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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd
Prisman 1 - Upphävande av tomtindelning Oxelösunds
kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd

2. Sammanfattning
2019-12-09 inkom Mark & Exploatering med en begäran om planbesked för ändring av
detaljplanen för fastigheten Prisman 1 vid Järntorget. Syftet med att ändra planen är att
upphäva en äldre tomtindelningsbestämmelse som innebär att fastigheten Prisman 1
varken kan bli större eller mindre.
Upphävning av tomtindelningsbestämmelse kan ske med förenklat förfarande. Det innebär
att man efter samrådet kan gå direkt till antagande. Inga andra bestämmelser i den
gällande stadsplanen påverkas av ändringen. Samråd ska ske med Länsstyrelsen,
Lantmäteriet och berörda inom den del som ändringen berör, i det här fallet endast
Prisman 1 och dess ägare.
Upphävningen av tomtindelning gäller endast för Prisman 1 och inte för de andra
fastigheter som ingår i ”Förslag till partiell tomtindelning för kvarteret Prisman i staden
Oxelösund”, akt 0481K-1138. Framkommer ytterligare önskemål inom kvarteret måste
processen alltså upprepas.
Ändringen redovisas i en ny planbeskrivning där även den gamla plankartan finns med
gällande tomtindelningsbestämmelse markerad. När förslaget vunnit laga kraft ska de
gamla handlingarna, plankarta och planbeskrivning, läsas tillsammans med den nya
planbeskrivningen.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-01
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3. Ärendet
Ärendet grundar sig i en önskan att kunna sälja den del av Oxelö 7:50 där det idag är
uteservering för First Hotel till ägaren av Prisman 1 (hotellets fastighet). På grund av
tomtindelningsbestämmelsen har det inte funnits någon möjlighet att genomföra en sådan
försäljning.

Utsnitt ur Stadsplan för Centrum, Södra delen med fastigheten Prisman 1 markerad.

Upphävandet av tomtindelningsbestämmelsen innebär att området markerat med C i
detaljplan 0481-P15/1 som idag tillhör Oxelö 7:50 kan säljas till ägaren av Prisman 1.

Tjänsteskrivelse
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Datum

2020-09-01

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling)


Planbeskrivning inklusive plankarta med ändring.

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)
KSF MEX (för kännedom)

Christoffer Karlström
Planarkitekt

PLAN.2019.22

Samrådshandling
Datum

2020-09-21

Dnr: PLAN.2019.22

PLANBESKRIVNING

Ändring av detaljplan för fastigheten Prisman 1
Upphävande av del av tomtindelningsakt 0481K-1138 för kvarteret Prisman i Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Postadress		Besöksadress		Telefon/Fax		Webb/E-post		Org.nr
Oxelösunds kommun		
Höjdgatan 26		
0155-380 00 (vx)		
www.oxelosund.se		
212000-0324
613 81 OXELÖSUND					0155-382 40 (fax)		plan@oxelosund.se
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FÖRORD

Om detaljplan
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en
planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar
själva markanvändningen och bebyggelsen.
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella
konsekvenser samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen med förenklat förfarande
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra
eller ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett
väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse. Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för
myndigheter och sakägare att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter
granskningstidens slut sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat
ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa
bestämmelser om rättighetsområden. Samråd behöver då inte ske med andra
kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas
direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner
och tomtindelningar. Denna detaljplan handläggs med förenklat planförfarande, se
illustration nedan.
Inventerings, skissoch programarbete

Planförslag
upprättas

Politiskt beslut
Planbesked

Synpunkter

Efter laga kraft går
det att söka bygglov

Förrättning
Bygglov

Samråd

Antagande
Laga kraft
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Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)
- Gällande detaljplan (DP 1099), med markering över området där tomtindelning ska
upphävas.

1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag

Syftet med ändringen är att upphäva del av äldre tomtindelning för att möjliggöra för
avstyckning och fastighetsreglering.
Planändringen innebär att:
- tomtindelningen för Prisman 1 upphävs.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken

Den aktuella ändringen av detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås
i ändringen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida
mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning
eller mot bevakning av riksintressen.

2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning

Det aktuella planområdet ligger vid Järntorget i centrala Oxelösund, söder om Gamla
Oxelösundsvägen och väster om Kaptensgatan.

Markägoförhållanden

Det aktuella ändringen omfattar fastigheten Prisman 1. Fastigheten är i privat ägo.

Aktuellt område i röd cirkel.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.
Åtgärden bedöms gå i linje med Oxelösunds översiktsplan. Om centrum står bland
annat att ”Möjligheten att utöka lokaler och byggnation intill och inom centrumområdet
ses även över”.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden

Gällande detaljplan
För fastigheten Prisman 1 gäller stadsplanen ”Förslag till ändring och tillägg till
stadsplanen för CENTRUM (SÖDRA DELEN)” DP1099.
Området omfattas även av fastighetsindelningsbestämmelser/tomtindelning
(0481K-1138) ”Förslag till partiell tomtindelning för kvarteret Prisman i staden
Oxelösund”, akt 0481K-1138, beslutad 20 januari 1962. Bestämmelserna reglerar hur
fastighetsindelningen får ske.

Riksintressen

Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresset för högexploaterad kust.
Planändringen bedöms inte påverka riksintresset.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan då
planen endast syftar till att upphäva tomtindelning.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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Utdrag från gällande detaljplan, med aktuellt område i röd heldragen linje.
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Utsnitt ur tomtindelning/fastighetsindelning för kvarteret Prisman fastställd 1962-01-20
(0481K-1138). Tomtindelning upphävs för tomt 1, inom röd heldragen linje.

Gällande fastigheter, Prisman 1 överst till höger.
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4 PLANÄNDRING
15

14

PLANBESTÄM

13

Området idag

För den aktuella fastigheten Prisman 1 gäller detaljplan ”Förslag till ändring av
och tillägg till stadsplanen för Centrum, Södra delen inom Oxelösund stad”, laga
3
kraft 1961-06-30. I gällande detaljplan medges
markanvändning för bostads- och
handelsändamål. För Prisman 1 gäller tomtindelningsplan med aktnummer 0481K13
1138 som vann laga kraft 1962-01-20. Aktuell tomtindelningsplan gäller för flera
fastigheter, upphävandet berör endast Prisman 1 om 1025 m2.12

10

2

Följande gäller ino
nedanstående bet
angiven användnin
tillåten. Bestämme
gäller inom hela pl
GRÄNSER

12

År 2015 antogs en ny angränsande detaljplan för Järntorget på fastigheten Oxelö
7:50 (0481/P15-1). När mark nu önskas föras över från Oxelö 7:50 till Prisman
1, i
11
enlighet med den nya planens gränser för kvartersmark, så förhindrar tomtindelning
ALMEN
0481K-1138 fastighetsregleringen från 11att ske. Detta trots att tomtindelningen
för ett
fastighetsindelat område i princip spelat
ut
sin
roll.
FOKUS
4

FOKUS
1
Användingen
av marken och byggrätten påverkas inte av planändringen och den
10
gällande detaljplanen (DP 1099) från 1961 fortsätter gälla efter denna ändring.
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5 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Planförfarande
Arbetet med ändring av detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler
om förenklat förfarande. Inkomna synpunkter under samråd sammanställs i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen skickas ut till de som har inkommit med
synpunkter under planprocessen.
Tidplan
Samråd oktober 2020
Antagande november 2020
Genomförandetid
Ett borttagande innebär att bestämmelserna upphör att gälla och beslutet får ingen
genomförandetid kopplat till sig.

Fastighetsrättsliga frågor

Gällande detaljplaner från 1961 påverkas inte i något annat avseende av planändringen och den fortsätter att gälla jämsides med denna planändring/
upphävande.
Tomtindelningen som fastställdes den 20 januari 1962 upphör att gälla för Prisman 1
efter att planändringen vinner laga kraft. Efter planändringen blir det möjligt att fastighetsreglera genom lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor

Ändring av detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun, Mark och exploatering.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Camilla Norrgård Sundberg				
Miljö- och samhällsbyggnadschef			

Göran Deurell
Planarkitekt

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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Ändring och tillägg till stadsplanen för centrum, södra delen inom Oxelösund stad,
laga kraft 1961-06-30. Den nu gällande stadsplanen kommer även i fortsättningen att
gälla med undantag för de ändringar som görs i detta planförslag. Genomförandetiden
ändras inte för underliggande stadsplan.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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Tomtindelningskarta, akt 0481K-1138, laga kraft 1962-01-20. Tomtindelning upphör
inom streckad röd linje
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Datum

Dnr

2020-09-14

PLAN.2020.6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd
Ändring av Detaljplan för Stenvikshöjden Oxelösunds
kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen inkom 2020-03-25 med begäran om planbesked för ändring
av detaljplan för Stenvikshöjden (0481-P2018/1). Ansökan grundade sig i att HSB önskar
uppföra cykel- och soprum inom det som i gällande detaljplan är utlagt som prickmark.
Eftersom det är Oxelösunds kommun som äger marken finansieras ändringen av Mark &
Exploatering. Detta för att de i sin tur ska kunna sälja marken till HSB vid årsskiftet.
Kommunstyrelseförvaltningen fick positivt planbesked 2020-05-15. Beslutet fattades av
planarkitekt vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning D8.6 antagen 2020-01-22.
Syftet med ändringen är att ändra prickmark (som inte får bebyggas) i den utsträckning
som behövs till korsmark, där bland annat soprum och cykelrum får byggas.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Eftersom det rör sig om en ändring är
det endast ändringen som samråds och ges möjlighet att lämna synpunkter på. Den
underliggande detaljplanen är inte föremål för samråd.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-14

PLAN.2020.6

3. Ärendet

Utsnitt ur gällande detaljplan med planerat cykel-/soprum i mitten. Ca 30 kvadratmeter av
komplementbyggnaden ligger på prickmark.
Markerat område visar där prickmark
föreslås ändras till korsmark för att
möjliggöra komplementbyggnader,
exempelvis cykel- och soprum.
Sammanlagt är de två områdena knappt
300 kvadratmeter. Det norra området
innebär till exempel att man kan bygga ett
större cykelförråd där. Samtidigt som
flexibiliteten ökar i området så bibehålls
sikten genom kvarteret och ut över
havsviken.
Korsmark längs vägen innebär att det går
att bygga komplementbyggnader nära
vägen vilket, om så sker, verkar
hastighetsdämpande på Stenviksvägen.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-14

PLAN.2020.6

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Mark & Exploatering, Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Planbeskrivning
 Plankarta för Stenvikshöjden med ändring

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
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Planbeskrivning
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MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Förord

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva
markanvändningen och bebyggelsen.
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella
konsekvenser samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen (Ändring av detaljplan)
Processen som tillämpas vid en ändring av en detaljplan är samma som vid
framtagandet av en helt ny. Vid en ändring är det enbart ändringen man har möjlighet
att lämna synpunkter på, inte den underliggande detaljplanen.
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse.
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att
lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan.
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1 Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen är att göra det möjligt att bygga soprum och cykelrum på gården,
mellan husen på Ramdalshamnens parkering.
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- En yta motsvarande knappt 300 kvadratmeter prickmark (marken får inte förses med
byggnad) ersätts av korsmark (På marken får endast carport och komplementbyggnad
uppföras).

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Plankarta för Stenvikshöjden med ändring

•

Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förenligt med översiktsplan och miljöbalken

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i planen är förenliga
med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra lagar och
förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot bevakning
av riksintressen.

Bakgrund

2020-03-03 inkom HSB Södermanland med ansökan om bygglov på Ramdalshamnen i
detaljplan för Stenvikshöjden. Detaljplanen medger två kroppar med bostäder i 3-4
våningar. Mellan dessa är det prickmark, mark som inte får bebyggas. För att få till en
ändamålsenlig sophantering och dessutom cykelparkering under tak har Oxelösunds
kommun som markägare begärt planbesked för ändring av prickmark till korsmark –
mark som får bebyggas med komplementbyggnader.

3

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

2 Plandata
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i korsningen Jogersövägen / Stenviksvägen vid
Ramdalshamnen. Området som ändras är knappt 300 kvadratmeter stort.

Till vänster – Ramdalshamnens parkering. Till höger – Orienteringskarta med Ramdalshamnen markerad.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet är del av Oxelö 8:49 och del av Oxelö 8:20 som ägs av
Oxelösunds kommun.
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3 Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.
Området ingår i Stenvik. ”Stenvikshöjden samt ytorna intill Jogersövägen utvecklas
med flerbostadshus eller radhus. Möjlig förtätning i resterande områden i Stenvik sker i
blandad form”.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
För området gäller Detaljplan för Stenvikshöjden, 0481-P2018/1. Den här
planbeskrivningen ska läsas tillsammans med den för Stenvikshöjden, 0481-P2018/1.
Ändringen bedöms inte strida mot syftet i den underliggande detaljplanen.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Förslaget
bedöms inte påverka riksintresset.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för gällande detaljplan. Vid ändring av
detaljplan återinträder inte strandskyddet.

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Planändringen bedöms inte leta till en betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.
Ändringens syfte att möjliggöra cykelparkering och soprum främjar en hållbar
utveckling.
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4 Planförslag
Ändringen av detaljplanen för Stenvikshöjden innebär att en yta motsvarande knappt
300 meter prickmark ersätts av korsmark. På korsmark finns möjlighet att uppföra
komplementbyggnader exempelvis cykelförråd och soprum. Inga ytterligare ändringar
finns med i planförslaget.
Samtidigt som korsmarken utökas bibehålls sikten genom området och ut över
havsviken och småbåtshamnen. Vid vägen ner till småbåtshamnen ligger prickmarken
kvar för att inte påverka siktförhållanden. Mot Jogersövägen bedöms inte det
nödvändigt då det även finns Natur längs vägen.

Utsnitt ur plankartan med ändring markerad med rött streck. Korsmark har ersatt det som
tidigare var prickmark.
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6 Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Beslut om
Samråd

September 2020

Granskning

November 2020

Antagande (MSN)

Januari 2021

Laga kraft

Februari 2021

Genomförandetid
Ändringens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan
om bygglov få bygga i enlighet med planen.
Efter den tidpunkt då genomförandetiden löpt ut har fastighetsägare inte längre någon
garanterad byggrätt då kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.
Den underliggande detaljplanen för Stenvikshöjdens genomförandetid upphör 2028-0313, men Oxelösunds kommun är markägare inom hela planområdet vilket gör att det
inte finns någon aktör som kan motsätta sig en planändring.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun, Mark och exploatering.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård-Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Datum

2017-11-21

Dnr PLAN 2016.6

Planbeskrivning
som tillhör detaljplan för Stenvikshöjden,
Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-14 § 10
Laga Kraft 2018-03-13

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vxl)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-Post
www.oxelosund.se
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Förord
Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som
inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen
och bebyggelsen.
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser
samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller ändra en
detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta fram ett
förslag till detaljplan.
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett väsentligt
intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att lämna
synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut sammanställs dessa
synpunkter i ett granskningsutlåtande.
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan.
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1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt läge nära hav, natur,
skola. Planen ska bidra till att knyta samman befintliga skilda bostadsområden. Genom nya
flerbostadshus får området tillgång till blandade upplåtelseformer och hustyper. Möjligheter
till nya bostäder skapas på tre olika platser i planen.
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
•
•
•
•

Tre punkthus tillåts i fyra till sex våningar mellan Örnvägen och Jogersövägen norr
om cykelvägen.
En båtuppläggningsplats/småbåtshamn omvandlas till bostäder. Samtidigt som en ny
båtuppläggningsplats möjliggörs på annan plats i planområdet.
Gamla nedlagda uppläggningsplatser och tennisbanor uppe på Stenvikshöjden blir
plats för bostäder och/eller förskola.
Naturvärden dokumenteras och skyddas.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser.
Illustrationsplan
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling).
Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen).
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Till planen hör följande utredningar:
•
•
•
•
•

Naturvärdesinventering (oktober 2016)
Miljöteknisk markundersökning Stenvikshöjden (November 2016)
Miljöteknisk markundersökning Ramdalshamnen (Augusti 2017)
Trafikmätning (Januari 2017)
Dagvattenutredning (Oktober 2017)

Förenlighet med översiktsplan och miljöbalken
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser. En översiktsplan är ej juridiskt bindande, endast
vägledande. Planen avviker från kommunens nuvarande översiktsplan. Den nuvarande
översiktsplanen är inaktualitetsförklarad av kommunfullmäktige och föremål för översyn.
Planförslaget överensstämmer med kommunens nya förslag till översiktsplan som varit på
samråd. Därför bedöms planförslaget inte strida mot översiktsplanens intentioner.
Detaljplanen bedöms inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller
lämplig markanvändning eller mot något riksintresse.

3

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram fler detaljplaner och
skapa en god planberedskap för bostäder för att möta Oxelösunds kommuns mål att
invånarantalet ska växa med 1 procent per år.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta ett planförslag för Stenvikshöjden i april 2016. Samråd pågick mellan
2017-03-29 och 2017-04-21. Granskning pågick mellan 2017-09-14 och 2017-10-09.

2. Plandata
Planområdets läge, areal och avgränsning
Stenvikshöjden är ett arbetsnamn som knyter an till Stenviksberget som område och ligger
vid Ramdalshamnen. Området ligger mellan Björntorpsvägen i nordost och Stenviksvägen i
sydväst, en och en halv kilometer väster om Oxelösunds centrum. Genom området går
Jogersövägen. Planområdet är ca 6,5 ha (65 000 m2) stort.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattar fastigheten Oxelö 8:49 del av fastigheten Oxelö 8:20 som
båda ägs av Oxelösunds kommun.
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3. Tidigare ställningstaganden
Gällande planer
Kommunen har tidigare (2008) arbetat fram ett planprogram för området. I programmet
föreslogs tre olika alternativ för bebyggelse på Stenvikshöjden. Det framfördes att särskild
vikt bör läggas så att karaktären av närströvsområde ej går förlorad. Området tas också upp i
gällande översiktsplan (ÖP 2010). I den framgår att ny bebyggelse i området ska anpassas
till befintlig natur och vegetation och att utformningen ska anknyta till den närliggande
bebyggelsen på Stenviksvägen. Enligt ÖP består idag området av natur och angränsar till
bebyggelse. ÖP 2010 förklarades inaktuell 2015 och arbetet med en ny översiktsplan
startade.
På området finns fyra gällande detaljplaner antagna mellan 1958 och 1990.
•
•

•

Vid Ramdalshamnen gäller detaljplan nummer 1770 från år 1990. Det område som
tas i anspråk i detta förslag är i gällande detaljplan ett område för småbåtshamn.
För området nedanför Örnvägen gäller detaljplan nummer 1192 från år 1963.
Området som tas i anspråk för bebyggelse i detta förslag är i gällande detaljplan ett
område för parkändamål.
Uppe på Stenvikshöjden gäller detaljplanerna nummer 968 från år 1959 och plan
nummer 1180 från år 1960. I båda planerna är det område som ta i anspråk i detta
förslag områden för park.

Andra styrdokument och kommunala beslut
I Oxelösunds naturvårdsplan fick Stenviksberget hög klass som område för friluftsliv.
Områdets form är av en grön kil mellan två villaområden med stigar och promenadstråk. På
listan över värdefulla områden som ska prioriteras i frågan om skydd och åtgärder finns
Stenviksberget i kategorin ”Områden med vissa värden”. Framförallt värdefullt är området
som grönstråk för de närboende. Äldre tallar i området ska skyddas och sparas.
Planeringen för bostäder ska också ta hänsyn till det kommunala
bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2013-12-13. Här framgår att ”den minst
förekommande upplåtelseformen förordas” vid kompletteringsbyggnad. Detta för att
motverka boendesegregation. Vidare ska antalet bostäder i centrumnära lägen öka.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresset för högexploaterad kustzon. Bebyggelse
får endast komma till stånd i form av komplettering av befintlig bebyggelse.

Behovsbedömning
En behovsbedömning är upprättad. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.

Strandskydd
Delar av området ligger närmare än 100 meter från vattnet och omfattas därför av
strandskyddet. Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I gällande plan för
Ramdalshamnen är strandskyddet upphävt.
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4. Förutsättningar
Området idag
Planområdet består av två sammanhängande områden med skog, avskilda av en större
gräsmatta och Jogersövägen. Skogsområdet söder om Jogersövägen på Stenviksberget
består främst av barrträd och används idag som strövområde för allmänheten. Marken är
kuperad och berg framträder även om sänkor också finns. Här finns också två tennisbanor
samt en båtuppställningsplats som inte längre är i bruk. Genom området går en väl
upptrampad gångstig.
Den droppformade gräsmattan norr om Jogersövägen är ca 6500 m2 stor och idag en
outnyttjad resurs som saknar dokumenterade biologiska och sociala värden.
Områdets norra del, mellan Örnvägen och gc-vägen består av barr- och lövskog. Marken här
ligger lägre än Stenviksberget och är något mindre kuperad. Genom området går en gc-väg
som ansluter till den längs med Jogersövägen. Detta område är sedan många år hårt gallrat
för att öka genomsiktligheten. I den genomförda naturvärdesbedömningen av Hans Rydberg
(2016) gjordes bedömningen att området saknar några specifika naturvärden.

Vid Ramdalshamnen finns idag en båtuppläggningsplats och parkering som består av en asfalterad
yta. Här föreslås bostäder.

Områdets historia
Stenvikshöjden ingår enligt Oxelösunds översiktsplan i ett större, i varierande grad
sammanhängande område, med småhus i form av villor, radhus och kedjehus uppförda på
1960-talet.
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Natur
Både söder och norr om den droppformade gräsmattan intill Jogersövägen är det relativt
brant. I norr är området mellan 8 och 10 meter över havet. I söder kommer Stenviksberget
snabbt upp i höjder från 14 meter över havet till 18 meter över havet. Väl uppe håller sig
dock de två områdena relativt flacka.
Stenviksberget finns beskrivet i Oxelösunds naturvårdsplan: ”[..] till övervägande del är
bevuxen med en ung tallskog. Buskskiktet är glest och består av lövruskor och små tallar.
Lokalt är tallarna äldre och på några av dem växer tallticka. Växtsamhällena präglas av torka
och näringsbrist. Smalbladiga gräs, bärris och lavar dominerar men på några håll är det mer
örtrikt. Trots att topografin är varierad gör skogen ett mycket homogent intryck med en
förhållandevis ensartad vegetation.”
Naturvärdesbedömning är utförd av Hans Rydberg under oktober 2016, den slutliga
bedömningen är följande: ”Området har vissa värden för den biologiska mångfalden, främst
det skyddsvärda tallbeståndet med tallar över 100 – 150 år och med en rik förekomst av
tallticka men också de lövrika brynen mot de öppna markerna i dalgången vid Jogersövägen.
Av visst intresse är också några lavar och mossor på grusmarkerna i östra delen av området.
Dessa värden kan klaras med nödvändiga hänsyn om detaljplanen för området tar hänsyn till
befintliga värden och att en skyddszon på cirka 50 meter lämnas runt tallbeståndet.”

Genom tallskogen på höjden går en väl frekventerad promenadstig,
vilken sträcker sig nästan en kilometer längs ett stråk mellan villaområdena.
Foto: Hans Rydberg.

”I kommunens inventering av närströvområden (Rydberg 2007) fick området 4 poäng av 5
möjliga i en värdering av områden viktiga för friluftsliv på fastlandet. Kriterierna för 4 poäng
var följande: Området är intensivt utnyttjat av friluftslivet, ofta även med anläggningar och
funktioner. Markerna är i regel lämpliga för skogspromenader.
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Bär - och svamptillgången är i regel god. Alternativt kan området ha en mycket stor
betydelse om utflyktsmål, lekområde eller plats för naturstudier för ett flertal skolor och
förskolor.”

Mark och geoteknik
Inom området förekommer berg i dagen och markavsnitt med sankare partier. Enligt
översiktlig berggrundskarta från SGU utgörs berggrunden av sedimentgnejs,
granatådergnejs, mestadels migmatitomvandlad, glimmer-skiffer och metagråvacka.

Miljöförhållanden
Miljöförhållandena i området är generellt sätt mycket goda. Planområdet ligger utanför
industrins influensområde.

Radon
Ingen heltäckande kartläggning över markradonförekomst finns över Oxelösunds kommun.
Grundläggningar bör ske radonsäkert, om inte undersökningar föregår arbetet och visar att
det inte är nödvändigt.

Buller
Visst trafikbuller kan komma från Björntorpsvägen och Jogersövägen. En trafikmätning har
genomförts av NTF mellan 2017-01-24 och 2017-01-31 för att undersöka trafikmängderna på
de tre vägar inom planområdet. Resultatet är följande:
På Björntorpsvägen var det 2226 fordon per dygn med en medelhastighet på 49 km/h
På Jogersövägen var det 732 fordon per dygn med en medelhastighet på 39 km/h
På Stenviksvägen var det 285 fordon per dygn med en medelhastighet på 35 km/h

Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och planen medverkar inte till att
miljökvalitetsnormerna överträds.

Förorenad mark
Uppepå Stenvikshöjden har miljöteknisk markundersökning gjort av Sweco 2012.
Undersökningarna visar att det förekommer föroreningar på delar av området. Bland annat
förekommer förhöjda halter av barium vid på ett utav platserna som föreslås bli kvartersmark.
Ytterligare undersökningar gjordes av Structor i november 2016. Även den undersökningen
visade att barium förekom inom nämnda område på nivåer som överstiger känslig
markanvändning.
En miljöteknisk markundersökning har också gjort vid Ramdalshannen inför
granskningsskedet. I en av provgroparnas övre skikt förekom något förhöjda värden av
barium samt förhöjda värden av Vanadium. I gropens nedre skikt låg värdena under KM.

Risker och säkerhet
Områdets höga läge innebär ett bra skydd för bostäderna mot kommande havsnivåhöjning.
Markens uppbyggnad med berggrund innebär inte heller någon risk för skred. Inget farligt
gods transporteras i närheten av området.
Området vid Ramdalshamnen ligger i en svag sluttning ner mot havet med höjder om +1.2
meter nere vid vattnet och +3.0 meter vid vägen.

8

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Dagvatten
Den förslagna bebyggelsen ligger omringat av natur och parkmark. Förutsättningarna för
lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms som goda. Kommunala dagvattenledningar
finns framdragna till området. Flera alternativa lösningar på dagvatten är möjligt.

Skyddsrum
Skyddsrum finns på flera håll i närområdet med mellan 300 och 400 meters avstånd.
Beroende på vilken del i planområdet man befinner sig på är antingen Ramdalen eller
Ramdalshöjden närmast.

Bebyggelseområde
Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. Området kantas dock av flera områden med
kedjehus och/eller villor uppförda från 1960-talet och framåt.

Fornlämningar
Länsstyrelsen har bedömd att planförslaget kan påverka lagskyddade fornlämningar. Ett par
kända fornlämningar finns i planområdets utkant. Alla fornlämningar ligger utanför mark som
föreslås tas i anspråk. De skyddas därmed mot markingrepp.
Strax söder om planområdet intill Stenviksvägen finns en byggnadslämning i form av en
torpargrund med källare och jordkällare. Strax nordost om planområdet, på andra sidan
Björntorpsvägen finns en fornborg av kategorin befästningsanläggning

Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Planområdet ligger strax utanför de centrala delarna av Oxelösund och har därför
cykelavstånd till flertalet arbetsplatser och bostäder.

Offentlig och kommersiell service
Den offentliga och kommersiella servicen i Oxelösunds kommun är i huvudsak samlad kring
Järntorget, cirka 1 700 meter från området. Här finns bland annat kommunhus, polis,
bibliotek och vårdcentral. Den kommersiella servicen är varierande med allt från apotek,
systembolag, bank till caféer, restauranger och matbutik.

Förskola och skola
Cirka 500 meter från planområdet ligger Ramdalskolan som är en F-5 skola. Separerade
gång och cykelvägar till och från skolan finns med en tunnel under Björntorpsvägen.

Friytor
Stenviksbergen används idag som plats för lek och rekreation. Från Jogersövägen i väst
sträcker sig en grön kil ca en kilometer mellan villaområden bort till Relingsvägen i öst.
Gräsmattan inom området kan i framtiden bli en uppskattad park för lek och rekreation.
Ramdalens idrottsplats med ligger 500 meter från planområdet med goda möjligheter till
idrott och stora friytor.

Gator och trafik
Området ansluts via Björntorpsvägen som leder till Oxelösunds centrum och riksväg 53.
Genom området går Jogersövägen som leder till populära badplatser, trafikmängden ökar
därmed sommartid för att övrig tid vara relativt låg. Området har god tillgång till kollektivtrafik.
På Björntorpsvägen finns busshållplats (Jogersövägen) för buss nr 715 som trafikerar mellan
Nyköpings bussterminal och Oxelösunds centrum med täta turer.
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Vägarna är mycket breda och överdimensionerade för dagens trafikmängder. Vägarna
kommer därför att kunna hantera det ökade biltrafik som planförslaget genererar utan att
minska trafiksäkerheten. Gång och cykelvägar är väl utbyggda i område.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i området och kan anslutas till föreslagen bebyggelse.

Uppvärmning
Fjärrvärme finns i området och kan grävas fram till föreslagen bebyggelse.

Avfall och återvinning
Avfall ska hanteras enligt den lokala renhållningsordningen. Närmaste återvinningsstation
finns idag vid Ramdalsskolan cirka 500 meter bort.

Stadsnät
Stadsnät finns i området.

Tillgänglighet.
Området bör utformas för god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och/eller
orienteringsförmåga. Tillgänglighetskraven till bostaden enligt Boverkets byggregler, BBR
skall uppfyllas. Planområdet har anslutning till det övergripande gång- och cykelnätet och
vägnätet.
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5. Planförslaget
Sammanfattning
Detaljplanen innebär att byggnation av nya bostäder tillåts i ett attraktivt läge med närhet till
natur, havet och kollektivtrafik. Planen syftar till att vara flexibel och inte detaljstyra husens
utformning.
Planförslaget innebär att:
•
•
•

•
•

Byggande av tre punkthus söder om Örnvägen, totalt cirka 45–50 lägenheter.
Byggande av två skivhus/lamellhus vid Ramdalshamnen, totalt cirka 60 lägenheter.
Uppepå Ramdalshöjden skapas möjlighet till bostäder av varierande typ, exempelvis
radhus, flerbostadhus i max två våningar eller trygghetsboende. Planen medger
också att en förskola tillåts på platsen.
Bevarande av värdefull natur säkerställs genom bestämmelsen natur.
Möjlighet till ny båtuppläggningsplats skapas.

