaden förhåller sig till
den anslutande torgbebyggelsen, Järnvägsparken samt det för stadsbilden tungt värdebärande kyrktornet
på det bakomliggande berget.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedöms balkongerna på Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden samt den sydöstra
byggnadskroppens sydvästra fasad i dess nuvarande form utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Balkongerna bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Åtgärden i form av rivet tegel som ersatts med puts i Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad
bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Detsamma gäller ny, indragen placering av
fönster i dessa fasader.
Ny korrugerad takplåt på Tärnanbyggnaden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Föreslagen påbyggnad på Tärnanbyggnaden bedöms innebära en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Påbyggnaden uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).

Övriga antikvariska synpunkter
I övrigt vill undertecknad understryka vikten av att tillvarata byggnadskomplexets återstående ursprungliga
karaktär. Vid framtida underhåll är det av största vikt att korrekta material används. Relativt omfattande
skador förekommer på det gula räfflade teglet i Tärnanbyggnadens fasad. Sannolikt kommer en del
tegel att behöva bytas ut. Det är då angeläget att ersättande tegel överensstämmer med det ursprungliga
beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning.
Den korrugerade plåten i den indragna entrén i den nordvästra byggnadskroppen bör på sikt ersättas
av ett material som i uttryck och kvalitet bättre överensstämmer med byggnaden i övrigt. Vid framtida
renoveringar bör det kontrolleras om ursprungligt material finns bevarat bakom och om det är möjligt att
återställa originalutseendet.
Undertecknad har inte blivit ombedd att utreda interiören men en syn av den nuvarande cafélokalen i
Tärnanbyggnaden samt entréer och trapphus synliga genom glasade ytterdörrar utfördes i samband med
platsbesöket. Flera värdebärande invändiga detaljer kunde trots omfattande ombyggnad identifieras.
I Tärnanbyggnaden finns i cafélokalen mönsterlagt kalkstensgolv och en kvalitativ och tidstypisk
paradtrappa. Trappan är mycket viktig för läsbarheten av byggnaden som ett tidigare Folkets hus. I flera
trapphus i de ursprungliga delarna av byggnadskomplexet finns kalkstensgolv och kalkstensbelagda
trappor samt modernistiska räcken med god förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och
1950-talets material och stilideal. Dessa delar bör dokumenteras och bevaras. Plan- och bygglagens krav på
varsamhet omfattar även interiörer.
Lisa Berglund, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturvärden - behörighet K.

Norrköping
2021-01-22
Distribution till: Oxelösunds kommun: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot sydväst och nordväst, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot nordost och sydost, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, sektioner, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gällande om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, takplan, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Linkoping2021.02.22
Fastighetsbolag Vinterklassen AB
ÅkeHollström

Utlåtande, balkonger och fönster, Vildvinet 2.
Det brevet har skrivits angående ärende Vildvinet 2,

Bygglov med nummer 2019.80 om 14 styck lägenhetermed balkongeroch
Tillsyn ärende om olovlig fasadändring och olovliga skärmtak samt beslut om Startbesked för rivningsarbeten,
Bygg 2020.349.
Bygglov 2019. 80 gäller ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen.
Bygglov söktes 2019 och beviljades.

Förfastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan 0481-P13/2 med bestämmelser BHKCVql,
B bokstav står för BOSTAD.

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun.

Den bebyggdamiljön värderadesmed kulturhistorisk synvinkel.
Oxelösunds kommun bedömde i samband med detaljpianarbete 2017 att byggnaden är INTE utgöra en särskilt
värdefull byggnaden!

SkyddsbestämmelserSAKNASi gällandedetaljplan!
Detaljplan är grunden för bedömning. PBL kap 4, §2.
Bostad

Bostad eniigt BBR har ställt högretekniska krav på byggnadent ex energianvändning,bullerkrav, säkerhet,
tillgänglighet, lämplighet, effektiv elanvändning,värmeisolering.
Kan vi jämförafönstersom harträ material och moderna fönstermed isolerings möjligheter, buller krav, energikrav,
barnsäkerhet krav?

Har de samma tekniska egenskaper?
Hur kan bevara en hus helt utan förändringen och samtidig använder som Bostad?
Balkongernas konstruktion
Gällande balkongernas konstruktion skulle den enligt bygglovsritningar utgöras av en platta med dold infästning,
sannolik i bjälklag.
Det stämmer att föreslagen konstruktion skulle ha mer begränsad påverkan på fasad.
Folkets hus är uppfördes och invigdes 1965.

Struktor, 2021-02-15, företag har skrivit utlåtande att" befintliga tegelväggarna är bärande, från markplan till takplan
och saknar stabilisering, avstavning och förankring horisontellt dä inget bjälkar saknas.
Utförande med fönster hade medfört en omfattande rivning av befintlig vägg från markplan till takplan,
då de tegelbandet mellan våningsplanen saknade bärning och skulle med störta sannolikhet KOLLAPSA
under hålltagningsarbetet".

Skall i den härärendeviktigaste frågaom kulturhistoriska värde eller SÄKERHETi frågavid användning ,håltagningsarbete?
Bör vi chansa ?

Frågorgällandebalkongernas konstruktion, hur de ska utgörasskall diskuterats på tekniskt samråd.
Men istället att Bygglovsledning ska tänka om kunniga och kompetenta personer, de har valt billigaste för de variant med
okunniga personer på bygglovskontor.
Hänvisa till PBL, stöd i PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden har tillgång till
och det är en person med arkitektutbildning. Det ansvar och de befogenheter som kommunerna har enligt PBL kräver
att de har en arkitekt utbildad person. Förövrig kompetens anses det ligga i kommunens eget intresse att hälla en hög
standard, (jfr prop. 1985/86:1 sid 309).

Fönster

Det finns utlåtande från OVK-ventilation, Anders Eld, energiexpert, från 15. 02 2020 att befintliga fönster klarar inte

dagens krav i BBR angåendeU värde( max 1,2) och ljudkrav (Rw 38 dB) enligt BBR27 som är byggnorm förombyggnaden.
Riktlinjerföreventuellt återställandefrån Sörmlandsmuseet.
"Fönsterbörgenomgåendevara av trä"skrivit Sörmlandsmuseum, genom David Hansson.
Vem skulle tillverka sådana fönster?

Vad kostar sådana fönster för fastighetsägare?

Uppfyller sånafönsterkrav från BBR angåendeU värde? Ljudkrav enligt BBR27?
Vi har pratar om BOSTAD, Folk måste leva och då ställs högre krav , det är inte bara filosofisk diskution om utseende
och färg, spröjs osv.
BBR25
SFS 2011:338 PBF, kap 3, Krav på byggnadsverk BRE 1 råd till 3:20a
4 kap. Krav pä byggprodukter
BFS 2011:6 BBR, 3 kap, 4 kap, 5 kap, 6 kap, 7 kap, 8 kap, 9 kap.
SFS 2006:985, SFS 2006:1595, SFS 2007:4, SFS 2014:267, SFS 2016:12, SFS 2015:216,

Enligt Plan och bygglagen sådantfönsterbytevis ändradanvändningkan betraktas som underhåll arbete, dvs en eller flera åtge
, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. PBL kap. 1, syfte, innehåll och definitioner.
Handläggningav ärende

Bygglovkontor använderstödförförslagom beslut, PBL(2010:900)kap 11 ,20 §.
Har Bygglovskontor INFORMERATsökandeVinterklasen AB om fönsternaska genomgåendevara av trä, glaserande
spröjsdimensioner på bågar, karm och glasmått på teknisksamråd?
Det är sådant frågor som ska diskuteras enligt PBL kap 10, §18, tekniska handlingar på teknisksamråd.
Det saknades upplysningen för sökande.
Det saknades upplysningen om rivningsiov eller anmälan med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 10§, 16§, 14§, 5§, Rivningslov Bove
Fanns det stöd hos kommunen hur kan Folkets hus som kultur märkt hus bör bevaras? Nej.
Kontaktas Sörmland museum vid detaljplanarbete? Finns det Utlåtande från museum? Nej
Finns det någon rikt linjer på kommunens hantering om kulturmärkta hus? Nej
Det är ganska iätt att diskutera efteråt!
Hade bygglovshandläggaretillräcklig stöd?
Teknisk samråd ska i första hand vara en genomgång av de tekniska egenskapskraven. PBL 10 kap 19§.
Det ser ut ganska bristande att hålla med tekniskt samråd (2020-02-31), besluta om startbesked (2020-01-17)utan

någonviktig information om att fastigheten har kulturmiljövärden , 3 kap 6 § MB.
Och efteråt, när arbeten är färdigställs, kontakta Sörmlands museum(2020-12-09) och ber de om utlåtande.
Syfte med bygglovet att är att vägleda fastighetsägare och byggherrar, ge insyn och information med
stöd av PBL(2010:900) kap 1,

kap 2, PBL(2010:900)kap 12 2§.
Exempel på liknande ärende
Att på en särskilt värdefull byggnad ersätta fönster som har en modernt profil, ansågs inte uppfylla förvanskningsförbudet

och varsamhetskravet enligt 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. (MOD2015-10-14mål nr P 3853-15)
Att på ett radhus från 1970-talet inom en kulturhistoriskt värdefull miljö byta spröjsadefönstertill spröjsade
ansågsinte uppfylla varsamhetskravet. (MOD 2015-06-08mål nr P 169-15).
Tatiana Berkan
Arkitekt

Bygglovshandläggare/inspektör utbildat
Kontrollansvarig, certifierat
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VILDVINET 2, Ansökan om bygglov för påbyggnad av
flerbostadshus med 2 våningar
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31

plan- och bygglagen.

Totala avgiften för beslutet är 22 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-11-11 100. Tidsfristen började löpa 2021-02-23 och beslut fattades 2021-03-16,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

2. Sammanfattning
Ansökan som avser bygglov för påbyggnad i två våningar på Tärnanbyggnaden.
Påbyggnadens utformning bedöms innebära en förvanskning av byggnaden (8 kap. 13
PBL) och uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 PBL). Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att påbyggnaden därför inte kan beviljas bygglov.
Ansökan reviderades 2021-02-22 med nya ritningar och förslag till utformning och färg.
k l till beslut
Påbyggnad kräver bygglov enligt 9 kap 2 3 c p PBL. En ansökan om bygglov ska beviljas
om förutsättningarna 9 kap 30 PBL uppfylls. Ansökan bedöms inte uppfylla kraven för 9
kap 30 b 4 p PBL.
Det föreslagna fasadmaterialet i form av liggande faluröd panel innebär ett främmande
inslag för byggnadens och bebyggelseområdets modernistiska arkitektur och bedöms
komma att resultera i betydande förändring av Folkets huskomplexets utformning och
uttryck. Föreslagen påbyggnad bedöms utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 PBL.
Påbyggnaden bedöms inte respektera byggnadens karaktär gällande färgsättning,
materialval, utförande och detaljomsorg. Varsamhetskravet är inte tillgodosett (8 kap. 17
PBL).
En eventuell påbyggnad bör utformas diskret och i samklang med det befintliga
byggnadskomplexet. Ett möjligt sätt att skapa en harmonisk helhet kan vara att i den
sydvästra fasaden plocka upp befintliga fasaders horisontella betoning med längsgående
fönsterband. Komplexet utgör fondmotiv i Järnvägsparken och har i egenskap av sådan ett
mycket stort stadsbildsmässigt värde. Därför är en diskret utformning avgörande, en
påbyggnad får inte tillåtas dominera Folketshus siluett och uttryck. Balkonger på sydvästra
fasaden bör helt undvikas i syfte att bibehålla byggnadens offentliga, representativa
karaktär. Påbyggnadens fasad bör dras in från befintlig och takfoten bör bevaras i syfte att
ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon a
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
registrator oxelosund.se

rg nr
212000-0324
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tillvarata befintliga fasaders karaktär samt läsbarheten av den ursprungliga
byggnadsvolymen respektive det senare tillägget.
I revideringen av ansökan, 2021-02-22, har byggherren gjort ytterst få ändringar,
utformningen är nästan likadan som de ursprungliga ritningarna i utformning men två nya
färg- och materialval presenteras. Det ena förlaget har väggar klädda med skiffer och det
andra är väggar klädda med träspån. Byggherren har inte anpassat utformningen för
varsamhet som föreslogs i utlåtandet och som har kommunicerats med sökande. Skärmtak
hade lagts till igen. Det saknas även redovisning av fasad mot nordöst och hur mötet mot
befintlig fasad ska utformas samt efterfrågad rendering/illustration av påbyggnaden ur
stadsbildsperspektiv. Även detta alternativ tar inte hänsyn till kraven för förvanskning och
varsamhet.
Sammantaget bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbyggnaden därför inte
kan beviljas bygglov.
Beslutsunderlag
Antikvariskt utlåtande för vildvinet 2
Yttrande om Vildvinet 2 ombud byggherren, Vildvinet 2
Fasadritningar med överkryssade skärmtak, Vildvinet 2
Förslag fasadmaterial Vildvinet 2
Illustrationsritning 3D skiss, Vildvinet 2
Illustrationsritning vyer, Vildvinet 2
Sakkunnig utlåtande avseende kulturvärden, Vildvinet 2, 2021-01-28
Situationsplan Nybyggnadskarta Vildvinet 2
Takplanritning översikt, A-41.0-0001, Vildvinet 2
Reviderade ritningar 2021-02-03

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ndlista
Sökanden
ur man ö erklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre e kor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
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I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.

