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Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny detalj-
plan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På fastig-
heten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens äldsta 
byggnader.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-11-20 varef-
ter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.  

Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor. 

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad 
vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata byggna-
dens kulturvärden. 
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 

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

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

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

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

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

Planförfarandet 
Granskning genomfördes 3–24 maj 2022. Underrättelse om granskning har även skick-
ats till berörda den 2 maj och till myndigheter den 3 maj. Kungörelse om granskning 
sattes upp den 3 maj. Handlingarna har funnits uppsatta på kommunens bibliotek Ko-
ordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.  
Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet, 
myndigheter och övriga. 
Tidigare har ett samråd genomförts 12 november – 7 december 2021 under vilket 5 
yttranden inkom varav 2 utan erinran. 
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Inkomna synpunkter  
Under granskningstiden har 3 synpunkter inkommit. Det angivna datum som finns angi-
vet i samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen. 
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och Samhälls-
byggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess. 
Om långa granskningsyttranden inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en 
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna. 
 

Utan erinran 
Inga yttranden 
 

Med erinran 
Privatperson (2022-05-06)  
Anser att de två balkongerna inte ska byggas [av kulturmiljöskäl. De skadar  
byggnadens karaktär. (Kommunens förtydligande)]. 
Undrar varför ny detaljplan behövs då det redan bor folk i huset. 
 
Kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Kommunen menar att två ytterligare balkonger kan uppföras om utformningen följer 
detaljplanens krav på att efterlikna dagens två befintliga balkonger. Utformningen 
kommer att prövas i ett framtida bygglov.  
Detaljplaneändringarna 1968 och 1973 innebär bägge att huset skulle rivas och  
ersättas av annat. En fastighetsägare har rätt till fortsatt verksamhet så länge denna 
inte ändras, så sista hyresgästen flyttade ut 1971. Den nu gällande detaljplanen ifrån 
1988 bevarade byggnaden, men då för användning för kontor, varför bygglov för  
ombyggnad till bostäder idag inte kan ges med stöd i detaljplan och varför den nu  
görs om igen.  
 

Lantmäteriet (2022-XX-XX)  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-08 och 2022-04-19) 
har följande noterats:  
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget men vill upplysa om punkterna  
nedan.  

Bestämmelsen n1  
Bestämmelsen n1 och dess redovisning på plankartan kan uppfattas som något svår 
att tyda. Är syftet med bestämmelsen att reglera så att ingen parkering är tillåten inom 
fastigheten, dvs även omfatta befintlig parkering inom fastigheten eller ska detta om-
råde undantas? Om syftet är att undanta befintlig parkering skulle detta kunna förtydli-
gas något och redovisningen av eventuell egenskapsgräns på plankartan tydliggöras 
då eventuell egenskapsgräns tycks sammanfalla med grundkartans redovisning och 
kan upplevas som något svår att tyda.  
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Bestämmelse om villkor för startbesked  
Bestämmelsen om villkor för lov och startbesked kan uppfattas som något otydlig, dels 
med hänsyn till tolkningen av begreppet tomt och dels på grund av dess formulering 
med hänsyn till t.ex. tolkningen av ”annan fysisk åtgärd”. Det kan funderas över om 
bestämmelsen bör relateras till begreppet tomt eller om fastighet alternativt bör tilläm-
pas. Det kan dessutom funderas över om den aktuella bestämmelsen, beroende av 
tillämpningen och tolkningen av begreppet tomt (om tomten bedöms sammanfalla med 
fastigheten och bestämmelsen ska tolkas/relateras till planområdesgräns), indirekt 
skulle kunna komma att reglera något som avses gälla även för området utanför det i 
planförslaget aktuella planområdet. Likaså kan innebörden av ”annan fysisk åtgärd” 
skapa otydlighet och ge utrymme för tolkning. 
 
Kommentar:  
Till antagandeversionen kommer kommunen se rätta till så att detaljplanegränserna 
visas ovanpå grundkartan och inte tvärtom. Med denna åtgärd framgår det att förbud 
mot parkering endast avser egenskapsområdet och därmed yta som idag inte används 
för parkering. 
Bestämmelsen om villkor för startbesked har ersätt med utformningsbestämmelser för 
tomt. Kommunen förtydligar att med ordet tomt inte avses någon mark utanför plan-
området. Användningen av begreppet tomt kommer sig till stor del av den ledningsrätt 
som finns i fastighetens allra sydligaste del och därmed med inte nödvändighet gör en 
avgränsning längs fastighetsgräns till den mest lämpliga avgränsningen mot allmän-
plats. 
Det utrymme för tolkning som följer av formuleringen ”annan fysisk åtgärd” bedöms 
kunna kvarstå i vad som nu är en utformningsbestämmelse och inget villkor för lov. 
 

Länsstyrelsen (2022-05-16)  
Er beteckning PLAN.2019.9, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2022-05-03. 
 
Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för granskning enligt 5 kap. 20 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnation 
till bostäder i det gamla telegrafhuset och läkarmottagningen. Detaljplanen handläggs 
med standardförfarande. 
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om länsstyrelsen 
bedömer att  
 
• riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,  
• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,  
• strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• mellankommunala intressen inte har samordnats på ett lämpligt sätt 
• bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
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Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt  
11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2021-12-16, framfört synpunkter av-
seende miljökvalitetsnormer och hälsa eller säkerhet. Synpunkterna har i stort sett be-
aktats i granskningsförslaget.  
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.  

 
Länsstyrelsens övriga synpunkter  
 
Miljökvalitetsnormer – vatten  
Länsstyrelsen gör bedömningen att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kommer att 
påverkas negativt av föreslagen exploatering då planen inte möjliggör för någon ny 
byggrätt. 
I samband med kommunens planprocess ska Länsstyrelsen med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900) bland annat bevaka att 
kommunerna följer miljökvalitetsnormerna. I planbeskrivningen redogör kommunen för 
vattenförekomsten Oxelösunds hamns vattenstatus och att en detaljplan enligt 5 kap. 
miljöbalken inte får medföra att miljökvalitetsnormerna försämras. Länsstyrelsen kan 
dock inte utläsa om kommunen har tagit ställning till om detaljplanen följer miljökvali-
tetsnormerna. Länsstyrelsen bedömer trots detta att föreslagen exploatering inte kom-
mer medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och grundvatten så att miljökvalitets-
normerna för vatten försämras. 
Inför kommande och pågående planprocesser vill Länsstyrelsen framföra att kommu-
nen enligt 2 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900) behöver redogöra för om detalj-
planeförslaget följer miljökvalitetsnormerna.  
 
Kulturmiljö 
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet har i stort sett tillgodosetts. I likhet med 
Sörmlands museum ansåg Länsstyrelsen att nya balkonger bör undvikas med hänsyn 
till att påverkan på det kulturhistoriska värdet sammantaget blir negativt. Kommunen 
har dock anpassat balkongerna genom att göra dem mindre än befintliga, vilket gör att 
den symmetriverkan som befaras uppstå blir något mindre. Länsstyrelsen har inga yt-
terligare synpunkter. 
 
Villkor för startbesked enligt 4 kap. 14§ PBL 
I samrådet framförde Länsstyrelsen att nya balkonger och uteplatser på byggnaden kan 
medföra att området runt byggnaden upplevs som privatiserat vilket inte är lämpligt då 
byggnaden ligger i ett exponerat läge i centrala i Oxelösund. I samrådsredogörelsen 
framgår det att kommunen delar länsstyrelsens bedömning. 
För att minska risken att området runt byggnaden upplevs som privatiserad har kom-
munen reglerat att startbesked för bostäder inte får ges förrän gränsen mellan kvar-
tersmark och allmän plats har tydliggjorts med exempelvis en mur, staket eller häck. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att planbestämmelsen inte har stöd  
i plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 4 kap. 14§ 1-5 stycket plan- och bygglagen 
(2010:900) kan kommunen endast villkora ett bygglov eller startbesked under förutsätt-
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ning att; en viss anläggning för teknisk infrastruktur och vägar (där kommunen inte är 
huvudman) har kommit till stånd, ett visst byggnadsverk rivits, byggts om, flyttats eller 
har fått den ändrade användningen som planen möjliggör, utfarten till berörd fastighet 
ändrats, markföroreningar avhjälpts eller en skydds- och säkerhetsåtgärd vidtagits samt 
åtgärder som förbygger olägenheter från buller vidtagits. Inför antagandet bör kommu-
nen se över valet av planbestämmelse.  
 
De som medverkat i ärendet 
 
I handläggningen av ärendet har samråd skett med  
Ebba Gillbrand, (kulturmiljö). 
 
Erika Svensson (planhandläggare) 
 
 

 
Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
 
Miljökvalitetsnormer – vatten 
Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning om att föreslagen exploatering inte  
kommer att medföra att föroreningar sprids till mark-, yt- och grundvatten. Kommunen 
förtydligar att den bedömer att detaljplanen klarar miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  
Noteras. Kommunen har ansträngt sig för att finna en balans mellan  

Villkor för startbesked enligt 4 kap. 14§ PBL 
Tack för påpekandet. Kommunen omvandlar planbestämmelsen om villkor för  
startbesked till en utformningsbestämmelse, f8, istället.  
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har 3 granskningsyttranden inkommit under granskningstiden. 
Samtliga yttranden har erinranden mot planförslaget och har bemötts med  
kommentarer ovan. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Utformningsbestämmelsen f6 om att balkong får inte finnas har lagts till på alla 
delar av Telegrafhuset där det inte uttryckligen medges balkong. Bestämmelsen 
om att takkupor får inte finnas har nu fått beteckningen f7. 

• Villkor för startbesked med krav på avgränsning av tomt har ersatts med  
utformningsbestämmelsen f8 om att tomt ska avgränsas. 

 

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
• Erinran mot möjligheten till två ytterligare balkonger på Telegrafhusets nordväst-

fasad har lämnats utan åtgärd.  
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