Föreslagen bebyggelse - Söder om Örnvägen
I södersluttningen nedanför Örnvägen föreslås tre punkthus kunna uppföras. Vid ett senare
skede kan husen bearbetas och utformas för att skapa så mycket utsikt som möjligt. Huset
närmast Björntorpsvägen tillåts vara 6 våningar högt. Huset i mitten tillåts vara 5 våningar
högt och det bortre huset tillåts vara 4 våningar. Totalt kan cirka 45 lägenheter byggas
förutsatt att det blir tre lägenheter per våningsplan. Höjden är reglerad med nockhöjd över
nollplanet. I detta fall + 28 meter, +25 meter och +21 meter, vilket är 19, 16 och 13 meter
högre än den tänkta vägens nivå som kommer ligga på +9 meter vid infarten och sedan sluta
svagt ner mot +8 meter. Marken lutning gör denna bestämmelse lämplig.
Platsen har bra solförhållanden, bra höjdläge, delvis havsutsikt och en enkel och nära
angöring. Punkthus har ingen tydlig fram och baksida vilket passar här. Det skapar också
siktlinjer och natur mellan husen så att platsens ursprungliga förutsättningar kan bibehållas i
så stor utsträckning som möjligt.
Punkthusen är placerade cirka 15 meter från cykelvägen nedanför för att skapa ett lagom
avstånd som bidrar att bostädernas hemfridszon inte sträcker sig över cykelvägen. Avståndet
medför också att natur kan sparas mellan bostäderna och cykelvägen.
För att insynen mot Örnvägen inte ska bli allt för besvärande införs förbud för balkonger mot
norr för det västra punkthuset. Balkonger för samtliga punkthus har i illustrationerna
placerats i söder eller i väst, mot vattnet.

Trafik angöring - Söder om Örnvägen
De tre husen får sin angöring direkt mot Björntorpsvägen. Parkeringsplatser ordnas utefter
tillfartsvägen för att undvika parkeringsplatser mellan huset och för att skapa en trafiksäker
bostadsmiljö. Antal parkeringsplatser i illustrationen är 59 stycken, vilket ger en
parkeringsnorm om 1,3.
För att minska påverkan på närliggande fastigheter bör carports anpassas till naturen med
dämpade färger och växtbeklädda tak.
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Bilden visar ett exempel på hur byggrätten i plankartan skulle kunna utnyttjas och husens placering.
Det går dock att bygga något större hus om så önskas.

Bilden visar ett exempel på hur ovanstående illustration kan upplevas i landskapet på lite avstånd.
Även om husen syns väl kommer husens placering i slänter göra att den öppna platsen och dess
ursprungliga siktlinjer blir kvar. Nedanför huset finns i plankartan naturmark som inte ska påverkas
mer än nödvändigt.
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Föreslagen bebyggelse - Ramdalshamnen
Platsen har mycket bra solläge nära havet. Platsen är detaljplanerad som småbåtshamn och
används som båtparkering. En exploatering på den här platsen skulle innebära att attraktiva
bostäder skapas på en plats som redan är ianspråktagen. Förslaget är att bygga två
lamellhus/skivhus med bostadsgård mellan med tre trappuppgångar per hus. Upp till fyra
våningar tillåts. Totalt skapas möjlighet att bygga cirka 60 lägenheter. Husens placering är i
huvudsak vald för att inte blockera utblickar mot havet för mycket. Placeringen gör också att
samtliga lägenheter får havsutsikt och eftermiddagssol.
Nedanför finns ett 20 meter brett område med en allmän park som ska säkerställa
allmänhetens tillgång till strandmiljöer och för att inte påverka den etablerade
förbipasserande strandpromenaden negativt. Eftersom marken är relativt plan regleras
höjden med nockhöjd över marken 13 meter tillåts. Närmast vattnet tillåts bara 10 meter.
För att säkerställa att husen inte kommer att påverkas av förhöjda havsnivåer kommer en
bestämmelse införas att färdigt golv ska ligga på en nivå om minst 3,0 meter över nollplanet i
RH2000. Detta innebär att den bebyggda kvartersmarken behöver fyllas upp något. I
kvartersmarkens västra del där kvarteret möter parkmark kommer en slänt om 1,3 meter
uppstå. Detta kan ha en positiv inverkan då den bildar en tydlig gräns mellan privat och
allmän mark.

Trafik angöring - Ramdalshamnen
För att möjliggöra en bostadsgård och strandpark har kvarterets parkering placerats på den
plana gräsmattan öster om stenviksvägen. Detta innebär att boende måste korsa
stenviksvägen på väg till och från bilen. Med en avsmalnad övergång i kombination med den
ringa trafikmängden på knappt 300 fordon per dygn gör att detta ändå blir en trafiksäker
lösning. Antalet parkeringsplatser är cirka 84 stycket. Vilket ger en parkeringsnorm på 1,3.
Handikapparkeringar och ytterligare några gästparkeringar går att orda inom den egna
fastigheten.

Bilden visar ett exempel på hur de voymer som planen tillåter kan komma att upplevas från
strandpromenaden. I illustrationen har utformning av parkmarken och kvarvarande parkering i
Ramdalshamnen inte bearbetats.
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Bilden visar en illustration över hur husen kan placeras.

Föreslagen bebyggelse - Stenvikshöjden
Uppepå Stenvikshöjden finns en plan platå där det tidigare har funnits tennisbanor och
båtuppläggningsplatser. Den föreslagna kvartersmarken är vald och anpassad efter de höga
naturvärden och friluftsvärden som finns i omgivningarna ska kunna bevaras. Detaljplanen
tillåter byggnader om två våningar men en nockhöjd om maximalt 8 meter och en störts
tillåtna byggnads area om 1800 kvadratmeter. I illustrationen på nästa sida visar hur det
skulle kunna se ut med 15 radhus på platsen. I byggrätten ska även komplementsbyggnader
räknas in undantaget Attefall.
Detaljplanen är flexibel och tillåter även skola på platsen för att kunna göra plats för en
förskola. Behovet av nya förskolor är stort i hela Oxelösund. Om hela byggrätten skulle
utnyttjas för skoländamål blir det cirka 3200 kvm kvar som friyta. En förskola med fyra
avdelningar använder cirka 1000 kvm för byggnader och bör ha minst 3000 kvm friyta.
Generellt sett ska boverket allmänna råd om barns behov av friytor gälla vid en
bygglovsprövning. Även naturen utanför fastigheten är väl lämpad för pedagogisk
verksamhet men får inte inhägnas. Angöring till en skolverksamhet skull ske på samma sätt
som vid byggnation av bostäder. Möjlighet finns även att skapa en hämta-och-lämna
situation på den norra delen av tomten.
Den större av de gamla båtuppläggningsplatserna tas åter i bruk och ersätter den närmast
Ramdalshamnen. Angöringen till båtuppläggningsplatsen ska ske från Björntorpsvägen.
Platsen kan även användas som parkering om behov finns. Platsen bör stängslas in.

Trafik angöring - Stenvikshöjden
Området uppe på Stenvikshöjden får sin angöring direkt mot Björntorpsvägen för att skapa
en mer plan infart till området än den gamla, som i förslaget är ritad som gångväg. Den
mindre av de gamla båtuppläggningsplatserna kan då användas för infart och
besöksparkeringar, övriga parkeringar får lösas på kvartersmark.

14

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Exempelvis kan 15 stycken radhus byggas på platsen. Husen i illustrationen är 70 kvadratmeter per
plan och har egen carport/garage.

Platsen för radhus angränsar till den yta som naturvärdesbedömningen klassades som
värdefull natur. Förslaget kommer något närmare det äldre tallbeståndet än de 50 meter som
rekommenderas i naturvärdesinventeringen. Inventeringen är endast schematiskt avgränsad
men bedömningen är att bebyggelsen håller cirka 20-30 meters avstånd. Ingrepp i samband
med exploatering får inte ske i det äldre tallbeståndet.

Natur, rekreation och friytor
En naturvärdesinventering är genomförd för att kunna anpassa förslaget till de höga
naturvärden som finns i området och låta höga naturvärden bevaras och bli en kvalité för den
nya boendemiljön. I området finns även väl upptrampade stigar som också bevaras i
planförslaget. Planförslaget innebär att vissa naturvärden går förlorade i samband med
exploatering, det gäller exempelvis styv filtlav, svällav och sanddragmossa på de gamla
båtuppläggningsplatserna och tennisbanan.
I området söder om Örnvägen kommer ett större område med jungfrulig mark tas i anspråk
för byggnation av bostäder. Detta kan motiveras av att det saknas dokumenterade
naturvärden på platsen, det finns heller inga stigar genom platsen. En målsättning är att i
samband med exploateringen tillämpa kompensationsåtgärder för den förlorade
naturmarken.
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Detta göra att området kommer ha fortsatt mycket god tillgång till närströvområden och
naturmark av hög kvalité.
Den plana droppformade gräsytan nedanför är cirka 6500 kvadratmeter stor och förädlas till
park. Ytan ges en omsorgsfull utformning som både är bättre för det sociala livet och
biologiska mångfalden. Parken bidrar till att knyta samman områdena. Träd, buskar och
stenformationer ger rumsskapande effekter som gör att platsen upplevs mindre och ger
skydd mot trafiken.

Strandpark
För att inte allmänhetens tillgång till strandmiljöer ska påverkas negativt och för att den
förbipasserande strandpromenaden inte ska försämras, utan förbättras, har en 20 meter bred
allmän park lagts längst ner mot vattnet skapats. Eftersom husens golvnivå kommer ligga på
3 meter kommer en slänt om 1,3 meter mellan parken och kvartersmarken att uppstå. Detta
kan få positiva effekter då gränsen mellan allmän och privat mark förtydligas.

Buller
Inom planområdet är trafikmängden relativ låg. Samtidigt som det nästan inte finns någon
nattrafik. Någon utförlig bullerutredning för att säkerställa att fasader inte utsätts för högre
ekvivalenta nivåer än 60 dB(A) bedöms inte behöva göras.

Trafiksäkerhet
I korsningen Jogersövägen – Stenviksvägen behöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas
när området får fler boende. Korsningen är bland annat vägen till skolan för en del barn som
tar sig till och från Ramdalskolan. I förslaget finns en ny gång och cykelväg och ett nytt
övergångställe över Jogersövägen.

Dagvatten
För att säkerställa en god hantering av dagvatten har en dagvattenutredning tagits fram av
WSP 2017-10-26. Sammanfattningen av rapporten anger följande:
Idag finns vägdiken och grönytor som avvattnar stora delar av befintliga GC-vägar och
lokalgator, vilket i dagsläget ger en god dagvattenhantering. Inom utredningsområdet finns
goda möjligheter till en hållbar dagvattenhantering. I denna utredning presenteras en
systemlösning för dagvattnet i samband exploateringen. Den bygger i huvudsak på enkla
lösningar där dagvattnet fortsättningsvis leds mot grönytor och infiltrationsstråk. Med en
genomtänkt höjdsättning kan man ta tillvara på topografin och grönområdena inom området
för en enkel och kostnadseffektiv dagvattenhantering.
Med dagvattenåtgärder enligt förslaget kan både fördröjning och rening åstadkommas.
Planens utformning ger goda möjligheter till dagvattenhantering utanför verksamhetsområdet
för dagvatten. Det kräver dock information och samordning mellan byggherrar,
fastighetsägare och ansvarig för allmän platsmark.

Strandskydd
Strandskyddet upphävs för området vid Ramdalshamnen som markerats på plankartan.
Enligt miljöbalken 7 kap § 18 c 1 kan strandskyddet upphävas om marken ”redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Området är
en asfalterad yta som används som båtuppläggningsplats och är detaljplanerad som
småbåtshamn.
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Området 20 meter närmast vattnet föreslås bli omvandlad från kvartersmark till allmän
parkmark för att öka allmänheten tillgång till strandmiljöer. Planens genomförande kommer
därför att öka möjligheterna att nå strandmiljöer, jämfört med dagens användning.

Teknisk försörjning
Området kommer att anslutas till det kommunala vatten och avloppsnäten. Även fjärrvärme
och stadsnät kommer att anslutas.
Släckvattenförsörjning till området ska i första hand ske via vattenpost som anläggs i
samband med exploatering och i andra hand med tankbil.

Avfall
Avfall ska hanteras på kvartersmark enligt den lokala renhållningsordningen.

Fornlämning
Delar av en fornlämning går in över planområdet i dess södra del. En Planbestämmelse har
införts om att inga markingrepp får göras på den plats som fornlämningen ligger. En område
med allmänna underjordiska ledningar går över delar av det område som skyddats. Arbete
med ledningarna har därför undantagits förbudet mot markingrepp.
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6. Detaljplanen genomförande
Arbetets tidsplan
Samråd:
april 2017
Granskning: september 2017
Antagande: januari 2018

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 från den dag detaljplanen vinner lag kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Exploateringssamverkan och andra avtal
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas med de som avser att bygga.

Fastighetsbildning
För att uppnå planen syfte behövs inga ytterligare regleringar av fastighetsbildningen.
Byggherren ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar.

Gemensamhetsanläggningar
Tillfartsvägar till två utav områdena kommer skötas genom gemensamhetsanläggning för
väg. Byggherren ansöker om och bekostar bildandet av gemensamhetsanläggningen.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun.

Tekniska frågor: VA, el, värme och stadsnät
Byggherren bekostar framdragning av nödvändig teknisk infrastruktur. Dessa finns i
närområdet.

Markföroreningar
Inom delar av området uppe på Stenvikshöjden som tidigare varit en grusad yta för
båtuppläggning har föroreningar påträffats i form av barium på nivåer som överskrider
värdena för känslig markanvändning. En markundersökning vid Ramdalshamnen har också
genomförts sommaren 2017.
Markägaren (idag kommunen) har det huvudsakliga ansvaret för föroreningen och att
avhjälpande åtgärder vidtas. Kommunen kommer att bära samtliga kostnader för en
eventuell sanering. Föroreningarna kommer att avlägsnas med en bortforsling av de
förorenade massorna.
Föroreningarna kommer att tas omhand i samband med exploatering. Föroreningen är inte
av den grad att det idag är risk för människors hälsa och säkerhet att vistas på området.
Sanering kommer att ske i samråd med tillsynsmyndigheten och finansieras genom
exploateringen. Kvartersmarken ska klara riktvärdena för känslig markanvändning innan
bygglov kan ges.
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Medverkande
Medverkande
Christoffer Karlström, Planarkitekt och Nils Erik Selin Miljö- och samhällsbyggnadschef
Oxelösunds kommun.
Medverkande konsulter
Detaljplanen har upprättats av Samy Abu Eid, Planarkitekt, Carlstedt Arkitekter AB. Övriga
medverkande är Nini Foyn, arkitekt SAR/MSA, Henrik Haugness, Stadsplanerare, Johan
Jennegren, byggnadsingenjör och Lynnita Ericsson, arkitekt samtliga Carlstedt Arkitekter AB.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
0155-383 44
christoffer.karlstrom@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Namnsättning av väg - Västra Femöre
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Fastställa vägnamnet Stångskärsvägen

2. Sammanfattning
Kommunens namngrupp har tagit emot en begäran om att få ett vägnamn för väg mellan
Västrasandsudden och Kruthusvikarna ute på Västra Femöre. Vägen korsar
Gölholmsvägen.
Namngruppen föreslår att vägnamn sätts med hänsyn till hur det gjorts på övriga Västra
Femöre med hjälp av de vikar och skär som finns i området. På Västra Femöre finns
sedan tidigare Lågskärsvägen, Myrskärsvägen, Maruddsvägen, Alskärsvägen och
Västerviksvägen.
Nytt förslag till vägnamn för rubricerat område är Stångskärsvägen.
Västrasandsuddsvägen har avfärdats på grund utav att det är långt och krångligt. Tre
Tallars väg har avfärdats på grund utav att namnet har en svagare koppling till skärgården,
även om ön ligger utanför området.
Under samrådet har berörda haft möjlighet att yttra sig. Ingen inkom med synpunkter.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

2(2)

Tjänsteskrivelse
Datum

2020-08-18

MSN.2019.26

3. Ärendet

Vägen som avses går mellan Västrasandsudden i väster och Kruthusvikarna i öster och
korsar Gölholmsvägen som går mellan Alskärsvägen och Gölholmen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling)

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Datum

Dnr

2020-09-14

PLAN.2020.7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag
Begäran om planbesked på Vallsundsvägen, Fiskgjusen 1–16
Oxelösunds kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för
rubricerat område.

2. Sammanfattning
Fastighetsägaren till Fiskgjusen 1 ansökte om planbesked 2020-05-07 för fastigheterna
Fiskgjusen 1–16. Sökanden önskar att detaljplanen görs om för att möjliggöra en större
byggrätt inom kvarteret. Den byggrätt som nämns i ansökan är totalt 300 kvadratmeter. Ett
planbesked kan inte fastslå att det är den sökta byggrätten som till slut antas av
kommunen. Om bygg-rätten är lämplig kommer att få utredas i planprocessen.
Området ligger längst ut på Vallsundsvägens södra sida med utsikt mot Jogersö och är
cirka 93 000 kvadratmeter stort, varav ungefär hälften är landarea. Området är mycket
kuperat. Huvudbyggnaderna ligger längs med Vallsundsvägen på cirka 12 meter över
havet och på cirka 30 meter sluttar det ned till 1 meter över havet. Syftet med placeringen
högt mot gatan var att möjliggöra anslutning till avloppsnätet. Den östra delen av området
är flackare och ligger lägre.
För Fiskgjusen 1–13 gäller Stadsplan för västra Vallsund, antagen 1968. För fastigheterna
gäller att det ska vara fristående hus med högst 160+40 kvadratmeter byggnadsyta. För
Fiskgjusen 14–16 gäller detaljplan för Sunda 1:24 med flera, antagen 1996. För dessa
fastigheter gäller högsta bruttoarea 200+50 kvadratmeter.
En undersökning om risk för betydande miljöpåverkan har samråtts med Länsstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen är överens om att någon
sådan risk inte förekommer utifrån ansökan. Länsstyrelsen framför att strandskydd,
miljökvalitetsnormer för vatten samt kulturmiljö är faktorer som behöver hanteras i
planarbetet. När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet för hela området och
upphävandet behöver därför prövas på nytt.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-14
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3. Ärendet
Området ligger längst ut på
Vallsundsvägen med utsikt
mot Jogersö. Fiskgjusen 1
ligger längst ut på
Vallsundsvägen, 16 i
korsningen Vallsundsvägen/
Skrakvägen.

Till vänster: Utsnitt ur detaljplan för Sunda 1:24
med flera. Detaljplanen tillåter bostäder i ett plan
med en bruttoarea på 200 kvadratmeter för
huvudbyggnad och 50 kvadratmeter för
gårdsbyggnad. Endast uthus och dylikt är tillåtet
närmast vatten.

Nedan: Utsnitt ur Stadsplan för Västra Vallsund.
Stadsplanen tillåter fristående bostäder i ett plan.
Huvudbyggnad får vara 160 kvadratmeter
byggnadsarea och uthus eller annan
gårdsbyggnad 40 kvadratmeter. En våning med
högsta byggnadshöjd 4,4 meter tillåts.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-14

PLAN.2020.7

Tidsplan
Under nuvarande förutsättningar uppskattas att arbete med detaljplanen kan påbörjas
andra kvartalet 2021 med förväntad lagakraft-datum andra kvartalet 2022.
Eftersom detaljplanen inte innebär nya bostäder bidrar den inte till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens mål ”God planberedskap för bostadsbyggnation och
företagsmark eftersträvas”. Den föreslås därför prioriteras efter detaljplaner som innebär
ökad chans till måluppfyllelse.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökanden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling)
 Ansökan daterad 2020-05-07
 Undersökning daterad 2020-08-19

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Sökanden
MSF Plan (för åtgärd)

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Utredning
Datum

2020-08-19

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
0155-383 44
christoffer.karlstrom@oxelosund.se

PLAN.2020.7

Länsstyrelsen Södermanlands län - Epost
sodermanland@lansstyrelsen.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas
Detaljplan för

Fiskgjusen 1-16

Gällande planer

För Fiskgjusen 1-13 gäller Stadsplan för Västra Vallsund (04OXS-90, antagen 1968 och för Fiskgjusen 14-16 detaljplan för
Sunda 1:24 mfl (0481-P96/2) antagen 1996

Planens syfte

Sökanden har uttryckt en önskan om att få en största
byggnadsarea på 250+50 kvm per fastighet. Idag gäller
160+40 kvm byggnadsarea för Fiskgjusen 1-13 samt 200+50
för Fiskgjusen 14-16.

Befintliga förhållanden

Fiskgjusen 1-16 utgörs av strandtomter längs med
Vallsundsvägen. Samtliga har egen brygga. Tomterna är
relativt kuperade. Husen är högt belägna på cirka 10-14 meter
över havet och sen sluttar tomterna ner mot havet. Några av
tomterna har en platå längst ner på 1-2 meter över havet.
Redan idag överstiger ett par hus den önskade
byggnadsarean.
Fastigheternas landareal varierar mellan 1400 och 3360 kvm.

Teknisk infrastruktur

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Området är anslutet till VA, fiber och el. Den ökade byggrätten
bedöms inte innebära något tryck på befintliga ledningar som
föranleder ingrepp i infrastrukturen.

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Behovsbedömning

Ja/Nej

Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Nej

Området ingår i Danvik - Vallsund. Område är i
översiktplanen avsatt som stadsbyggd med
möjlighet till för förtätning.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nej
Nej

Påverkas riksintressen

Hela Oxelöunds ingår i riksintresse för
högexploaterad kust. En ökad byggrätt inom ett
befintligt villaområde bedöms inte påverka detta.
Området angränsar till Jogersö vilket är
riksintresse för friluftsliv. Det bedöms inte heller
påverkas av en utökad byggrätt.
Vattenområdet ingår i riksintresse för yrkesfiske.
Inte heller det bedöms påverkas.

Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Nej

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej
Ja

Områdets strandskydd är upphävt men
återinträder vid ny detaljplan. Alla tomter är
ianspråktagna och en majoritet har byggnader
nere vid vattnet vilket är skäl för att åter upphäva
det.

Nej

Ansökan avser befintligt villaområde.

Påverkas strandskydd

2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö
3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö
4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej

Nej

Nej
Påverkas landskapsbilden, Inoch utblickar och historiska
samband
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5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej

Ja

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

PLAN.2020.7

Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Nej

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Nej

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

Nej

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Nej

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Nej

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Ja

Området består i huvudsak av urberg. I
områdets östra del förekommer glacial lera. I
väster består delar av Fiskgjusen 1 och 2 av
sandig morän. (Se bilaga 1)

En eventuell minskad växtlighet på fastigheterna
kan innebära en försämrad infiltration. Sannolikt
är den redan begränsad.

Slutsats

Ja/Nej

Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej

En ökad byggrätt bedöms inte leda till en
betydande miljöpåverkan.
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Beslut
Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6§7

PLAN.2020.7

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
planens genomförande inte leder till någon betydande
miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.
Omständigheter som talar för:
Omständigheter som talar mot:
Omfattningen av den önskade planändringen.

Checklista utförd2020-09-17 09:12:47 2020-08-19
Christoffer Karlström
Planarkitekt

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om godkännande
Detaljplan Jogersö Oxelösunds kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1.

Godkänna detaljplanen.

2.

Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

3.

Strandskyddet upphävs inom områden med bestämmelsen a1, a2 och a3 i plankartan.

2. Sammanfattning
Nu gällande detaljplan från 1991 hindrar avstyckningar av öns många stora fastigheter,
med absoluta tal för hur många fastigheter som får finnas inom varje delområde (”kvarter”).
Inriktningen att fastigheter över 7000 m2 får styckas, ledde år 2009 till en planändring för
ett par stora fastigheter på öns sydvästsida - vilket resulterat i totalt 4 nya fastigheter.
Ett 10-tal fastighetsägare har sedan dess ansökt om att ändra sin del av detaljplanen.
De många avstegen från planen och allt mer permanentboende har dock gjort att behoven
av avstyckningar och utveckling av byggrätten (120+50 m2 byggnadsarea) bedömts behöva
hanteras i ett samlat grepp om hela området. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gav
2016-10-18 förvaltningen planbesked för att ta fram en ny detaljplan för området.
Samråd 2018, granskning 2019 och en ny granskning 2020 resulterade i drygt 80 yttranden
till kommunen. Nämnden godkände 2020-05-25 § 36 planförslaget för antagande. Beslutet
behövde dock föregås av en extra granskning av flera sent införda ändringar av förslaget.
Alla som velat avstycka har inte medgetts detta. Avstyckningar har vägts mot risk för bl.a.
naturolyckor, ökad insyn, förlorade naturvärden och krav på kommunal vägskötsel (om för
många nya fastigheter). Stora men lågt belägna fastigheter har därför nekats avstyckning.
Efter att ha provat olika byggrätt och fastighetsstorlek är planförslagets huvuddrag följande:
 Alla fastigheter ges en större byggrätt på totalt högst 15 % av fastighetens landarea
utom öar (maximalt 260 m2), varav max 150 m2 huvudbyggnad. Huvudbyggnader
uppförda innan år 1990 får till högst 70 m2 räknas in i komplementbyggnadsarean i syfte
att bevaras. Kvartersmark för bostäder har fått mer prickmark till fördel för grönska och
naturvärden. Krav införs på +2,2m som lägsta grundläggningsnivå för bostadshus.
 36 nya möjliga fastigheter (7 befintliga) genom att 31 fastigheter (23 %) ges möjlighet till
avstyckningar. En ökning av antalet möjliga fastigheter med en femtedel, till totalt 172.
Krav på geoteknisk utredning har inte bemötts. Kommunen kan därtill behöva redogöra för
hur och när Jogersövägen klimatanpassas för att få igenom planen. Utredning är beställd.
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Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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3. Ärendet
Bakgrund
Jogersö sommarstugeområde har gradvis växt fram sedan år 1939 då bron ut till ön stod
klar. Enkla grusvägar ersatte häststigarna och ur ökande bilism grundades den vägförening som sedan 50-talet sköter områdets vägar och natur. Sent 80-tal bedömdes de nu
över 100 enskilda avloppen behöva ersättas med kommunalt VA. En detaljplan gjordes
för ledningar, kurvrätning av vägar men inte minst för att reglera fastigheternas byggrätt.
Detaljplanen från 1991 medgav även enstaka möjligheter till avstyckningar, vilka kom att blockeras
genom styckningar i strid mot planen.

Planområdet
Planområdet på Jogersö (orange linje) är 111 hektar
stort, omfattar långt över 200 fastighetsägare och
består idag av 136 bostadsfastigheter, varav cirka
35 % har någon skriven på adressen.

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

Utmaningar
Att föra dialog med så många är en utmaning. Ön har en omväxlande terräng med hus
inom planområdet både högt upp på höjdryggar liksom alldeles nere vid havsnivå. Landarean varierar mellan 1111–9620 m2, där den genomsnittliga storleken är cirka 3400 m2.
Mycket resurser har lagts på att försöka formulera principer för avstyckning och formulera
planbestämmelser som hanterar dessa skillnader i förutsättningar.
Projektet har tagit lång tid och under tiden har också kraven på detaljplaneringen ökat.
Vad som är möjligt att få igenom i en detaljplan har hårdnat och kraven på utredning har
ökat sedan projektet inleddes i slutet av 2016. Särskilt är det risker för olika naturolyckor;
som ras, skred och översvämningar som fått ökat fokus. Plan och bygglagen (PBL) och
Boverkets tillsynsdirektiv till Länsstyrelserna har fått starkare skrivningar på detta område.
Länsstyrelsen och Sveriges Geotekniska Institut (SGI) ställer i bägge sina yttranden krav
på utredning av de geotekniska förutsättningarna inne på områdets befintliga fastigheter.
Någon sådan har inte genomförts; då det är mycket besvärligt att genomföra de borrningar
som krävs inne på redan bebyggda fastigheter samt för att det är kraftigt fördyrande för
projektet. Planförslaget är framtaget på initiativ från Oxelösunds kommun och bekostas
genom en fastställd planavgift, gemensam för alla detaljplaner med planavgifter i
kommunen, i samband med bygglov.
Då frågan om geotekniska förutsättningar även ställs i bygglovsprövningen skulle utredningen ge en ekonomisk fördel för de fastighetsägare som omfattats av borrningarna.
Medan de fastigheter som det inte borrats på, om det bedömts nödvändigt, kan behöva
bekosta sin egen undersökning i bygglovsprocessen.
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Vid ett första möte om detaljplanen med Länsstyrelsen lyftes även krav på kommunalt
huvudmannaskap för allmänplats, områdets vägar och naturområden, om antalet nya
fastigheter blir för många. I ett fall från Nacka kommun, som endast delvis är jämförbart, låg
gränsen för kommunalt övertagande av huvudmannaskapet vid en 20 %-ig utökning av
antalet fastigheter i området. Planförslaget innebär en möjlig utökning av antalet fastigheter
i området med just 20 % förutsatt att 7 fastigheter, som är möjliga att fastighetsbilda med
de nu gällande detaljplanerna, räknas som redan befintliga.

Stigande hav
Även om framtidens klimat
är ovisst, så ger högvattnet
2020-02-26 oss en
fingervisning om vad som
kan komma att hända med
havsnivån.
Havsvattenståndet nådde
som mest +101 cm, med
nivåer på över +50 cm
under en veckas tid.
Prognosen för Oxleösund
(med 95 % sannolikhet) är
att medelvattenståndet i
havet är cirka +65 cm år
2100, alltså 55 cm högre
utgångspunkt vid ett
högvatten mot idag.
Högvatten förväntas ske
på samma sätt som nu,
bara det att de utgår ifrån
en högre nivå. År 2100
skulle samma högvatten
nått +156 cm. År 2100
förväntas nivån +167cm
statistiskt sett inträffa en
gång var 100:e år,
samtidigt som +146
cm inträffar vart 10:e år.
Tillgängligheten till
Jogersö är viktig och det
finns bara en landförbindelse, Jogersöbron,
vars väganslutningar på
bägge sidor bron är lågt
belägna. Räddningstjänstens bedömning är
att de klarar utryckningar
med båt, ifall Jogersövägen skulle vara
tillfälligt översvämmad,
men att insatstiden då
förlängs.

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

Jogersöbron förbinder ön med fastlandet. Körbanans ovansida är +3,1
meter i RH2000. Uppmätt havsvattenstånd var +91 cm i RH2000 vid tidpunkten
vid mätstationen på ön Vinterklasen i Oxelösunds inlopp. Då det snöat syns det
tydligt hur högt vattnet stått tidigare på morgonen (nivån +101 cm).
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte riskerar leda
till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att det inte kan uteslutas beroende
på hur detaljplanen utformas. De skriver att tillfartsvägen Jogersövägen bör framtidssäkras
mot ett högvatten med en statistisk återkomsttid på 200 år. Vad det är för en nivå är inte
så lätt att veta, men en uppgift från 2015 nämner nivån +164 cm, men då i intervallet
(148–179 cm) för ön Landsort söder om Nynäshamn. In mot land i Oxelösund handlar det
om betydligt högre nivåer − någonstans i spannet 6-60cm ytterligare, alltså mellan +154
och +239 cm. Kommunen kan behöva visa vilja att i närtid göra denna höjning av/invallning
av Jogersövägen för att Länsstyrelsen inte ska överpröva beslutet att anta detaljplanen.