Sid 1 av 4
Centrumbolaget
Vinterklasen AB
Er ref: Åke Holmström
Järntorget 5
613 30 OXELÖSUND

Antikvariskt yttrande ang. Vildvinet 2
Rörande de delar ändringar som genomförts, relativt bygglovet, under
byggprocessen.

BILD 1. Tärnans bakre del. Fasad mot nordväst fotograferad 21 01 26.

Sid 2 av 4

BILD 2. Tärnans bakre del. Fasad mot nordväst, bygglovsritning A061, daterad 18 02 26

Objekt
Tärnan, Vildvinet 2.
Bakgrund
Ola Forsby Arkitektkontor AB har av Åke Holmström, Centrumbolaget Vinterklasen AB, fått i
uppdrag att yttra sig ang genomförd ombyggnad av fd biograf Tärnan i fastigheten Vildvinet 2
i Oxelösund.
Vinterklasen AB har från kommunen mottagit förelägganden om komplettering av
bygglovshandlingarna beträffande de delar där man i genomförande fasen har avvikit från
bygglovsritningarna.
Undertecknad har ej tidigare varit involverad i processen men besökte platsen 21 01 26.
Efter samråd med Sofie Eklöf, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Oxelösunds
kommun i telefon 21 01 27, preciserades kompletteringskravet till att omfatta:
- Ett antikvariskt utlåtande rörande avvikelserna samt
- Förslag till kontrollplan.
Förutsättningar
Enligt bygglovsbeslutet daterat 19 07 05:
”Kulturmiljövården, 3 kap. 6§ MB. Åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena får ej
vidtas.”
Enligt Oxelösunds kommuns detaljplan för Vildvinet 2, 0481-P18/3 är fastigheten markerad
med q1 som avser fasaden mot Järntorget.
Detta betyder att byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt. Detta medför att följande paragraf gäller:

Sid 3 av 4
PBL 8 kap.13§ ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”
I detaljplanen står dock uttryckligen att ”den bakre delen av Tärnanbyggnaden har betydligt
lägre bevarandevärde”.
Det är i denna bakre del de aktuella avvikelserna är.
Avvikelser från bygglovshandlingarna
I detta sammanhang berörs endast avvikelser rörande fasaderna.
A. Fönster
Sammanlagt fem fönster har utgått under genomförandet relativt fasaderna i
bygglovshandlingarna. Samtliga på Tärnanbyggnadens bakre del.
1. -Det gäller dels de två mittersta vid de yttre balkongerna på nord västra fasaden.
(se bild 1 och bild 2 ovan).
2. -Samt de tre mittersta i de yttre fönsteraxlarna på den sydöstra fasaden.
Ändringarna är redovisade på relationshandling A-40.3-2001 och A-40.3-2002,
daterade 20 11 24l.
3. -De fyra mindre fönsterna på Tärnanbyggnadens bakre nordöstra fasad har
ändrats till sitt utförande samt till sin placering i fasad.
B. Balkonger
1. -Balkongerna har generellt fått en ändrad konstruktion med en utanpåliggande
stomme.
2. -De balkonger som ej har någon balkong över sig har försetts med ett skärmtak.
(sammanlagt sju st.). Ändringarna är redovisade på relationshandling A-40.32001 och A-40.3-2002, daterade 20 11 24.
3. – på Tärnanbyggnadens bakre dels syd östra fasad har endast den nedre av de
två planerade balkongerna genomförts.

Kommentarer/ utlåtande
De fönster som redovisas under A.1. och 2. ovan har utelämnats har utelämnats då det
under genomförandeprocessen uppdagades av de befintliga väggarna ej skulle klara så
omfattande håltagningar. Av samma skäl har fönsteröppningarna i denna del försätts med en
i fasaden synlig avväxling. (Se bifogad dokumentation från Structor, daterad 21 01 26).
Ang. A.3. De faktiska bjälklagshöjderna har, i Tärnanbyggnadens bakre del, under
genomförandet behövts anpassas efter invändiga förutsättningar på plats. Detta har medfört
en smärre förskjutning av fönsterlägena på byggnadens nordöstra fasad.
Sammanfattningsvis anser jag att ändringarna beträffande fönstersättningen inte innebär
någon skada på dessa fasaders antikvariska värde, relativt utförandet i bygglovet.
Positivt är dock att ingreppen i de befintliga fasadväggarna har minskats.
Beträffande balkongerna, B.1. och 2.
De utanpåliggande stommarna och skärmtaken förändrar karaktären relativt mycket.
Balkongernas del av helhetsintrycket förstärks betydligt. Behovet av skärmtaken, i vårt
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nordliga klimat, är dock lätt att förstå. De utvändiga stommarna kan möjligen ha fördelen av
att göra balkongerna reversibla.
Utöver de nya balkongerna mot sydväst på Tillbyggnaden från 1975, som ej omfattas av q1märkningen, så är samtliga balkonger placerade på de bakre fasaderna som enligt
detaljplanen har betydligt lägre bevarandevärde. Med tanke på detta och på balkongernas
stora värde för de nya bostäderna anser jag att ändringarna är acceptabla ur antikvarisk
synvinkel.
I kommande etapp avser även byggherren att utnyttja den möjlighet som detaljplanen ger att
på Tärnanbyggnadens bakre del bygga på ytterligare våningar med bostäder. Detta kommer
i stor utsträckning att förändra situationen vilket gör att de genomförda ombyggnaderna
måste ses som en del av den snart etablerade nya helheten.

BILD 3. Ursprunglig (delvis ombyggd) balkong till höger och ny, med utanpåliggande stomme, till vänster.
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Hej !
Jag har anlitat Ola Forsby som är Certifierad på Kulturbyggnader.
Så...lägga detta till Bygg 2020.334
---

Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

-------- Ursprungligt meddelande --------

Ämne:Fasader påbyggnad
Datum:10.02.2021 16:12
Avsändare:<info@olaforsby.se>
Mottagare:Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Hej Åke!

Här kommer två alternativa fasadförslagen för påbyggnaden på Vildvinet 2.
Jag har utgått från detaljplanens formulering att:
-Påbyggnaden inte skall ”härma” befintliga byggnaderna till färg och form utan bidra med
något eget till platsen.
Jag tycker samtidigt att det stämmer bra relativt befintliga fasader att det är
fasadmaterialet karaktär och naturliga färg som visas och inte någon ytbehandling.
Fönster och balkonger är i förslagen lika bef.
Båda förslagen klassas som lättkonstruktioner.
Jag bifogar fasadillustrationer utförda på Abakos fasad ritningar.
Sydväst- och nordvästfasaderna för respektive förslag.

Nedan ser du också lite produktinformation samt referensbilder.

Med vänliga hälsningar
Ola Forsby

Produktinformation:
ALTERNATIV SKIFFER: Samaca Multicolor Skiffer, Nordskiffer, dubbeltäckning
Lättkonstruktion, 50kg/m2, underhållsfritt
Pris sten 495 kr/m2, plus underliggande fasadsystem NordClad 300 kr/m2

ALTERNATIV SPÅN: Cederspån rödbrun, längd 440mm, bredd fallande 76-355mm,
Kärnsund wood,
Pris spån ca 490 kr/m2 plus kostnad för oljning med 3-4 års intervall, kinaolja tre-sex år,
härdande olja Sigmaolja åtta års intervall, brandimpregnering påverkar också underhållet.
Oljan kan sprutas på. Syrafast stål i infästningar viktigt,
samt att cederspånen är kompatibla med vald takplåt för att hindra rostproblem.

Nedan referensbilder för de föreslagna materialen:

VILDVINET 2
FÖRSLAG TILL FASADMATERIAL PÅBYGGNAD: ALTERNATIV SKIFFER
FASAD MOT SYDVÄST
2021-02-09

VILDVINET 2
FÖRSLAG TILL FASADMATERIAL PÅBYGGNAD: ALTERNATIV SKIFFER
FASAD MOT NORDVÄST
2021-02-09

VILDVINET 2
FÖRSLAG TILL FASADMATERIAL PÅBYGGNAD: ALTERNATIV SPÅN
FASAD MOT SYDVÄST
2021-02-09

VILDVINET 2
FÖRSLAG TILL FASADMATERIAL PÅBYGGNAD: ALTERNATIV SPÅN
FASAD MOT NORDVÄST
2021-02-09
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Vildvinet 2, Oxelösund, Oxelösunds
kommun
Sakkunnig kontroll av kulturvärden
Antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och
utformning av nya balkonger
2021-01-26
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
FASTIGHETSBETECKNING:

Vildvinet 2
KOMMUN:

Oxelösunds kommun
FASTIGHETSÄGARE:

Centrumbolaget Vinterklasen AB
BESTÄLLARE:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
CERTIFIERAD SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN/HANDLÄGGANDE

Lisa Berglund, byggnadsantikvarie/sakkunnig kulturvärden – behörighet K,
Fredriksson arkitektkontor AB
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Bakgrund
Inom fastigheten Vildvinet 2 i centrala Oxelösund finns det tidigare Folkets hus. Byggnadskomplexet
uppfördes och invigdes 1956. Det utgjordes då av två byggnadskroppar i gult respektive rött tegel som
sammanlänkades genom en mindre, lägre byggnadsvolym som fungerade som entrébyggnad. Under
1974-1976 tillfogades komplexet ytterligare en byggnadskropp i sydöst, vilken skivkläddes och försågs
med längsgående fönsterband. Folkets husverksamheten har upphört i lokalerna och byggnadskomplexet
förvärvades under 2000-talet av ett privat fastighetsbolag, Centrumbolaget Vinterklasen AB. Bygglov
gällande ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och sydöstra byggnadskroppen
söktes 2019 och beviljades av Oxelösunds kommun. Bygglovet inkluderade även fasadändring i form av
balkonger.
Under byggskedet har kommunen uppmärksammat att balkongerna inte utförts i enlighet
med bygglovsritningarna. Avvikelserna utgörs av skärmtak i svart korrugerad plåt samt av
balkongkonstruktionen, vilken enligt bygglovsritningen endast skulle utgöras av en platta som tillsynes
skulle fästas in i bjälklag. Balkongerna utfördes istället med en utanpåliggande, fasadhängd konstruktion i
svart stål. Ett tillsynsärende gällande balkongerna har upprättats.
Vidare har fastighetsägaren ansökt om bygglov för en påbyggnad på taket tillhörande den mittersta
byggnadskroppen, ofta kallad Tärnanbyggnaden. Byggnadskroppen är orienterad i sydvästlig-nordöstlig
riktning med huvudfasad ut mot Järnvägsparken. Påbyggnaden är tänkt att placeras på byggnadens bakre
del i nordöst.
Oxelösunds kommun har i samband med detaljplanearbetet 2017 fastslagit att de tre ursprungliga
byggnadskropparna, Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden och den nordvästliga i rött tegel, är särskilt
värdefulla byggnader som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Byggnaderna får inte
förvanskas. Kommunen har i hanteringen av bygglovet behov av ett utlåtande från certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden. Undertecknad har i egenskap av sakkunnig blivit ombedd att upprätta utlåtandet.
Utlåtandet syftar till att bedöma åtgärdernas lämplighet i förhållande till byggnadernas kulturvärden samt
bedöma huruvida plan- och bygglagens krav på varsamhet (8 kap. 17 § PBL) och förbud mot förvanskning
(8 kap. 13 § PBL) är uppfyllt.
Inför utlåtandet har bygglovshandlingar, ett remissyttrande från Sörmlands museum samt gällande
detaljplaner och planbeskrivningar granskats. En mindre arkiv- och litteraturstudie med fokus på Folkets
hus och centrummiljön har genomförts. Ett platsbesök gjordes 2021-01-19.