Planbestämmelser
Fastighetsstorlek
Detaljplanen delar in kvartersmarken i olika områden med en angiven minsta fastighetsstorlek och en siffra som förtydligar antalet delar den får styckas i. För över 100 av fastigheterna tillåts ingen delning. Fastigheter tillåts styckas i ned till 1300 m2 stora fastigheter.
Fastigheter större än 8000 m2 tillåts styckas i 2 delar. Flera mindre styckningar tillåts
närmast Jogersöbron (norr om Ekbackevägen) som har större närhet till buss och annan
service. Stora fastighetsstorlekar (snittstorleken på de nya fastigheterna är knappt 1900 m2)
bidrar till att säkra att det efter en förtätning fortsatt finns kapacitet (mark och vegetation) att
fördröja dagvattnet lokalt. Dagvattenledningar saknas nästan helt på Jogersö, utan
dagvatten leds i öppna diken.
Byggrätt
På fastigheterna får det byggas huvudbyggnad med högsta byggnadsarea (BYA*) 150 m2,
med högst 5 meters nockhöjd och vid suterrängvåning högst 8 meters nockhöjd. Nockhöjden för komplementbyggnad begränsas till 4 meter. Befintligt fritidshus från innan år 1990 får
till 70 m2 BYA inräknas i komplementhusarean och högsta totala byggrätt är högst 260 m2,
dock aldrig mer än 15 % av fastighetens landarea. Begränsningen av byggrätten till 15 % av
landarean påverkar de fastigheter som är eller tillåts bli mindre än drygt 1700 m2 stora.
Byggnaderna ska vara friliggande och högst 30% av fastigheternas landarea får hårdgöras,
dock högst totalt 500 m2 i ett försök att anpassa bebyggelsen till en framtid med snabba
variationer av havsytans nivå och plötsliga stora regn. Bestämmelse finns nu även med om
att byggnader ska uppföras med träfasad.
Utformningskrav
En bestämmelse reglerar nivån för lägsta grundläggningsnivå (lägsta del av byggnad) till
+2,2 meter i RH2000 (medelvattenytans nivå var +0,1 meter 2019). Detta kan göra det
svårt att bygga och återuppbygga ett hus på det allra lägst belägna fastigheterna utan
större höjningar av markens nivå. För större ändring av markens höjd än +/- 0,5 meter
krävs marklov.
Grönsamband
System för omhändertagande av dagvatten saknas nära nog helt på Jogersö, vilket gör att
de befintliga träden och buskarna inom planområdet är viktiga att bevara. Att säkerställa en
sammanhängande grönska är också av värde för öns djurliv – bestämmelsen är formulerad
så att tillfart och nödvändiga ledningar tillåts genom dessa områden (n3-områden). Inom
dessa områden gäller även utökad lovplikt för komplementbyggnader större än friggebod
(15 m2). ”Attefallshus” inom dessa områden är bygglovspliktiga. För att kunna säkerställa
att grönskan i n3-områdena bevaras. Enskilda skyddsvärda lövträd, främst ek, ges skydd
genom att det krävs särskilda skäl för marklov för fällning.

5(6)

Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-18

PLAN.2016.7

Kulturhistoriskt värde och rivningsförbud
En komplementbyggnad inom planområdet beläggs med rivningsförbud (r) och
bestämmelse om att byggnadens kulturvärden ska bevaras (q). Byggnaden hör till den
äldsta bebyggelsen inom området och är en av byggnaderna som lyfts fram i kommunens
kulturmiljöinventering. r- och q-bestämmelser ger rätt till ekonomisk ersättning.
Byggnader ska uppföras friliggande och ha träfasad.

Strandskydd
Strandskyddet gäller vid en ny detaljplan som utgångspunkt 100 meter in mot land och
lika långt ut i vattnet i planområdet och behöver därför upphävas. Förslaget innebär att
strandskyddet upphävs inom allmän plats för gator, infarter och parkering (a1) samt för
kvartersmark för tekniska anläggningar (transformatorstation och avloppspumpar) och inom
kvartersmark för bostäder (a2), med undantag för 3 fastigheter där strandskyddet föreslås
bli kvar inom delar av fastigheten. Dessa delar syns genom avskiljning med administrativ
gräns (− + − + − + − + −). Strandskydd upphävs också för vattenområden
för gemensamma bryggor (a3).

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

Övrigt


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

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

Avförda förslag


I samrådet föreslogs ett par möjligheter till nya gångpassager i kanten av privata
fastigheter med syftet att skapa genare gångvägar på Jogersö. Passager har utgått
ur planförslaget efter synpunkter.



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



Byggrätt med max 170 m2 BYA för huvudbyggnad för fastigheter större 3000 m2
prövades i samrådet, men utgick ur planförslaget till den första granskningen.
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Åsikter
Synpunkterna har varit många, främst kring:


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



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



Vägsamfällighetsföreningens 3 ostyckade potentiella bostadsfastigheter har
minskats till 2 av hänsyn till markens naturvärden, något de varit kritiska mot.
Genomförandetiden, med garanterad byggrätt, gick ut år 2001, efter 10 år.



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

4. Medborgarperspektivet
Fler boende på Jogersö innebär att fler rör sig och håller uppsikt i området vilket kan
påverka den upplevda tryggheten i området positivt. Slitaget på vägarna ökar men det blir
fler som kan dela på kostnaderna. Kommunen byggde på 90-talet ut vatten & avlopp med
kapacitet över för ytterligare bostäder, vilket innebär ett bättre nyttjande av offentliga medel
och redan gjorda investeringar. Med den generationsväxling som skett och pågår i planområdet ses vatten- och avlopp som en självklarhet och efterfrågan handlar mer om en
större och friare byggrätt. Att möjliggöra för fler kustnära bostäder bidrar positivt till bilden
av Oxelösund och kan locka fler att bosätta sig i kommunen. Sommarboendet ökar också.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling), 2020-09-18
 Plankarta, 2020-09-18
 Planbeskrivning, 2020-09-18
 Granskningsutlåtande 1+2, 2020-09-18
 Dagvattenutredning, 2019-05-02
 Naturinventering daterad, 2019-05-20

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planhandläggare

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd
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Granskningsutlåtande 1+2
tillhörande detaljplan för Östra och Södra Jogersö i
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Utsikt över Trappviken från öster.
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ANTAGANDEHANDLING, 2020-09-18 GRANSKNINGSUTLÅTANDE, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA OCH SÖDRA JOGERSÖ

BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund
Fastighetsägare på Jogersö har över åren inkommit med ett flertal förfrågningar om
att få stycka av sina fastigheter, något som i det flesta fall inte längre är möjligt. Detta
då några fler avstyckningar inte medges enligt den nu gällande detaljplanen. Från
kommunens sida har man velat ta ett samlat grepp om Jogersö istället för att göra
ett flertal ”frimärksplaner”. På initiativ från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
ansökte förvaltningen om planbesked för en ny detaljplan på Östra och Södra Jogersö
något som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 18:e oktober 2016. Den 25
maj 2020 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om godkännande av det
framskrivna förslaget till ny detaljplan. Större ändringar av planförslaget i ett sent skede
gjorde dock att förslaget på nytt behövde ställas ut till granskning, så kallad Granskning 2.

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

Förändringar sedan samrådet till granskning 1
Första granskningsversionen av planförslaget innebar i huvuddrag följande förändringar:
- Utökad byggrätt till 15 % av fastighetens landarea, dock högst totalt 260 m2 byggarea.
Varav max 150 m2 huvudbyggnad. Möjlighet ges även att bevara befintligt fritidshus
genom att inräkna 70 m2 som komplentbyggnadsarea.
- Totalt 28 nya fastigheter medges nu avstyckning. Totalt 35 nya fastigheter kan bildas.
- Utökade byggrätter, differentierad på om fastigheten är större eller mindre än 3000 m2.
- Lägsta grundläggningsnivå sätts till +2,2 meter i Rikets Höjdsystem (RH2000)
vidnybyggnad av bostadshus.

Förändringar till granskning 2
Planförslaget i Granskning 2 innebar i huvuddrag följande förändringar:
- Högsta andelen hårdgjord yta är 30 %, vilket kompletterats med maxarea 500 m2.
- Begränsning till 1 brygga per fastighet med största bredd 1,5 meter av strandsskyddsskäl.
- 1 ytterligare fastighet medges styckning. Totalt 36 nya fastigheter kan bildas i planområdet.
- Nya högre belägna områden för tekniska anläggningar har tillkommit för att medge
flyttar av dessa i klimatanpassningssyfte.
- Vid koloniområdet vid Sjöbodviken har planområdesgränsen justerats så att hela
den gamla detaljplanen ska släckas ut. En liten triangelformad yta hade här missats
och har ersatts med parkmark och skyddsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Se sidan 36-37 för en utömmande lista av ändringar.
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Planförfarandet
Granskning 1 genomfördes 9 november – 4 december 2019. Handlingarna har funnits
uppsatta på biblioteket Koordinaten, i kommunhusets entré samt på kommunens hem-
sida från den 11 november. Underrättelse om granskning har även sänts till berörda
fastighetsägare och myndigheter och annonserats i den lokala dagstidningen Söder
manlands Nyheter lördag den 9 november 2019. Ett brev som skickats till en fastighetsägare i utlandet återkom till kommunen efter avslutat samråd utan att ha kunnat
levererats till adressaten.
Granskning 2 genomfördes 17 juni – 3 augusti 2020. Samtliga fastighetsägare fick
följebrev om samråd utskickat till sin folkbokförda adress. De som tidigare yttrat sig
via epost har fått följebrev till denna epostadress. Handlingarna har funnits tillgängliga
på kommunens hemsida.
Detta granskningsutlåtande redovisas granskningsyttranden från allmänhet, myndigheter
och övriga inkomna under Granskning 1 och Granskning 2. Oxelösunds kommun har efter
genomläsning av de inkomna synpunkterna motiverat sitt ställningstagande inför fortsatt
planprocess. I de fall en fastighetsägare inlämnat flera yttranden har dessa slagits samman
till ett. Det datum som finns angivet i samband med yttrandet är det datum då det diarieförts
hos kommunen. Långa granskningsyttranden har av ansvarig handläggare sammanställt
till en sammanfattande kortare version som sammanfattar huvuddragen i synpunkterna.

INKOMNA SYNPUNKTER
Granskning 1
Under granskning 1 har totalt 28 yttranden inkommit, varav 23 är från fastighetsägare,
där 1 är från en privatperson utanför planområdesgränsen och 4 stycken är från myndig
heter och 1 från en samfällighet. Fördelningen inom planområdet är sådan att 1 fjärdedel
(26 %) av yttrandena kommer från det östra delområdet och 3 fjärdedelar (74 %) kommer
från det södra delområdet. Sett till att antalet fastigheter är fördelade 46 % i östra del
området och 54 % i det södra delområdet är det en kraftig övervikt av yttranden från
det södra delområdet.

Granskning 2
Under granskning 2 inkom ytterligare 10 yttranden, varav 6 stycken är från fastighetsägare, där 1 är från en privatperson utanför planområdet och 2 stycken från myndigheter och 1 från en samfällighet. Granskningstillfället riktade sig särskilt till fastighetsägare på Jogersö då förändringarna sedan Granskning 1 var av så pass begränsad
karaktär att de inte bedömdes vara av allmänt intresse. Länsstyrelsen har inte yttrat sig i
Granskning 2, och Sveriges geotekniska institut hänvisar till tidigare framförda yttranden.
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Utan erinran:
1.

Lantmäteriet (2020-08-03)

”Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.”
Bristerna som påkallats av Lantmäteriets tidigare granskningsyttrande (2019-12-02)
(redovisat nedan) har åtgärdats. Lantmäteriet har inte längre något att erinra mot planförslaget efter yttrande 2020-08-03.
ILLUSTRATION - HÖGSTA ANTAL FASTIGHETER BELÄGNA INOM GRÄNSERNA
FÖR EN FASTIGHET VID LAGAKRATVINNANDET AV DETALJPLANEN
Plankartan har en siffra inom en kvadrat som enbart är en illustration. Fastighetsindelning kan komma att avvika från denna siffra eftersom det inte är en bindande bestämmelse. För Lantmäteriet är [det] bestämmelse om minsta fastighetsstorlek i detalj
planen som styr.
Om kommunen vill styra i detalj fastighetsbildningen så bör fastighetsindelnings
bestämmelse tillämpas, som redan påpekats i samrådsskedet.
GRUNDKARTAN
Några fastighetsbeteckningar är lite svårläsliga, t.ex fastigheterna Jogersö 1:64-1:66
och bör flyttas för att öka läsbarheten för detaljplanen.

Kommentar
Siffran i kvadrat är en illustration för att förtydliga för fastighetsägarna om styckning
tillåts på deras fastigheter eller inte, utifrån ett "nuläget" vid antagandet. Kommunen är
medveten om att Lantmäteriet går efter plankartans bestämmelse om minsta fastighets
storlek vid en faktisk fastighetsreglering. Lagrena i plankartan som hamnat fel åtgärdas.

2.

Räddningstjänsten (2019-11-21)

”Räddningstjänsten har ingen erinran i rubricerat ärende.”

3.

Ägare till en fastighet i södra delområdet (2020-08-03)

"Vi delägare av Jogersö tomt 1:XXX godkänner detaljplanen med möjlighet till framtida
styckning av tomten i X delar."

Myndigheter och samfälligheter med synpunkter:
4.

SGI, Sveriges geotekniska institut (2020-08-03)

SGI hänvisar till sitt tidigare granskningsyttrande från (2019-12-04) vilket redovisas nedan.
Kommunens ställningstagande från 2020-05-20 inför Granskning 2 är oförändrat:
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Yttrande över granskningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har av Oxelösunds kommun erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor
såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och
iljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Underlag
1. Planbeskrivning samt plankartor med planbestämmelser. Upprättad av Oxelösunds
kommun. Planbeskrivning daterad 2018-05-15, red. 2019-10-11. Plankartor daterade
2018-01-12, rev. 2019-10-11.
2. Samrådsredogörelse, detaljplan för Östra och Södra Jogersö. Upprättad av Oxelösunds kommun, daterad 2019-10-11.

SGI:s synpunkter
SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet på rubricerad detaljplan.
Yttrandet är daterat 2018-08-21 med dnr. enligt ovan.
SGI har tagit del av kommunens synpunkter i [2] gällande ras- och skredfrågor. Kommunen har gjort en bedömning av behovet av geotekniska och bergtekniska utredningar
under detaljplaneskedet. Med hänvisning till SGU:s översiktliga kartunderlag avseende
ras- och skredrisker anges att det inte bedöms föreligga någon överhängande risk för
skred i jordlagren samt att bankningsplanen i berget är vågräta och därför ska det inte
kunna ske några stora bergras i branten.
Bedömningen avseende blockutfall baseras enligt [2] på nytagna fotografier av vad
kommunen bedömer vara relevanta branter i bägge delområdena. SGI anser att det
bifogade underlaget [2] inte är tillfyllest för att påvisa att bergsstabiliteten i området är
tillfredsställande. SGI anser därför fortsatt att en bergteknisk utredning ska utföras över
de förekommande bergssläntema i anslutning till planområdet av bergteknisk sakkunnig.
SGI har tagit del av SGU:s kartunderlag omfattandes ytjordartskartan, jorddjupskartan
och skredriskkartan (som baseras på lutningsanalys av markytan inom områden med
flnkomiga ytjordarter). Baserat på detta underlag gör SGI en annan bedömning än vad
kommunen i samråd med SGU framför i [2]. Kartunderlaget anger att det finns flertalet
områden där det finns lera, uppskattat bergfritt djup på 5-10 m samt marklutningar brantare än 1:10. Dessa delområden finns såväl inom södra som östra Jogersö.
Som kompletterande underlag föreslår SGI att berg i dagen samt områden med tunna
jorddjup inledningsvis karteras och redovisas på en karta för att erhålla underlag med
högre detaljeringsnivå än vad SGU:s kartunderlag utgör. Om det därefter kvarstår
delområden med finkornig jord där stabilitetsproblem inte entydigt kan uteslutas anser
SGI att en kompletterande geoteknisk utredning ska utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG-.S rapport 4:2010.
Kommunen framför i [2] att det i bygglovsskedet sker en prövning av huruvida det finns
behov av en geoteknisk undersökning innan bygglov kan ges. SGI vill dock hänvisa till
Boverkets PBL Kunskapsbanken som anger att utredningar avseende markens lämplighet enligt PBL ska vara klarlagda under detaljplaneprocessen och kan inte senareläggas till bygglovs skedet (förtydligande avseende 4 kap l §). SGI anser därför senareläggning av geotekniska och bergtekniska utredningar, vilka avser olycksrisker, saknar
stöd i PBL.
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Kommentar
Kommunen anser det inte som rimligt att den ska gå in och görra borrningar inne på
befintliga privata fastigheter. Sannolikheten för skred är generellt låg i Södermanland
och är än mindre vid avsaknad av vattendrag. Blockutfall in i planområdet är mycket
osannolikt givet den hällmarkstallskog på urberg som finns på kommunens fastighet
Jogersö 1:122. mellan de två delområdena. Det arbete kommuen lagt ner för att en bedöm
ning av de geotekniska förutsättningarna i planområdet får konstateras vara relativt
översiktligt. Kommunen bedömmer det inte som skäligt att utreda frågan vidare.
Hårdgörande av yta har begränsats till 30 % av landarean eller max 500m² inom kvartersmark för bostäder inklusive byggnader, liksom att höjning av markens nivå mer än 0,5m
belagts med marklov. Dessa är två bestämmelser som bidrar till att ytterligare reducera
sannolikheten för ett olämpligt ökande av marklaster i planområdet.

5.

Länsstyrelsen (2019-12-04)

Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Statens geotekniska institut, SGI (2019-12-04).
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om Länsstyrelsen
bedömer att
• riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,
• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
• strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt
• att bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till hälsa eller
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-08-28, framfört synpunkter
avseende bl.a. miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, strandskydd, översvämningsoch geotekniska risker. Länsstyrelsen bedömer att synpunkterna inte har tillgodosetts i
granskningsförslaget. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11
kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen kommer att
prövas om inte nedanstående synpunkter avseende översvämningsrisk, strandskydd,
MKN för vatten och geotekniska risker beaktas och tillgodoses.

Översvämningsrisk

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

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

6

ANTAGANDEHANDLING, 2020-09-18 GRANSKNINGSUTLÅTANDE, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA OCH SÖDRA JOGERSÖ

Även föreslagen gatumark riskerar att översvämmas vid ett flertal områden inom detaljplanen, både för den östra och den västra delen av Jogersö.
Vidare så delar inte Länsstyrelsen den tolkning av Boverkets tillsynsvägledning som
kommunen gör i planbeskrivningen. Länsstyrelsens tolkning av tillsynsvägledningen
är att vägar kan tillåtas ha en översvämningsrisk med återkomsttid om 200 år där
det finns vägar med förbifartsmöjlighet. Varken plankartan eller planbeskrivningen
omhändertar ovanstående, förutom att det beskrivs att räddningstjänsten vid översvämning ska kunna använda båt till Jogersö. Andra övriga viktiga samhällsfunktioner
som exempelvis ambulans eller hemtjänst omnämns inte. I övrigt finns inga beskrivna
åtgärder eller motivering valet att inte hantera riskerna.
Länsstyrelsen bedömer att förslaget till detaljplan medför att föreslagen bebyggelse
blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning (5 kap. 22 § p.5 PBL). Länsstyrelsens bedömning att planen kan komma att prövas utifrån bestämmelserna i PBL
kvarstår därför.

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

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

Länsstyrelsen bedömer däremot att inte samtliga områden som nu föreslås för exploatering kan anses vara ianspråktagna och att det i delar saknas särskilda skäl för
upphävande med stöd av 7 kap. 18c § p.1 miljöbalken.
För att planen inte ska strida mot strandskyddets syften så behöver upphävandet
avstrandskyddet anpassas till de specifika förhållanden som finns inom olika delar
avplanområdet. Ett underlag för att bedöma dessa förhållanden saknas i planhandlingarna. Länsstyrelsen efterfrågar också ett förtydligande av planbeskrivningen och
plankartans innehåll, då det delvis uppges motsägelsefulla uppgifter.
Enligt 7 kap 18 § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna
säkerställa fripassage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Länsstyrelsen begär ett tydligare ställningstagande till den fria passagen och att
denna passage säkerställs med bestämmelser i plankartan. Strandskyddet ska inte
upphävas inom den fria passagen.
Inom kvartersmark med beteckning B (bostäder) så efterfrågas en zon med prickmark
utmed vattenområden för att säkerställa värden för djur-och växtliv utmed stränderna.
En ökad exploatering längs stränderna får även en avhållande effekt på allmänhetens
tillgång till stränderna sett från havssidan.
Flera öar samt Jogersö södra spets anges som kvartersmark med prickmark. Länsstyrelsen bedömer att föreslaget upphävande inom dessa delar av planområdet strider
mot strandskyddets syften, det vill säga allmänhetens tillgänglighet samt att skydd
förnaturmiljöerna så att goda livsvillkor för djur- och växtliv bibehålls. Dessa områden
bör företrädelsevis utgöra allmän platsmark: Natur på plankartan för att säkerställa att
exploateringen inte sker.
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På plankartan saknas reglering av antal och storlek på bryggor inom utpekade
W-områden. Det är inte heller lämpligt att ange W2-område vid grunda vattenområden
då bryggor vid sådana platser kommer att innebära behov av muddring vilket har en
negativ miljöpåverkan. Grunda vattenområde är ofta även värdefulla ur naturvårdssynpunkt. I tidigare yttranden har Länsstyrelsen efterfrågat förutsättningar för en samlokalisering av bryggor, speciellt då planen föreslår fler fastigheter och med det efterfrågan
på ytterligare förtöjningsplatser för båtar. Enligt praxis i strandskyddslagstiftningen
förordas samlokalisering av bryggor framför enskilda. Något resonemang kring samlokalisering saknas fortfarande i förslaget. Länsstyrelsen efterfrågar även de inritade
bryggornas lagliga status.
I planhandlingen anges att strandskydd är upphävt i ett fall för område med kvartersmark för bastu och sjöbodar. Bastu och sjöbodar är byggnader som riskerar att
påverka den upplevda tillgängligheten på platsen. Av planhandlingarna framgår det
inte vilket område som avses och det saknas resonemang kring om det finns särskilt
skäl till att strandskyddet upphävts på platsen. Länsstyrelsen efterfrågar även dessa
byggnaders lagliga status.
Det finns områden med utpekade naturvärden som ligger inom strandskyddat område
enligt den naturvärdesinventering som utförts. Länsstyrelsen efterfrågar ett ställningstagande och om särskilda skäl föreligger för att upphäva strandskyddet inom dessa
områden, då risk finns för att ett upphävande strider mot strandskyddets syften.
Naturvärdesinventering från april 2019 redovisar flera områden med höga eller
påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 1 och 2). I det södra området gäller detta
för områdena 4, 5, 6, 8, 18 och i östra området för områdena 20, 21, 25, 26, 28, 29
enligt numreringen i naturvärdesinventeringen. Det saknas i planhandlingarna förklaring till hur kommunen har resonerat när man väljer att föreslå avstyckningar och
exploatering av dessa områden. Speciellt gäller detta områdena 4, 5, och 6 på södra
Jogersö som enligt beskrivningen i inventeringen består av gammal tallskog av nyckelbiotopsklass och med stor förekomst av den rödlistade talltickan. Flera av områdena
med naturvärdesklass 1 och 2, enligt ovan, ligger intill varandra och bildar därmed
större områden som sannolikt har stor ekologisk betydelse och sammanfaller till stor
del med de spridningskorridorer som inventeringen redovisar. Som en av flera viktiga
bedömningsgrunder för fastigheternas lämplighet för avstyckning anges i planbeskrivningen att en styckning inte ska inverka negativt på befintliga naturvärden. Länsstyrelsen har svårt att se att kommunen tillämpat denna bedömningsgrund avseende
områdena enligt ovan och det saknas en tydlig motivering till varför man väljer att inte
tillämpa bedömningsgrunden i dessa fall.
Det saknas även särskilt skäl att upphäva strandskyddet för de område som anges
ovan (naturvärdesklass 1 och 2). Kommunen behöver redovisa vilket särskilt skäl
enligt 7 kap. 18 § miljöbalken som åberopas för att upphäva strandskyddet på de
aktuella områdena. Länsstyrelsen bedömer att ett upphävande av strandskyddet på
de aktuella områdena riskerar att motverka strandskyddets syften.
Planområdet saknar enligt Länsstyrelsen inte betydelse för friluftslivet och det är angeläget att exploateringsnivån anpassas så att allmänhetens tillgång till naturmiljön och
stränder inte begränsas ytterligare och att man även ser till möjligheterna att förbättra
tillgängligheten. Vid tätare bebyggelse är det viktigt att gränsen mellan privat och allmänt är tydlig.
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Länsstyrelsens bedömning är att områdets allemansrättsliga tillgänglighet samt djuroch växtliv riskerar att påverkas negativt av planförslaget. Länsstyrelsen bedömer sammantaget att detaljplanen kan komma att prövas också med hänsyn till att strandskydd
upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Miljökvalitetsnormer – vatten
Dagvatten
Av granskningsförslaget framgår inte hur dagvatten inom planområdet ska hanteras.
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om marken som tas i anspråk för bebyggelsen är lämplig för det ändamål som detaljplanen anger, behöver planförslaget
förtydligas. Det ska framgå vem som ansvarar för omhändertagande av dagvatten,
om dagvattenhanteringen går att lösa och hur lösningen ska genomföras för att inte få
negativa effekter på närliggande bebyggelse eller försämra eller motverka möjligheten
att klara MKN för recipienten.
Ovanstående är otydligt i granskningsförslaget. Länsstyrelsen ställer sig bl.a.
frågande till vem som ska ansvara för att dikessystemet längs med vägarna genomförs och underhålls. De åtgärder som behövs för att lösa dagvattenhanteringen ska
säkerställas med planbestämmelser på plankartan. Det är möjligt att använda bestämmelser som reglerar markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering samt
markens höjdläge och anordnande.
Fysisk påverkan på vattenmiljön
Länsstyrelsen anser att kommunen bör se över w-områdenas lämplighet för att bygga
bryggor, då vissa inte har det djup som erfordras för att få in en båt och muddring inte
är att föredra vid uppföring av bryggor. Kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon kan påverkas negativt av att antalet bryggor utökas i
planområdet, enligt vad planförslaget medger.

Geotekniska risker – risk för ras, skred, erosion samt
stabilitetsproblematik
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från SGI (2019-12-04), som sammanfattningsvis anger följande.
Kommunen har gjort en bedömning av behovet av geotekniska och bergtekniska
utredningar under detaljplaneskedet. Med hänvisning till SGU:s översiktliga kartunderlag avseende ras och skredrisker anges att det inte bedöms föreligga någon
överhängande risk för skred i jordlagren samt att bankningsplanen i berget är vågräta
och därför ska det inte kunna ske några stora bergras i branten. Bedömningen avseende blockutfall baseras på nytagna fotografier av vad kommunen bedömer vara
relevanta branter i bägge delområdena. SGI anser att det bifogade underlaget inte är
tillräckligt för att påvisa att bergsstabiliteten i området är tillfredsställande. SGI anser
därför fortsatt att en bergteknisk utredning ska utföras över de förekommande bergssläntema i anslutning till planområdet av bergteknisk sakkunnig. SGI har tagit del av
SGU:s kartunderlag omfattandes ytjordartskartanjorddjupskartan och skredriskkartan
(som baseras på lutningsanalys av markytan inom områden med finkomiga ytjordarter). Baserat på detta underlag gör SGI en annan bedömning än kommunen. Kartunderlaget anger att det finns ett flertal områden där det finns lera, uppskattat bergfritt
djup på 5-10 m samt marklutningar brantare än 1:10. Dessa delområden finns såväl
inom södra som östra Jogersö. Som kompletterande underlag föreslår SGI att berg i
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dagen samt områden med tunna jorddjup inledningsvis karteras och redovisas på en
karta för att erhålla underlag med högre detaljeringsnivå än vad SGU:s kartunderlag
utgör. Om det därefter kvarstår delområden med finkornig jord där stabilitetsproblem
inte entydigt kan uteslutas anser SGI att en kompletterande geoteknisk utredning ska
utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG-.S rapport 4:2010.
Kommunen framför också i underlaget att det i bygglovsskedet sker en prövning av
huruvida det finns behov av en geoteknisk undersökning innan bygglov kan ges. SGI
vill dock hänvisa till Boverkets PBL Kunskapsbanken som anger att utredningar avseende markens lämplighet enligt PBL ska vara klarlagda under detaljplaneprocessen
och kan inte hänskjutas till bygglovsskedet. SGI bedömer att en senareläggning av
geotekniska och bergtekniska utredningar, vilka avser olycksrisker, saknar stöd i PBL.
Länsstyrelsen ställer sig bakom ovanstående synpunkter från SGI. Länsstyrelsens
bedömer att planen kan komma att prövas också med hänsyn till risken för olyckor,
ras och geotekniska säkerhetsaspekter.

Upplysningar enligt annan lagstiftning – ej ingripandegrunder

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

Fornlämningar
Planen berör inte några lagskyddade fornlämningar. Det är bra att planbeskrivningen
redovisar de närliggande fornlämningarna. Riksantikvarieämbetets register över landets fornlämningar har uppdaterats till Kulturmiljöregistret. Alla fornlämningar har fått
en ny numrering. Planbeskrivningen kan lämpligen kompletteras enligt:
• Förhistorisk stenbrytning L1982:8061, tidigare Oxelösund 179
• Jogersö gårdstomt L1982:2760, tidigare Oxelösund 109

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

Kommentar
Översvämningsrisk
En klimatanpassning av Jogersövägen är viktig för kommunen av många skäl; det är ett
av kommunens verkligt stora målpunkter för kommunmedborgarnas och besökandes
rekreation och friluftsliv. Miljö- och samhällbyggnadsnämnden har vid sammanträde
2020-05-26 beslutat att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur Jogersövägen kan klimatanpassas för att klara ett havsvattenstånd med mer än
200-års statistisk återkomsttid. Jogersövägen är i översiktsplanen från 2018 utpekad som
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en del av ett "utvecklingsstråk" och är således en förbindelse av stor vikt för kommunen.
Kommunen äger också all erforderlig mark för en klimatanspassning av öns tilllfartsväg.
Skulle åtgärden av Jogersövägen behöva ha funktionen av en vall, för att hålla ute havet,
kommer konstruktionen att behöva dammsäkerhetsklassning. Utredning är beställd.
Att klimatanpassa för att klara ett havsnivå på mer än 200 års statistisk återkomst handlar
om att ta det riktigt långa perspektivet - om att ha marginaler för det okända. Kommunens
tolkning av vad som ska förstås som 200-årsnivån för Jogersö i Oxelösund kommun är
härledd från nivån, +164 cm i intervallet +148-179 cm, för mätstationen Landsort från
SMHI-rapporten Havsnivåer i Östergötlands län i dagens och framtidens klimat från 2017.
Kommunen gör bedömningen att Jogersövägen behöver anpassas till mer än havsvattenståndet +238 cm (179 cm + 60 cm lokalt påslag) för att klara Boverkets krav för
Oxelösund Då inte mycket är känt om vilket lokalt påslag som är lämpligt i Oxelösund
är bästa tillgängliga kunskap uppgiften om att man stod med "vatten upp till knäna" på
höjden ca +1,0 meter (RH2000) i Sjöboviken på Jogersö vinterstormen 1983. Detta antas
motsvara ytterligare +60 cm mot uppmätt havsvattenstånd på Landsort, som vid tillfället
uppmätte rekordet +96 cm. En ny höjd för vägbanans ovansida på exempelvis +280 cm
(RH20000) skulle ge en marginal på mellan 40 och 130 cm för intervallet ovan, där det
mot den mest sannika höjden,+224 cm (164+60 cm), skulle finnas en marginal på 56 cm.
Plankartan har kompletterats med fler och högre belägna, men även utökade ytor för de
lågt belägna tekniska anläggningarna. De tekniska anläggningarna vid Fruviken i det
östra delområdet kommer att behöva flyttas till kommunal högre belägen mark utanför
planområdet. Avloppspumpstationerna är väldigt dyra att flytta på och behöver ligga lågt
för sin funktion. Dessa kommer i första hand att behöva vallas in i sitt nuvarande läge
samtidigt som det förbereds för ett nytt läge för dem i plankartan.
Lågt belägna fastigheter har nekats avstyckning och nivån för lägsta grundläggningsnivå
följer Länsstyrelsen i Södermanlands läns senaste rekommendation om densamma.

Miljökvaitetsnormer & dagvatten
Dagvattenledningar saknas idag i planomrdet med undantag för den ledning som
avvattnar kommunens koloniområde centralt på ön och som i en sträckning prallellt med
Stomhällsvägen mynnar ut i Sjöbodviken i det östra delområdet.
Planområdet är beläget utanför verksamhetsområde för dagvatten och huvudmannaskapet
är enskilt för allmänna platser. Skötseln av ytor på allmänplats för fördröjning och uppsamling av dagvatten är därför fastighetsägarnas ansvar. Den enskilde fastighetsägaren
ansvarar för det dagvattnet och dess konsekvenser som uppkommer och genom att
det rinner över den egna fastigheten. Dagvattenet ska fördröjas på den egna fastighet
innan det når samfällighetens diken och översilningsytor på naturmark (allmän plats).
Dagvatten klassas som ett avloppsvatten enligt Miljöbalken.
Att i detalj redogöra för flödesvägen för dagvatten från alla fastigheter i hela planområdet
är en grannlaga uppgift som rymmer stora osäkerheter. Då området är befintligt finns det
många gånger inte någon lämplig allmänplatsmark att styra vattnet till. Små åtgärder på
fastigheter kan också delvis förändra avrinningens riktning på sätt som är svåra att förutse.
Att hålla sig inom miljökvalitetsnormerna uppnås genom att dagvattnet ges en så lång-.
långsam- och vegetationsfylld rinnsträcka mot havet som möjligt. Därför har kommunen
valt att satsa på att skapa en passiv dagvattenfördröjning genom områden med skyddad
natur (n3). Denna sparade natur har också den fördelen att den bidrar till att bevara den
gröna inramnng som idag präglar bebyggelsen inom planområdet.
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Bryggor & Strandskydd
Alla områden för bryggor är befintliga, med klimatförändringarna kan de också på nytt
kommma att uppnå ett tillräckligt djup. Kommunen inser det olämpliga i att upphäva
strandskyddet generellt inom vattenområde för bryggor och backar på denna punkt.
Genom att strandskyddet blir kvar blir det möjligt att i första hand styra mot gemensamma
bryggor så antalet nya bryggor hålls nere. Antalet bryggor har nu begränsats till högst
1 per bostadsfastighet med av största bredd om maximalt 1,5 meter.
Planförslaget justeras så att strandskydd verkligen upphävs inom del av kvartersmark på
samma ställen som i nu gällande detaljplan, liksom delar av ett par fastigheter till. Därtill
upphävs inte längre strandskyddet inom n3-områden. Detta bör i tillståndsgivning inte få
förhindra anläggning av tillfart och nödvändiga ledningsdragningar vilka endast kan lösas
genom sådant område. En zon med prickmark mot vattnet har lagts till på fastigheter med
mycket vass och därmed har potential för betydande naturvärden och som är mindre
lämplig att bygga på, i södra delen av det östra delområdet. Strandskyddet är inte upphävt
för detta område. Att lägga in ny prickmark på befintliga fastigheter för att förhindra byggnation nära vatten anser inte kommunen som rimligt. Säkerställande av en lägsta grundläggningsnivå i planområdet borde vara det centrala.
Allmänhetens tillgång inom planområdet är sedan länge mycket kringskuren inom planområdet. I delar beror detta på brant terräng som kraftigt begränsar var det går att gå.
Byggnation av bodar och bryggor på allmänplatsmark har vid det här laget förekommit
länge och utifrån ett stickprov saknas många gånger lov. Detaljplanen från 1991 har ändå
givit dessa bodar en byggrätt och på så sätt permanentat möjligheten till bodar och bryggor in i nutid. De har närmast blivit till en del av kulturmiljön i området. Vägföreningen inser
också att antalet bryggplatser för nytillkomna fastigheter är begränsade och kommunen
hänvisar dessa till våra lediga båtplatser i Ramdalshamnen invid Jogersöbron.

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

Geoteknik
Se svar till SGI ovan.

Vattenverksamhet
Avsnittet om bryggor har setts över.
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Kulturmiljö
Kommunen tackar för upplysningen. Informationen om kulturhistoriska lämningar har
uppdaterats med Kulturmiljöregistrets (KMR) koder.

6.

Sörmlands museum (2019-12-03)

Vi hade inte möjlighet att lämna synpunkter i samband med samrådet, men hoppas att
våra synpunkter i granskningsskedet trots detta kommer att beaktas.
I den kulturhistoriska områdesbeskrivningen över Oxelösund utförd 2017 lyftes rörande
de aktuella områdena dels att den naturliga topografin inom sommarstugeområdet bör
i största möjliga mån behållas, samt att äldre kolonistugor bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder.

Synpunkter på planförslaget
I planförslaget finns bestämmelser som reglerar hur den naturliga topografin får påverkas
vilket är positivt. Hit hör bland annat utökad marklovplikt vid ändring av markens höjd
med mer än 0,5 m, och vid fällning av träd. Det finns också en bestämmelse om att
andelen hårdgjord yta maximalt får uppta 30 % av fastighetsarean. Anläggning av hårdgjorda ytor sker oftast i kombination med att nivåskillnader jämnas ut. Bestämmelsen
får därför direkt effekt på i hur stor grad topografin påverkas och i förlängningen områdets karaktär. Det framgår dock inte om det är tänkt att byggnadsytan ska räknas in i
de angivna 30 %. Som bestämmelsen nu är formulerad kan det dessutom tolkas som
att det är 30 % av den totala fastighetsarean, alltså inklusive vattenområde, som avses.
Detta behöver förtydligas. Även om byggnadsarean (som maximalt får vara 260 m2) är
tänkt att räknas in i de angivna 30 % anser museet att detta är onödigt mycket. För att
inte områdets nuvarande karaktär, med bebyggelse anpassad till den naturliga topografin, ska försvinna helt behöver andelen tillåten hårdgjord yta minskas avsevärt.
I det nuvarande förslaget finns en skyddsbestämmelse (q) med rivningsförbud (r) utritat
på kartan. Den omfattar en timrad byggnad vid Stora Furuviken. Byggnaden finns med
på bild i den kulturhistoriska områdesbeskrivningen där den benämns som en äldre
timrad stuga. Även om byggnadssättet är ålderdomligt är det inte fastslaget hur gammal
byggnaden i själva verket är. Det är därför inte osannolikt att den är lika gammal som en
stor del av den övriga sommarstugebebyggelsen, men byggd i äldre stil. Utan belägg
för att huset är äldre än den övriga sommarstugebebyggelsen kan det därför bli vilseledande att enbart skydda denna byggnad.
En stor del av bebyggelsen inom området idag bär på flera kännetecken som gör den
representativ för den tid de byggdes i. Det kan handla om byggnadsdetaljer såsom
fönster, dörrar, fasadmaterial och detaljering eller byggnadens inpassning i den omgivande terrängen. Detta gör många av byggnaderna besitter såväl arkitektoniska,
samhällshistoriska och miljöskapande värden. Museet förstår svårigheten att skydda
enskilda utpekade byggnader inom området, däremot skulle en övergripande varsamhetsbestämmelse kunna fånga upp och skydda en del av de värden som idag finns
inom området. Denna skulle t ex kunna formuleras: Vid om- och tillbyggnad ska hänsyn
tas till den befintliga byggnadens karaktärsdrag vad gäller fasadutformning, ursprungliga byggnadsdetaljer och anpassning till omgivningen.
David Hansson,
Bebyggelseantikvarie
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Kommentar
Synpunkterna noteras. Det var synd att vi inte fick in era synpunkter tidigare än till
granskningen.
30 % av fastighetsarean som utgörs av landarea som inte är öar är vad som avses med
bestämmelsen. Bebyggelse och uteplatser är ett hårdgörande av yta och inkluderas
därför i arean för andelen av fastigheten som får hårdgöras. Tack för synpunkten om att
det saknas ett tak för hårdgjord yta. Vi har nu kompletterat planhandlingarna med en
tak på max 500 m2 hårdgjord yta.
Kommun vidhåller bevarandebestämmelser för komplementbyggnaden på fastigheten
Jogersö 1:120 och väljer att utöver träfasad och friliggande bebyggelse inte ytterligare
reglera bebyggelsens utseende. Den äldre bebyggelsen värnas genom att upp till 70 m2
av fritidshus uppfört före 1990 får räknas som komplementbyggnad.

7.

Jogersö Vägsamfällighet (2020-08-03)

Vägsamfälligheten har yttrat sig i både granskning 1 och 2. Under granskning 1 anhöll
deras styrelse om att få utökad tid på sig för att kunna lämna sitt yttrande. Kommunen
gav dem fram till 2019-12-09 för att lämna in. Deras yttrande inkom samma dag.

Yttrande i granskning 2
Förutom tidigare ingivna synpunkter på detaljplanen har samfälligheten följande
synpunkter/önskemål angående den senaste versionen (2020-05-20) av detaljplanen:
Utfallsdike och stigen vid Hästviksvägen ner till bryggorna.
Styrelsen föreslår att vägsamfälligheten tar över ansvaret för dike och stig från
kommunen. Likt ansvaret för- och underhållsarbetet av utfallsdike från koloniområdet
utefter Stomhällsvägen sköts idag av vägsamfälligheten.
Förslag kring parkeringsplatser utmed Nötuddsvägens östra sida vid Uvbacken.
För att säkra tillgängligheten till elmatarstation och möjlighet att vända avfallsentreprenörens bilar vid tömning av sopcontainrar föreslår styrelsen att man skjuter befintliga
parkeringsplatser ett fåtal, nödvändiga, meter norrut efter Nötuddsvägen.
Förslag till utfart vid ev. styckning.
Anspråk för möjlighet till ev. anläggande av väg, vid ev. styckning av fastigheten Sydostbacken 8 (1:70), på vägsamfällighetens mark mellan fastigheterna Sydostbacken 8 (1:70)
och 10 (1:69). Därför föreslår vi att beteckningen naturområde 1 tas bort.
Gällande vägsamfällighetens fastighet 1:20, Hästviksvägen.
Vägsamfällighetens delägare förutsätter att tomtstorlekarna på eventuell framtida
avstyckningar bibehålles enligt den föregående detaljplanen. Då dessa tomter utgör
ett väsentligt reservkapital för framtida vägunderhåll och förbättringar.

Yttrande i granskning 1 (2019-12-09)
Förutom att genomföra vägunderhållet av Jogersös vägar ingår även att följa den beslutade detaljplanens regler för hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen
ska se ut för östra och södra Jogersö.
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Vägsamfällighetens ansvarsområde är att vidmakthålla och säkerställa vägkapitalet
samt tillhörande väganordningar, vårda och utveckla samfälld mark och vår ö Myrskär
enligt framtagna skötseldokument och gällande lagar. De framtagna dokumenten har
utformats i samarbete med Skogsstyrelsen Nyköping och Oxelösund kommun.

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

Utbud
Fri yta, rekreation & lek.
Vattenområden
Tidigare ca 13 stycken gamla båtplatser vid "badudden" finns ej utmärkta på plankartan,
men är till viss del utmärkta i tidigare plan. Totalt ska det finnas 5 st norr om badudden,
4 st söder om udden och 4 st i anslutning till utfallsdiket.
Det fins två utfallsdiken på vägsamfälligheten. Vid Hästviken som tjänar hela Hästviksvägen avrinningsområde och vid Stomhällsvägens slut mot Sjöboviken som tjänar
större delen av koloniområdets avrinningsområde.
Det är av stor vikt att de två utfallsdikena underhålls/dikas så att deras funktion upprätthålls.
Med tanke på att framtida fastighetsdelning efter Olleviksleden lyfts fram som en möjlighet, kan behov av nya båtplatser uppstå. Dessa hänvisas lämpligen till bryggorna vid
Ramdalsviken eftersom det för närvarande inte finns förutsättning för anläggning av
ytterligare båtplatser på ön.
Ett problem, som måste lösas med Länsstyrelsen, är att återställa vattennivån i Sjöboviken och vid Sjöboviksbryggan till den som gällde 1960. Vattennivån är för tillfället ca 2
dm vid de flesta befintliga bryggor.

Vägar och trafik
Jogersövägen har för närvarande en skyltad hastighet på 40 km/h, men i planen anges
50 km/h. Med den höga trafikbelastning, som Jogersövägen har under sommarhalvåret,
bör nuvarande hastighet vara kvar.
Tillåten trafik på vägsamfällighetens vägar gäller enbart för ägare av fastigheter på planområdet och av dem godkända besökare. Vägarna är skyltade - "Förbud mot trafik med
fordon" och med tilläggstavla "Gäller ej fordon med tillstånd".
Vägsamfälligheten kan skylta på detta sätt på grund av att ingen underhållsersättning
erhålls varken från staten eller kommunen. Därmed har vägsamfälligheten laglig rätt
att utestänga obehörig trafik. Besökande som vill njuta av Jogersös vackra natur, har
möjlighet att nyttja den stora parkeringen i anslutning till havsbadet.
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Tre parkeringar finns enligt gällande detaljplan och tillkommande parkeringsbehov för
nya fastigheter löses inom fastigheten. Parkering på vändplan vid vägslut är ej tillåtet på
grund av utrymmesskäl vid sophämtning och större transporter.
Sjöboviksvägen
"Inomgårdsvägen" från Sjöboviksvägen fram till fastigheterna Jogersö 1:271 och 1:270
kommer att underhållas som övriga vägar tillhörande samfälligheten efter ett beslut
taget efter mailkorrespondens mellan styrelsemedlemmar den 14 dec 2017.
Vägen har rustats upp fram och förbi och slutar efter uppfartsvägen till fastighet Jogersö
1:270, som benämns som Gata2 i detaljplanen. Gata2 är vägsamfälligheten huvudman
för sedan tidigare Den del av gatan som nu är utmärkt som Gata söder om fastigheterna 1:270 och 1:92 fram till Sjöboviksvägen prickas eller markeras som "gångstig".
Hästviksvägen
Vägsamfälligheten motsätter sig inte att överta väghållaransvaret för GATA2 under
förutsättning att sidoområdet NATUR slopas och ingår i vägområdet.
Curt Sjöberg
ordförande

Maria Jarsman
sekreterare

Chris Höbenreich
kassör

Kurt Åkerman
suppleant

Leif Pettersson
suppleant

Kommentar på yttrande över Granskning 2, 2020-08-03
Synpunkterna noteras.
Skötsel av utfallsdike och stig ner till bryggor i Hästviken
Som det får förstås önskar vägsamfälligheten ta över skötseln av ett utfallsdike och en
stig på kommunens mark även utanför plangränsen för nu aktuell detaljplan. Kommunen
kommer inte att ta med ytterligare mark i Hästviken i planområdet för detaljplan.
Förslag kring parkeringsplatser utmed Nötuddsvägens östra sida vid Uvbacken
Kommunen väljer att till antagandet justera området för parkeringsplatser drygt 2 meter
norrut.
Förslag till utfart vid eventuell styckning av Jogersö 1:70.
Tanken att möjliggöra för en infart till nedre delen av Jogersö 1:70 via det som nu är
ett avlångt natursläpp med bara 6 meters bredd är intressant. Kommunen har senare
förstått att marken är svårskött som natur och får får bedömmas vara av begränsat
allmänt intresse, Den luftledning som tidigare gått i natursläppet är nu ersatt med
markkabelMen motsvarande yta natur behöver då skyddas på dennes kvartersmark.
Efter avstämning med närmast berörda grannar justeras plankartan så att stråket med
allmänplats NATUR ersätts med kvartersmark för bostäder, B. På detta sätt har vägsamfällighetsföreningen möjlighet att sälja marken till bostadsändamål. All mark som idag
är natur beläggs med prickmark och n3 -bestämmelse.
Kvartersmarken på vägsamfällighetens fastighet Jogersö 1:20, vid Hästviksvägen
Genomförandetiden för den nu gällande detaljplanen från 1991 gick ut år 2001. Den
kvartersmark som inte tagits i anspråk då saknar garantier och kan ersättas utan att
det föreligger skäl för ekonomisk ersättning, så kallad planskada. Ytan på den avstyckningsbara kvartersmarken har minskats med knappt 30 % då de allra brantaste del-
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arna av marken också sammanfaller med naturmark som bildar ett viktigt spridningssamband för växter och djur och också i sig självt har betydande naturvärden.
Den föreslagna kvartersmarkens bedömmer kommunen vara är en rimlig avvägning
mellan naturvärden och vägsamfällighetens behov av reservkapital. Kommunen kommer
inte att utökas till antagandeverisonen av planhandlingarna. Kommunen kommer dock
att medverka till att marken för den östra av de två potentiella fastigheterna får en och
samma ägare och därmed kan säljas som bostadsfastighet. En sådan process påbörjas genom en kontakt med kommunens Mark- och exploateringsenhet, MEX:
Maila till mex@oxelosund.se eller sök dem via kommunens växel 0155 380 00

Kommentar på yttrande över Granskning 1, 2019-12-09
Vägföreningens synpunkter noteras. Kommunen ser det som mycket positivt att samfällig
heten tagit tillfället att yttra sig. Som företrädare för många fastighetsägare som inte yttrat
sig innebär detta ett särskilt viktigt och värdefullt inspel till planprocessen.
Stigar
Kommunen tar till sig av informationen om behovet av se över större strövstigar runt om på
Jogersö så att det är trevliga att gå på även när det blött i markerna. Frågan behöver lösas
tillsammans med vägsamfälligheten och genomföras utanför ramen för denna detaljplan.
Vägområdet söder om Jogersö 1:92 och Jogersö 1: 270 i nu gällande detaljplan har aldrig
kommit att genomföras. Kommunen väljer att ändra så att vägområdet övergår från infart
(GATA2) till användningen NATUR1-mark. Användningen som stig blir således oförändrad.
Bryggor
Kommunen har missat att ta med bryggområdet på östsidan av "badudden" och kommer
att lägga till detta till antagandeversionen av plankartan. Strandskyddet är fortsatt inte
upphävt inom planområdets vattenområden, varför ansökningar om uppförande av bryg
gor kommer att prövas innan lov kan komma att ges. Anläggning av bryggor och muddring
kräver även tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen. Bryggor ska i första hand
uppföras för gemensamt bruk av flera fastighetsägare, vilket också minskar behovet av
muddring. Om inte kan en konsekvens bli att kvoten så att säga är fylld, utan att alla bryggor det kan finnas behov av (om alla ska ha sin egen) kunnat anläggas.
Kommunen har förnärvarande många lediga båtplatser i Ramdalshamnen och håller med
om att förutsättningarna för fler bryggor på Jogersö är begränsat och bör hänvisas dit.
Utfallsdiken
Det är absolut viktigt att utfallsdikena sköts och att dess funktion upprätthålls. Utfallsdiket längs infarten till fastigheten Jogersö 1:227 ryms nu inom GATA2-området som på
detta sätta ges enskilt huvudmannaskap.
Vägar
Kommunen har ingen ambition att bredda GATA2-området för infarten till Jogersö 1:227
mer än som nu gjorts till antagandet. Vägen har upplåtits över kommunal mark som
alternativ till att infart istället ska behöva belasta Jogersö 1:246. NATUR-området mellan
diket och fastigheten Jogersö 1:246 har fortsatt kommunalt huvudmannaskap.
Tack för upplysningen om hastigheten! Det har skett en miss i texten gällande skyltad
hastighet på Jogersövägen. Kommunen har ingen ambition att ändra hastigheten på
vägen.
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Fastighetsägare med synpunkter
8.

Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-29)

Båtplatser finns på norra sidan av Sjöbodudden och var markerade i äldre plan om jag
inte minns fel. På flygfoto (Eniro) syns bryggorna. W2 område bör alltså markeras där.
På uddens södra sida är det rätt markerat.
Yttre delen av udden är badplats på båda sidorna och ska vara förbjudet område för
bryggor och båtar.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Se delen om bryggor i kommentaren till Vägföreningens
yttrande (5) ovan. I en detaljplan går det bara att reglera var bryggor får vara och var det
ska vara öppet vatten. Plankartan uppdateras.

9.

Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-12-02)

När det gäller fastigheten 1:270 har förslaget ändrats i två avseenden jämfört med
den version som sändes ut för samråd 2018.
I det nu utskickade förslaget anges nu marken från Sjöboviksvägen fram till fastighetens västra gräns och ytterligare en bit söderut längs gränsen som gatumark. Vi har
därför inget att erinra mot förslaget i denna del.
Vidare är den markyta som markerats som n3 något mindre än den förra versionen.
Området har också prickats vilket vi förstår innebär att marken inte får förses med
byggnad. Den naturinventering som kommunen låtit göra konstaterar att området på
fastigheten bildar en viktig spridningskorridor för arter knutna till ek och har en väsentlig betydelse för den biologiska mångfalden i området. Det är dock inte visat att en
mindre byggnad (typ redskapsbod) skulle påverka spridningskorridoren och den biologiska mångfalden på något märkbart sätt. Vi förutsätter att kommunen i det fortsatta
arbetet med detaljplanen antingen minskar det prickade området ytterligare eller visar
att en liten byggnad skulle ha en märkbar negativ naturpåverkan.
En av de befintliga byggnaderna på fastigheten är utmärkt på plankartan. Det gäller den
komplementbyggnad som uppfördes 2014. Kommunens diarienummer BYGG.2014.109.

Kommentar
Synpunkterna noteras. En förändring av planförslaget mellan samråd och granskning
var just att bygglovsplikt för byggnad och tillbyggnad större än 15m2 nu lagts till inom
n3-område. Friggebod eller motsvarande med en byggnadsarea på max 15m2 får
redan idag placeras var som helst på fastigheten och omfattas heller inte av krav på
bygglov (lovplikt) den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Vägföreningen motsätter sig ett vägområdet söder om er fastighet, varför det får vara
tillräckligt med en infart över allmänplats GATA2 från Sjöboviksvägen i norr. Området
ges istället användningen PARK1 och SKYDD1 vilket medger en flexibel skötsel och
ger möjligheter till yta för invallningar vid behov.
Kommunen tackar för noteringen om en ofullständighet i grundkartan.
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10. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-21)
1. Medgivande av flera avstyckningar anses positivt.
2. Utökad lovplikt för komplementbyggnaden anses mycket positivt. Den utökade
lovplikten för komplementbyggnaden bör minst bli 20 kvm.
Helst bör lovplikt som ej utnyttjats för huvudbyggnad överföras till komplementbyggnaden.
3. Det anses bättre med utökad lovplikt för huvudbyggnad och komplementbyggnad än
att fritidstomterna fylls med friggebodar och Attefallshus.
Färre byggnader ger bättre intryck.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Utökad lovplikt för komplementbyggnad anser kommunen behöver
gälla för alla byggnader och tillbyggnader större än 15 m2 just för att kunna styra
komplementbyggnaders placering och då särskilt inom n3-område.
Särskilda skäl för att göra Attefallshus bygglovspliktiga inom hela kvartersmarken saknas
inom planområdet. En sådan åtgärd vore en ordentlig inskränkning i den enskilde fastighetsägarens rättigheter och ett aktivt motarbetande av intentionerna med Attefallshusen.
Attefallshus får också placeras på prickmark vilket gör det svårt att reglera dem i en
detaljplan.
Förändringarna i byggrätten mellan samrådet och granskningen gjordes just med
syftet att möjliggöra en friare fördelning av byggrätten. Maxstorleken på huvudbyggnaden bedöms dock fortsatt behöva begränsas. Har man en liten huvudbyggnad så kan
man bygga desto större komplementbyggnad. En del fastigheter får möjlighet att ha
de två hus som redan finns på fastigheten kvar, med endast en liten byggrätt över för
komplementbyggnader.

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

Kommentar
Morgonen den 26:e februari 2020 uppmättes vid Sjöfartsverkets mätstation Vinterklasen
i inloppet till Oxelösund havsvattenståndet +101 cm i höjdsystemet RH2000 som är det
som idag används i Sverige. Nivån är 91cm över medelvattenståndet i Oxelösund för år
2019 på +10 cm för år 2019. Samtidigt var mätstationen ute på Landsort bara 1 cm ifrån
att sätta nytt rekord för sina mätningar av havsvattenståndet som pågått sedan 1886.
4 cm saknades den gången från en väderhändelse med 100 års statistisk återkomsttid
för Oxelösund beräknat på år 2012. År 2100 är medelvattenståndet i Oxelösund, på grund
av att den globala uppvärmningens påverkan på värdshaven då överstiger landhöjningen
i vår region, prognosticerat till att ha stigit till +65 cm i höjdsystemet RH2000, alltså 55 cm
högre jämfört med samma nivå för år 2019. Samma högvatten som kunde bevittnas i
februari 2020 skulle därför år 2100 innebära ett uppmätt havsvattenstånd på +166 cm,
med betydande översvämningar av bland annat Sjöbodviken som följd.
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Att bilda nya fastigheter och bebygga dessa är långsiktiga processer och investeringar.
År 2100 är bara 80 år bort - detta behöver kommunen beakta i samhällsplaneringen.

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

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

13. Fastighetsägare i Östra delområdet (2020-07-31)
Vår vackra skogstomt, som vid ett antagande av planen kommer att få styckas av, har
sedan långt tillbaka haft en naturlig anslutning, såsom en ordentligt underbyggd körbar
väg in i skogsområdet. Denna väg har på tidigare plankartor varit utmärkt med små streck.
Avstyckningen har ju godkänts genom att tomten har en naturlig anslutning till Sjöboviksvägen. Därför är det viktigt att den tidigare markeringen finns med på den nya plankartan.
Det är svårt för en lekman att sätta sig in i vad det innebär för enskild fastighetsägare,
när den gamla planen släcks ut i anslutning till fastigheten. Skulle detta innebära att
det är fritt fram att stänga inne en avstyckad tomt, med bästa förutsättningar till naturlig utfart, så utgår vi från att kommunen inte låter detta ske och korrigerar nya planen
och plankartan.
Som i tidigare yttrande vidhåller vi, att de sopkärl som placerats vid den ovanstående
omtalade skogsvägen inte hör hemma där, utan skall flyttas tillbaka till sin ursprungliga
plats nere vid Sjöboviken.
Därefter kan man utreda hur man kan eliminera skadan för de närboende, samtidigt
som man på vägföreningens mark kan fortsätta, att mot betalning hjälpa kommunen ta
iland dessa sopor på ett bra sätt. Vi godkänner inte att den nya planen förhindrar återställandet av sopkärlen i närheten av Sjöboviken.
Fastighetsägaren har tidigare yttrat sig i den första granskningen 2019-11-29:
Under den varma sommarmånaden 2018 (augusti) flyttades sopkärlen i anslutningen till
Sjöboviksbryggan hastigt in mot vår tomtgräns, som löper innanför markerat område Båt/
parkeringsplats. Klagomål om förlorade parkeringsplatser kom omgående, vilket ledde till
att sopkärlen trängdes vidare upp mot vår tomt. Denna plats rimmar illa med nya planförslaget. Soporna och komposten som förs iland är ofta flera dagar (veckor) gamla.
Dessa sopkärl för med sig en sanitär olägenhet. Tidvis mycket dålig lukt. Hårda smällar
från de tunga locken tidig morgon som sen kväll. Bilar som stannar upp, står på
tomgång och startar upp igen. Vi vet att ingen vill ha dessa sopkärl i sin närhet. För att
motverka intressekonflikter (som uppstår av olösta problem) vädjar vi till kommunen att
ta tag i problemet och försöka lösa detta till allas bästa inför framtiden. Naturligtvis skall
det finnas små enheter på gångavstånd för alla.
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Kommentar
Synpunkten noteras. Infartsvägen till er fastighet finns med i grundkartan fastän med
heldragen linje. Lantmäteriet stycker inte av en fastighet som saknar tillfart. Prickmarken
närmast Sjöboviksvägen är bara ett hinder mot uppförande av byggnader, asfaltering
och andra former av hårdgörande är därför fullt möjlig.
Sophantering kan vara en detaljplanefråga, men efter avstämning med vägföreningens
ordförande bedömer kommunen att det inte finns någon detaljplanebestämmelse som
kan lösa situationen. Kommunen väljer därför att utelämna sophanteringsfrågan ur
plankartan. Ingenting ändras med den nya detaljplanen i detta fall.
Kommunen ser ett behov av att långsiktigt lösa problemet med illaluktande sopor, inte
minst då det är knutet till Sjöboviksbryggans funktion av mottagningsplats för sopor från
Jogersö Bergö. Behovet torde behöva lösas genom någon form av inbyggnation.

14. Fastighetsägare i Östra delområdet (2019-11-15)
15. Identiskt yttrande för samma fastighet (2019-11-22)
Angående delning av tomter på Jogersö enligt plan.
Vi vill inte dela tomt 1:73 till 2 tomter.