3
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se

FREDRIKSSON
arkitektkontor a b

Del av det ursprungliga
Folkets hus

Sammanlänkande volym,
ursprungligen lägre
Tärnanbyggnaden

Tillbyggnad 19741976

Det tidigare Folkets huskomplexet inom fastigheten Vildvinet 2 utgörs av fyra byggnadskroppar. Den mittersta placerad i sydvästlig-nordöstlig riktning
kallas även Tärnanbyggnaden (Lantmäteriet).

Lagskydd och befintliga ställningstaganden
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) SAMT BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

För Tärnanbyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom fastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan
som vann laga kraft 2018-04-30. Tärnanbyggnaden är indelad i tre egenskapsområden, vilka har försetts
med olika bestämmelser. För den sydvästra delen ut mot Järnvägsparken finns ett rivningsförbud r1 som
gör gällande att byggnaden inte får rivas. Vidare är byggnadsdelen försedd med en skyddsbestämmelse
som anger att befintliga fasader (med framsidans mönstermurning, den dekorativa frisen med skulpterade
figurer, ursprungliga fönster tillsammans med mellanliggande marmorpartier) samt takets form
tillsammans med takfotens koppardetaljer ska bevaras. Bygglov krävs för underhåll. Byggnadsdelen är även
försedd med bestämmelse f1 som anger att balkong inte får finnas. Gällande användning anges att lokal ska
finnas för centrumverksamhet (f4). Högsta tillåtna nockhöjd i meter över angivet nollplan är 23,5 m.
För Tärnanbyggnadens mittersta del gäller rivningsförbud r1. För den bakre delen av byggnaden, mot
gården i nordöst, gäller rivningsförbud r2, vilket anger att byggnaden inte får rivas, dock kan medges
förändringar av taket vid påbyggnad med fler våningar efter bygglov. Gällande ny byggnad/påbyggnad
anges att den till färg och form ska ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck (f2). Eventuell
taknock ska ordnas mot sydväst (Järntorget). Sadeltak får inte finnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd
över angivet nollplan är 30 m. Användningen är begränsad till bostäder och centrum. Lokal för
centrumverksamhet ska finnas i entréplan.
För den sydöstra byggnadskroppen gäller bestämmelse f2, ny byggnad/påbyggnad skall till färg och form
ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser saknas.
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För den nordvästra byggnadskroppen gäller en detaljplan som vann laga kraft 2013-01-08 (Dnr
PLAN 2012.7, Plannummer 1856, Oxelösunds kommun). Byggnadskroppen är försedd med en
skyddsbestämmelse som anger att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och inte får rivas. Ursprungliga
material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras.
Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens förbud mot
förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller område som avses i 8 kap. 13 § PBL. Varsamhetskravet
i 8 kap. 17 § PBL gör gällande att ändringar av all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § PBL: bebyggelsen ska hållas i vårdat skick och underhållas
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och bebyggelsens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt. För särskilt värdefulla byggnader gäller att de ska underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.

Gällande detaljplan för Tärnanbyggnaden och tillbyggnaden i sydöst från 1970-talet (DP 0481-P18/3 PLAN.2016.8, Oxelösunds kommun).
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KULTURHISTORISK OMRÅDESBESKRIVNING RAPPORT 2017:1, SÖRMLANDS MUSEUM (2017)

2017 utförde Sörmlands museum en områdesinventering i Oxelösunds kommun. Den bebyggda miljön
karaktäriserades och de identifierade områdena värderades ur kulturhistorisk synvinkel. Folkets hus utgör
i inventeringen en del av Centrummiljön, vilken beskrivs som ett område med stora lokalhistoriska och
samhällshistoriska värden. I inventeringen konstateras att Folkets hus har ett stort symbolvärde. Kopplat
till byggnaden finns även stora lokalhistoriska värden då det har varit stadens naturliga samlingspunkt.
Sörmlands museum rekommenderar att byggnaden bevaras och underhålls med traditionella material och
metoder samt att planläggning inom området föregås av antikvarisk förundersökning.
YTTRANDE GÄLLANDE PÅBYGGNAD, SÖRMLANDS MUSEUM

(2020)

Sörmlands ombads 2020 av Oxelösunds kommun att yttra sig över föreslagen påbyggnad av
Tärnanbyggnaden. I ett yttrande daterat 2020-12-14 konstaterar museet att det tidigare Folkets hus
utgör ett särskilt värdefullt byggnadskomplex som har ett mycket centralt läge intill Järntorget och
Järnvägsparken. Byggnaden utgör genom sin placering längs parkens norra sida den huvudsakliga
fokuspunkten i miljön. Genom byggnadens läge och utformning är den väl exponerad och en mycket
viktig del av stadsbilden. Museet ställer sig mycket kritiska till föreslagen påbyggnad och bedömer den
utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL) genom att byggnadens ursprungliga utformning med separata
volymer i skilda fasadutföranden kommer att störas av att en ny byggnadskropp skjuter upp ovanpå den
gamla. I sin bedömning har museet även vägt in redan genomförda åtgärder, som t.ex. nya fönster och
balkonger, och den kraftiga decimering av kulturvärden dessa resulterat i.
Museet ger vidare ett antal rekommendationer i det fall kommunen bedömer att bygglov kan ges.
Föreslaget fasadmaterial bör ersättas av ett material som inte påtagligt avviker från byggnadens gula
tegelfasad. Hur påbyggnadens fasad gestaltas och hur mötet mellan påbyggnaden och befintlig fasad ska
utföras bör tydligt redovisas i detaljritningar. Gällande de redan utförda balkongerna anser museet dessa
vara klumpigt utförda och avråder från liknande konstruktion på eventuell påbyggnad. Istället förordas
infästning i bjälklag.
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Kortfattad historik
Under 1870-talet drogs järnvägen till Oxelösund och genom den kunde samhället växa och utvecklas. 1950
omvandlades municipalsamhället Oxelösund till stad med drygt 5000 invånare. Den lokala industrin var på
frammarsch och staden kunde byggas ut. Med stöd från Grängesbergsbolaget kunde man uppföra en ny
kyrka på berget bakom Järnvägsparken. Kyrkan som fick namnet Sankt Botvids kyrka ritades av arkitekten
Rolf Bergh som tillämpade ett modernistiskt folkkyrkligt synsätt. Kyrkan fick formen av en fyrbåk med
centraliserad plan och av ett brett grekiskt kors.
1956 uppfördes ett Folkets hus placerat som fondmotiv i Järnvägsparkens nordöstra ände.
Folkets husföreningarna hade sitt ursprung i det sena 1800-talets arbetarrörelse. Det socialistiska
uppbyggnadsarbetet krävde lokaler och då få fastighetsägare var villiga att hyra ut till arbetarrörelsen
började man under 1890-talet att uppföra egna byggnader för möten och samling. Under 1920- och
1930-talen växte tanken på samhällsägda samlingslokaler fram. Idén mynnade ut i så kallade medborgarhus
som skulle vara en kulturell samlingsplats för alla medborgare med stimulerande och utvecklande
förenings-, kultur- och nöjesliv som skulle främja den allmänna upplysningen, intellektuellt liv och
ekonomiska omsorger. Under följande decennier uppfördes medborgarhus runt om i landet, till exempel
i Eslöv (1950-talet) och Örebro (1960-talet). I vissa städer valde man att fortsätta använda den äldre
benämningen Folkets hus.
Folkets hus i Oxelösund ritades av den Nyköpingsbaserade arkitekten Alfred Weissenberg och utformades
med tre sammanlänkade byggnadskroppar med olika fasadutförande. Den nordvästra delen i tre våningar
med fasader av rött tegel inhyste bibliotek, bank, konditori och kontorslokaler för tidningen Folket. I
den mittersta delen, ursprungligen i två våningar och putsad, fanns entrén till biograf- och teatersalongen
Tärnan. Den sydöstra delen i fyra våningar med fasader av gult, delvis mönstermurat tegel, är utsmyckad
med en relieffris som avbildar olika yrkesutövanden och aktiviteter. Frisen är utförd av skulptören Rolf
Kjellberg. Byggnadsdelen innehöll teater- och biograflokalen Tärnan samt danssalongen Cupol, vilken
nåddes via en entré på gaveln. I källaren under huset fanns även en för tiden mycket modern bowlinghall.
Likt många andra svenska städer genomgick Oxelösund en radikal stadsförnyelse under 1960- och
1970-talen. Äldre bebyggelse revs och stora förändringar gjordes i trafikplaneringen. Intill Folkets hus
uppfördes ett nytt affärscentrum med stora volymer samlade kring nya Järntorget. 1974-1976 byggdes
Folkets hus till med ytterligare en volym i sydöst. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden byggdes på
för att i nock liva med den nordvästra byggnadsdelen i rött tegel.
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Folkets hus från sydöst 1961. Sankt Botvids kyrka skymtar i bakgrunden (Oxelösundsarkivet)

Folkets hus efter tillbyggnaden 1974-1976. Tillbyggnad till höger i bild närmast det lägre varuhuset. Den lägre sammanlänkande entrébyggnaden har
byggts på (Oxelösundsarkivet)
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Kulturhistorisk värdebeskrivning
Det tidigare Folkets Hus illustrerar den nationellt mycket viktiga berättelsen om utvecklingen av
arbetarrörelsen och Folkets husrörelsen. Det tidigare Folkets Hus har förmåga att berätta om politiska
strömningar och arbetarrörelsens kultur- och bildningsideal kring 1900-talets mitt.
Folkets hus utgör tillsammans med anslutande affärscentrum ett exempel på det svenska samhällets
framtidstro, goda ekonomi och stora handlingskraft under 1950-, 60- och 70-talen. Äldre bebyggelse
ersattes med byggnader för en ny tid. Småskalig handel och hantverk ersattes med storskaliga varuhus,
kontorshus och parkeringsanläggningar. I många fall ersattes arbetarrörelsens enklare samlingslokaler med
ett samlat Folkets Hus med stora resurser och framträdande plats i staden. Det tidigare Folkets hus har
förmåga att berätta om byggandet av välfärdssamhället och den stora stadsomvandling som genomfördes
i Oxelösund och i många andra städer runt om i landet efter 1900-talets mitt. Tillsammans med den övriga
bebyggelsen runt Järntorget bedöms Folkets hus bilda ett särskilt värdefullt bebyggelseområde.
Kopplat till det tidigare Folkets hus finns särskilda samhällshistoriska värden. Byggnaden bedöms ur ett
samhällshistoriskt perspektiv var kulturhistoriskt relevant ur såväl ett lokalt som nationellt perspektiv.
Folkets Hus blev under 1900-talet ett uttryckssätt för arbetarrörelsen och socialdemokratiskt styrda städer
att manifestera sig. Genom en påkostad och genomarbetad byggnad kunde man skapa sig en kraftfull
symbol som signalerade välstånd, drivkraft och demokrati. I Oxelösunds Folkets Hus tydliggjordes
stadens och arbetarrörelsens ambitioner kring 1900-talest mitt framför allt byggnadens framträdande
läge i stadsbilden, i konstnärlig utsmyckning och i påkostade material som marmor, kalksten och koppar.
Byggnaden representerar en för lokalsamhället tidigare viktig verksamhet och funktion. Folkets hus
utgjorde länge en av samhällets främsta mötesplatser. Det tidigare Folkets Hus har genom dess förmåga
att spegla stadens och Folkets husverksamhetens ambitioner kring 1900-talets mitt samt som en byggnad
som fyllt en för lokalsamhället central roll särskilda lokalhistoriska värden.
De offentliga byggnaderna uppförda runt 1900-talets mitt karaktäriseras ofta av en slags monumental
arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. I Folkets hus i Oxelösund tar
sig detta främst uttryck i Tärnanbyggnadens resliga entréfasad med höga fönsterband som reser sig mot
parken samt i fasadens detaljering: fönsterband uppbrutna av marmorpartier, mönstermurning med
rombmotiv som även återkommer i ett av fönsterbandet, utkragade fönsteromfattningar och relieffrisen.
En del av Tärnanbyggnadens monumentalitet gick förlorad när tillbyggnaden i sydöst uppfördes och den
pampiga entrén i sydöstra fasaden revs. Trots en del förändringar bedöms Folkets huskomplexet ha god
förmåga att återge 1950-talets modernistiska arkitektur, stilideal och material. Det tidigare Folkets hus i
Oxelösund har särskilda arkitekturhistoriska värden. Kopplat till relieffrisen finns ett särskilt konstnärligt
värde.
Gällande den sydöstra byggnaden från 1970-talet har ett av byggnadens tyngsta värdebärande
karaktärsdrag, de längsgående fönsterbanden i huvudfasaden mot park och torg, gått förlorat genom
balkonger och igensatta fönsteröppningar, vilket har minskat byggnadens arkitekturhistoriska värden.
Byggnaden är idag genom den nästan svarta fasaden, balkonger och fönstersättning tydligt präglad av
vår tid. Läsbarheten av byggnadens ursprungliga gestaltning är låg. Balkongerna på huvudfasaden ger
byggnaden karaktär av bostadshus, vilket även har minskat läsbarheten av byggnaden som en tidigare del
av Folkets hus.
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Precisering av värdebärande karaktärsdrag och detaljer
Nedan görs en precisering av de karaktärsdrag och detaljer som bedöms vara bärande för byggnadens
kulturvärden och som bör tillvaratas för att dessa ska bestå.
•

De fyra byggnadskropparna med förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och de många
olika funktionerna som skulle inrymmas i komplexet. Den sydöstra volymen tillkommen under
1970-talet har ett visst kulturhistoriskt värde som del i berättelsen om Folkets hus utveckling.