Kommentar till 14 och 15
Detaljplanen innebär inte att man måste dela en fastighet. Vad den däremot innebär är
att när behovet förändrats och tiden är mogen så finns en möjlighet för fastighetsägaren
att stycka upp sin fastighet, i till exempel ditt fall i 2 fastigheter.

16. Fastighetsägare i Östra delområdet (2020-07-30)
Fastigheten Jogersö 1:XXX noterar vi är skriven på detaljplanen som EJ delbar. Vi önskar
en justering på detta, vi anser att denna tomt går att dela på två delar. Vi har inga planer
på detta, men vill gärna få med detta i den framtida detaljplanen.

Kommentar
Synpunkten noteras. Er fastighet är en av flera fastigheter större än 5000 m2 som nekas
möjlighet till avstyckning. Alla fastigheter som lämpar sig för avstyckning har inte kunnat
medges detta, då den låga vägstandarden begränsar det totala antalet möjliga nya
fastigheter inom planområdet.
Er fastighet har, genom hela, planprocessen konsekvent redovisats som ej lämplig för
avstyckning. Ingen ny information har tillkommit för att ändra den bedömningen. Synen
på fastigheten som ej prioriterad för avstyckning baserar sig huvudsakligen på närheten till
den angränsande nyckelbiotopen strax söder om er fastighet. Ni har heller inte framfört
intresse för möjlighet till avstyckning förrän nu, under den andra granskningen, när planprocessen nått så långt att endast mindre justeringar av planförslaget är möjliga.
För era närmsta grannar skulle möjligheten till avstyckning nu komma som en överraskning, då någon sådan möjlighet inte funnits med i varken samråd eller de 2 granskningar
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som nu genomförts. Kommunen väljer att inte att ändra planförslaget avseende er
fastighets minsta tillåtna landarea. Efter ett platsbesök har dock n3-området på södra
delen kunnat minskas, vilket ökar arealen mark tillgänglig för exploatering inom den
nya större byggrätten.

17.

Fastighetsägare i södra delområdet (2019-11-19)

För att kunna komma till området ovanför brant (prickad mark) behövs en trappa som
går över prickad mark. Vi vill ha möjlighet att bygga en trappa dit.

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

18. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-28)
Jag äger en fastighet på Jogersö som nyttjas som sommarstuga sedan drygt 50 år
(1:XXXX). Efter att ha gått igenom den föreslagna detaljplanen har jag inga egentliga
synpunkter. Jag har ringt och ställt en del frågor kring planen och fått mycket god
hjälp. Jag tycker att ni har gjort ett mycket bra arbete med detta, tack!
Vad gäller Jogersö så har fler och fler hus blivit permanentboende. Jag ser framför mig
att om jag säljer huset om 10-20 år så kan det bli en realitet även för den här fastigheten. Om jag då tänker ur det perspektivet så behöver en ny ägare göra om huset en
del, det finns det yta för på tomten och jag tror inte det kommer att vara några problem.
Däremot skulle en permanentboende med stor sannolikhet vilja ha ett garage. Gissningsvis med en storlek om 6 x 10 meter. Tomten är kuperad och den yta jag har
möjlighet att bygga på idag lämnar inte så mycket utrymme. Då just den delen kanske
är högst på hela Jogersö skulle det också bli rätt iögonfallande framförallt från vägen.
Om jag istället funderar på var på tomten ett garage lämpligast skulle stå så är det
längsmed fastighetens sydostliga gräns, ner mot det vi kallar ”lillstugan”. Det samman
faller då med den södra delen av det område som är markerat som n3, vilket innebär
att det inte går att bygga något där. Om det skulle kunna gå att bygga där så skulle ett
garage komma lite längre ned samt även döljas en del av skogen som är på toppen
av berget. Från vägen skulle du som flanör även ha möjlighet att ta del av utsikten
över hustaket.

Kommentar
Tack för din fundering. Ditt resonemang om ett eventuellt garage är klokt. En mindre
ändring av områdets sträckning bedöms inte negativt påverka syftet med bestämmelsen.
n3-området kommer att justeras i sydöstlig riktning till antagandeversionen av plankartan.
Kommunen noterar ditt stöd för planförslaget i stort.
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19. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-22)
Vår tomt Jogersö 1:XXX innefattar mark ner till udden och en del av udden (Svartudden).
Vi tolkar planbeskrivningen (s 171) som att det finns ett förslag till gemensamhetsanläggning (g3) ner till udden från befintlig väg. Denna del är också prickad enligt planförslaget (rosa färg på vår kartbilaga).
På nu gällande fastighetsbeskrivning fastställd av Lantmäteriet finns ingen sådan
gemensamhetsanläggning. Det är vanlig tomtmark som går ner till havet från väg, som
är gemensamhetsanläggning (se bifogad kopia på karta). Vid en eventuell framtida
delning av tomten 1:XXX avser vi att rådgöra med Lantmäteriet om lämplig lösning så
att båda fastigheterna får tillgång till udden/stranden. Gemensamhetsanläggningen ga:4
(gulmarkerad på vår kartbilaga) slutar vid punkten 11353.
De intilliggande fastigheterna har tillgång till egen strand. Vi är angelägna om att få
uppföra en liten bastu någonstans på vår fastighet med nära tillgång till vattnet. Vår
önskan är därför att kommunen tar bort den gemensamhetsanläggning som är föreslagen ner till udden och delar av udden samt tar bort prickningen och ändrar den till
märkning med kryss. Flera liknande områden på Jogersö 1:118, norr om vår tomt, är
markerade med kryss och där finns idag bodar/bastur.
Vi utgår ifrån att prickningen ner till och ute på udden inte avser skyddsvärd natur, eftersom prickningen endast är gjord på en del av udden och på den föreslagna gemensamhetsanläggningen.

Kommentar
Det finns aldrig några garantier att gemensamhetsanläggningar genomförs, en g-bestämmelse innebär bara en intention från kommunen att en sådan bör skapas vid en styckning. Genomförandet av fastighetsjusteringar är upp till fastighetsägare i planområdet.
Prickningen på udden avsåg utöver gemensam stig ut till vattnet även viss hänsyn till
strandskyddets syften men ändå med möjlighet till en mindre komplementbyggnad.
Kommunen väljer därför att minska på prickmarken, endast medge komplementbyggnad,
men att inte upphäva strandskyddet i denna del. En begränsad byggnation på udden kan
på så sätt prövas mot strandskyddets syften. För att underlätta strandskyddsdispens
görs den med fördel gemensam med den avstyckade fastigheten.

20. Fastighetsägare i Södra delområdet (2020-07-31)
Yttrande över Granskning 2, 2020-07-31
Vi är positiva inför de framtida utvecklingsmöjligheter de ger för vår fastighet - och
delar den justerade syn på n3-området i fastighetens östra och sydöstra del som
föreslagits.
Under sommaren har vi fått propåer från fastighetsgrannen 1:XXÄ som motsatt sig
detta och i samtal vid besök med oss ansett att hela vår tomtgräns mot öster ska vara
prickad, för att inte i framtiden kunna förhindra deras sjöutsikt.
Vi utgår från att Oxelösunds kommun i sitt kommunfullmäktigebeslut håller fast vid den
skrivning för vår fastighet som finns i [granskningsutlåtandet för Granskning 1, med
datum 2020-05-20].
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Yttrande över Granskning 1, 2019-12-04
I vår roll som ägare av Jogersö 1:XXY är vi mycket positiva till den framtida möjligheten att dela fastigheten i två delar. Däremot skulle vi i det nya planförslaget vilja ha en
ändring av ”prickningen” av vår tomt.
a) Vårt första förslag är att prickningen utmed den väg som korsar vår fastighet in till
grannfastigheten 1: XXZ tas bort. Detta för att inte försvåra en framtida tomtdelning
och byggnation längs med vägen. Vi anser att vägen i sig och de gräsytor och buskar
som finns alldeles intill den bör räcka som insektsvandring.
b) Vårt andra förslag är att n3 området i östra delen av vår fastighet, längs bergskanten
reduceras något för att inte vår fastighet ska få så stora inskränkningar. Vi tycker att
området bör förskjutas ytterligare öster ut för att delas solidariskt mellan de olika fastighetsägarna 1:XXÅ, 1:XXÄ och oss – och att det sydöstra hörnet frigörs helt för att
möjliggöra byggnation på den delen (eftersom den östra delen är mer svårbebyggd).

Kommentar till Granskning 2, sommaren 2020
Synpunkterna noteras. I Granskning 1 hade ni kritiska synpunkter på n3-områdets utbredning, i Granskning 2 hade istället en granne kritiska synpunkter på utbredningen. För att
kunna finna en medelväg som alla berörda fastighetsägare kan acceptera bjöd kommunen bjudit er och era grannar till en öppen dialog. Det är nu kommunens förhoppning att
de berörda fastighetsägarna kan acceptera utformningen i den nya antagandeversionen
av planförslaget, så som indikerats.

Kommentar till Granskning 1, hösten 2019
Synpunkterna noteras.
Prickningen av vägområdet in till grannen i norr, Jogersö 1:XXZ, har inget med bevarande
av naturvärden att göra utan är endast prickad på grund av vägen. Kommunen bedömer
att prickningen av vägområdet varken försvårar en fastighetsdelning eller byggnation
nära vägen. Så länge vägen bedöms fortsatt framkomlig så ska bygglov kunna ges.
Grannfastigheten i nordost har ingen vegetation som kan klassas som bidragande till ett
ett grönsamband vilket gör det svårt att dela detta solidariskt. Samtidigt bör byggnation
i de allra brantaste delarna av fastigheterna undvikas varför områden i behov av prickmark delvis sammanfaller med spridningskorridoren n3. Kommunen inser att detta gör
att det sydöstra hörnet av fastigheten är särskilt intressant för byggnation och bedömer
att en justering av n3-området är möjlig i denna del. Som kompensation utökas istället
n3-området helt intill fastighetsgräns till grannen i nordost.
Det är kommunens förhoppning att den nya utformningen bättre möter er ambition till
nybyggnation med behovet av hänsyn till omgivande fastigheters behov.
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21. Fastighetsägare i Södra delområdet (2020-08-03)
n3-området. Noterar med tillfredställelse att "Oxelösunds kommun godtar en ändring
tillbaks till granskningsförslag" enligt Mail från G Deurell daterat 2020-06-18. Det betyder med andra ord att n3-området begränsas av triangelformat område söder/väster
om komplementbyggnaden på 1:XXÄ och fastighetsgränserna mot 1:XXY och 1:XXÖ.
Vi vidhåller att det är väsentliga förändringar som gjorts av n3-området i det senaste
planförslaget både på vår fastighet och 1:XXY i sista granskningsförslag. Det var först
den 2 juni 2020, i samband med en annan fråga till planarkitekten, som vi på Mail i en
bifogad karta - i nederkanten - får vetskap om denna ändring. Ingen förklaring - bara
ett konstaterande.
Den av kommunen utpekade byggplatsen på 1:XXY har ett avstånd på en (1) meter
från vår tomtgräns och en sträckning av ca 15 m utmed vår västra tomtgräns. Vi är
såklart oroliga.
(Se antagandehandling 2020-05-29, punkt 19, sid 23, kommunens svar. ) Vi har fog
för att påstå att ett formellt fel begåtts i detaljplanearbetet. Felet är väsentligt särskilt
för oss som inte har sjötomt. Viktiga och större förändringar ska delges berörd sakägare, vilket vi de facto är.
Siktståket i väster mot obebyggd naturmark är enda stället där vi på nära avstånd kan
se vattnet möta stranden från kök/vardagsrum. Den närheten till vattnet försvinner helt
om planförslaget genomförs. Vi riskerar istället få en husvägg att titta på.
Vi förvärvade 1:XXÄ år 1988. Vi har i alla tider varit generösa mot våra grannar
avseende grannemedgivande i bygglovfrågor. 1:XXÅ fick bygga ut huvudbyggnaden
närmare tomtgräns än huvudregeln, strandfastigheten i väster styckades i fyra fastigheter, 1:XXÖ att bygga till huvudbyggnaden; med andra ord alla fastigheter runt oss.
Det känns rimligt att det nu är vår tur att få våra önskemål prioriterade - nämligen att
siktstråket mot vattnet från kök/vardagsrum förblir orörd natur helt i enlighet med planförslaget 2019-10-11.
För att bevara vårt siktstråk mot vattenbrynet ser vi gärna att vår fastighet blir delbar.
Vår fastighetsyta överstiger 3500 kvm och det var gränsen för delbarhet enligt tidig
information från kommunen. Vi har under många år betalat kommunalskatt i
Oxelösunds kommun och varit delaktiga i kommunens föreningsliv, l samband med
flytten till Oxelösund 1997-99 byggde vi till huvudbyggnaden. Den bygglovbeviljade
komplementbyggnaden som nu är placerad i sydvästra delen av fastigheten revs och
flyttades från annan del av tomten.
Dåvarande bygglovshandläggare och tillika byggnadsingenjör Ludmilla Koutny
begärde Anticimex-inspektion med tanke på framtida utbyggnad och användning;
hänvisande till den detaljplan som nu är gällande. Hon var på plats och diskuterade om
vatten- och avlopp till komplementbyggnaden. Två gånger fick vi frågan av bygglovshandläggaren, då hon ansåg den delen av tomten mycket lämplig att utveckla. Det är
ca 20 år sedan och då hade vi inget behov. Men vi har i alla år mentalt betraktat den
västra delen av tomten som en möjlighet att bebygga. Vi är därför helt förfärade över
hur olika bygglovshandläggare i Oxelösunds kommun resonerar.
Vårt förslag innebär ett sunt och klokt miljötänk med bevarande av viktiga naturvärden.
2008 tilldelades jag Oxelösunds kommuns miljöpris i egenskap av ordförande i
Jogersö Vägsamfällighet för insatser för naturvård och framsynt miljöarbete på ön.
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För oss som inte har sjötomt är det ovärderligt att behålla siktstråket med obebyggd
natur i ett litet fält och med närkontakt av vågor som går mot stranden. Vi vädjar om
att få behålla det obebyggda siktstråket i väster ner mot Marsviken.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Större ändringar av ett planförslaget ska samrådas med fastighetsägare och andra berörda. Så skedde också genom att ett andra granskningstillfälle
(Granskning 2) hölls under sommaren 2020. Kommunen har begränsade möjligheter
att stämma av ändringar med enskilda fastighetsägare innan samråd eller granskning.
En granne till er hade kritiska synpunkter på n3-områdets utbredning i Granskning 1 och
ni hade kritik mot utbredningen i Granskning 2. Kommunen har ansträngt sig för att i den,
efter granskning 2, efterföljande dialogen med berörda fastighetsägare finna en godtagbar utformning avseende angränsande fastigheters möjligheter till byggnation i siktlinjen
mot havet. Det är nu kommunens förhoppning att de berörda fastighetsägarna kan
acceptera utformningen i antagandeversionen av planförslaget, så som indikerats.
Utan området med prickmark skulle möjligheten till byggnation generellt endast varit
begränsad av storleken på byggrätten. Då den generella regeln om att friliggande byggnation i Sverige ska uppföras ske minst 4,5 meter från fastighetsgräns inte längre finns.
Antalet möjliga nya fastigheter begränsas av den låga vägstandarden på befintliga vägar.
Alla fastigheter som skulle kunna vara lämpliga kan därför inte erbjudas avstyckning. Er
fastighet, har det visat sig, är för liten för att kunna vara aktuell för avstyckning då
större fastigheter behövts prioriteras.
Kommunen har undersökt förfrågan om en kompletterande tillfartsväg till fastigheten,
men har i samråd med grannar funnit att det inte går att medge detta i detaljplanen.

22. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-03)
Vi äger fastigheten på Jogersö 1:XXÅ på Jogersö. Vi har tagit del av förslaget till ändrad
detaljplan för området och redovisar nedan våra invändningar mot delar av detsamma.
Dessa invändningar har även framförts muntligen vid ett telefonsamtal med planarkitekt
Göran Deurell i november 2019.
Vi invänder mot avstyckningar i direkt eller nära anslutning till vår fastighet av följande skäl:
- Ny bebyggelse på fastighetsnr. 1:XXY, vilket skulle möjliggöras genom liggande förslag
om ny detaljplan, skulle komma mycket nära vårt hus. Hur byggnaden/byggnaderna än
förläggs kommer den/de bli i princip det enda vi ser från vårt hus istället för att ha friutsikt mot nuvarande naturområde och havet. Vidare ser vi potentiella problem med insyn
på en tidigare i princip helt insynsfri tomt från det hållet.
- Detta skulle i sin tur med all sannolikhet negativt påverka värdet av vår fastighet avsevärt.
- Vidare förändrar förslaget till detaljplan karaktären av denna del av södra Jogersö
på ett menligt sätt. Från att ha varit ett mycket glesbebyggt område med mycket träd/
skog har det bara precis nedanför vår fastighet de senaste 2-3 åren byggts fyra nya
hus, varav ett ligger precis intill vår bastu och sjöbod. Om detaljplanen genomförs ges
möjligheten till tre avstyckningar (två om 2 och en om 3, fastigheterna 1:XXX, 1:XXY
och 1:XX1) i anslutning till vår fastighet. Detta innebär att vi efter många år på Jogersö,
istället för att bo i ett naturområde av sommarstugekaraktär, kommer att bo i ett mer
regelrätt villaområde där hela naturbilden förändras/försvinner. (Detta förutsätter naturligtvis att tomterna bebyggs, vilket ju dock är ett av de primära syftena med planen).
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- Vi ställer vi oss frågande till utformningen av n3 området. Vi kan inte se logiken i att det
markerade området inte är n3 i sin helhet då vegetationen är homogen i hela området.
- I förslaget till detaljplan anges även att planen bl.a. har som syfte att ”bidra till ett
bevarande av områdets kulturvärden och karaktär” (s.4.). Här menar vi att avstyckningarna går direkt emot syftet att bevara områdets karaktär.
- Avslutningsvis ifrågasätter vi att skälig hänsyn kan bedömas ha tagits till befintliga
bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens
genomförande (se PBL 36§).

Kommentar
Synpunkterna noteras. Plankartan justeras efter att kommunen besökt området på plats
med en av er fastighetsägare. Bebyggelse genom en eventuell avstyckning föreslås fortfarande vara möjlig, men bebyggelsen hålls ner i terrängen genom justering av prickmarken västerut. Resterande bebyggbar yta begränsas till komplementbyggnader och
således en höjdbegränsning till max 4 meter i nockhöjd.
Om inte n3-området fanns i detaljplanen skulle det inte finnas något hinder mot att grannar
utnyttjar sin utökade byggrätt i angränsning till er fastighet.
Jogersö:s kulturvärden har att göra med en anpassing av bebyggelsen till terrängen,
havsutsikt för en del och en grön inramning. Detaljplanen innehåller flera bestämmelser
för att specifikt verka för ett bevarande av detta.
Med justeringar av byggrätt och n3-område som nu gjorts så är kommunnens samlade
bedömning, utan att göra detaljplanen mer detaljerad än vad som kan vara motiverat
utifrån detaljplanens syfte (4 kap. 32§ PBL, att skälig hänsyn tagits till de befintliga
förhållandena.

23. Fastighetsägare i södra delområdet (2020-08-03)
På sid 30 under rubriken ”Särskild redogörelse av konsekvenser för några fastigheter”
sista stycket finns formuleringar som berör bland annat min fastighet.
Av formuleringen ser det ut som att en avstyckning från min fastighet kan göras till
förmån för intilliggande fastighet Jogersö 1:XXY. Ni bör ändra formuleringen så att det
framgår att även det omvända är möjligt. Det vill säga att areal från 1:XXY kan överföras
till 1:XXX genom en fastighetsreglering för att göra denna fastighet styckningsbar istället.
Ändring ska även göras i översiktstabellen.
I dagsläget är vi som äger Jogersö 1:XXX intresserade av att göra en avstyckning. Om
areal överförs från vår fastighet minskar den möjligheten.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats för att visa
att bägge fastigheterna har lika stora möjligheter att starta igång en fastighetsregleringsprocess hos Lantmäteriet. Att de två fastigheterna tillsammans kan bilda en 3:e fastighet framgår nu i "översiktstabellen", där bägge fastigheterna getts ett "1/2 X". Detta för
att det totala antalet nya möjliga fastigheter fortfarande korrekt ska kunna utläsas.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

27

ANTAGANDEHANDLING, 2020-09-18 GRANSKNINGSUTLÅTANDE, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA OCH SÖDRA JOGERSÖ

24. Fastighetsägare i södra delområdet (2019-11-18)
Vad jag förstår så är vägkvaliteten det som begränsar antalet delningsbara tomter och
därmed framtida tomtstorlekar. Lös problemet med vägen genom att lägga till en vägförbättringsavgift på 10.000 -20.000 kr eller ännu mer kopplad till bygglovet, ge pengarna
oavkortat till de duktiga vägansvariga på Jogersö. Gör begränsningar för tung trafik med
axeltryck till årstider eller tid på dygnet vid tjällossning i samråd med vägansvariga på
Jogersö. Fördela antalet bygglov årsvis och områdesvis, kanske på tre år för att skona
vägen.
Jag har tidigare skrivit och föreslagit tomtstorlekar som kommunen själva säljer ex.
Inskogen och Stjärnholm. Har själv byggt på två tomter 2005 och 2014 i hörnen på
tomterna för att i framtiden kunna bygga ut för barn och barnbarn.
Jogersö 1:XXX drygt 2900 kvm, har färdig extra infart och extra kommunalt vatten och
avlopp som i dagsläget är pausad. Jogersö 1:XXY som är på 3330 kvm är också förberedd med extra infart och grannar med tomtstorlekar på 1300-1400 kvm och någon med
1100 kvm.
I mina två byggprojekt har ingen nekat grannutlåtande och pratat om trångboende.
Jag vill givetvis ha en tvåa i fyrkanten på mina två tomter för att slippa att försöka köpa
några kvadratmeter av grannarna för att komma upp i 1700 kvm.
Låt folk i Jogersö bygga på normala tomtstorlekar, det bör ge några miljoner per år i
skatteintäkter till kommunen inom närtid.
Lös problemen istället för att begränsa.

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

25. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-03)
Jag yttrade mig redan under 2018 då ni visade det kommande planförslaget.
Jag motsäger mig helt att min tomt Jogersö 1:XXX delvis blir s.k. prickad tomt. Detta
medför att jag i framtiden ej kan stycka och bygga nytt till mina barnbarn, vilket finns i
min framtida plan. Ni har ju aviserat att Jogersö bör förtätas med ny bebyggelse där tomtstorlekarna är avgörande för möjlig styckning. Detta är vad jag planerar men ni förstör
nu den möjligheten] med denna prickning. Jag motsäger mig fullt och bestrider denna
blockering av styckning.

Kommentar
Synkpunkterna noteras. Detaljplanen föreslår din fastighet som lämplig för styckning.
Kommunens intention var redan i granskningsversionen av planförslaget att medge
avstyckning av din fastighet. Detta illustreras med en 2:a i en svart rektangel på din fastighet. Din fastighet får styckas av till ytterligare en fastighet med minsta fastighetsstorlek
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som står på din fastighet i plankartan. n3 -bestämmelsens skrivning har till antagandet
justerats och förtydligats så att inte exempelvis en infart ska förhindras. Inom n3- område
finns däremot ingen garanterad byggrätt.

26. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-24)
Jag motsätter mig att fastigheter ska betraktas olika när det gäller delbarhet baserat
på närhet till kollektivtrafik. Avståndsskillnaden mellan västra och östra delarna är i
sammanhanget inte så stor att det kan motivera olika delningsförutsättningar.
Vidare under samma punkt. Att inte kunna stycka tidigare styckade fastigheter verkar
inte rimligt. Enbart storlek borde vara avgörande.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Det är endast den norra delen av det Östra delområdet som föreslåtts kunna ges mindre fastigheter. Denna del har väsentligt närmare till kollektivtrafik
och service, där Ekbackevägen är en principell gräns mot resten av planområdet.

27.

Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-02)

1. Varför har storleken på huvudbyggnad ändrats från 170m2 till 150m2? Min åsikt är att
om kommunen vill befrämja bostadsbyggande för barnfamiljer på Jogersö så är 170m2
bättre än 150m2
2. Varför har regler för avstyckning ändrats? och påverkas min tomt?
Därtill är vägstandarden under all kritik. Jag tycker kommunen skall ta över skötseln.
Vägföreningen representerar inte allas synpunkter.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Storleken har ändrats från 140 kvadratmeter i samrådet till 150
kvadratmeter i granskningen för samtliga fastigheter. Fastigheter över 3000 kvadratmeter bedömdes i samrådsversionen av planhandlingarna kunna få bygga 170 kvadratmeter huvudbyggnad, något som kommunen dock ändrat sig kring då det ger incitament att
pressa sin granne att sälja mark för att kunnna bygga större. 170 kvadratmeter bedöms
innebära en lägre grad av anpassning till terrängen på platsen. Istället har byggrätten
utvecklats så att den största sammanlagda byggarean är 15 % av fastighetens landarea,
dock högst 260 m2 - som på ett friare sätt får nyttjas inom fastigheten.
Reglerna för avstyckning har inte ändrats så mycket mellan samråd och granskning.
Förutsätningarna för er fastighet har inte ändrats sedan samrådet. Minskningen från
4000 till 3900 kvadratmeter landarea kom sig av bedömningen att det efter samrådet
fanns möjligheter att medge ytterligare styckningar för ett par fastigheter med areor
precis på gränsen till 4000 kvadratmeter landarea.
Kommunens inställning är att allmänplats som idag ägs av vägsamfälligheten inom
planområdet ska ha fortsatt enskilt huvudmannaskap. Av det följer att underhållet av
gator och naturområden i planområdet ska skötas gemensamt av de boende på
Jogersö. Kommunens bedömning är att enskilt huvudmannaskap på det hela taget
fungerat väl och att vägföreningen fortsatt kan bedriva en god skötsel av området.
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28. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-02)
Ni skriver att Oxelösund behöver attraktiva bostäder för att locka hit nya intäktsbringande invånare
Att då minska på huvudbyggnadens storlek (på min tomt som är över 4000 kvm plus
vattentäkt) från max 170 kvm (i förra planförslaget) till nu 150 kvm verkar konstigt?
Vad betyder ”70kvm av bef ”Torp” får räknas undan. Vad räknas som torp?
Varför tillåter ni inte att gigantiska tomter på över 4000 kvm får avstyckas? Vi har ju i
Hästviken gjort en egen landhöjning genom att muddra och ta hand om egna muddermassor, som i tidigare inskickat svar.
Och mina grannar har redan styckat av sina tomter på båda sidor om min tomt.
Mina synpunkter är sammanfattningsvis:
• Tillåt fler avstyckningar (exempelvis på min fastighet, som redan har en tomtavgränsningsmarkör vid Nötuddsvägen och heter nr XXX respektive XXZ.
• Gå tillbaka tlll tillåten byggyta på 170 kvm

29. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-01)
Oxelösund behöver attraktiva bostäder för att locka hit nya intäktsbringande invånare
Att då minska på ”huvudbyggnadens” storlek ( på vår tomt som är över 3000kvm) från
max 170 kvm (i förra planförslaget) till nu 150 kvm känns fel.
Vad sedan ”70kvm av bef ”Torp” får räknas undan ”betyder vet i alla fall inte vi hur det
ska tolkas. Vad räknas som torp?
Att ni sedan i förslaget inte tillåter att dessa gigantiska tomter får avstyckas gör ju inte
saken bättre. Om avstyckningsbegränsningen enbart är ett sätt att undvika att kommunen
går in som huvudman är också fel tycker vi. Vi är rätt många här (särskilt fastboende)
som undrar över varför vi har så dålig vägstandard fast vi betalar lika mycket skatt som
övriga invånare. Det kanske vore på sin plats att fråga var och en av fastighetsägarna
istället för att bara lyssna på vägföreningen.
Våra synpunkter på, en i övrigt bra plan, är sammanfattningsvis
• Gå tillbaka tlll tillåten byggyta på 170 kvm
• Tillåt fler avstyckningar( exempelvis på vår fastighet)
• Låt kommun gå in som huvudman för vägnätet så att vi får en acceptabel standard

Kommentar till 28 och 29
Synpunkterna noteras. Byggrättens minskning besvaras i kommentar till yttrande 27.
Att anse som "torp" är en bostadshus uppfört innan år 1990. Antagligen mindre än 90 m2
till storleken - en enklare sommarstuga byggt innan VA-utbyggnaden, men det får
bedömas från fall till fall.
Förhindrande av styckning av en fastighet över 3900 kvadratmeter sker endast om det
inte bedöms lämpligt av annat skäl. Utifrån beräknade klimatförändringar med stigande
havsnivåer bedöms inte fastigheterna lämpa sig att styckas upp ytterligare. Prognosen
är att år 2100 är medelvattenståndet +55 cm över dagens nivå i Oxelösund och samma
händelse hade då inneburit att havsvattenståndet nått nivån +156 cm. Kommunen
dokumenterade era fastigheter under högvattenståndet den 26:e februari, se bild nedan.
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Även Sjöboviken i den östra områdesdelen är ett utsatt område med samma underliggande resonemang. Fastigheter är långsiktiga processer och de ska vara brukbara över
tid. Se gärna kommentaren till yttrande 10 för en fördjupning.
Kommunen kommer inte gå in och ta över vägarna. Se kommentar till yttrande 27.

Foto från Hästviken kl 08:30 morgonen den 26:e februari 2020. Havsvattenståndet är +91 cm vid mätstationen
på ön Vinterklasen i inloppet till Oxelösunds Hamn och då det snöat under natten syns den högsta nivån
(+101 cm vid Vinterklasen) som havet nådde tydligt.

30. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-12-06)
Punkt 1: Tomten har många gamla tallar, varav några har den rödlistade talltickan.
Dessa tallar är identifierade, liksom andra gamla presumtiva värdar för tallticka. Mark
runt dessa är prickad, vilket vi tycker är en onödig framtida begränsning, som kvarstår i
planen även efter att tallarna är borta, t ex efter ett stormfälle. Vi föreslår i stället att det
införs fälltillståndskrav på tallar med diameter större än 40 cm (eller annat lämpligt mått)
och prickområdena tas bort.
Punkt 2: Det är inlagt en parkeringsplats utanför vår grind. Eftersom det oss veterligen
inte har uttryckts något behov av detta anser vi att den ska tas bort ur planen. Det finns
redan andra nära platser, som utnyttjas i mycket ringa grad.