•

De fyra byggnadskropparnas olika uttryck skapat genom skilda fasadmaterial och variation i volymer.

•

Hela byggnadskomplexets tydliga orientering mot Järnvägsparken och Järntorget. Orienteringen
är avgörande för förståelsen av komplexet som en tidigare offentlig byggnad.

•

Nordvästra byggnadskroppen. Den öppna entrévåningen med skyltfönster som visar på byggnadens ursprungliga funktion. Skyltfönstrens indelning och avskiljande partier i grå kalksten. Skärmtak ovan entrévåning samt den indragna entrén med betongpelare. Sockel i krysshamrad betong
och källarfönster i tidstypiskt betongglas. Fasadmaterial i form av rött tegel, förband samt teglets
kulör, yta och dimensioner. Takform och takvolym samt taktäckningsmaterial i form av falsad
plåt, plåtens ärggröna kulör. Fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning samt utkragade omfattningar i tegel. Entré i nordvästra gaveln, dörröppningens storlek samt bred, profilerad
omfattning i granit. Rundat utanpåliggande trapphus i fasad mot nordöst. Trapphusets form och
fasader i tegel med band av slätputs. Rundad entrétrappa i granit.

•

Tidigare entrébyggnad: det breda, lätt vinklade skärmtaket i betong som en del av byggnadskroppens ursprungliga gestaltning. Skärmtaket är i sin utformning tidstypiskt och tydliggör byggnadskroppen tidigare funktion som Folkets hus entrébyggnad. Entrépartiets indelning med delvis
glasade dörrar avskilda genom betongstolpar. Dörrarnas huvudsakliga indelning. Takform och
takvolym samt taktäckning i form av falsad plåt. Fasadindelning med horisontellt och vertikalt
markerande listverk som även utgör ramverk för de längsgående fönsterbanden. Fönstrens storlek
och indelning.

•

Tärnanbyggnaden: planform och volym. Takvolym och takform samt takets plåtklädda uttryck.
Takformens karaktäristiska uttryck skapat genom en plan takyta som avslutas i låga, branta takfall
indragna från takfot. Den kopparklädda takfoten. Fasadmaterial i form av räfflat gult tegel. Samtlig detaljering på sydvästra fasaden: relieffris, marmorpartier i fönsterband, pilasterliknande avslut
mot knutar skapade genom en försänkning av fasadens mittendel samt rombformad mönstermurning med rött tegel. Relieffrisen är av särskild vikt för byggnaden då den genom motivet tydligt
speglar dess ursprungliga funktion. Samtlig fönstersättning, fönstrens volym, form och indelning.
Fönstrens mycket smäckra räcken av rundjärn, räckets form, dimensioner och kulör. Nordöstra
gavelns framspringande parti i kvaderindelande grå puts. Lastintag i nordöst, portöppningens
storlek som visar på den bakre entréns tidigare funktion, dubbelport i trä med fyllningar, skärmtak
med karaktäristiskt rundade avslut. Den sydöstra och den nordvästra fasadens avskalade uttryck.

•

Sydöstra byggnadskroppen: volym, takvolym och takform, fönsteröppningarnas storlek och indelning samt fasadens ännu horisontella indelning.

•

Den längsgående terrassen mot Järnvägsparken samt de breda entrétrapporna i granit.
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ANTIKVARISKT UTLÅTANDE
Bygglovsärende BYGG201980 – nya balkonger, fönster mm.
På den sydöstra byggnadskroppen har tre balkonger monterats på den sydvästra fasaden ut mot
Järnvägsparken. Ytterligare tre balkonger har monterats på byggnadens nordöstra fasad. På
Tärnanbyggnaden har fem balkonger placerats på den nordvästra fasaden och en på den sydöstra.
En balkong har även tillkommit på den tidigare entrébyggnadens nordöstra fasad. Antalet balkonger
och balkongernas placering har utförts i enlighet med bygglovsritningarna. Gällande balkongernas
konstruktion skulle den enligt bygglovsritningarna utgöras av en platta med dold infästning, sannolikt i
bjälklag. Föreslagen konstruktion skulle därmed ha inneburit mer begränsad påverkan på fasad. Utförd
konstruktion skiljer sig markant från den i ritningarna redovisade. Balkongplattorna har fästs i relativt
grova, vertikalt placerade stålbalkar som har bultats fast i fasad. Från balkarna löper en bärande vajer ut
till plattan. Stålbalkarna avslutas upptill i ett ramverk som bär ett skärmtak av svart trapetsformad plåt.
Skärmtakets sidor är försedda med svart fabrikslackerad plåt. Räcken är utförda enligt bygglovsritningarna.
De är utförda i svartlackerat stål och utgörs av stående spjälor samt en överliggare i relativt kraftiga
dimensioner.
Utförda balkonger är inte väl anpassade till Tärnanbyggnadens och entrébyggnadens karaktär.
Tärnanbyggnadens nordvästra och sydvästra fasads modernistiska, avskalade uttryck bedöms helt gå
förlorat genom balkongernas iögonfallande konstruktion och skärmtak. Åtgärden ger ett dominerade
intryck och avviker från det enhetliga uttryck som berörda fasader har. Balkongkonstruktionen och
skärmtaken bedöms utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Det faktum
att balkongerna är placerade på vad som kan betraktas som byggnadens ”baksida” mildrar inte åtgärdens
negativa påverkan. Att en åtgärd kan medföra en förvanskning även om den endast har en begränsad
synlighet framgår av några olika avgöranden (MÖD 2016-04-04 mål nr P 6409-15 och MÖD 2015-12-29
mål nr P 2287-15).
Tärnanbyggnaden karaktäriseras av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa material och hög
hantverksmässig kvalitet. Skärmtaken och konstruktionen motsvarar inte dessa egenskaper. Skärmtaken
och konstruktionen bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende materialval, utförande och
detaljomsorg. Åtgärden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § plan- och bygglagen).
Vidare anser undertecknad att större krav på anpassning till fasadernas karaktär skulle ställts i
bygglovsskedet gällande detaljutförandet på balkongräckena i syfte att tillgodose varsamhetskravet.
Räckena skulle utförts i smäckrare dimensioner likt ursprungliga fönsterräcken. Kulören skulle ha
anpassats för att ge räckena ett så diskret uttryck som möjligt mot fasaden. Den svarta kulören gör
balkongerna mer påtagliga.
Angående den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad bedöms balkongkonstruktionen och
skärmtaken inte ha samma förvanskande verkan. Detta beror på att nyligen genomförda ändringar i form
av byte av fasadmaterial, byte av fasadkulör, ändring av de karaktäristiska längsgående fönsterbanden
samt montering av balkonger redan genomgripande förändrat och förvanskat byggnaden. Oxelösunds
kommunen bedömde i samband med detaljplanearbetet 2017 inte byggnadskroppen utgöra en särskilt
värdefull byggnad. Skyddsbestämmelser saknas i gällande detaljplan. Undertecknad delar inte kommunens
bedömning. Byggnaden var en särskilt värdefull byggnaden som en del i den mycket viktiga berättelsen
om Folkets hus och dess utveckling samt som del i det särskilt värdefulla bebyggelseområde som
affärscentrumet kring Järntorget bedöms utgör. Vidare utgjorde byggnaden ett tydligt exempel på
1970-talets arkitektoniska ideal. Genom fasadändringarna har byggnadens särskilda värden gått förlorade.
Läsbarheten av 1970-talsbyggnaden är närmast obefintlig. Genom balkongerna har byggnadens läsbarhet
som en del av det tidigare Folkets hus minskat markant. Byggnaden har istället fått karaktären av
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bostadshus med 2000-talsuttryck. Balkongerna samt tillhörande skärmtak och fasadhängd konstruktion
bedöms inte förvanska den nuvarande nordöstra fasaden. Balkongerna överensstämmer relativt väl med
fasadens övriga uttryck.
Angående byggnadskroppens sydvästra fasad mot torget och Järnvägsparken bedöms balkongerna
i sig utgöra en förvanskning då de starkt bidragit till att ett för byggnaden väsentligt karaktärsdrag,
huvudfasadens indelning och längsgående fönsterband, helt gått förlorat. Balkongerna har även negativ
påverkan på Tärnanbyggnadens kulturvärden genom att de sticker ut och delvis skymmer en av
byggnadens karaktäristiska hörnpilastrar betraktat från torget i sydöst. Balkongernas förvanskade verkan
skulle minska om den fasadhängda konstruktionen samt skärmtaket avlägsnades.
Nya fönster har monterats i Tärnanbyggnaden. Fönstren är klädda med aluminiumprofil och är utförda i
något kraftigare dimensioner än de förra. Med byggnadens karaktär i åtanke hade träfönster i dimensioner
exakt lika de äldre varit mer lämpligt men de nya fönstren bedöms inte utgöra en förvanskning.
Undertecknad ställer sig dock frågande till den fönsteråtgärd som genomförts i sydvästra huvudfasaden.
Skyddsbestämmelsen i detaljplan anger att ursprungliga fönster ska bevaras. Har ett byte genomförts eller
har de ursprungliga fönstren försetts med plåtprofil?
I samband med fönsterbytet i Tärnanbyggnadens sydöstra och nordvästra fasad drogs de nya fönstren
av någon anledning in i fasad, vilket starkt bidrar till dessa fönster upplevs som kraftigare i dimension
jämfört med de förra. Det indragna läget resulterar även i att berörda fasader i anslutning till fönstren får
ett utseende likt utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar fasadernas karaktär negativt. Vidare har
fönsterbytet medfört att fasadtegel ovan fönstren har rivits och ersatts med putsad yta. Fönstrens indragna
läge samt den putsade ytan ovan fönstren bedöms inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav (8
kap. 17 § PBL) då åtgärderna inte tar hänsyn till byggnadens karaktär avseende materialval och utförande.
Inom ombyggnaden har även byggnadskropparnas takplåt bytts ut. På Tärnanbyggnaden har en grå falsad
plåt ersatts av en ärggrön korrugerad plåt. Plåten bedöms inte respektera byggnadens karaktär avseende
material och bedöms därför inte uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav. Plåten motsvarar inte
byggnadens övriga karaktär präglad av hantverksmässighet och kvalitativa material. Den korrugerade
plåten bedöms utgöra en avvikelse från bygglovsritningarna då de i dessa framgår att takplåt ska vara
bandtäckt.
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Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Ritningen redovisar fasadändringar i form av
balkonger och igensatta fönster i den sydöstra byggnadskroppens huvudfasad mot sydväst samt nya balkonger i Tärnanbyggnadens fasad mot nordväst.
Balkonger saknar skärmtak och synlig fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).

Ursprungligt ritningsunderlag insänt till Oxelösunds kommuns i samband med bygglovsansökan. Nya balkonger och igensatta fönster på den sydöstra
byggnadskroppens nordöstra fasad samt nya balkonger på Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad. Balkonger saknar skärmtak och synlig
fasadinfästning (Abako arkitektkontor AB).
13
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se

FREDRIKSSON
ab

Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).

Senare kompletteringsritning där skärmtak och synlig balkongkonstruktion ritats ut (Abako arkitektkontor AB).
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Tärnanbyggnadens nordvästra fasad efter montering av balkonger samt ändring av fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Samma fasad som ovan sedd mot sydväst (Fredriksson arkitektkontor 2021).
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Nya balkonger samt ändrade fönster på den sydöstra byggnadskroppens nordöstra fasad och Tärnanbyggnadens sydöstra fasad med en ny balkong samt
ändrade fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021).