Kommentar
Synpunkterna noteras.
n3-områden
De många gamla tallarna på er fastighet är samtliga presumtiva värdträd för tallticka.
Värdena finns i hela skogen, främst knuten till riktigt gamla tallar. Hela fastigheten bildar
tillsammans med den allmäna platsmarken (NATUR1) i väster en biotop där tallticka, som
i sig är rödlistad, är en indikator för ytterligare rödlistade arter. Hur gammal en tall är
går enligt biolg Hans Rydberg inte att avgöra utifrån omfånget på stammarna då det helt
beror på förutsättningarna att växa för de enskilda träden. Därför är ett generellt fälltillståndskrav inte en möjlig lösning.
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Kommunen bedömer att när prickmark frångås så är det bästa att istället helt innefatta er
fastighet i ett n3-område utan prickmark, utom allra närmast de befintliga husen där
byggnation kan ske med minst påverkan på biotopen. Strandskyddet är inte upphävt
inom n3-område. Marklov söks för fällning inom n3-område, för en varsam utbyggnad
och eventuell styckning med nybyggnation i samråd med kommunen. n3-bestämmelse
får inte förhindra tillfart till fastighet, nödvändiga ledningsdragningar och möjlighet att
bygga fullstor byggrätt.
Skötselråd för tallbiotopen är följande: Tallmiljöer behöver för att utveckla en hög
biologisk mångfald, ljus och solvärme, vilket gynnar många insekter och lavar. Detta
är särskilt påtagligt för tallar som är döda, stående rakt upp som torrakor, eller ramlar
på marken som lågor. Även nedrasade torrgrenar har mycket stor betydelse för sällsynta och hotade arter och bör får stå eller ligga kvar. Om ett antal tallar avverkas
kan till och med den biologiska mångfalden öka. Det är då viktigt att avverka de yngre
tallarna så att de äldre blir mer solbelysta.
P-PLATS
Vägföreningen är markägare för marken för den föreslagna parkering. Parkeringen har
nu skjutits lite längre åt väster så den inte ska upplevas påträngande. Parkering får inte
ske på vändplaner varför det långsiktigt kan finnas ett behov av en parkering i denna
del av planområdet - som dessutom erbjuder naturbad och fin utsikt. Genom gemensamt fattade beslut kan en parkering iordningställas på hela eller delar av ytan och då
naturligtsvis för nyttjande av föreningens medlemmar - fastighetsägare på Jogersö.

31. Fastighetsägare i Södra delområdet (2019-11-21)
• I planförslaget möjliggörs en pumpstation med placering strax utanför infarten till våra
fastigheter. Vi anser att pumpstationen ligger för nära bostadshuset och önskar ett
större avstånd mellan bostadshuset och pumpstationen. Enligt Boverkets allmänna råd
bör avloppspumpstationer placeras med ett skyddsavstånd på 50 meter till plats där
människor stadigvarande vistas och detta tolkas till husbyggnad på fastighet.
Avstånd till vår byggnad kan mätas till cirka 30 meter och 20 meter till fastighetsgräns.
Vi önskar att boverkets allmänna råd följs och att pumpstationen flyttas. Förslagsvis till
skogspartiet 100 meter längre bort på tillfartsvägen.
• Vid infarten till fastigheterna ligger en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar. Vi känner inte till några befintliga allmänna ledningar inom området.
Vad är syftet med den bestämmelsen? Vilka typer av allmänna ledningar är tänkta att gå
där? Om det är på det viset att de ledningar som avses försörjer enbart våra fastigheter önskar
vi någon annan typ av reglering än markreservat för allmänna underjordiska ledningar.
• Enligt planbeskrivningen beskrivs 20 687 kvadratmeter av landområdet på 1XXX som
ö. Vad grundas denna beskrivning på? Det är inte en korrekt beskrivning. Hela fastigheten Jogersö 1:XXX har landförbindelse med resterande del av Jogersö.
• Enligt detaljplanens syfte ska delning av fastigheter med landareal större än 3900 m2 medges. Trots detta tillåts inte fastigheten Jogersö 1:XXX att göra någon avstyckning. Varför frångås detaljplanens syfte för just denna fastighet? Vi önskar att detaljplanens syfte och övergripande principer följs för Jogersö 1:XXX och att en avstyckning av fastigheten medges.
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Kommentar
Synpunkterna noteras. Avloppspumpstationen är redan befintlig, någon ytterligare
finns inte planerad. Den har bara getts sin egen användning i den nya detaljplanens
plankarta. Kommunen har hittils inte kunnat finna någon anledning att flytta på pumpen.
Markreservatet för ledningar tjänar bara era fastigheter och hade inte funnits med om
det inte var så att det var just flera fastigheter inblandade. När ledningar går över en
fastighet för att nå en annan krävs ledningsrätt. Ledningsområdet utgår, men området
söder om vägen på den östra fastigheten är också ett viktigt grönsamband varför endast
komplementbyggnader medges i området. Fällning av träd över ett visst stamomfång
kräver marklov, se Ändrad Lovplikt inom n2-område i plankartan. Bestämmelserna får
dock inte vara till hinder för tillfart och nödvändiga ledningar.
Angivelsen att 20 687 kvadratmeter av fastigheten är en ö, är tänkt att tolkas i jämförelse med andra fastigheter på Jogersö där delar av fastigheten saknar byggrätt, ofta i
form av ö eller i ert fall udde och ska vara tillgängliga för allmänheten genom allemansrätten. Oförändrat mot vad nu gällande detaljplan idag anger. Strandskyddet är heller
inte upphävt inom denna del och har avgränsats mot byggrätten med en administrativ
gräns. Eftersom marken är allemansrättslig ska den helller inte räknas med i kvartersmarkens area för bedömning av delbarheten av fastigheterna inom planområdet.
I detaljplanens syfte står det att delning av en del fastigheter större än 3900 kvadratmeter medges. Er större fastighet Jogersö 1:XXX är en av flera stora fastigheter i planområdet som av flera orsaker inte medges ytterligare styckning. Antalet fastighetsdelningar i hela planområdet är begränsat. Ytterligare styckning bedöms i ert fall mindre
lämpligt utifrån påverkan på naturvärden och strandskyddets syften.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

33

ANTAGANDEHANDLING, 2020-09-18 GRANSKNINGSUTLÅTANDE, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA OCH SÖDRA JOGERSÖ

Yttranden från utanför planområdet
32. Markägare på södra Jogersö (2020-07-02/2019-11-25)
"Jag äger fastigheten Jogersö 1:103 och har i brev den 23 juli 2018 gett mina synpunkter
på att Ni inte tagit med min fastighet i planarbetet. Denna skrivelse gäller än idag och
jag kan inte förstå att ni i arbetet med ny plan utesluter en enda privat fastighetsägare.
Jag ber Er att tänka om.
l kommentarerna till punkt 43 skriver Ni att det är svårt att ansluta kommunalt vatten och
avlopp. Det är fel. För fyra år sedan anslöt vi 3 hushåll på Fruviksholmarna till kommunalt
vatten och avlopp. De ledningar som vi anslöt på Jogersö vid Sjöboviksbryggan
dimensionerade vi för att kunna enkelt ansluta även Jogersö 1:103 - se bifogad ritning.
Jag ställer gärna upp på ett platsbesök för att ytterligare utveckla frågan."

Fastighetsägaren vidhåller sitt ogillande av kommunens ställningstagande (2020-05-20)
i sitt yttrande till Granskning 2: "Jag är förvånad och besviken att endast en privat
fastighetsägare behandlas på detta sätt. Som ett rättvisekrav borde samtliga behandlas
lika. Jag motsätter mig kommunens handläggning av detta ärende och ber kommunen
att åter på ett rättvist sätt behandla mina synpunkter och låta min fastighet ingå i den
blivande detaljplanen."
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

34

ANTAGANDEHANDLING, 2020-09-18 GRANSKNINGSUTLÅTANDE, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA OCH SÖDRA JOGERSÖ

Kommentar
Synpunkterna noteras. Detaljplanen för Östra och Södra Jogersö berör utan undantag
redan befintliga bostadsfastigheter och därtill ett par redan befintliga byggrätter säkrade i
en tidigare detaljplan. Jogersö 1:103 är belägen inom naturmark utpekad som grönkil
och därtill som närströvområde i kommunens översiktsplan från 2018. Vid tiden för ditt
köp av fastigheten Jogersö 1:103 omfattades den även av en avstyckningsplan från
1939, med samma status som en detaljplan, som endast medger Natur på fastigheten.

Grönområdet mellan de två delområdena (Jogersö 1:122) omfattas av både nyckelbiotop och skogliga värden.
Utsnitt ur Länsstyrelsens GIS-kartlager som du hittar här:

När användningen för ett större naturområde ändras krävs helt andra- och mer omfattande utredningar än vid justering av redan befintlig detaljplanerad mark för bostäder,
varför detta inte är lämpligt att hantera i samma detaljplaneprocess. Ett planområde får
heller inte vara större än vad som behövs med hänsyn till detaljplanens syfte (4 kap. 32 §
första stycket PBL).
Jogersö omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), vars
utsträckning beslutas av kommunfullmäktige. Även tillkommande fastigheter på Jogersö
ska- och kommer att anslutas till kommunalt VA. Därför gäller att vatten- och avlopp
skulle behöva anläggas via land, genom en nyckelbiotop, för att anslutas till anslutningspunkt för befintligt ledningsnät.
I Sverige är det en kommunal angelägenhet att besluta om vilken mark som är lämplig
för exploatering, så kallat kommunalt planmonopol. Kommunen kommer inom ramen för
denna detaljplan inte att detaljplanera för bostäder utanför nuvarande detaljplanegräns.
Detta gäller privatägd mark såväl som för arrenden på kommunal mark.
Som fastighetsägare är du välkommen att skicka in en begäran om planbesked på
kommunens hemsida och därigenom få din detaljplaneförfrågan prövad av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 38 granskningsyttranden inkommit under granskning 1 & 2.
28 yttranden i granskning 1 och 10 yttranden i granskning 2. Varav 35 yttranden har
synpunkter på samrådsförslagen, varav 4 är från myndigheter, och har bemötts med
kommentarer ovan.

Sammanfattning av ändringar efter granskning 2, sommaren 2020:
- Mindre justering av n3-områdets utbredning mellan Jogersö 1:211 och Jogersö 1:267
i dialog med fastighetsägarna. Även minskning av n3-området på Jogersö 1:76.
- Ny prickmark (n3-område) har tillkommit på Jogersö 1:70 i dialog med fastighetsägarna.
- Natursläppet på vägsamfällighetens fastighet Jogersö 1:20, mellan Jogersö 1:69 och
Jogersö 1:70, har omvandlats till kvartersmark för bostäder utan byggrätt, då den 6 meter
breda markremsan varit svårskött som naturmark och inte längre fungerar som en
ledningsgata.
- Ett par u-områden, för mark tillgängliga för allmännyttiga underjordiska ledningar, som
fallit bort har lagts till på prickmark inom kvartersmark för bostäder. Ett område för bottenföränkrade ledningar i östra delområdet som redan finns i nu gällande detaljplan har
också lagts in.

Sammanfattning av ändringar efter granskning 1, hösten 2019:
- n2-områdena har bytt namn till n1-områden då det inte fanns någon n1-bestämmelse i
granksningsversionen av plankartan. Bestämmelsen n2,, en variant på n3 har tillkommit.
- kryssmark-bestämmelsen har ändrats till bokstaven b för att göra det möjligt att skilja
områden där det bara får byggas komplementbyggnader (b1) från områden där det
endast får uppföras bastur och sjöbodar (b2).
- n3-området på fastigheten Jogersö 1:213 har justerats för att ge plats för ett garage.
På fastigheten Jogersö 1:266 har n1-området justerats för att minska bebyggelsens
inverkan på grannfastigheter och underlätta ny byggnation.
- n1-områdena på fastigheten Jogersö 1:101 har ersatts med strandskydd.
- Upphävande av strandskydd har på Länsstyrelsens inrådan begränsats och förtydligats
i plankartan. Inget upphävande för bryggområden, liksom för delar av flera fastigheter.
- Ett par befintliga bryggområden har justerats eller lagts till då de fallit bort ur kartan.
En begränsning om max 1 brygga per fastighet har lagts till, med största bredd 1,5m.
- Området med infartsväg ner mot Hästviken har breddats något för att inrymma diket.
- Området för sjöbodar vid Sjöbodviken har utgått.
- Den föreslagna p-platsen vid det södra naturområdet har flyttats något västerut.
- Ytterligare en fastighet medges styckning.
- Nya högre belägna områden för tekniska anläggningar har tillkommit för att medge
flyttar av dessa i klimatanpassningssyfte. Området för pumpstationen i höjd med
Sjöboviken i östra delområdet har förstorats för att ge utrymme för en marknivåhöjning.
- Vid koloniområdet vid Sjöbodviken har planområdesgränsen justerats så att hela
den gamla detaljplanen ska släckas ut. En liten triangelformad yta hade här missats
och har ersatts med parkmark och skyddsmark med kommunalt huvudmannaskap.
- Definitionen av fritidshus/torp har förtydligats i planbeskrivningen.
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- Andel hårdgjord yta har kompletterats med en maxarea på 500m2, då den angivna %-satsen
innebar allt för stor area för stora fastigheter.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
- En del fastighetsägare som önskat dela sin fastighet har fortsatt nekats detta helt eller delvis.
Vägföreningens har nekats huvudmannaskap på kommunens naturmark.
- Byggrätten har inte släpps fullt så fri som en del fastighetsägare velat. Huvudbyggnad
är fortsatt begränsad till 150 kvadratmeter för alla fastigheter.
- En fastighetsägare som önskat få ett generellt "fälltillståndskrav" för träd på fastigheten
har nekats detta efter avrådan från biolog.
- Geoteknisk utredningar har inte genomförts.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Camilla Norrgård Sundberg 				
Miljö- och samhällsbyggnadschef 			
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FÖRORD
Om detaljplaner
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva mark‑
användningen och bebyggelsen.
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna plan‑
beskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser
samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har
ett väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till
aktuellt planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse.
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelse
utvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggs med standard planförfarande, se illustration nedan.
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Planhandlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
- 2 plankartor i skala 1:2000 med bestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
- Samrådsredogörelse
- Dagvattenutredning
- Naturinventering
- Arkeologisk utredning
- Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom att ge möjlighet
till fler och mindre fastigheter genom avstyckningar. Därtill syftar planen till att öka
beredskapen inför förväntade klimatförändringar och att bidra till ett bevarande av
områdets kulturvärden och karaktär.
Planförslaget innebär i huvuddrag följande förändringar:
- Utökad byggrätt till 15% av fastighetens landarea, dock högst totalt 260 m2 byggarea,
varav 150 m2 huvudbyggnad.
- Möjlighet att bevara befintligt fritidshus uppfört innan 1990 genom att inräkna 70 m2 av
det i komplementhusarean
- Delning av en del fastigheter med landarea, utan öar, större än 3900 m2. Närmast
Jogersöbron meges även styckningar av en del fastigheter större än 3200 m2. Totalt
medges 25 ytterligare fastigheter av fastighetsägaren påkallad avstyckning. Inom
planområdet kan maximalt 36 nya fastigheter fastighetsbildas.
- Lägsta grundläggningsnivå är +2,2 meter i Rikets Höjdsystem (RH2000) vid nybyggnad
av bostadshus.
- En del tillkommande prickmark för att spara natur från exploatering. Borttagning av
prickmark som tidigare tjänat som reservat för kurvrätningar av vägarna.

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

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

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

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar totalt 141 fastigheter, varav 136 är befintliga enskilt ägda bostads
fastigheter. Jogersö vägsamfällighet äger de 3 fastigheterna Jogersö 1:20, Jogersö 1:117
och Jogersö 1:193, Tomtägareföreningen Jogersö 1:118 äger 1 fastighet och Oxelösunds kommun äger den vidsträckta fastigheten Jogersö 1:122 som delar upp planområdet i en östlig och en sydlig del.
Vattnet inom planområdet hör till stor del till de privata fastigheterna, men även Tomtägarföreningen för Jogersö 1:118 och Jogersö vägförening äger en hel del av vattnet.
Oxelösunds kommun äger inom planområdet endast vattenområdet på östra halvan av
i Hästviken genom fastigheten Jogersö 1:122. Samfällda bryggor finns på den västra
sidan av ön i Trappviken och på östra sidan ön i Stora Fruviken ungefär på mitten av
det utsträckta planområdet. Det finns också i mindre skala bryggor på östra sidan av ön
vid Sjöboviksudden i nordöst och på båda sidor av Hästviken i det södra delområdet.
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Kommunens nya översiktsplan, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. Översikts
planens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. Detaljplaner måste
förhålla sig till översiktsplanen men måste inte följa den.
Det som skrivs om och berör det aktuella området i den gällande översiktsplanen är att
Östra och Södra Jogersö bör utvecklas genom försiktig förtätning inom redan bebyggda
områden. Områdes förtätas genom att möjliggöra avstyckning av fastigheter samtidigt
som områdets kuperade skogskaraktär bevaras särskilt i det södra delområdet.

Detaljplaner
För bostadsfastigheterna inom planområdet finns 2 detaljplaner, en äldre kallad 1774
från år 1991 (laga kraft) som täcker hela planområdet samt en nyare från år 2009 1774.1
som ersätter en bit i väster av den södra delen i den äldre detaljplanen. Då planområdesgränsen föreslås justeras lite för kommunens fastighet Jogersö 1:122 jämfört med
detaljplan 1774, berörs även bitar av detaljplan 1441 för centrala Jogersö samt den
ursprungliga avstyckningsplanen för Jogersö 1:20 och Jogersö 1:22 från år 1939.
Detaljplan 1774 anger maximal byggrätt till 120kvm huvudbyggnad + 50kvm ”gårdshus”
(exempelvis uthus eller garage). Max 1 huvudbyggnad och 2 gårdshus medges per
fastighet i högst 1 våning. I planen anges ett par områden, på Tomtägareföreningen
Jogersö 1:118:s samfällda mark längs Trappvikens södra sida, som endast får bebyggas med sjöstugor och bastur.
Planen medger också ett exakt antal bostadsfastigheter som tillåts inom varje så
kallat ”bostadskvarter”. Det har lett till att bara ett fåtal fastighetsdelningar kunnat
medges då den som hann först att dela låste ute sina grannar från denna möjlighet.

1774.1 Tilläggsplan till detaljplan 1774, som ersätter den äldre detaljplanens fastighetsindelningsbestämmelser
inom det inringade området i det södra delområdet av den äldre planen.
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En planändring, 1774.1, togs fram med syfte att medge fler fastigheter inom det ”byggnads
kvarter” som utgörs av fastigheterna väster om Trappviksstigen, vid Thors väg, samt
västra sidan om Uvbacken. Både detaljplan 1774 och 1774.1 ersätts nu i sin helhet.

Detaljplan 1774 vann laga kraft 1991 och tillåter att stora fastigheter på södra Jogersö kan delas. Det
rödskrafferade området undantogs från antagandet då den kvartersmark som planerades medges hade
inneburit ett stort intrång i naturmarken samt att frågan om huvudmannaskap och ansvar hade komplicerats.
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Riksintressen

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

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

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Risken för att en detaljplanen ska ha en betydande mijlöpåverkan ska alltid bedömas
och diskuteras med Länsstyrelsen. Vid behov ska nödvändiga utredningar tas fram för
att belysa förutsättningar och konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen. Om
genomförandet av en detaljplan riskerar innebära en betydande påverkan på miljön,
människors hälsa eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
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En behovsbedömning har upprättats för Jogersö under senhösten 2017 i samråd med
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Kommunen bedömer i denna att planens genomförande inte leder till någon betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därför inte behöver tas fram.
Detaljplanen rör ett redan bebyggt område som sedan tidigare har anslutits till det
kommunala vatten & och avloppssystemet. Kända föroreningar saknas och detaljplanen
syftar till att förbereda området för klimatförändringar iform av högre havsnivåer och
kraftigare regn. Länsstyrelsen pekar i sitt samrådsyttrande på att en betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas beroende på hur detaljplanen utformas.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Områdets historia och fornlämningar
Jogersö har en historia som fritidshusområde, där marken styckades år 1939 kort efter
att bron över till Jogersö stod klar. Den mycket kuperade terrängen låg till grund för att
området fick relativt stora fastigheter. Det finns även äldre bebyggelse och bebyggelselämningar, där Jogersö Gård omnämns redan på 1300-talet. Gården (röd yta i centrum av
kartan nedan) var länge den enda bebyggelsen på ön, som utöver gårdens betesmarker
i övrigt var skogsbevuxen.
Den arkeologiska utredningen som tagits fram som underlag till planförslaget redogör
även för lämningar efter förhistorisk stenbrytning och mer sentida militär verksamhet på
Jogersö. Den förhistorisk stenbrytningen, en tidigare okänd fornlämning, fann man i
grönområdet uppe på höjdryggen mellan delområdena Östra och Södra Jogersö som
nu fått KMR-kod L1982:8091, tidigare benämnd med FMIS-kod Oxelösund 179, röd
prick centralt i kartan nedan (i utredningen kallad Objekt 20). Några fornlämningar inom
planområdets enskilt ägda bostadsfastigheter har inte kunnat konstateras, men på
sydväst-sidan av Nötudden på fastigheten Jogersö 1:119 och på Tomtägareföreningen
Jogersö 1:118 :s fastighet finns objekt klassade som övrig kulturhistorisk lämning. Resten
av lämningarna är belägna vägsamfällighets fastighet Jogersö 1:20 och kommunens
fastighet Jogersö 1:122.

Motionscentrum och rekreationsområde
Jogersö hade fina förutsättningar för friluftsliv och under 50-talet flyttar orienteringsklubben OK Måsen sin verksamhet till ön. Med bilens intåg på 60-talet utvecklades
Jogersö till ett sommarparadis och motionscentrum, vars sandstrand lockade besökare från när och fjärran. Konserter med folkkära artister började hållas och ett kolloniområde för Oxelösundare anlades som ersättning för de som försvann när motorvägen ut till Oxelösund byggdes.
En detaljplan togs fram för fritidshus även i det västra delarna av Jogersö, men 1968
stod det klart att området skulle förbli ett friluftsområde, som kompensation för de stora
arealer mark som avsatts för industri i 1959-års generalplan.
Under 70-talet etablerades en camping och under 80-talet väcktes frågan om miljöpåverkan av de många enskilda avloppen på ön och det beslutades om en VA-utbyggnad.
Med anledning av detta togs en detaljplan för fritidstugeområdet fram (laga kraft år
1991) vilken öppnade för större byggrätter på ön.
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Fornsöks karta visar den tidigare okända fornlämningen L1982:8061 (tidigare benämnd Oxelösund 179) som en
röd symbol i mitten av kartan (i den arkeologiska utredningen kallad objekt 20). Därtill finns objekt med klassningen
övrig kulturhistorisk lämning, i blått.

Området idag
Jogersö fritidshusområde får allt fler permanentboende vilket får till följd att små och
ganska enkla stugor på cirka 40-60 kvm, ofta oisolerade, byggs ut eller ersätts av
större hus på cirka 120 kvm med stöd av en detaljplan från 1991. Av områdets 136
bostadsfastigheter har 48 st (35 %) minst 1 person folkbokförd på adressen (maj 2017).
Total är antalet som är folkbokförda inom planområdet 80 stycken (32%) av totalt 241
unika privata fastighetsägare. 3 fastighetsägare äger 2 fastigheter på ön.
Landskap och topografi
Jogersö är en kuperad ö med höjdryggar som sträcker sig upp till +28 meter över havet
(RH2000). I det lågt belägna och svagt sluttande centrala delarna av ön har Jogersö
Gårds jordbruksmarker ersatts av gräsmattor och kolonilotter. På höjdryggarnas sluttningar växer barrskogsträd vilka glesas ut på toppen i en så kallad hällmarkstallskog.
Den glesa hällmarken uppe på höjderna erbjuder god utsikt över havet även från högt
belägna tomter längre in på ön, särskilt i planområdets sydvästra del. Den norra delen
av ön utmärker sig av mängden lövträd, särskilt ek, som växer här. Ekmarkerna som
tidigare betats växer nu gradvis igen, till nackdel för många ekberoende arter.
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Lutning:

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

Jogersö förbinds med fastlandet överst i bild med en kort bro över det utfyllda Jogersösundet. I bilden till höger
skymtar Svartuddslandet, bakom en folksamling vid Jogersöbadet, en del av det högresta södra delområdet.
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Geotekniska förhållanden
Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts under planarbetet. Istället har
Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) jordartskarta använts som underlag. Inför
detaljprojektering av kvartersmark (grundläggning, markuppfyllnad etc.) erfordras
undersökningar av markens geotekniska beskaffenhet.
Östra och södra Jogersö kännetecknas av höjdryggar med urberg täckta av ett tunt
lager jord som reser sig mellan lågpartier med avlagrad lera.
Skredrisk
Sveriges Geologiska Undersökning:s (SGU) underlag visar att viss risk för jordskred kan
finnas i botten av branta sluttningar med urberg täckta av ett tunt jordlager. Underlaget
baserar sig på en rikstäckande dataanalys av terrrängens lutning och en grov jordartskarta.
Några rapporter om att det förekommit skred inom planområdet finns inte.
Radon
Kartan ovan till höger är ett utsnitt ur den
radonriskkartering som kommunen låtit ta
fram under 2019. Radon är en ädelgas som
ger upphov till joniserande strålning och
således kan vara skadlig för människan vid
för höga nivåer. Radon finns i marken i stora
delar av Sverige och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren.
Radon kan också avges från alunskifferbaserad lättbetong, s.k. blåbetong, som
använts som byggmaterial i Sverige fram till
år 1978.
Grundkonstruktion för huvudbyggnad ska
vara radonsäkert utförd om inte undersökRadon: Gult = normal risk; Röd = Hög risk
ningar kan påvisa att förhållandena inte
kräver detta. Inom planområdet sammanfaller alla områden med hög radonrisk med
jordarten sandig morän, jämför med kartan ovan t.v.

Bebyggelse
Bebyggelsen i planområdet är, som nu gällande plan föreskriver, med få undantag
utförd med träfasad och sadeltak. Storleken på huvudbyggnaderna varierar idag mellan
ca 40 och ca 150 kvm, alltså betydligt större än nuvarande plan medger. Nyare hus är
större än äldre hus och har ofta en souterrängvåning. Gemensamt för bebyggelsen på
Jogersö är en anpassning till terrängen, med upphöjd grund istället för plansprängning,
här och var med trappor upp eller ner till parkeringen. Fastigheterna varierar mellan att
nästan helt bestå av berg i dagen med ett högt läge över havet, till att helt ligga på lera
lite drygt en meter över havet. Fastighetsstorlekarna varierar mellan ca 1100 och dryga
9600 kvm landyta, där genomsnittstorleken är 3432 kvm och lika många av de 136 bostads
fastigheterna är idag större som mindre än 3337 kvm.
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Skredrisk: T.h. De gula-orange områdena har utifrån
en översiklig dataanalys på länsnivå en förhöjd
skredrisk, detta då brant sluttande urberg (grönt)
överlappar med områden med avlagrad lera (rosa).

Sommarstuga från 40-talet i närmast orörd natur.

Hus med souterrrängvåning och gårdsbyggnad.

Hus ovanför brant med trappa upp till parkeringen.

Hus med plintgrund på lerjord nära havet.

Sociala frågor
Tillgänglighet
Tillgängligheten är en utmaning inom det kuperade planområdet. För gående är det
sällan den genaste vägen som är den snabbaste. Trappor finns det ett fåtal av i området,
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den mellan Hästviksvägen och Trappviken (Nötuddsvägen) erbjuder en rejäl genväg.
Trapporna används på egen risk och åtminstone den upp till Hästviksvägen börjar
upplevas som lite ranglig.
Risk för brottslighet
En del problem med inbrott och stölder upplevs finnas inom området, som i delar bara
bebos delar av året.

Natur
Mark, vegetation och djurliv
Inom norra delen av planområdet finns ett antal skyddsvärda träd som Länsstyrelsen
pekat ut. Dessa ekar är en viktig livsmiljö för många hotade insekter, men också en
biotop för svampar och lavar, vissa helt beroende av eken för sin överlevnad. Dessa
träd skyddas i detaljplanen med att det krävs marklov för fällning och deras placering
indikeras med en svart cirkel på plankartan. Vid kolonilottsområdet, precis utanför planområdet, finns också ett område med ädellövskog, där ek ingår, som är viktig för den
biologiska mångfalden.
Skriv om strandängen i Trappviken
Mot Trappviken i direkt anslutning till Nötuddsvägen, finns en väl bevarad, artrik
havsstrandäng som årligen slås. Växtligheten är består av arter som strandrödtoppa,
kustarun, dvärgarun, gulkämpar, vildlin, madrör och liten ärtstarr. På strandängen, i de
torrare partierna, finns rikligt med gräshoppor. Mot strandängen i nordväst gränsar en
lövrik, ca 70-årig blandskog.
Hällmarkstallskogen:
Bergryggen som reser sig söder om koloniområdet på Jogersö mellan stugområdena
i öster och sydväst är bevuxen med gamla tallar och en av de värdefullaste Hällmarkstallskogarna i kommunen utanför skärgården. Det finns både partier med gammal
orörd tallskog, som längst i söder och yngre bestånd som av gallrats. Här och var
breder stora trädlösa hällmarker ut sig, vilket är ovanligt i kommunen. Berget lyser i
grått och vitt av renlavarnas mattor, vilka täcker stora ytor. I svackor och hällkar finns
typiska miniatyrmossar med skvattram, tuvull och nordkråkbär. I norr leder berget ned
i en storblockig moränsluttning, där det växer massvis med ormbunkar och ett påfallande högt (50-80 cm!) blåbärsris. Norr om Fruviksholmarna finns en gammal granskog med mycket vindfällen och inslag av äldre björkar. Denna biotop har utan tvekan
en stark prägel av naturskog och har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop.
Här växer bland annat signalarterna skriftlav och gammelgranslav. Nära havet finns
släta klippor och strandhällar lämpade för sol och bad. Området är föreslaget att ingå i
ett framtida kommunalt naturreservat och bör bevaras som naturskog.
Naturvärden på kvartersmark
Då underlag saknats om naturvärdena inom privatägd mark i planområdet så har Linnea
- Natur & Ekologi, på uppdrag av kommunen, gjort en naturinventering under våren 2019.
Inventeringen har visat på ett flertal förekomster av den nära hotade (NT) arten Tallticka,
en svamp som växer på stammen på gamla, gärna solexponerade, tallträd. Totalt gjordes
37 fynd av Talticke-fruktkroppar, med tyngdpunkt i de allra sydligaste delarna av Jogersö;
ett av kommunens finaste bestånd och som om marken varit allmän torde haft statusen
som nyckelbiotop. Ytterligare två rödlistade arter hittades i planområdet, Dvärgbägarlav och Kornflarnlav, liksom signalarterna (S) Barkticka, Blåsippa, Guldlockmossa och
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Särskilt skyddsvärda träd, enligt
Länsstyrelsen

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

Tallticka (Phellinus Pini),
foto av casper s, CC

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

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

Strandskydd
Strandskyddet har till syfte att säkra allmänhetens och naturens tillgång till goda miljöer
och levnadsförhållanden. Strandskyddet gäller 100 meter inåt och utåt från strandlinjen,
men kan också efter länsstyrelsebeslut utökas till 300 meter inom vilket bebyggelse
inte tillåts, något som dock inte gjorts för planområdet. När en detaljplan ersätts eller
upphävs återinträder strandskyddet per automatik och det måste på nytt upphävas i den
nya planen.
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Strandskyddet är genom nu gällande detaljplan delvis upphävt inom planområdet: Inom
all kvartersmark för bostäder som ej omfattas av den administrativa bestämmelsen a8 1
samt för områden som får bebyggas med med sjöbodar och bastur. Strandskydd gäller
inom alla vattenområden i planområdet.
Allmänhetens tillgång till kust och stränder inom planområdet är idag mycket begränsad,
delvis grundat i att styckningarna av marken på Jogersö till stor del skett före strandskyddslagstiftningens införande 1952. Det finns dock även exempel där mark som
år 1941 avsattes tänkt som allmänplats för bad istället kommit att bli en del av privata
fastigheter.
Strandskyddet är fullständigt upphävt inom kvartersmark och allmänheten ges inte i
något fall möjlighet till annordnad passage över kvartersmark även om staket och andra
hinder saknas i de flesta fall. Allmänheten är alltså hänvisade till vägar och naturmark
och uppmuntras inte besöka området.