Den sydöstra byggnadskroppen innan åtgärd, april 2019 (Google Maps). Den sydöstra byggnadskroppens sydvästra fasad efter åtgärd
(Fredriksson arkitektkontor 2021).
16
Fredriksson arkitektkontor AB Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66 fax 011-36 54 02
www.fredrikssonarkitektkontor.se post@fredrikssonarkitektkontor.se

FREDRIKSSON
arkitektkontor a b

Bygglovsärende BYGG2020334 – påbyggnad av Tärnanbyggnaden
På Tärnanbyggnadens nordöstra del föreslås en påbyggnad på tak i syfte att möjliggöra för ytterligare
lägenheter. Påbyggnaden är enligt bygglovsritningarna tänkt att utföras i två våningar med ett flackt
takfall lätt lutande åt nordöst. Två mittcentrerade balkonger planeras på den sydvästra fasaden, fyra på
den nordvästra och två på den sydöstra, vilken även ska förses med två franska balkonger. I en skrivelse
till Oxelösunds kommun daterad 2020-08-20 har sökande preciserat tänkta material. Takmaterial ska
svart papp eller ”gummitak”. Tillbyggnadens fasader kläs med liggande träpanel i engelsk röd kulör
NCS S 5040-Y90R, en kulör som ligger väldigt nära falurött. Fönster, balkonger, balkongräcken och
balkongdörrar målas svarta, NCS S 9000-N.
Tärnanbyggnadens takform bedöms utgöra ett värdebärande karaktärsdrag, vilket även har konstaterats i
gällande detaljplan genom formulering i skyddsbestämmelse q1. Påbyggnaden innebär att karaktärsdraget
till viss del kommer att gå förlorat genom åtgärden men den innebär inte en fullständig förlust. I sydväst
mot Järnvägsparken och Järntorget kommer taket att bestå. En påbyggnad bedöms i sig inte automatiskt
medföra en förvanskning av Tärnanbyggnaden, Folkets huskomplexet eller bebyggelseområdet
Oxelösunds affärscentrum. Hur påbyggnaden utformas gällande volym och skala, takform och
taktäckningsmaterial, fasadutformning och fasadmaterial, fönsterutformning och färgsättning är avgörande
för huruvida plan- och bygglagens förvanskningsförbud och varsamhetskrav kan anses vara tillgodosett.
Nuvarande förslag bedöms inte uppfylla de lagstadgade kraven gällande tillvaratagande av kulturvärden.
Påbyggnadens många balkonger, i synnerhet de på sydvästra fasaden, bedöms resulterar i minskad
läsbarhet av byggnadens kulturhistoriska funktion. Tärnanbyggnadens karaktär av offentlig, representativ
byggnad kommer att bli mindre tydlig. Byggnaden kommer att få en tydligare bostadskaraktär. Det
föreslagna fasadmaterialet i form av liggande faluröd panel innebär ett främmande inslag för byggnadens
och bebyggelseområdets modernistiska arkitektur och bedöms komma att resultera i betydande förändring
av Folkets huskomplexets utformning och uttryck. Föreslagen påbyggnad bedöms utgöra en förvanskning
enligt 8 kap. 13 § PBL. Påbyggnaden bedöms inte respektera byggnadens karaktär gällande färgsättning,
materialval, utförande och detaljomsorg. Varsamhetskravet är inte tillgodosett (8 kap. 17 § PBL).
En eventuell påbyggnad bör utformas diskret och i samklang med det befintliga byggnadskomplexet.
Ett möjligt sätt att skapa en harmonisk helhet kan vara att i den sydvästra fasaden plocka upp
befintliga fasaders horisontella betoning med längsgående fönsterband. Komplexet utgör fondmotiv i
Järnvägsparken och har i egenskap av sådan ett mycket stort stadsbildsmässigt värde. Därför är en diskret
utformning avgörande, en påbyggnad får inte tillåtas dominera Folkets hus siluett och uttryck. Balkonger
på sydvästra fasaden bör helt undvikas i syfte att bibehålla byggnadens offentliga, representativa karaktär.
Påbyggnadens fasad bör dras in från befintlig och takfoten bör bevaras i syfte att tillvarata befintliga
fasaders karaktär samt läsbarheten av den ursprungliga byggnadsvolymen respektive det senare tillägget.
Vid eventuellt nytt förslag till påbyggnad rekommenderas att kommunen begär in en mer komplett
och detaljerad redovisning av planerad åtgärd än det underlag man hade att utgå från i nuvarande
bygglovsärende. Underlaget lämnar övrigt att önska. Bland annat saknas många detaljlösningar som
kommer att bli avgörande för slutresultatet, till exempel mötet mellan befintlig fasad och ny fasad. Det bör
även tas fram renderingar/illustrationer som i detalj redovisar påbyggnaden med detaljer och material mot
det befintliga byggnadskomplexet. Dessa illustrationer bör även redovisa hur påbyggnaden förhåller sig till
den anslutande torgbebyggelsen, Järnvägsparken samt det för stadsbilden tungt värdebärande kyrktornet
på det bakomliggande berget.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedöms balkongerna på Tärnanbyggnaden, entrébyggnaden samt den sydöstra
byggnadskroppens sydvästra fasad i dess nuvarande form utgöra en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Balkongerna bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Åtgärden i form av rivet tegel som ersatts med puts i Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad
bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Detsamma gäller ny, indragen placering av
fönster i dessa fasader.
Ny korrugerad takplåt på Tärnanbyggnaden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).
Föreslagen påbyggnad på Tärnanbyggnaden bedöms innebära en förvanskning (8 kap. 13 § PBL).
Påbyggnaden uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL).

Övriga antikvariska synpunkter
I övrigt vill undertecknad understryka vikten av att tillvarata byggnadskomplexets återstående ursprungliga
karaktär. Vid framtida underhåll är det av största vikt att korrekta material används. Relativt omfattande
skador förekommer på det gula räfflade teglet i Tärnanbyggnadens fasad. Sannolikt kommer en del
tegel att behöva bytas ut. Det är då angeläget att ersättande tegel överensstämmer med det ursprungliga
beträffande dimensioner, kulör och ytbearbetning.
Den korrugerade plåten i den indragna entrén i den nordvästra byggnadskroppen bör på sikt ersättas
av ett material som i uttryck och kvalitet bättre överensstämmer med byggnaden i övrigt. Vid framtida
renoveringar bör det kontrolleras om ursprungligt material finns bevarat bakom och om det är möjligt att
återställa originalutseendet.
Undertecknad har inte blivit ombedd att utreda interiören men en syn av den nuvarande cafélokalen i
Tärnanbyggnaden samt entréer och trapphus synliga genom glasade ytterdörrar utfördes i samband med
platsbesöket. Flera värdebärande invändiga detaljer kunde trots omfattande ombyggnad identifieras.
I Tärnanbyggnaden finns i cafélokalen mönsterlagt kalkstensgolv och en kvalitativ och tidstypisk
paradtrappa. Trappan är mycket viktig för läsbarheten av byggnaden som ett tidigare Folkets hus. I flera
trapphus i de ursprungliga delarna av byggnadskomplexet finns kalkstensgolv och kalkstensbelagda
trappor samt modernistiska räcken med god förmåga att spegla det ursprungliga Folkets hus och
1950-talets material och stilideal. Dessa delar bör dokumenteras och bevaras. Plan- och bygglagens krav på
varsamhet omfattar även interiörer.
Lisa Berglund, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturvärden - behörighet K.

Norrköping
2021-01-22
Distribution till: Oxelösunds kommun: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot sydväst och nordväst, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, fasad mot nordost och sydost, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Bygglovshandling gälland om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, sektioner, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).

Bygglovshandling gällande om- och tillbyggnad av Tärnanhuset, takplan, 2020-08-19 (Abako arkitektkontor AB).
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

;;;, Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av
plank och bod
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av plank och bod avslås med stöd av 9 kap.
30 § PBL.
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-11-10 § 100 kommer miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 4 000 för handläggning
av ärendet.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

2. Sammanfattning
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av plank och bod inkom 2021-02-04. Åtgärden
innebär en höjning av befintligt plank, räknat från marknivå, från ungefär 2 meter till 2,5
meter. Planket föreslås också få ytterligare ett lager horisontella träribbor på insidan för att
minska insynen. Befintligt cykelskjul och bod byggs samman med ett sammanhållande platt
tak. Boden blir utåt gatan i och med detta 3 meter hög. Taket över bodarna förlängs mot
söder som ett utskjutande tak över grillplatsen. Taket är beklätt med papp, förberett för att
eventuellt beläggas med sedumväxter. Längs med den västra fastighetsgränsen, från
infarten till bodarna, samt från bodarnas förlängda tak och 9,5 meter längs med det
förhöjda planket, uppförs en ”överliggare” som enligt ansökan ska skapa ett sammanhållet
intryck för fastigheten. Överliggaren är tillverkad av formplywood, 60 cm bred och 30 cm
hög. Sammantaget får alltså planket med tillhörande överliggare en totalhöjd om 3 meter.
Ovanför infarten når överliggaren 3,3 meters höjd. Sammanlagt blir överliggaren 7,9 meter
lång över infarten, därefter det 11,24 meter långa taket över bodarna och slutligen 9,5
meter längs med staket ned mot havet. Befintligt plank och bodar är behandlade med
järnvitriol och är således grå. De föreslagna åtgärderna, även formplywooden, ska enligt
förslaget ”målas” med järnvitriol.
I ansökan redogörs också för uppförande av en pergola över den befintliga uteplatsen.
Denna åtgärd är inte bygglovspliktig och behandlas inte i detta ärende.
Sökande har fått information om att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
föreslagen byggnation inte kan godtas och att beslutet kommer att tas i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-03-16.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Sökande har haft tid fram till 2021-03-01 att revidera sin ansökan, dra tillbaka ansökan eller
inkomma med ett yttrande till nämnden men något yttrande har inte kommit in.
Skäl till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget har så stor
omgivningspåverkan att bygglov inte kan beviljas.
Byggnationerna innebär sammanfattningsvis att ett plank, med höjd av 2,5 meter samt en
kraftig lådliknande överliggare löper längs med fastighetens västra gräns. Planket ger med
sina dubbla rader av horisontella ribbor en upplevelse av ett massivt plank och förhindrar
insyn såväl som utsikt. De båda bodarnas väggar mot gatan höjs från ungefär 1,8 meter till
3 meter. Södra delen av planket får med sin lådliknande överliggare en höjd av 3 meter.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2020-10-14 varit på plats innan
bygglovsansökan lämnades in och diskuterat tankar och idéer som sökande hade. De
skisser som låg till grund för diskussionerna skiljer sig en del från ansökan. I skisserna var
exempelvis överliggaren inte i samma kraftiga dimension. En överliggare skulle, enligt
diskussionerna som fördes, kunna vara upp till 50 cm bred utan att klassas som en
byggnad. Inte heller så fick nämnden uppfattningen om att överliggaren skulle vara 30 cm
hög. En överliggare som är mer än 50 cm och bärs upp av pelare eller väggar är att
betrakta som en byggnad i dess strikta bemärkelse. Fastigheten har kvarvarande byggrätt
för att uppföra ungefär 23 m2. Dock är det inte byggrätten som nämnden vänder sig emot i
detta fall. Det förslag som nu återfinns i ansökan bedöms ge ett mycket dominerande
intryck i området, beträffande sin höjd, längd och överliggarens storlek.
Området har tidigare varit glest bebyggt, men håller nu på att bebyggas med flera
kedjehus. Utöver de närmaste grannar, befintliga och kommande, som berörs av
byggnationerna är det också en fråga för allmänheten. I slutet av Fårholmsgränd finns en
vändplan/parkeringsplats där möjlighet finns att ta sig ut till två öar, en mindre och en
större. Enligt detaljplan 0481 P-09/8Ö är området utmärkt som natur och fritidsområde.
Framförallt den större ön nyttjas som utflyktsmål för bad och rekreation. Med den ökade
byggnationen i området i allmänhet och den föreslagna 3 meter höga byggnation i
synnerhet blir området mer slutet och inte lika inbjudande för allmänheten.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer i detta fall att utformningen och
placeringen inte är förenliga med en god helhetsverkan.
Om byggnationerna skulle tillåtas skulle det kunna bli ett prejudikat för de övriga boendena
i området att, för att dra resonemanget till sin spets, uppföra tre meter höga plank längs
hela Fårholmsgränd. Området skulle då, både för de boende och allmänheten, upplevas
mycket instängt och begränsande.
Trots allt är det ofrånkomligt med ett visst mått av insyn när man är bosatt i en stad eller
tätbebyggt område. Ett befintligt staket om ungefär 2 meter runt större delen av
fastighetsgränsen anser nämnden vara ett godtagbart insynsskydd.
Med detta avslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansökan om bygglov för om- och
tillbyggnad av plank och bod.
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Rent byggnadstekniskt kan det vara svårt att få brun formplywood att uppnå samma färg
som planket. Järnvitriol är ett medel som påskyndar obehandlat virkes naturliga åldrande
och med det grånande. Ett material som formplywood kan inte åldras och gråna. Om det
avses att den bruna överliggaren skulle täckmålas grå är det också rent tekniskt sett
tveksamt, färg har mycket svårt att fästa på formplywood. Vilket ju är materialets syfte, då
det används bland annat till gjutformar.
Upplysningar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka
handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att
uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.

Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Information om ansökan
Ritningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista (skickas som rekommenderat brev)
Sökanden
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
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Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:1, Tillsyn för uppställning av bodar utan
bygglov
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen 11
kap. 51 och 75 §§ påföra Oxelösunds kommun med organisationsnummer 212000-0324
byggsanktionsavgift om 330 154 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.

2. Sammanfattning
Fastighetsägaren har på fastigheten Stjärnholm 5:1 uppfört sex baracker, en container, en
fodersilo och ett tält utan beviljat bygglov. Ansökan om bygglov för åtgärden, ärende
BYGG.2020.325, har inkommit men något beslut hade inte fattats när byggnaderna
uppfördes.
Tillsynsärendet initierades av bygglovshandläggare då Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Sökande har i samband med begäran om
komplettering av bygglovsärendet fått vetskap om att tillsynsärende kommer att skapas.
Skäl till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och har ansvar för att gällande
bestämmelser som meddelats med stöd av Plan- och bygglagen och föreskrifter i
anslutning till lagen följs samt att byggherren fullföljer sina skyldigheter enligt Plan- och
bygglagen och föreskrifter i anslutning till lagen, Plan- och bygglagen 11 kap. 2 - 3 §§ och
Plan- och byggförordningen 8 kap. 1-2 §§.
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 5 § ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för
beslut om påföljd enligt Plan- och bygglagen 11 kap. så snart det finns anledning att anta
att någon inte följt Plan- och bygglagens bestämmelser.
Tillsynsmyndigheten ska enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 51 § påföra
byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse enligt Plan- och bygglagen 8-10
kap.
Trots förbud i Plan- och bygglagen 10 kap. 3 § har åtgärd som kräver bygglov enligt Planoch bygglagen 9 kap. 2 § påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett
ett startbesked.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, Plan- och bygglagen
11 kap. 52 §
Byggsanktionsavgift för att påbörja nybyggnad av en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang som kräver lov är 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea enligt Plan- och byggförordningen 9 kap 6
§ 3 stycke.
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap.57 § 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. 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.

3. Ärendet
Ansökan om bygglov för tillfälliga stallbyggnader inkommer 2020-08-28, ärende
BYGG.2020.325. Ansökan tycks i detta skede endast avse tillfälliga tältstall. Ansökan är
inte komplett utan begäran om kompletteringar beslutas. Information om att inte påbörja
byggnationer har framförts både skriftligt och muntligt. Dialog om detta har förts med
representant för fastighetsägaren.
Trots detta får Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vetskap om att arbete har
påbörjats. Vid tillsynsbesök 2020-10-05 är arbetet med uppförandet av tältstall redan
avslutat. Utöver två större och ett mindre tältstall har 6 baracker, en container, en fodersilo
och ett tält uppförts på platsen. De sammanlagt tre tältstallen är placerade på intilliggande
fastighet, Stjärnholm 1:37, och behandlas i ärende BYGG.2020.378.
På fastigheten Stjärnholm 5:1 har följande uppförts:
- Sex baracker för omklädnad, kontor och WC
- En container för foder
- En fodersilo, uppförd med gjutet fundament
- Ett tält för foder, uppförd med asfalterad bottenyta
Komplettering i form av situationsplan har inkommit 2020-09-04 där byggnationernas mått
återfinns. Dessa mått är det som ligger till grund för byggsanktionsavgiftens beräkning.
Handläggning av bygglovsansökan pågår parallellt i ärende BYGG.2020.325. Bygglov har
beviljats men handlingar för ett startbesked saknas.
Fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig och 2021-02-26 inkom en skrivelse med
yttrande.
Fastighetsägaren framför bland annat att handläggningen tog oskäligt och anmärkningsvärt
lång tid, bland annat att beslut om bygglov fattades först 2021-01-28. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har gett flera påminnelser då sökande inte inkom med alla
erforderliga handlingar. Sökande har fortfarande inte inkommit med handlingar för att
besluta om startbesked för åtgärden. Oavsett hur lång tid handläggningen av ett ärende tar
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så får enligt 10 kap. 3 § PBL inte en sådan åtgärd påbörjas förrän startbesked har beviljats.
Tidsfristen började löpa 2020-10-19 och beslut fattades 2021-01-28, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4 veckor.
Fastighetsägaren försvarar sitt agerande med att evakueringen skedde på grund av
användarnas säkerhet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har förståelse för
agerandet i fråga om säkerhet för liv och hälsa men måste också påpeka att ett
byggnadsverk ska enligt 8 kap. 14 § PBL ”hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt
värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”
Att en byggnad från 1700-talet kräver underhåll borde inte komma som en överraskning,
särskilt inte med tanke på att uppgift om rasrisk har uppmärksammats flera gånger under
de senaste åren.

Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta
Foton från platsbesök Stjärnholm 5:1
Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Beräkning sanktionsavgift Stjärnholm 5:1
Yttrande inför nämnd gällande sanktionsavgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Bygglovhandläggare och administration
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Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Tj nsteante kning fr n
tillsynsbesök
Datum

2021-02-08

Miljö- o sam llsbyggnadsför altningen
Nanny Rudengren
nanny.rudengren

Dnr:

oxelosund.se

B

astig et:
Ärende:

OXELÖSUNDS KOMMUN
613 81 OXELÖSUND

2020

T Ä

M :1

Tillsyn för uppst llning a bodar utan bygglo

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Tillsynsbesök 2020-10-05 gällande redan påbörjad byggnation av provisoriska stall samt
tillhörande byggnader från ansökan om bygglov i ärende BYGG 2020:325.
Nedanstående byggnationer gäller fastigheten Stjärnholm 5:1. Se även ärende BYGG
2020.378 gällande byggnationerna på Stjärnholm 1:37
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterade följande:
x
x
x
x
x

Container, fodersilo och tält. Fodersilon på gjuten grund, tält på asfalterad yta. Se
bild 1, 2 och 3
Barack, bild 4 och 11
Två baracker, bild 5
Tre baracker med oisolerade vatten- och avloppsrör ovan mark, bild 6, 7, 8, 9 och
10
Hö/halm hämtas fortfarande i gamla stallbyggnaden

Bifogad dokumentation från tillsynsbesöket:
x
x

Foton
Karta

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
bygg oxelosund.se

rg nr
212000-0324

Fotografier tagna vid platsbesök vid Stjärnholm 5:1

2020-10-05

Översiktsbild på området. Pilar med siffra anger fotoriktning.

Fotografi 1. 2020-10-05 klockan 11.02

Fotografi 2. 2020-10-05 klockan 11.03

Fotografi 3. 2020-10-05 klockan 11.03

Fotografi 4. 2020-10-05 klockan 11.04

Fotografi 5. 2020-10-05 klockan 11.05

Fotografi 6. 2020-10-05 klockan 11.06

Fotografi 7. 2020-10-05 klockan 11.26

Fotografi 8. 2020-10-05 klockan 11.27

Fotografi 9. 2020-10-05 klockan 11.28

Fotografi 10. 2020-10-05 klockan 11.28

Fotografi 11. 2020-10-05 klockan 11.29
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Datum

Dnr

2021-02-03

BYGG.2020.378

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 1:37, Tillsyn för bygge av tältstall innan
startbesked
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen 11
kap. 51 och 75
påföra Oxelösunds kommun med organisationsnummer 212000-0324
byggsanktionsavgift om 762 476 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.

2. Sammanfattning
Fastighetsägaren har på fastigheten Stjärnholm 1:37 uppfört två större och ett mindre
tältstall utan beviljat bygglov. Ansökan om bygglov för åtgärden, ärende BYGG.2020.325,
har inkommit men något beslut hade inte fattats när byggnaderna uppfördes.
Tillsynsärendet initierades av bygglovshandläggare då Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Sökande har i samband med begäran om
komplettering av bygglovsärendet fått vetskap om att tillsynsärende kommer att skapas.

k l till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och har ansvar för att gällande
bestämmelser som meddelats med stöd av Plan- och bygglagen och föreskrifter i
anslutning till lagen följs samt att byggherren fullföljer sina skyldigheter enligt Plan- och
bygglagen och föreskrifter i anslutning till lagen, Plan- och bygglagen 11 kap. 2 - 3
och
Plan- och byggförordningen 8 kap. 1-2 .
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 5 ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för
beslut om påföljd enligt Plan- och bygglagen 11 kap. så snart det finns anledning att anta
att någon inte följt Plan- och bygglagens bestämmelser.
Tillsynsmyndigheten ska enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 51 påföra
byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse enligt Plan- och bygglagen 8-10
kap.
Trots förbud i Plan- och bygglagen 10 kap. 3 har åtgärd som kräver bygglov enligt Planoch bygglagen 9 kap. 2 påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett
ett startbesked.
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, Plan- och bygglagen
11 kap. 52
ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon a
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
registrator oxelosund.se

rg nr
212000-0324

2(4)

Tj nsteskri else
Datum

2021-02-03

BYGG.2020.378

Byggsanktionsavgift för att påbörja nybyggnad av en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang som kräver lov är 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea enligt Plan- och byggförordningen 9 kap 6
3 stycke.
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap.57 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.

pplysningar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. 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.

3. Ärendet
Ansökan om bygglov för tillfälliga stallbyggnader inkommer 2020-08-28, ärende
BYGG.2020.325. Ansökan tycks i detta skede endast avse tillfälliga tältstall. Ansökan är
inte komplett utan begäran om kompletteringar beslutas. Information om att inte påbörja
byggnationer har framförts både skriftligt och muntligt. Dialog om detta har förts med
representant för fastighetsägaren.
Trots detta får Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vetskap om att arbete har
påbörjats. Vid tillsynsbesök 2020-10-05 är arbetet med uppförandet av tältstall redan
avslutat. Utöver två större och ett mindre tältstall har sex baracker, en container, en
fodersilo och ett tält uppförts på platsen.
Barackerna, containern, silon och tältet är placerade på intilliggande fastighet, Stjärnholm
5:1, och behandlas i ärende BYGG.2020.377.
På fastigheten Stjärnholm 1:37 har två stora tältstall och ett mindre tältstall uppförts på en
yta som fyllts upp med mellan 3 - 5 decimeter grus och därefter asfalterats.
Komplettering i form av situationsplan har inkommit 2020-09-04 där byggnationernas mått
återfinns. Dessa mått är det som ligger till grund för byggsanktionsavgiftens beräkning.
Handläggning av bygglovsansökan pågår parallellt i ärende BYGG.2020.325. Bygglov har
beviljats men handlingar för starbesked saknas.
Fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig och 2021-02-26 inkom en skrivelse med
yttrande.
Fastighetsägaren framför bland annat att handläggningen tog oskäligt och anmärkningsvärt
lång tid, bland annat att beslut om bygglov fattades först 2021-01-28. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har gett flera påminnelser då sökande inte inkom med alla
erforderliga handlingar. Sökande har fortfarande inte inkommit med handlingar för att
besluta om startbesked för åtgärden. Oavsett hur lång tid handläggningen av ett ärende tar
så får enligt 10 kap. 3 PBL inte en sådan åtgärd påbörjas förrän startbesked har beviljats.

3(4)

Tj nsteskri else
Datum

2021-02-03

BYGG.2020.378

Tidsfristen började löpa 2020-10-19 och beslut fattades 2021-01-28, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4 veckor.
Fastighetsägaren försvarar sitt agerande med att evakueringen skedde på grund av
användarnas säkerhet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har förståelse för
agerandet i fråga om säkerhet för liv och hälsa men måste också påpeka att ett
byggnadsverk ska enligt 8 kap. 14 PBL hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 i huvudsak bevaras. Underhållet
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt
värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
Att en byggnad från 1700-talet kräver underhåll borde inte komma som en överraskning,
särskilt inte med tanke på att uppgift om rasrisk har uppmärksammats flera gånger under
de senaste åren.

Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta
Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Foton från platsbesök Stjärnholm 5:1
Beräkning sanktionsavgift Stjärnholm 5:1
Yttrande inför nämnd gällande sanktionsavgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ndlista
Sökanden
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Bygglovhandläggare och administration

4(4)

Tj nsteskri else
Datum

2021-02-03

BYGG.2020.378

ur man ö erklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre e kor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

1(1)

Tj nsteante kning fr n
tillsynsbesök
Datum

2021-02-08

Miljö- o sam llsbyggnadsför altningen
Nanny Rudengren
Nanny.rudengren

Dnr:

oxelosund.se

B

astig et:
Ärende:

Oxelösunds kommun

2020

T Ä

8
M 1:

Tillsyn för bygge a t ltstall innan startbesked

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Tillsynsbesök 2020-10-05 gällande redan påbörjad byggnation av provisoriska stall samt
tillhörande byggnader från ansökan om bygglov i ärende BYGG 2020:325.
Nedanstående byggnationer gäller fastigheten Stjärnholm 1:37. Se även ärende BYGG
2020.377 gällande byggnationerna på Stjärnholm 5:1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterade följande:
x
x

x
x

Två större tältstall samt ett mindre tältstall, bild 1 och 2. Tälten är placerade på en
uppfylld yta av 3 - 5 decimeter grus och därpå asfalt.
Samtal med stallchef och ryttarföreningens ordförande ger att de inte är nöjda med
tältets konstruktion. När det regnar rinner vatten in i boxarna/spiltorna. Detta
medför, enligt dem, att hästarna riskerar att bli blöta samt att strömaterialet på
golvet blir blött. Detta innebär större åtgång av strö samt med det en större och
tyngre arbetsinsats för personal.
Tältet tycks även på ett ställe vara felaktigt monterat då regnvatten samlas på
tältets tak, bild 3 och 4
Hö/halm hämtas fortfarande i gamla stallet

Bifogad dokumentation från tillsynsbesöket:
x
x

Foton
Karta

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
bygg oxelosund.se

rg nr
212000-0324

Fotografier tagna vid platsbesök på Stjärnholm 1:37

2020-10-05

Översiktsbild på området. Röda pilar med siffra anger fotoriktning.

Fotografi 1. Tältstall. 2020-10-05 klockan 11.12

Fotografi 2. Spolspilta. 2020-10-05 klockan 11.20

Fotografi 3. 2020-10-05 klockan 11.24
Norra stallet, nordöstra hörnets långsida. Utifrån.

Fotografi 4 (två bilder, snarlik vinkel). 2020-10-05 klockan 11.25
Norra stallet, nordöstra hörnets långsida. Inifrån. Regnansamling på tältets tak.

%\JJVDQNWLRQVDYJLIW
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Datum

Dnr

2021-03-04

MSN.2021.7 S

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av Säg vad du tycker 2020.

2. Sammanfattning
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet 6lJ YDG GX W\FNHU för
hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är viktigt att
kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur invånare och
andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som lämnat
synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna synpunkter
ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd samt till kommunstyrelsen.

Av uppföljningen framgår att 25 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet
gällande miljö- och samhällsbyggnad under 2020.
20 av synpunkterna har bevarats/hanterats. 2 har varit anonyma synpunktslämnare.
Totalt har kommunen fått in 77 synpunkter 2020.

Beslutsunderlag
Sammanställning av Säg vad du tycker 2020.

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Agnetha West
nämndsekreterare

Telefon
0155-380 00 (vx)

ebb -post
www.oxelosund.se
registrator oxelosund.se

rg nr
212000-0324

Positiv synpunkt på sopning av
cykelvägarna
Dåligt ifyllda övergångsställen

Önskan om vägbulor Krabbvägen

Oroligheter och vägbulor nära
Ramdalsskolan
Farthinder på Krusbärs-, Tranbärs- och
Hagtornsvägen
Parkering vid Stenviksbadet full med
husbilar
Röjning av sly och växtlighet vid infarten till
Bara industriområde med dålig sikt

2020-03-25

2020-06-10

2020-06-29

2020-07-06

2020-07-29

2020-07-22

2020-07-07

oxelosund.se

ebb -post

2020-07-29

2020-07-22

Anonym

2020-06-29

Anonym

2020-01-22

2020-01-17

2020-01-14

kommun

Planteringslådor runt fontänen på
Järntorget
Gruset på cykelvägarna

2020-01-22

Telefon a
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Gruset på cykelvägar

2020-01-17

Besöksadress
Höjdgatan 26

Grusning av cykelvägar

2020-01-14

2020-02-05

Synpunkt i sammanfattning

ynpunkt

Datum

nkomst

Bekr ftelse till
a s ndare
Datum

rapportering a synpunkter

Nämnd/bolag: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentation o

ostadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

OXL1
00
v 1.0
200611-13

g ad du ty ker
Dokumentation och rapport

rg nr
212000-0324

2020-07-30

2020-07-30

2020-07-10

2020-06-30

2020-03-25

2020-02-06

2020-01-17

2020-0-1-14

Datum

ar till a s ndare

Kontakt med Kustbostäder som fått i uppdrag att
röja upp

Kommunen planerar i dagsläget inga åtgärder på
Krabbvägen.
Farthinder på Björntorpsvägen är i dagsläget inte
aktuellt
Inga hastighetsdämpande åtgärder är aktuella i
dagsläget.
Tillåtet att stå med husbilar på parkeringen

Linjemålning kommer förstärkas efter sommaren

Material som används idag ger bäst resultat för att
säkra tryggheten och tillgängligheten
Vidarebefordrar synpunkten till utförarna

Material som används idag ger bäst resultat för att
säkra tryggheten och tillgängligheten
material som används idag ger bäst resultat för att
säkra tryggheten och tillgängligheten

Åtgärd i sammanfattning, t ex Information till avsändare
om regler

tg rd

1 (2)

Flyttning av lekplats vid Stenviksbadet
Fler bord och bänkar vid Jogersö/Femöre

Rökning vid busskuren, busshållplatsen
centrum
Materialet som används vid sandning av
cykelvägar

2020-11-11
2020-11-19

2020-12-18

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-18

2020-11-11
2020-11-19

2020-11-10

Ombyggnation av järnvägsparken

2020-11-10

2020-10-19

2020-10-19

2020-10-13
2020-10-15

2020-09-30

2020-09-17

2020-08-31

Önskemål om mopedparkering vid ICA
2020-08-24
Kvantum
Trottoaren vid Strandvägen borde skyltas
som gångbana
Stadens gemensamma utemiljö med förslag 2020-09-17
om förbättringar
Gruset som används vid halkbekämpning
2020-09-30
under vintern
Sänkning av hastighet vid förskola
2020-10-13
Anläggning av rondell vid korsning
2020-10-15
Björntorpsvägen Vallsundsvägen
Nya målade kantlinjer efter asfaltering
2020-10-19
Näsuddsvägen
Flytt av återvinningscentral Nyponvägen
2020-10-19

2020-08-24

Datum

2020-12-22

2020-12-21

2021-01-21

2020-11-11

2020-11-03

2020-10-11

2020-10-22
2020-10-22

2020-10-14

2020-09-18

2020-09-02

2020-08-28

2 (2)

Antalet sittplatser i kommunen har kompletterats
under året
Information uppsatt på allmänna platser som
omfattas av rökförbud
Material som används idag ger bäst resultat för att
säkra tryggheten och tillgängligheten

Ses över om placering av återvinningen kan
förbättras på befintlig plats
Omvandlingen bidrar till ett mer tillgängligt och
levande centralt Oxelösund

Kommer att åtgärdas så snart som möjligt

Synpunkter tas med i framtid förbättrings- och
utvecklingsarbete
Material som används idag ger bäst resultat för att
säkra tryggheten och tillgängligheten
I dagsläget finns inga planer på åtgärder
Ingen rondell är aktuell av bygga

Trottoaren ska bli skyltat som gångbana

Ingen mopedparkering är planerad

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(10)

2021-03-16
Dnr MSN.2021.2

Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
2021-02-25
Beslut på överprövning av detaljplan för Östra och Södra Jogersö - upphävande av
kommunfullmäktiges beslut

Utdragsbestyrkande

BESLUT
Datum

Dnr

2021-02-25

404-8581-2020

1(8)

Torbjörg Sekse
010-2234343
Oxelösunds kommun
kommun@oxelosund.se

Överprövning av Oxelösunds kommuns beslut att anta detaljplan för
Östra och Södra Jogersö
Beslut
Länsstyrelsen upphäver med stöd av 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, kommunfullmäktiges i Oxelösunds kommun beslut den 11 november 2020, § 97, att
anta detaljplan för Östra och Södra Jogersö.
Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar totalt ca 111 ha och är uppdelat i två områden, Södra som omfattar
ca 66 ha och Östra som omfattar ca 45 ha. Totalt finns i dag 136 bostadsfastigheter inom
områdena. Dessa ges i detaljplanen utökade byggrätter till max 15 % av fastighetens
landareal, dock högst 260 kvm byggnadsarea varav högst 150 kvm byggnadsarea för
huvudbyggnad. Möjligheter finns enligt detaljplanen att dela fastigheter så att det totalt kan
tillskapas 36 nya bostadsfastigheter inom detaljplanens två områden.
Planområdena nås via Jogersövägen, den enda tillfartsvägen till Jogersö.
I yttrande den 17 januari 2017 angående eventuell betydande miljöpåverkan bedömde
Länsstyrelsen, till skillnad från kommunen, att betydande miljöpåverkan till följd av
planens genomförande inte går att utesluta. I yttrandet lyftes frågor angående strandskydd,
klimatanpassning, risk och sårbarhet samt naturmiljö. Kommunen valde sedan att inte
genomföra någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande den 28 augusti 2018 att ett antagande av
detaljplanen kommer att prövas om inte synpunkter angående miljökvalitetsnormer (MKN)
för vatten, strandskydd och risk för översvämning kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Inför granskningen utfördes en dagvattenutredning, daterad den 20 februari 2019,
reviderad den 2 maj 2019, samt en dokumentation av naturvärden i april 2019.
Vid granskningen av detaljplanen, bedömde Länsstyrelsen i sitt yttrande den 4 december
2019, att synpunkter från samrådet inte tillgodosetts i planförslaget. Länsstyrelsen
bedömde med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och då kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen skulle komma att prövas om inte synpunkter
avseende översvämningsrisk, strandskydd, MKN för vatten och geotekniska risker beaktats
och tillgodosetts vid antagandet. Vid granskningen förelåg yttrande från Statens
Geotekniska Institut, SGI, som ansåg att en bergteknisk utredning ska utföras av
bergteknisk sakkunnig över de förekommande bergsslänterna i anslutning till planområdet.
En sådan utredning har inte genomförts innan antagande av detaljplanen.
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun antog den 11 november 2020 detaljplanen.
Beslutet kom till Länsstyrelsen den 20 november 2020, och Länsstyrelsen beslutade den 10
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

BESLUT

2(8)