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

Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Planområdet ligger väl avskilt från störningskällor som större trafikleder och industrier.
Risken för luftföroreningar från industrin är också mindre sannolikt då den förhärskande
vindriktningen i kommunen är mellan sydlig och västlig, alltså bort från Jogersö och
Oxelösund ut över havet åt nord och öster.

Dagvatten och mijlökvalitetsnorm (MKN)
Planområdet är beläget utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten och det
är därför de enskilda fastighetsägarnas som har ansvaret för dagvatten som uppkommer
på- och rinner över dennes fastighet, liksom för eventuella konsekvenser där av. Inom
allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap är dagvattnet fastighetsägarnas gemensammma ansvar.
Dagvatten faller under Miljöbalkens regler vid enskilt huvudmannaskap som klassar dagvatten som ett avloppsvatten. Miljökvalitetsnormer är målvärden för olika föroreningar
med målet att inte försämra vattenkvalitén i recipienten genom tillförseln från dagvatten.
För att kunna bedöma påverkan på dagvattnet av utökad exploatering på Jogersö har
WSP på uppdrag av kommunen tagit fram en dagvattenutredning under vårvintern 2019.
Dagvatten från Jogersö avrinner till recipienten Östersjön och delavrinningsområdet
Marsviken. Marsvikens har enligt VattenInformationsSystem Sveriges (VISS) databas
den ekologiska statusen Måttlig, vilket härrör från problem knutna till övergödning
genom kväve och fosfortillförsel. Målet för Marsviken är God ekologisk status år 2027,
att klara detta redan till år 2021 har inte varit möjligt då över 60% av tillskottet kommer
1

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

Utbud
Friyta, rekreation & lek
Jogersö erbjuder fina möjligheter till rekreation och lek. På västra Jogersö finns ett
2,5 km långt motionsspår med elljus, havsbad, minigolf och en anlagd lekplats. Ett
större närströvområde utgörs också av den höjdrygg med skog som avdelar planområdets två delar.
Den mark som inte är kvartersmark eller gatumark är till stora delar orörd naturmark.
Egentlig parkmark saknas idag inom planområdet.
Vattenområden
Det är möljigt att åka båt runt hela Jogersö, där passagen under Jogersöbron tillåter
passage med små båtar vid normala havsvattennivåer. Kommunens närmaste
småbåtshamn finns i Ramdalshamnen intill Jogersöbron på motsatt sida Jogersösundet.
Inom planområdet finns samfällda bryggor den västra sidan av ön i Trappviken och på
den östra sidan ön i Stora Fruviken ungefär på hälften av det utsträckta planområdet.
Antalet bryggplatser motsvaras ungefär av antalet fastigheter.

Service
På Jogersö finns en ala carté-restaurang vid badets parkering och sommartid finns
även en kiosk knuten till badet och campingen.
I Sunda Centrum cirka 1,1 km från planområdets norra ände finns en livsmedelsaffär,
pizzeria och en frisör. Här finns även de två närmaste förskolorna, Blåklockans och
Regnbågens förskola. På 1,2 km avstånd finns ett tredje alternativ i Ramdalens förskola.
Övrig service finns i Oxelösunds centrum 2,5 km mätt från planområdet norra ände.
Där finns kommersiell service som livsmedelsaffär, restauranger, apotek samt offentlig
service som bibliotek, vårdcentral, polis och kommunhus. För äldre barn är Ramdalsskolan, på samma avstånd, det klart närmsta alternativet.
Kollektivtrafik
Hållplatsen Jogersövägen trafikeras av linje 715 med halvtimmestrafik i rusningstrafik
vilket tar en till både Oxelösunds centrum och Nyköpings Busstation. Hållplats finns
på Björntorpsvägen ca 800 meter från planområdets norra ände.
Skyddsrum
Skyddsrum saknas idag helt på Jogersö. De närmaste skyddsrummet är beläget på
320 meters gångavstånd från jogersöbron. Ramdalsskolan och Ramdalshöjdens skyddsrum har dock större kapacitet på 900 respektive 1000 meter gångavstånd. Totalt sett
finns det ett överskott på 2500 platser i skyddsrummen i Oxelösund, många av dem
med stor kapacitet finns i Oxelösunds centrum.
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Risk och säkerhet
Klimatanpassning
Jogersö är en av två större öar i Oxelösunds kommun med landförbindelse. Denna enda
förbindelse (Jogersövägen) med fastlandet behöver vara farbar i ett framtida klimat. Enligt
Boverkets rekommendationer ska vägar, där det saknas alternativ, utformas med beredskap
att klara ett högsta högvatten som har längre återkomsttid än 1 gång på 200 år (1/200).
Den närmaste mätstation för vilken det beräknats ens en 200-årsnivå är för SMHI:s mätstation på ön Landsort ca 47 km ostnordost om Oxelösund. Det är utifrån uppgifter om en
200-årsnivå som man kan börja närma sig frågan om vad det faktiskt innebär för nivåer vid
Jogersö i Oxelösund. Klart är att det handlar om att se planområdet i ett mycket lång
perspektiv när det ska utvecklas.
I figuren nedan redovisas beräknade nivåer för Landsort Norra år 2100. Nivån för En
200-årshändelse år 2100 är för Landsort beräknad till +164 cm, till 95% säkerställt att
händelsen håller sig inom konfidensintervallet 148-179 cm i höjdsystemet RH20002.
Värdena är justerade mot landhöjningen och hämtade ur SMHI-rapporten ”Havsnivåer i
Östergötlands län i dagens och framtidens klimat”, s.14 och är från 2017. Länsstyrelsens
i Stockholms län anger i en skrift från 2015 ett högsta högvatten med 100-års återkomsttid
år 2100 för Landsort till +180 cm, ett värde som Oxelösunds kommun finner vara mindre
sannolikt då en 200-årsnivå logiskt sett måste vara högre än en 100-års nivå. Värdena
ovan är baserade på FN:s IPCC-panels underlag och därmed en global havsnivåhöjning på 98-100 cm till år 2100. Rapportens värsta scenario RCP 8,5 är den prognos för
människans utsläpp av växthusgaser med efterföljande klimatförändring som närmast
motsvarar dagens utveckling av utsläpps-nivåerna globalt.

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

Enligt SMHI-rapporten Klimatologi Nr 41, 2017: ”Karttjänst för framtida medelvattenstånd
längs Sveriges kust” uppskattas medelvattenytan i Oxelösund stiga till +65 cm år 2100
enligt scenario RCP 8,5. En ökning med 55,1 cm från den uppskattade medelvatten
nivån vid Sjöfartsverkets mätstation på ön Vinterklasen på +9,9 cm för år 2019. År 2018
var samma medelnivå för Vinterklasen +10,7 cm. Medelvattenytan för Landsort var som
jämförelse +8,9 cm för 2019 och +9,2 cm för år 2018, allt enligt en lista över Sjöfartsverkets och SMHI:s mätstationer. En framtida högre medelvattenyta innebär att framtida
högvatten också blir högre. Alla värden ovan är dessutom angivna utan lokala påslag
orsakade av vind- och vågeffekter.
Observerade havsvattenstånd
Morgonen den 26:e februari 2020 uppmättes havsvattenståndet +1,01 meter vid den nyinrättade (2018) mätstationen på ön Vinterklasen i inloppet till Oxelösund. Samtidigt upp
2
RH2000 är det nu gällande höjdsystemet i Sverige, för vilket nollnivån utgår från en gemensam
punkt för hela Europa belägen i Amsterdam. Skillnaden till höjdsystemet RH00, vilken gäller för nu
gällande detaljplan,1774 är i det här fallet och för den här delen av Oxelösund +0,446 m.
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T.v: Foto från Sjöboviken från kl 08:50 morgonen den 26:e februari 2020. Havsvattenståndet är +90 cm vid
Vinterklasen och då det snöat under natten syns den högsta nivån som havet nådde tydligt.
T.h: Det uppmätta havsvattenståndet (+101 cm som mest) vid Vinterklasen i cm perioden 25-26:e februari
2020. (Skärmdump av Sjöfartsverkets ViVa-app för mätstation Vinterklasen tagen 2020-02-26 kl 14:30)

mättes havsvattenståndet +95 cm vid mätstationen på Landsort utanför Nynäshamn, det är
bara 1 centimeter från rekordet från vintern 1983 sedan mätningarna började där år 1886.
Händelsen, med hård nordvästlig vind (16-20m/s i byvind) som tryckte vågor söderut och
västerut in mot Oxelösund, var kulmen på en längre trend med stigande havsvattenstånd.
SMHI utfärdade dagarna före en klass 2-varning för högt vattenstånd i mellersta
Östersjön.
En observation från Sjöboviken på östra Jogersö från vintern 1983, då rekordet för havsvattenstånd slogs på Landsort (+96 cm) och vid flera andra mätstationer längs Sveriges
östkust, gör gällande att en fullvuxen man ska ha stått med "vatten upp till knäna" på en
plats som idag mäts till ca +1,0 meter i RH2000. Uppskattningsvis3 nåddes den gången ett
lokalt havsvattenstånd på ca +155 cm, vilken innebär att det är rimligt att anta att för ett
högvatten med en viss återkomsttid behöver vi alltså lägga till ca 60 cm i lokal effekt
ovanpå maximinivån för 95 % konfidensintervall för att inte underskatta den teoretiska
nivån för högvattnet.
Att högvattenståndet i februari 2020 resulterade i en nivå vid mätstationen Vinterklasen
som bara var 6 cm högre än vid Landsort medan händelsen 1983 istället gav en
betydligt högre observation i Oxelösund än vid Landsort är en indikation på att havs
vattenståndet inne i Oxelösund torde kunna variera väsentligt beroende på vindriktning
och lokala förhållanden såsom i långgrunda havsvikar (som Sjöbodviken) och nå
väsentligt högre höjder än de som uppmäts vid Landsort.
Ett högvatten skulle i en långgrund vik på Jogersö alltså kunna nå +239 cm för en 200-årshändelse och +231 cm redan för en 100-årshändelse. En extremhändelse kan inträffa
när som helst och dessutom flera gånger under en 100-årsperiod. Sannolikheten att en
100-årshändelse inträffar är 1 % per år, men sett över 100 år blir risken hela 63 %. Sannolikheten att en 200-årshändele inträffar är 0,5 % per år, men sett över 100 år ökar risken
till 39 %. En 100-årshändelse har en statistisk återkomsttid på mindre än 5 år år 2100.
3
Uppskattningen baserar sig på att marken där observationen gjordes är ca +1 meter och att
höjden upp till ovan knäskålen på en man som då var i 30-årsåldern antas vara ca 55 cm i ett par stövlar.
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Jogersövägen

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

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

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

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

Värme
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för fjärrvärme.

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

5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
I korthet innebär planförslaget att ytterligare 29 fastigheter (20 %) medges möjlighet till
avstyckning. Sammanlagt rör det sig om 36 stycken möjligheter till nya fastigheter fördelat
på 31 fastigheter; varav 7 avstyckningar kvarstår från den äldre detaljplanen men inte
realiserats och där 2 av de 7 är belägna på vägsamfälligheten fastighet Jogersö 1:20 (2).
Närmast Jogersöbron tillåts fler och mindre avstyckningar jämfört med fastigheter längre
bort från kollektivtrafik och service. Avstyckning sker på fastighetsägarnas intiativ.
Byggrätten justeras till en nivå som, genom avsteg från detaljplanen, redan kommit att
praktiseras inom planområdet. Ett krav införs om att ny bebyggelse ska anpassas till
ett förändrat klimat som bland annat medför ökad risk för stigande havsnivåer. En del
så kallad prickmark har tillförts ett flertal av fastigheterna av natur- och avrinningshänsyn,
vilket innebär en begränsning av var fastigheten kan bebyggas, samtidigt som prickmark vars syfte tidigare varit att säkra mark för uträtningar av vägar tagits bort.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, utöver ett par mindre områden med
naturmark, något som enligt plan- och bygglagen, PBL, kräver särskilda skäl för att
kunna motiveras, se avsnittet om Huvudmannaskap i kap. 6. Allmän platsmark i form
av vägar och naturmark förutses fortsatt skötas gemensamt av fastighetsägarna.

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

d1
2

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

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

•

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

•

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

•

en styckning av fastigheten inte inverkar negativt på befintliga naturvärden

•

fastigheter över 8000m2 får styckas i 3 delar
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Därtill har fastigheter närmast Jogersöbron (norr om Ekbackevägen) getts en särställning
då deras närhet till kollektivtrafik och service motiverar en tätare bebyggelse i denna del.
Här tillåts styckningar ner till 1500 m2, under förutsättning att de är större än 3200 m2
och inte ligger för lågt.
Marklov krävs för ändring av markens höjd mer än, >0,5 m, både uppåt och neråt.

Bebyggelse
Byggrätten höjs till 15% av fastighetsens landarea. Dock högst 260 m2 byggnadsarea
(BYA), varav högst 150m2 byggnadsarea huvudbyggnad. Upp till 70 m2 av befintligt
fritidshus uppfört innan år 1990 får inräknas i komplementbyggnadsarean. Bebyggelsen
ska vara friliggande, anpassad till terrängen och utföras med träfasad. Sadeltak förordas
men är inget krav.
Största nockhöjd är 5 meter. Om terrängförhållandena tillåter får dock nämnden
medge sutterängvåning för vilket gäller
största nockhöjd 8 meter. Nockhöjden
avses mätas från markens medelnivå
invid byggnaden. Högsta nockhöjd för
komplementbyggnad är 4 meter.
Eftersom delar av planområdet är lågt
belägna förs en bestämmelse in om att
lägsta grundläggningsnivå för nybyggnad
av bostadshus är +2,2 meter över nollplanet i RH2000 (Rikets Höjdsystem).
Detta är för att säkerställa att nya byggnader uppförs klimatsäkrat och med hänsyn till framtida havsnivåhöjning och översvämningar.

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

Kulturhistoriska värden/Rivningsförbud
Bebyggelsen i planområdets är med mycket få undantag utförd med träfasader. Därför
finns en bestämmelse om träfasad med syftet att bevara en enhetlighet i materialval.
Bebyggelsen har också det gemensamt att den med få undantag är inskjuten från gatuområdet med så kallad förgårdsmark. Prickmark ut mot gata finns redan i den äldre
detaljplanen och har minskats på de ställen där det tidigare tagits höjd för kurvrätningar.
En av de äldsta byggnaderna inom planområdet beläggs också med rivningsförbud
(r1) och q1-beteckning för bevarande av byggnadens kulturhistoriska värden. Detta
innebär att byggnaden med dess ursprungliga exteriöra detaljer såsom fönster, dörrar,
fasadmaterial och takmaterial ska bevaras och att byggnaden inte får rivas.
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I kulturmiljöinventeringen beskrivs
objektet så här: "Äldre timrad stuga vid
Stora Fruviken. Huset har synligt omålat
timmer och taket är täckt med tegel".
Byggrätten som presenterats ovan har
utformats för att möjliggöra ett bevarande av de många mindre fritidshus
som finns inom området. Kommunen vill
uppmuntra till att verkligen nyttja möjligheten att räkna upp till 70 m2 av ett
mindre befintligt fritidshus som komplementbyggnadsarea.

Natur & dagvatten

Rivningsförbud och bevarandebestämmelse avser en
äldre timrad stuga vid Stora Fruviken på östra Jogersö.

På Jogersö har naturen en framträdande plats: För att ge växt och djurlivet långsiktigt
goda förutsättningar, säkra naturens inramning av tomterna och låta naturen bidra till fördröjningenav dagvatten inom planområdet avsätts områden på kvartersmark ut inom
villka den naturliga karaktären ska bevaras (n3). Områden där endast trädkronorna
bedöms bidra till spridningsvägen har getts bestämmelsen n2. Lövträdsbeståndet med
främst ek i norra delarna av planområdet är en särskilt skyddsvärd biotop, vilken säkras
genom att det krävs marklov för fällning av träd utmarkerade med en n1-bestämmelse.
Avverkning, toppkapning eller annan kraftig beskärning av ett särskilt skyddsvärt träd,
t.ex. ett gammalt grovt träd, kan komma att behöva anmälas för samråd med tillsynsmyndighet som i detta fall är Länsstyrelsen.
För ett framgångsrikt omhändertagande av dagvatten behöver vattnet rinna genom så
mycket naturmark som möjligt på sin väg mot recipienten Östersjön. n3-områden och
områden med prickmark på kvartersmark ska bidra till att det ska finnas natur kring
bebyggelsen som kan fördröja dagvattnet. För att ytterligare säkerställa denna funktion
finns en bestämmelse som begränsar andelen hårdgjord yta till maximalt 30 % av
fastighetens landarea, frånsett öar, dock högst 500 m2 inklusive byggnader, altaner och
pooler m.m.

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

Strandskydd
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom allmänplats för lokalgata, infart och
p-plats genom bestämmelsen a1. Strandskyddet upphävs även genom bestämmelsen
a2 inom kvartersmark för tekniska anläggningar samt inom kvartersmark för bostäder
förutom för markområde där naturen ska bevaras (n3-område) samt del av fastighet
avgränsad med administrativ gräns från ett område med a2-bestämmelse. Strandskyddet
upphävs även inom vattenområde för gemensamma bryggor, a3. Upphävandet sker med
stöd av miljöbalkens 7 Kap. 18 c § punkt 1; inom dessa områden bedöms marken vara
ianspråkstagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften.
P-platser och vägar upphävs med stöd även av 7 Kap. 18 c § punkt 3 då dessa måste
ligga nära vattnet.
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Bryggor
Ur miljösynpunkt är det bäst om bryggor kan samanvändas av flera fastigheter och att
enskilda bryggor undviks. Ett par bryggområden har utökas för att ge större djup och ge
plats åt fler fastighetsägare. Gemensamhetsanläggning för bryggor föreslås bildas för
dessa.
Bryggor får endast anläggas inom vattenområde där bryggor tillåts, vilka framgår av
plankartan. För att säkerställa en god kontroll av bryggsituationen inom området föreslås
strandskyddet var kvar inom dessa områden. Antalet bryggor begränsas till max 1 per
bostadsfastighet med en största bredd på 1,5 meter. Allt anläggande av bryggor kräver
anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen enligt 11 kap. 9 § a miljöbalken. Större
anläggningar kan även kräva tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Gator och parkering
Utfarter från fastighet har i ett par fall överförts från vad som är naturmark idag till
kvartersmark med prickmark. I dessa områden är upplysningsvis ofta VA-ledningar
förlagda sedan tidigare.
Ett par nya parkeringsplatser föreslås för att öka tillgängligheten till naturen i området,
undelätta för boende att besöka andra delar av det utsträckta planområdet.

Tekniska anläggningar
Områden för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer för elförsörjningen
och pumphus för kommunens VA-anläggningar har lagts in för att underlätta och säkerställa driften av anläggningen. Ett par extra områden för tekniska anläggningar har till syfte
att ge plats för eventuella flyttar av tekniska anläggningar av t.ex. klimatanpassningsskäl.
u1-områdena i plankartan indikerar att det sedan tidigare finns allmännyttiga ledningar
i marken.

6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Tidplan
•

Samråd i juli - augusti 2018

•

Kommunen informerar på Jogersö vägförenings årsmöte, 16 juli 2017

•

Kommunen informerar om samrådet på vägföreningens årsmöte, 15 juli 2018

•

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

•

Beslut om antagande i Kommunfullmäktige (Kf), juni 2020

•

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

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter erhållet
bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter att genomförandetiden löpt ut har
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fastighetsägare inte längre någon garanterad rätt att få bygga få bygga då kommunen
utan krav på ersättning kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Med ovan som grund föreslår kommunen att huvudmannaskapet i planområdet ska
vara enskilt. Tillkommande fastigheter förutsetts anslutas till befintlig samfällighet.
Huvuddelen av allmänplats-marken inom planområdet är enskilt ägd. Mark med till
exempelvis bestämmelserna Natur1, Gata1 och Gata2 föreslås få enskilt huvudmannaskap,
medan mark utan ett index i bestämmelsen, Natur, föreslås få fortsatt kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har huvudmannaskapet på sin fastighet Jogersö 1:122 bortsett
från ett fåtal mindre områden med utfarter (Gata2) och väg (Gata1) vilka föreslås ha
enskilt huvudmannaskap. Detta då marken ger nyttor endast för ett fåtal fastigheter som
alla är medlemmar i vägsamfällighetsföreningen i planområdet.

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelser
Detaljplanen anger inte exakt hur fastighetsindelningen ska ske utan ger ramarna för den
genom att ange bestämmelser om minsta tilllåten fastighetsstorlek. Bestämmelsen avser
arean för den del av fastigheten som är land bortsett från eventuella öar eller halvöar
med prickmark.
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Fastighetsbildning
Det är Lantmäteriet som genomför avstyckningar och andra former av fastighetsregleringar.
Myndigheten genomför dessa utifrån bestämmelserna i den rättsligt bindande plankartan.
En förutsättning för skapandet av större delen av de nya fastigheterna är att gemensamhetsanläggningar för utfart och vatten och avlopp (VA) bildas för att förbinda fastigheterna med den samfällt ägda lokalgatan. För att få bygglov krävs det att fastigheten
anslutits till det kommunala VA-nätet.

Gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns det 6 stycken gemensamhetsanläggningar (GA). Nybildade
fastigheter föreslås ingå (få del) i samma gemensamhetsanläggningar som stamfastigheten. Förrättningen bekostas av fastighetsägaren.

Rättighet:

Ändamål:

Ägare:

Jogersö GA:1

VÄG

Jogersö vägsamfällighet

Jogersö GA:2

VÄG & VA-ledning

Jogersö 1:119; Jogersö 1:264

Jogersö GA:3

Bryggor och Båtplatser

Sjöbovikens samfällighetsförening

Jogersö GA:4

Utfartsväg

Jogersö 1:266 - 1:269

Jogersö GA:5

VA-ledning

Jogersö 1:266 - 1:269

Jogersö GA:6

Bryggor och båtplatser

Jogersö 1:34; 1:35; 1:44 & 1:45

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

Nummer enl. Ändamål:
fastighetsförteckning:

Förmån för:

Serv 11
Utrymme
Serv 12
Utrymme
Serv 15 & 16 Vattenledning &
Villa, årlig avgäld
Serv 14
Vattenledning
Serv 24
Vattenledning
Serv 129
VA-ledningar
Serv 23
VA-ledningar
Serv 19 & 20 Brunn m.m.

Jogersö GA:3
Jogersö GA:6
Jogersö 1:20

Serv 18
Serv 17

Belastning för: Akt nr/dnr:

Jogersö 1:20 0481-10/7.1
Jogersö 1:122 0481-12/5.1
Jogersö 1:34 04IM1-44/1064.1
& 04-IM1-44/1065.1
Jogersö 1:20
Jogersö 1:45 04IM1-44/1063.1
Jogersö 1:48
Jogersö 1:47 04-IM1-97/12445.1
Jogersö 1:65
Jogersö 1:66 D201600467774:1.1
Jogersö 1:76
Jogersö 1:75 04-IM1-95/972.1
Jogersö 1:91 &
Jogersö 1:90 04-IM1-49/1320.1
Jogersö 1:88 —1:89
& 04-IM1-59/2956.1
Vattenledning m.m Jogersö 1:101
Jogersö 1:115 04-IM1-48/1600.1
Elledning
Jogersö 1:20
Jogersö 1:122 04-IM1-44/405.1
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Nummer enl. Ändamål:
fastighetsförteckning:
Serv 22
Hydroforanläggn.
m.m.
Serv 2 & 3
VA-ledningar

Förmån för:

Belastning för: Akt nr/dnr:

Jogersö 1:118

Jogersö 1:220 04-IM1-73/7613.1

Jogersö 1:227

Serv 4, 5 &
10
Serv 6 & 7
Serv 8 & 9

Jogersö 1:266

Jogersö 1:245 0481-00/5.2
& 0481-00/5.3
Jogersö 1:267 07/13.1; 07/13.2
& 07/13.7
Jogersö 1:267 07/13.3 & 07/13.4
Jogersö 1:267 07/13.5 & 07/13.6
& 1:268
Jogersö 1:20 04-NIK-1115.1
& 04-NIK-115.1

VÄG &
VA-ledningar
VA-ledningar
VA-ledningar

Serv 25 & 35 VÄG

Serv 44 — 51 VÄG
Serv 68 — 99

Jogersö 1:268
Jogersö 1:269
Jogersö 1:74;
Jogersö 1:188
— 1:190
Jogersö 1:35
— Jogersö 1:42 &
Jogersö 1:73
— Jogersö 1:85
& Jogersö 1:226
& Jogersö 1:87
— Jogersö 1:92

Jogersö 1:20

04-NIK-628.1
— 04-NIK-635.1
& 04-NIK-708.1
— 04-NIK-739.1

Jogersö 1:20

Serv 63 — 65 VÄG båtplats

Jogersö 1:34
& Jogersö 1:43
— Jogersö 1:53
Jogersö 1:57
& Jogersö 1:58
Jogersö 1: 92

Serv 36

Jogersö 1:202

Jogersö 1:20

04-NIK-627.1
& 04-NIK-636.1
— 04-NIK-646.1
04-NIK-650.1
& 04-NIK-651.1
04-NIK-647.1
— 04-NIK-649.1
04-NIK-1150.1

Serv 43;
VÄG båtplats
52 — 62
Serv 66 & 67 VÄG båtplats

Serv 42 & 123

VÄG

Jogersö 1:20
Jogersö 1:20

VÄG

Jogersö 1:122

Jogersö 1:20

Serv 100 &
VÄG
101
Serv 102 — 122 VÄG

Jogersö 1:270

Jogersö 1:20

Jogersö 1:96;
Jogersö 1:123;
Jogersö 1:124
& Jogersö 1:97
Jogersö 1:259
Jogersö 1:260
& Jogersö 1:119

Jogersö 1:20

04-NIK-607.1
& 04-NIK-867.1
04-NIK-740.1
& 04-NIK-741.1
04-NIK-748.1
—04-NIK-750.1
& 04-NIK-779.1
& 04-NIK-821.1
— 04-NIK-837.1

Serv 124 — 126 VÄG

Jogersö 1:193
& Jogersö 1:128

Jogersö 1:20
Jogersö 1:117

04-NIK-940.1
— 04-NIK-942.1
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Nummer enl.
Ändamål:
fastighetsförteckning:
Serv 127 & 128 VÄG
Serv 41

VÄG

Serv 40

VÄG

Serv 13
Serv 21
Serv 1
Serv 26

VÄG
VÄG
VÄG
VÄG

Serv 37 — 39

VÄG

Serv 28 — 34

VÄG

Serv 27
Ledningsrätt:
Lr 1

Förmån för:

Belastning för:

Akt nr/dnr:

Jogersö 1:129
& Jogersö 1:130
Jogersö 1:266
— 1:269
Jogersö 1:209
— Jogersö 1:221;
Jogersö 1:223;
Jogersö 1:224;
Jogersö 1:239;
Jogersö 1:259;
Jogersö 1:260
Jogersö 1:261
Jogersö 1:238
Jogersö 1:227
Jogersö 1:194
— 1:201

Jogersö 1:117

04-NIK-943.1
& 04-NIK-944.1
04-NIK-13S4.1

Jogersö 1:203
— 1:205

Jogersö 1:195
—Jogersö 1:201
Vattentäkt
Jogersö 1:194
— Jogersö 1:201
Servitut,
Oxelösunds
VA-ledningar kommun

Jogersö 1:20;
Jogersö 1:118
Jogersö 1:118

04-NIK-1292.1

Jogersö 1:122
Jogersö 1:131
Jogersö 1:246
Jogersö 1:20;
Jogersö 1:117;
Jogersö 1:193
Jogersö 1:20;
Jogersö 1:192

0481-97/1.1
04-IM1-72/524.1
0481-00/5.1
04-NIK-1141.1

Jogersö 1:193

04-NIK-1141.4
— 04-NIK-1141.10
04-NIK-1141.3

Jogersö 1:193
Jogersö 1:20
Jogersö 1:118
Jogersö 1:122

04-NIK-1151.1
— 04-NIK-1153.1

0481-94/02.1

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

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, elnät och fiber finns sedan tidigare i området. Fastighetsägaren
bekostar anslutningen. Kommunen kommer genom Oxelö Energi att vid behov stärka
upp elnätet med ytterligare nätstationer.
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7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Ekonomiska- och bebyggelsekonsekvenser
Fler boende på Jogersö innebär att fler kommer att använda vägarna på ön, men
också att fler kommer att kunna dela på driftskostnaderna. Idag är ca 35% av fastigheterna permanent bebodda, en andel som är växande och kan förväntas växa redan
med befintlig detaljplan. Fler permanentboenden gör att slitaget på samfällighetsföreningens vägar växer med ökade kostnader för den enskilde som följd. Med fler fastigheter
som möjliggör fler bostäder på ön ökar möjligheten att finansiera större åtgärder på
vägarna orsakade av exempelvis klimatförändringar.
Delar av vägarna inom planområdet är lågt belägna. Då vägarna inom planområdet
har enskilt huvudmannaskap genom gemensamhetsanläggning innebär det att
samfälligheten för vägen riskerar att få ökade kostnader för vägarna på ön. Denna risk
gäller oberoende av om den nu föreslagna detaljplanen vinner laga kraft eller inte.
En större byggrätt innebär att potentialen och därmed värdet på fastigheten ökar,
samtidigt som en avstyckning av fastigheten innebär en möjlighet för fastighetsägaren
att tjäna pengar genom markförsäljning. Alla fastigheter får inte samma möjligheter,
med större byggrätt eller ökad möjlighet till avstyckning, då förutsättningarna varierar
allt för mycket mellan de olika fastigheterna. De allra flesta får dock en ökad byggrätt.
En konsekvens av den nya detaljplanen är att strandskyddet återinförs på delar av
fastigheter som i det flesta fall tidigare varit belagda med bara prickmark. Möjligheten
att anlägga bryggor förblir ur plantekniskt perspektiv densamma, om än inom en angiven
största bredd. Syftet med begränsningen är att ge realistiska förväntningar på vilka mått
på bryggor som strandskyddsdipens kan komma att ges för. En allt snävare tillämpning
av strandskyddlagslagstiftningen gör att det kan bli svårare att anlägga bryggor framöver.
En fastighet i det östra delområdet, Jogersö 1:120, påverkas av att en byggnad på fastigheten beläggs med rivningsförbud och bevarandebestämmelse. En sådan inskränkning
berättigar till en skälig ekonomisk ersättning.