Datum

Dnr

2021-02-25

404-8581-2020

december 2020 att överpröva kommunfullmäktiges beslut. Av beslutet framgår att
Länsstyrelsen befarade att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eftersom det inte
framgår av detaljplanen hur dagvattnet ska hanteras inom planområdet och hur det
säkerställs att miljökvalitetsnormerna följs. Länsstyrelsen befarade vidare att strandskyddet
i detaljplanen upphävs i strid med gällande bestämmelser, särskilt med beaktande av de
höga naturvärdena inom området. Länsstyrelsen befarade också att bebyggelsen blir
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Efter kommunfullmäktiges beslut har en utredning angående klimatanpassningsåtgärder för
Jogersövägen tillfogats ärendet. Utredningen är genomförd av Ramböll och är daterad den
25 november 2020.
Enligt 11 kap. 11 § andra stycket PBL ska beslut enligt första stycket fattas inom två månader
från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt 10 § första stycket om inte längre
tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter.
Med hänsyn till ärendets komplexitet samt mellankommande julsemestrar bedömer
Länsstyrelsen att längre tid har varit befogad.
Motivering till beslutet
Översvämning, klimatanpassning samt risk och säkerhet
Jogersövägen är den enda tillfartsvägen till de båda planområdena Östra och Södra
Jogersö. Länsstyrelsen bedömer med stöd i planeringsunderlaget ”Riskbild 2” (rapport
2013:24) att Jogersövägen riskerar att översvämmas redan i dagens klimat. Även
vägavsnitt inom respektive detaljplan och några bebyggelsekvarter samt kvarter för
tekniska anläggningar riskerar att delvis översvämmas vid högvatten i dagens klimat. Med
förändrade havsnivåer till följd av ett förändrat klimat ökar risken för översvämning för
bebyggelse inom detaljplanen samt Jogersövägen. Det bör framhållas att de beräknade
nivåerna för framtida havsnivåer vid högvatten sträcker sig fram till år 2100. De beräknade
nivåerna utgör inte en övre gräns för hur högt havet kan stiga efter sekelskiftet till följd av
klimatförändringar.
Referensytor för högsta högvatten (HHW) är beräknade för Oxelsösund i höjdsystemet RH
2000, för både dagens klimat och ett framtida klimat. I takt med att klimatförändringarna
fortgår fram till år 2100 förskjuts de beräknade referensytorna för högsta högvatten (HHW)
upp till en högre nivå som finns angiven i planeringsunderlaget ”Riskbild 2 Södermanland”
(rapport 2013:24). Förutom referensnivånerna för högsta högvatten behöver lokala påslag
för vågor samt en säkerhetsmarginal beaktas vid bedömning av översvämningsrisk,
samtliga nivåer som behöver beaktas kan utläsas i diagram som återfinns i ”Riskbild 2
Södermanland” (tabell 11 s. 42 och figur 33, s.43).
Kommunen har under planprocessen gång ändrat planområdesgränsen så att tillfartsvägen
till Jogersö inte längre ingår i detaljplanen. Enligt Boverkets vägledning till länsstyrelserna
i denna fråga framgår bland annat följande: I vissa områden riskerar vägar utanför
planområdet att översvämmas vilket kan hindra tillfart till området. Detta behöver
uppmärksammas och hanteras under planarbetet som en del i lokaliseringsprövningen.
I Utredning klimatanpassningsåtgärder Jogersövägen daterad den 25 november 2020
beskrivs olika scenarier för att klimatanpassa och säkra att Jogersövägen är framkomlig vid
höga havsnivåer, och olika förslag till åtgärder presenteras. Enligt utredningen bör ett
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arbete med att höja känsliga vägsträckor påbörjas så snart som möjligt och det handlar om
tre vägsträckor som redan i dagens klimat ligger inom riskzonen där ambulanser och
personbilar kan hindras att passera vid ett vattenstånd med 200 års återkomsttid.
Inga av de förslag och åtgärder som föreslås i utredningen om klimatanpassningsåtgärder
har säkerställts i detaljplanen eller på annat sätt. Länsstyrelsen noterar också att
utredningen inte har hanterat områden inom den delen av detaljplanen som gäller Jogersö
Södra när det gäller frågan om påverkan vid höga havsnivåer. Enligt Länsstyrelsens
rapport 2013:24, ”Riskbild 2 Södermanland, Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och
extrema vattenstånd”, riskerar Nötuddsvägen att översvämmas och skära av den södra
delen vid Trappviken.
Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att den antagna detaljplanen inte säkerställer
att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion. Detaljplanen ska därför redan på den grunden
upphävas.
Strandskydd
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken (MB) och att intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Upphävande av strandskyddet får inte omfatta ett område som behövs för att säkerställa fri
passage och allemansrättslig tillgång till området för allmänheten samt bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Enligt Länsstyrelsens bedömning har upphävandet av
strandskyddet genom bestämmelser i detaljplanen inte fullt ut anpassats till de specifika
förhållanden som finns inom olika delar av planområdena. Tillräckligt underlag för att
bedöma förhållandena saknas i planhandlingarna. Förutom brister i underlaget brister
detaljplanen också i redovisningen av de särskilda skäl som ligger till grund för
upphävandet av strandskyddet.
Resonemang kring fri passage saknas. Även om fri passage saknas för allmänheten inom
delar av planområdet så ska fri passage enligt 7 kap 18§ miljöbalken säkerställas för att
bevara goda livsförhållanden för djur- och växtlivet inom strandzonen.
På en stor del av kvartersmarken saknas prickmark längs med strandlinjen. Med planen och
dess möjlighet till ökat antal fastigheter och utökade byggrätter så kan det i framtiden
innebära bebyggelse direkt invid stranden, till exempel Attefallhus. Det finns en risk att
den avhållande effekten på allmänhetens tillgång till vattenområdet ökar genom att den
upplevda hemfridszonen ökar.
Befintliga bryggors lagliga status framgår inte av planhandlingarna. Vattenområdet har
sedan tidigare omfattats av strandskydd. Planen redogör inte för om befintliga bryggor
tillkommit lagligen eller ej och det finns därför risk att det saknas förutsättningar för att
anordna de bryggor som planen tillåter. Det har tillkommit nya W2-områden (bryggor) i
antagandehandlingarna i förhållande till granskningshandlingarna. Resonemang kring
tillkomsten av dessa områden saknas. Det framgår inte om utredning skett inom W2områden för att identifiera grunda bottnar. Ett ökat antal bryggor kan leda till behov av
muddring vilket har en negativ miljöpåverkan.
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Länsstyrelsen bedömer att de åberopade särskilda skälen gällande bryggor samt väg/p-plats
i sig inte utgör skäl för upphävande av strandskydd.
På plankartan framgår inte tillräckligt tydligt inom vilka områden strandskyddet upphävs.
Länsstyrelsen saknar även information i planbeskrivningen om att strandskyddsdispens
krävs för olika typer av åtgärder inom planen där strandskydd fortfarande råder. Planen
redogör inte tillräckligt tydligt för de avvägningar som gjorts kring vilka åtgärder som
tillåtits genom upphävande av strandskydd i detaljplanen och vilka åtgärder som avses att
tillåtas i senare dispensprövning. Vidare ifrågasätter Länsstyrelsen förutsättningarna för att
upphäva strandskyddet inom delar av planområdena, särskilt med beaktande av de höga
naturvärdena. Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet har inte angivits och
intresseavvägning gentemot strandskyddets syften har inte gjorts.
Planen anger att befintliga områden med kvartersmark som endast får bebyggas med
sjöbodar och bastur utökas något uppåt i terrängen för att medge klimatanpassning. Bastu
och sjöbodar är byggnader som riskerar att påverka den upplevda tillgängligheten på
platsen. Byggnaders lagliga status framgår inte av planhandlingarna och det saknas
redovisning av särskilt skäl till att strandskyddet upphävs.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att det inte har visats att finns särskilda skäl enligt 7
kap. 18 c § miljöbalken (MB) för upphävande av strandskyddet inom alla delar av
detaljplanen. Det har heller inte visats att intresset av att ta området i anspråk på det sätt
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Upphävande av strandskyddet får inte omfatta områden som behövs för att säkerställa fri passage och allemansrättslig tillgång till området för allmänheten samt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet, vilket Länsstyrelsen bedömer sker inom delar av planområdet.
Länsstyrelsen bedömer därför att den antagna detaljplanen också ska upphävas med hänsyn
till att strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken till delar upphävs i strid med gällande
bestämmelser.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Detaljplanens nya samt utökade byggrätter möjliggör ett ökat byggande som innebär fler
hårdgjorda ytor inom planområdena, vilket kommer att påverka vattnets flöde och
infiltration. Planbeskrivningen anger att det är upp till varje enskild fastighetsägare att lösa
dagvattenhanteringen. Beskrivning över hur dagvattnet ska hanteras kring vägar och via
dikessystem m.m. saknas i planen och framtida hantering av dikessystem, översilningsmark, höjdsättning av vägar mm har inte säkerställts genom bestämmelser på plankartorna.
Länsstyrelsen bedömer att det är viktigt att se till helhetsbilden när det gäller dagvattenhanteringen inom detaljplanens två delområden, denna förloras om varje enskild fastighetsägare ska ansvara för sin egen dagvattenhantering.
I dagvattenutredningen (maj 2019) beskrivs hur dagvattnet kan hanteras och vad som
behöver utvecklas ytterligare. Länsstyrelsen noterar att tillämpliga delar inte har lyfts in i
planbeskrivningen, och nödvändiga planbestämmelser har inte införts på plankartorna. I
dagvattenutredningen anges till exempel att vissa framtida fastigheter har större risk för att
drabbas av översvämning än andra. Detta samt vilka åtgärder som behöver vidtas framgår
inte av planhandlingarna.
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Den antagna detaljplanen brister enligt Länsstyrelsens bedömning således i redovisning
och säkerställande av dagvattenhanteringen.
Planens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten kan inte bedömas utifrån det
bristfälliga underlaget och Länsstyrelsen finner därför att det kan finnas risk för att
föroreningar kan spridas till omgivande mark, yt- och grundvatten så att MKN vatten
påverkas negativt.
Länsstyrelsen bedömer att kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd i kustvatten och
vatten i övergångszon kan påverkas negativt av att antalet bryggor utökas enligt
detaljplanen, detta då vissa av W-områdena inte har det djup som erfordras för att få in en
båt och muddring inte är att föredra vid uppföring av bryggor.
Av den antagna detaljplanen framgår det således enligt Länsstyrelsens bedömning inte på
ett godtagbart sätt hur miljökvalitetsnormerna för vatten enligt 5 kap. miljöbalken följs.
Sammanfattning
Mot bakgrund av det ovan anförda och med stöd av 11 kap. 11 § PBL anser Länsstyrelsen
att detaljplanen ska upphävas, då bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till
översvämningsrisken och människors hälsa och säkerhet, att strandskydd upphävs i strid
med gällande bestämmelser och att detaljplanen inte har säkerställt att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Bestämmelser som beslutet grundas på
2 kap. 5§ PBL:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
11 kap 10§ PBL:
När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun
beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska
länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.
Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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11 kap. 11§ PBL:
Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller
områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra
stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.
Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om
överprövning enligt 10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets
omfattning eller andra särskilda omständigheter.
13 kap 5§ PBL:
Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del upphäva kommunens
beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas hos
regeringen.
7 kap 18 § c MB:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
7 kap. 18 § f MB
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller
inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till
de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. länsråd Eva Aalbu med länsarkitekt Victor Zakrisson som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Torbjörg Sekse (f.d. länarkitekt),
Maria Pettersson (länsjurist), Kaj Hellner (klimatanpassning), Fredrik Nilsson (risk och
säkerhet), Kristin Larsson (strandskydd) samt Jenni Johansson Roos (MKN vatten)
medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 1
BESLUT
Överklagandehänvisning
Datum
Dnrregeringen
2021-02-25

404-8581-2020

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
regeringen.
Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post;
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86
Nyköping.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till
att du överklagar. Sedan är det regeringen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla

•
•
•

vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB
via e-post.
Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och
telefonnummer.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange
diarienummer 8581-2020.
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Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(11)

2021-03-16
Dnr MSN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Johan Hemmingson

Sofie Eklöf
Rebecka Lundgren

Andreas Edhag

Anneli Alfredsson
Emilia Torstensson
Mattias Ryman

Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Bygglov med startbesked
Föreläggande om komplettering
Slutbesked
Beslut om avslut av ärende
Beslut om avvisning
Föreläggande om komplettering
Rivningslov med startbesked
Strandskyddsdispens
Nekat slutbesked
Slutbesked
Beslut om risk- och erfarenhetsklass
Beslut om klassificering och årligt avgift
Beslut om registering livsmedelsverksamhet
Beslut årliga rapporteringen av köldmedia
Saneringsintyg fartyg
Godkänna slutrapport och avsluta ärende
Beslut om avgift för handläggning av klagomål
Beslut om årlig tillsynsavgift
Beslut omhändertagande av latrin
Beslut om klassificering och årlig avgift
Beslut om försiktighetsmått vid värmeuttag ur mark
Utdragsbestyrkande

Februari

Februari
Februari

Februari

Februari
Februari

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Johan Rubin

Camilla Norrgård
Sundberg

2021-03-16

Dispens från lokala trafikföreskrifter
Beslut fällning av träd
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Yttrande tung och bred transport
Föreläggande om komplettering

Utdragsbestyrkande

Februari

Februari
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B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2021-03-16
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

Farligt gods-transporter

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2019-06-10 § 51

Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom
kommunen

B

Q2 2021

Muntlig information varje kvartal

MI

2020-03-18 § 25

Muntlig information varje kvartal

MI

Varje kvartal

Uppdrag att utreda hur Jogersövägen
kan klimatanpassas för att klara en
havsnivå med en statistisk återkomsttid
på minst 200 år
Uppdrag att utreda och ta fram andra
alternativ än dagens blomsterplantering till
välkommen-skylten
Information

B

Q2 2021

B

Q1 2021

M

Q2 2021

B

Q2 2021

B

Q4 2021

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och
resursåtgång i de större arbetsområdena
Klimatanpassning Jogersövägen

Göran Deurell

2020-05-25 §

Välkommen-skylten

Johan Rubin

2020-05-25 §

Parkeringsplatser badplatser

Johan Rubin

Parkeringsutredning

Johan Rubin

Bygg Varsamt

Camilla NS

Revidering av reglemente

Camilla NS

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

2020-09-29 § 82

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

Revidering av Bygg Varsamt

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

Org.nr
212000-0324

Sept, Dec, Mars