Fastighetskonsekvensbeskrivning – sammanfattning
Fastigheterna inom planområdet ges alla en minsta tillåten fastighetsarea, vilken innebär
att fastigheten genom fastighetsreglering kan minskas ner till den angivna arean. Även
den minsta tillåtna landarean för en avstyckad ny fastighet styrs av denna reglering.
I några fall (Jogersö 1:201 och Jogersö 1:267) bedöms lämpliga fastigheter kunna skapas
genom reglering av mer än en fastighet, se nästa sida. Lantmäteriet är den myndighet
som genomför fastighetsregleringar, vilka realiseras på fastighetsägarnas initiativ.
Planförslaget ger möjlighet till avstyckningar för 29 fastigheter som tidigare saknat sådan
möjlighet och ger fortsatt möjlighet till 7 nya fastigheter vilka medges avstyckning redan
med nu gällande detaljplaner; vilket kan resultera i upp tilll totalt 36 nya fastigheter i planområdet. Realiseras allihop uppgår det totala antalet bostadsfastigheter till 172.
För 25 av de 36 nya fastigheterna bedöms båtplats behöva ordnas utanför fastigheten.
För att ordna tillfart till en del av de nya avstyckade fastigheterna kommer gemensamhetsanläggningar med servitut för väg och i många fall även VA-anläggning att krävas.
Kommunens ansvar för anläggning av VA begränsas till att ordna en anslutningspunk
vid fastighetsgränsen. Fastighetsbildning som kräver att ny kommunal avloppsledning
dras över en grannes fastighet bör om möjligt undvikas.
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Särskild reogörelse av konsekvenser för några fastigheter
Jogersö vägförening hade med den äldre detaljplanen möjlighet att från vägfastigheten
Jogersö 1:20 (2) avstycka ytterligare 3 fastigheter med en byggrätt om 120+50 m2
byggnadsarea styck. Den nya detaljplanen innebär en minskning av denna möjlighet, till
ytterligare 2 nya fastigheter, med syftet att stärka förutsättningarna för ett bevarande av
naturvärden. Precis som när den äldre detaljplanen (1774) fick laga kraft 1991 så behöver
kommunen sälja sin del av marken för den östligaste av de potentiella nya fastigheterna.
Vägsamfällighetsföreningen ges i den nya detaljplanen möjligheten att sälja mindre delar
av naturmarken på fastigheten Jogersö 1:20 (1) som kvartersmark för bostäder med prickmark till Jogersö 1:70 och Jogersö 1:69. Därtill äger föreningen en mindre del kvartersmark
för bostäder som får säljas till Jogersö 1:76.
Fastighetsägare till fastigheten Jogersö 1:78 i det östra delområdet ges möjlighet att
genom fastighetsreglering byta mark med Oxelösunds kommuns fastighet Jogersö 1:122.
Syftet är att bredda det område med NATUR som norr om Jogersö 1:78 bildar en
spridningskorridor mellan Sjöboviksvägens båda sidor och innebär att fastigheten
utökas i öster under förutsättning att den också minskas i norr.
Fastigheterna Jogersö 1:200 och 1:201 medges, genom att mark överförs från den ena
fastigheten till den andra, att tillsammans bilda en ytterligare fastighet. En kvadrat med
siffran 2 placerad på fastighetsgränsen ska illustrera att bägge parter kan ta intiativet.
För att underlätta en avstyckning av Jogersö 1:267 kan mark överföras från Jogersö 1:266.
Alla fastigheter har getts en minsta tillåten landarea som medger en sådan marköverföring.

Redogörelse per bostadsfastighet
Nedan följer en lista över samtliga 136 enskilt ägda bostadsfastigheterna inom plan
området; hur stor landarea de har (samtliga mått i kvadratmeter) med och utan eventuella öar/halvöar för vilka strandskyddet i den äldre detaljplanen inte upphävts och som
saknar byggrätt, om den nya detaljplan medger rätt till att stycka fastigheten och vilken
minsta fastighetstorlek som gäller för alla fastigheterna.
*Byggrätten beror av fastighetsarean och då denna kan ändras vid avstyckning och fastighetsreglering så får
alla fastigheter med en mindre landarea än 1734 m2 en mindre total byggrätt än (<) 260 m2 byggnadsarea.

Nr

Fastighet

ByggNy Minsta
Ö med BeräkningsVattenTotalrätt
i
båtfastprick
StyckLandarea mark landarea area
area nuläge* bar plats area

1.

Jogersö 1:34

4071

4071

0

4071

260

3200

2.

Jogersö 1:35

3127

3127

1665

4792

260

2500

3.

Jogersö 1:36

4080

4080

3210

7290

260

X

X

1500

4.

Jogersö 1:37

3736

3736

2900

6636

260

X

X

1500

5.

Jogersö 1:38

3932

3932

3063

6995

260

X

X

1500

6.

Jogersö 1:39

3644

3644

4150

7794

260

X

X

1500

7.

Jogersö 1:40

3719

3326

4865

8584

260

X

X

1500

8.

Jogersö 1:41

2907

2907

6819

9726

260

2500

9.

Jogersö 1:42

3349

3349

6119

9468

260

2500

10.

Jogersö 1:43

3808

3808

0

3808

260

2800

11.

Jogersö 1:44

3097

3097

0

3097

260

2800

12.

Jogersö 1:45

3826

3826

0

3826

260

2800

393
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Nr

Fastighet

Ö med BeräkByggNy
Minsta
prick nings- Vatten- Totalrätt i Styck- båtp- fastLandarea mark landarea area
area nuläge* bar lats
area

13.

Jogersö 1:46

4460

4460

0

4460

260

X

X

1500

14.

Jogersö 1:47

3643

3643

0

3643

260

X

X

1500

15.

Jogersö 1:48

3292

3292

0

3292

260

X

X

1500

16.

Jogersö 1:49

3654

3654

0

3654

260

X

X

1500

17.

Jogersö 1:50

2824

2824

0

2824

260

18.

Jogersö 1:51

3946

3946

0

3946

260

19.

Jogersö 1:52

3266

3266

0

3266

260

2500

20.

Jogersö 1:53

3117

3117

0

3117

260

2500

21.

Jogersö 1:57

4879

4879

0

4879

260

22.

Jogersö 1:58

3458

3458

0

3458

260

2800

23.

Jogersö 1:62

3945

3945

985

4930

260

3600

24.

Jogersö 1:63

4015

4015

3840

7855

260

3600

25.

Jogersö 1:64

4230

4230

11345

15575

260

3600

26.

Jogersö 1:65

4675

4675

20910

25585

260

27.

Jogersö 1:66

5750

5750

22070

27820

260

28.

Jogersö 1:67

3990

3990

4930

8920

260

X

X

1800

29.

Jogersö 1:68

4430

4430

5680

10110

260

X

X

1800

30.

Jogersö 1:69

3575

3575

8420

11995

260

31.

Jogersö 1:70

4130

4130

3840

7970

260

32.

Jogersö 1:71

4425

4425

2915

7340

260

33.

Jogersö 1:73

3350

3350

3870

7220

260

34.

Jogersö 1:74

5740

5740

7070

12810

260

35.

Jogersö 1:75

4110

4110

9250

13360

260

4000

36.

Jogersö 1:76

5750

5750

10550

16300

260

5200

37.

Jogersö 1:77

3013

3013

0

3013

260

3000

38.

Jogersö 1:78

3319

3319

0

3319

260

3000

39.

Jogersö 1:79

3821

3821

0

3821

260

3200

40.

Jogersö 1:80

4131

4131

0

4131

260

X

X

1800

41.

Jogersö 1:81

4187

4187

0

4187

260

X

X

1800

42.

Jogersö 1:82

3697

3697

0

3697

260

3000

43.

Jogersö 1:83

3811

3811

0

3811

260

3000

44.

Jogersö 1:84

3456

3456

0

3456

260

3000

45.

Jogersö 1:85

3809

3809

0

3809

260

3000

46.

Jogersö 1:87

3471

3471

0

3471

260

3000

47.

Jogersö 1:88

2764

2764

0

2764

260

2500

48.

Jogersö 1:89

2983

2983

0

2983

260

2500

49.

Jogersö 1:90

3913

3913

0

3913

260

3300

50.

Jogersö 1:91

4597

4597

0

4597

260

3800

51.

Jogersö 1:92

1783

1783

0

1783

260

1750

52.

Jogersö 1:101

11830

9621

11830

23660

260

2209
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Nr

Fastighet

Ö med BeräkByggNy Minsta
prick nings- Vatten- Totalrätt i Styck båt- fast.Landarea mark landarea area
area nuläge* bar plats area

53.

Jogersö 1:104

1870

1870

0

1870

260

1500

54.

Jogersö 1:105

2360

2360

0

2360

260

2100

55.

Jogersö 1:112

2800

2800

5740

8540

260

2500

56.

Jogersö 1:113

3635

3635

4585

8220

260

3200

57.

Jogersö 1:114

3390

3390

1290

4680

260

3200

58.

Jogersö 1:115

4040

4040

490

4530

260

3200

59.

Jogersö 1:116

6204

1337

4867

9940

16144

260

60.

Jogersö 1:119

26417

20687

5730

111658 138075

260

5600

61.

Jogersö 1:120

4735

4735

1475

6210

260

2650

62.

Jogersö 1:125

3482

3482

0

3482

260

63.

Jogersö 1:128

3645

3645

1464

5109

260

64.

Jogersö 1:129

8638

8638

35700

44338

260

X

X

2500

65.

Jogersö 1:130

8651

8651

32850

41501

260

X

X

2500

66.

Jogersö 1:131

8997

8680

66325

75322

260

X

X

2200

67.

Jogersö 1:174

2986

2986

0

2986

260

2800

68.

Jogersö 1:175

1895

1895

0

1895

260

1500

69.

Jogersö 1:176

1531

1531

0

1531

230

1500

70.

Jogersö 1:177

1787

1787

0

1787

260

1700

71.

Jogersö 1:178

1953

1953

0

1953

260

1700

72.

Jogersö 1:179

2338

2338

0

2338

260

1500

73.

Jogersö 1:180

1756

1756

0

1756

260

1500

74.

Jogersö 1:181

2176

2176

0

2176

260

2100

75.

Jogersö 1:182

3253

3253

0

3253

260

2100

76.

Jogersö 1:183

2679

2679

0

2679

260

2100

77.

Jogersö 1:184

2183

2183

0

2183

260

2100

78.

Jogersö 1:188

3337

3337

0

3337

260

79.

Jogersö 1:189

4021

4021

0

4021

260

80.

Jogersö 1:190

3572

3572

0

3572

260

3000

81.

Jogersö 1:191

1111

1111

0

1111

167

1100

82.

Jogersö 1:192

3957

3064

0

3957

260

3000

83.

Jogersö 1:194

2614

2614

0

2614

260

2200

84.

Jogersö 1:195

2262

2262

0

2262

260

2200

85.

Jogersö 1:196

2779

2779

0

2779

260

2200

86.

Jogersö 1:197

2602

2602

0

2602

260

2200

87.

Jogersö 1:198

2539

2539

0

2539

260

2200

88.

Jogersö 1:199

2736

2736

0

2736

260

2200

89.

Jogersö 1:200

2310

2310

0

2310

260

1/2 X 1/2 X 1600

90.

Jogersö 1:201

2960

2960

0

2960

260

1/2 X 1/2 X 1600

91.

Jogersö 1:202

2387

2387

0

2387

260

2100

92.

Jogersö 1:203

3812

3812

0

3812

260

3000

317

X

X

2000

X

1300
2500

2800
X
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Nr

Fastighet

ByggÖ med BeräkNy Minsta
rätt i Styck båt fast.prick nings- Vatten Total
Landarea mark landarea area
area nuläge* bar plats area

93.

Jogersö 1:204

2475

2475

94.

Jogersö 1:205

2354

2354

95.

Jogersö 1:208

3520

3520

96.

Jogersö 1:209

2297

2297

97.

Jogersö 1:210

2379

98.

Jogersö 1:211

99.

0

2475

260

2200

0

2354

260

2200

47380

50900

260

2800

0

2297

260

2000

2379

0

2379

260

2000

3516

3516

0

3516

260

3500

Jogersö 1:212

2239

2239

0

2239

260

1800

100. Jogersö 1:213

2051

2051

0

2051

260

2000

101. Jogersö 1:214

2054

2054

0

2054

260

2000

102. Jogersö 1:215

3260

3260

0

3260

260

1800

103. Jogersö 1:216

2084

2084

0

2084

260

1800

104. Jogersö 1:217

4021

4021

0

4021

260

105. Jogersö 1:218

2502

2502

0

2502

260

2100

106. Jogersö 1:219

2971

2971

0

2971

260

2500

107. Jogersö 1:220

3342

3342

0

3342

260

2500

108. Jogersö 1:221

3308

3308

0

3308

260

2500

109. Jogersö 1:223

3010

3010

0

3010

260

2500

110. Jogersö 1:224

3176

3176

0

3176

260

2500

111. Jogersö 1:226

3718

3718

0

3718

260

3000

112. Jogersö 1:227

2412

2412

592

3004

260

2400

113. Jogersö 1:234

2644

2644

0

2644

260

2200

114. Jogersö 1:236

3337

3337

0

3337

260

3000

115. Jogersö 1:237

3365

3365

0

3365

260

3000

116. Jogersö 1:238

2440

2440

0

2440

260

2200

117. Jogersö 1:239

1543

1543

0

1543

231

1500

118. Jogersö 1:243

4500

4500

1910

6410

260

4000

119. Jogersö 1:244

6340

6340

3050

9390

260

120. Jogersö 1:245

3813

3813

668

4481

260

3200

121. Jogersö 1:246

1415

1415

0

1415

212

1400

122. Jogersö 1:254

2273

2273

1051

3324

260

2200

123. Jogersö 1:255

2217

2217

0

2217

260

1500

124. Jogersö 1:256

1515

1515

0

1515

227

1500

125. Jogersö 1:257

2534

2534

0

2534

260

2200

126. Jogersö 1:258

2605

2605

0

2605

260

2200

127. Jogersö 1:259

1390

1390

0

1390

209

1350

128. Jogersö 1:260

1420

1420

0

1420

213

1350

129. Jogersö 1:264

2598

2598

9067

11665

260

2000

130. Jogersö 1:265

2568

2568

0

2568

260

2500

131. Jogersö 1:266

2434

2434

1393

3827

260

2000

132. Jogersö 1:267

3910

3910

622

4532

260
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Nr

Fastighet

ByggÖ med BeräkNy Minsta
rätt i Styck båt fast.prick nings- Vatten Total
Landarea mark landarea area
area nuläge* bar plats area

133. Jogersö 1:268

5901

5901

639

6540

260

X

2200

134. Jogersö 1:269

2302

2302

807

3109

260

2200

135. Jogersö 1:270

3711

3711

0

3711

260

3000

136. Jogersö 1:271

3705

3705

0

3705

260

3000

Sociala konsekvenser
Fler permanentboende på Jogersö innebär att det blir fler ögon och öron som kan ha
koll på vad som händer på ön, vilket minskar risken för inbrott och annan brottslighet.
Ökad trafik på vägarna kan leda till en minskad benägenhet att gå och cykla på ön,
högsta tillåtna hastighet är dock låg.
Fler fastigheter innebär att det blir tätare mellan husen inom planområdet, insynen på
tomterna kan därmed öka något. Byggrätterna har anpassats efter fastighetsstorleken
för att minska risken för detta.

Konsekvenser för strandskyddet
I stort bibehålls samma tillgänglighet för allmänheten som i dag. Strandskyddet upphävs
inte inom område där det inte upphävts i detaljplanen från 1991, detsamma gäller för del
av kvartersmark med prickmark ut mot havet. Strandskyddet upphävs inte heller inom
n3-område och inom prickad mark som till stora delar består av vass och som delvis
tillförts fastigheter genom landhöjningen.
Att tillgängligheten för allmänheten ser ut som den gör grundlades redan innan Oxelösund blev en kommun med rådighet över stadsplaneringen, utöver själva staden Avstyckningsplanen från år 1939 har Arvid Stilles underskrift, länsarkitekt i på Nyköpings Länsarkitektkontor mellan år 1930-53.
Befintliga områden med kvartersmark som endast får bebyggas med sjöbodar och
bastur utökas något uppåt i terrängen för att medge klimatanpassning. För att ha
kontroll över tillkommande bryggor föreslås strandskyddet kvarstå för alla vattenområden
utom vattenområde för gemensamhetsanläggning för bryggor. Genom detta ges möjlighet att i större utsträckning styra nya bryggor på naturmark till gemensamma bryggor.
Kommunen kommer inte att köpa tillbaka mark, en åtgärd som skulle kunnat ge allmänheten en förbättrad tillgång till området. De sjönära fastigheter är i de allra flesta fall
ianspråkstagna på ett sådant sätt att införande av rätt att passera över en fastighet innebär ett betydande intrång i fastigheternas hemfridszon. Bostadsfastigheters möjligheter
att anlägga bryggor har begränsats till max 1 per fastighet och en största bredd på 1,5
meter. Ett par nya parkeringsplatser ger någon grad av förbättrad tillgänglighet, men då
området ägs genom samfällighet tillfaller denna främst de boende i planområdet.

Ekologiska konsekvenser
Med fler fastigheter på Jogersö ökar mängden hårdgjord yta inom planområdet. För att
säkerställa goda livsvillkor för växter och djur begränsas andelen hårdgjord yta till 30 %
av fastighetens landarea (som inte är en ö eller ska vara tillgängligt enligt allemansrätten)
dock högst 500 kvadratmeter inklusive byggnader, altaner och pooler etc, samt att grönMILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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samband bibehålls genom utpekande av områden på kvartersmark som ska bevaras
som naturmijöer. Dessa områden får inte förhindra tillkomst av tillfart till fastighet och
möjlighet till fullt utbyggd byggrätt genom att mindre komplementbyggnader kan tillåtas
placeras här. De utpekade områdena för natur på kvartersmark har en viktig roll för att
bibehålla en kapacitet att fördröja dagvatten lokalt och minska risken för att dagvatten från
en fastighet orsakar skador på nedanliggande fastigheter vid ett kraftigt skyfall. En del
träd skyddas från avverkning genom att det krävs marklov för att få fälla dem. Dessa
träd är särskilt utpekade av myndigheten Skogsstyrelsen, alternativt del av en biotop
med hög sannolikhet för rödlistade arter.

Vägarna
De 35 nya fastigheter som föreslås kunna bildas inom planområdet innebär i sig ingen
markant ökning av biltrafiken inom planområdet. på Jogersö. I takt med att området
permanentas allt mer ökar trafiken, men att en fastigheten styckas av på Jogersö är alls
inte detsamma som att fastigheten kommer att nyttjas för permanentboende. Hur många
av fastigheterna som faktiskt kommer att bildas är osäkert. Som exempel är 7 av de 35
föreslagna fastigheterna möjliga att bilda redan med detaljplanen från 1991.
Fastighetsägarna har tidigare ställt sig kritiska till ytterligare inskränkningar på fastig‑
heterna på grund av vägbreddningar och uträtningar, vilket gör det svårt att ge rum för
en säkrare fotgängarmiljö längs de smala vägarna. Belysning längs vägarna är heller
inget som de boende vill se, något som skulle kunna underlätta för gång- och cykeltrafikanter till och från och inom planområdet.

Andra infrastrukturella konsekvenser
Befintligt vatten- och avloppsnät får ett högre nyttjande, något som det finns kapacitet
kvar för att hantera. Dagvattenledningar finns dock i stort sett inte inom planområdet,
vilket gör att bestämmelser för bevarande av naturmiljöer även inne på bostadsfastigheterna bedöms som viktigt för en hållbar dagvattenhantering inom området.
Jogersövägen som leder ut till planområdet är lågt belägen särskilt i anslutning till bron
på den nordligaste delen av ön. Räddningstjänsten klarar en kortare översvämning av
vägen genom att ta sig ut till ön med båt men i ett längre perspektiv kommer insatser
behöva sättas in för höja Jogersövägen. Kommunen äger vägen och ansvarar för att
åtgärder vidtas för att långsiktigt bibehålla framkomligheten ut till ön och planområdet.

Medverkande
Ansvarig planarkitekt och projektledare har varit Göran Deurell.
Projektgrupp har bestått av: Camilla Andersson (senare Nanny Rudengren), Bygglov;
Camilla Norrgård Sundberg, Miljö; Jens Andersson (senare Maria Malmberg och
Kjell Andersson), Mark och Exploatering samt Jonny Jakobsson, VA och Nils Rönnkvist,
El på Oxelö Energi.
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8 KÄLLOR
Boken om Oxelösund, 1977
Utgiven av Oxelösunds kommun
Dagvattenutredning Jogersö, 2019
WSP för Oxelösunds kommun

Dokumentation av naturvärden på trädbevuxen tomtmark på Jogersö
i Oxelösunds kommun, 2019
Linnea - Natur & Ekologi för Oxelösunds kommun

Fakta 2015:14. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten
i Stockholms län – med hänsyn till risken för översvämning.
Länsstyrelsen i Stockholms län
Havsnivåer i Östergötlands län i dagens och framtidens klimat, 2017
SMHI (Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut), rapport 2017-26
Havsvattenstånd 2019, Beräknat medelvattenstånd i olika höjdsystem
SMHI & Sjöfartsverket, 2019-09-12. Läst 2020-05-10, tillgänglig här:
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.151818!/mwreg_MW_2019.pdf
Karttjänst för framtida vattenstånd längs Sveriges kust, 2017
SMHI, Klimatologi nr 41, 2017
Kulturhistorisk områdesbeskrivning, 2017

Bilaga till Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Sörmlands museum
Naturvårdsplan för Oxelösunds kommuns fastland, 2011

Oxelösund 2030, Översiktsplan för Oxelösunds kommun, 2018
Antagen i kommunfullmäktige 2018-06-13 och fick laga kraft 2018-07-11
Oxelösundsarkivet, kommunens bildbiliotek, 2017
https://bild.oxelosund.net/

Riskbild 2 Södermanland - Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd
Länsstyrelsen i Södermanlands län med stöd av analys av SMHI, Rapport 2013:24

Stenvikshöjden & Jogersö, Arkeologisk utredning, 2017
Sörmlands Arkeologi på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, sgu.se
Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker
Boverkets rapport 2018:8
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Stenvikshöjden & Jogersö
Stenvikshöjden & Jogersö, Oxelösunds socken & kommun,
Södermanlands län. Arkeologisk utredning.

Patrik Gustafsson Gillbrand

Rapport 2017:13

Stenvikshöjden & Jogersö
Stenvikshöjden & Jogersö, Oxelösunds socken & kommun,
Södermanlands län. Arkeologisk utredning.

Patrik Gustafsson Gillbrand

Sammanfattning

Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 2017-05-31 – 2017 06-02 samt 2017-06-08 genomfört en arkeologisk
utredning inom Stenvikshöjden, Jogersö öst och syd samt skogen däremellan. Samtliga områden är belägna i Oxelösunds socken och kommun, Södermanlands län.
Utredningen utfördes med anledning av att Oxelösunds kommun planerar att upprätta detaljplaner över ovan
nämnda områden. Därtill begärde länsstyrelsen att ett skogsområde beläget mellan Jogersö öst och syd skulle
omfattas av en arkeologisk utredning, etapp 1. Inom ramen för utredningen skulle även antikvarisk status för de
sedan tidigare kända lämningarna Oxelösund 5:1, Oxelösund 6:1, Oxelösund 23:1 och Oxelösund 109 klargöras.
Den arkeologiska utredningen omfattades sammanlagt av 32 kulturhistoriskt intressanta objekt, varav 12 var
kända sedan tidigare. 26 objekt utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar, fyra bedöms som fornlämningar och
två utgick. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av flera olika lämningstyper, där ett par övergripande
grupper kan urskiljas. Dels de lämningar som hör ihop med åkerbruk och odling, dels de som kan knytas till militära
aktiviteter. De agrara lämningarna, i form av röjningsrösen och hägnader, är alla belägna inom Stenvikshöjden.
De militärhistoriska lämningarna utgörs i huvudsak av stridsvärn som påträffades på Jogersö. Därutöver framkom
en hamnanläggning och ett stenbrott på ön. En fornlämning påträffades inom planområdena som består av ett
förhistoriskt kvartsbrott. De objekt som har bedömts som möjliga fornlämningar utgörs av boplatslägen inom
Stenvikshöjden. Efter sökschaktning har objekten utgått.
Tre av de tidigare kända lämningarna har reviderats vad gäller lämningstyp och tre har getts en ny antikvarisk
bedömning. Invid Stenvikshöjden fanns sedan tidigare en fornlämningsliknande bildning som vid utredningen
omdefinierats till gränsmärke. I samma område finns en lägenhetsbebyggelse efter torpet Ramdalen som nu
bedöms som fornlämning. I närheten fanns sedan tidigare en identifierad stensättningslikande bildning. Vid utredningen konstaterades det att den utgörs av fornlämning i form av tre stensättningar. Vid Jogersö gård finns sedan
tidigare en husgrund från historisk tid känd. I samband med utredningen bedöms lämningen som fornlämning i
form av en by-/gårdstomt. Därtill har den bebyggda delen av tomtmarken bedömts som övrig kulturhistorisk lämning i form av en by-/gårdstomt.

Rapporten kan laddas ned via
www.sormlandsarkeologi.se
eller beställas från
Sörmlands Arkeologi AB
Tideliusgatan 37
118 69 Stockholm
mail@sormlandsarkeologi.se
Grafisk form och layout: Lars Norberg
Kart- och ritmaterial: Patrik Gustafsson Gillbrand
Omslagsfoto: Runstenen U692 på Oknö i Mälaren.
© Sörmlands Arkeologi AB
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Figur 1. Utdrag ur Sverigekartan med undersökningens
belägenhet markerad. Skala 1:1 000 000.
Källa: Lantmäteriet.
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Utgångspunkt

Syfte & metod

Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 201705-31 – 2017-06-02 & 2017-06-08 genomfört en
arkeologisk utredning inom Stenvikshöjden och Jogersö
öst och syd samt skogen däremellan. Samtliga områden
är belägna i Oxelösunds socken och kommun, Södermanlands län (figur 1, 2 & 7).

Syfte

Den arkeologiska utredningen utfördes med anledning av att Oxelösunds kommun planerar att upprätta
detaljplaner över ovan nämna områden. Inom Stenvikshöjden vill kommunen undersöka möjligheter för
nya bostäder i nära anslutning till hav, natur och skola.
Vidare syftar planen till att knyta samman redan befintliga bostadsområden. Bakgrunden till upprättandet av
detaljplanen inom Jogersö är i första hand att möjliggöra avstyckningar av flera stora fastigheter samt
förändra fritidhusbebyggelse till fastigheter för permanentboende.
Planområdet Stenvikshöjden omfattade drygt 6,5 hektar mark, Jogersö öst bestod av cirka 30 hektar och
Jogersö syd utgjordes av cirka 40 hektar. Skogen mellan Jogersö öst och syd uppgick till cirka 15 hektar.
Inom planområdet på den södra delen av Jogersö finns
ett tiotal militära lämningar från 1900-talets första hälft
samt ett stenbrott. Samtliga är bedömda som övriga
kulturhistoriska lämningar. I närområdet på såväl nordvästra Jogersö som på Jogersö-Bergö i sydöst finns
fornlämningar i form av rösen och stensättningar. I
anslutning till Stenvikshöjdens nordöstra del finns en
fornborg på ett mindre berg och innanför borgen på
bergets krön ligger ett röse. På bergspartier belägna
strax sydväst om samma planområde har man tidigare
identifierat flera fornlämningsliknande bildningar samt
en lägenhetsbebyggelse efter torpet Ramdalen (Topografi & kulturmiljö). Därtill uppvisar planområdena en
topografi som indikerar att det kan finnas idag okända
eller under mark dolda fornlämningar från stenålder till
historisk tid.
Av ovan nämnda anledning fattade därför länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om att en arkeologisk
utredning (lst dnr 402-958-2017) skulle utföras enligt
2 kap. 11 § i Kulturmiljölagen (1988:950). Ansvarig
för kostnaden för den arkeologiska utredningen av
Stenvikshöjden, Jogersö öst och syd var Oxelösunds
kommun, medan länsstyrelsen bekostade den arkeologiska utredningen av skogen mellan Jogersö öst och
syd samt besiktning av kända lämningar belägna strax
utanför utredningsområdena.
Projektledare samt fält- och rapportansvarig var Patrik
Gustafsson Gillbrand. Vid fältarbetet deltog även Ingeborg Svensson. Båda är verksamma som arkeologer vid
Sörmlands Arkeologi AB.

Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra
fornlämningsbilden inom de aktuella planområdena.
Därutöver skulle en arkeologisk utredning, etapp 1, utföras av skogen mellan Jogersö öst och syd. Därtill skulle
status för lämningarna Oxelösund 5:1, 6:1, 23:1 & 109
klargöras som är belägna strax utanför utredningsområdena. Anledningen var att delar av planområdena kan
komma att beröra eventuella tidigare okända fornlämningars lagskyddade fornlämningsområde enligt 2 kap 2
§ i Kulturmiljölagen (1988:950). Resultatet från utredningen ska fungera som ett underlag för länsstyrelsens
fortsatta handläggning av ärendet samt utgöra ett underlag för kommunens fortsatta planering.

Metod

Innan fältarbetet påbörjades genomfördes en kart- och
arkivstudie som inkluderade en genomgång av tidigare kända fornlämningar (FMIS), samt upprättade
topografiska, geologiska och paleogeografiska kartor
över områdena (GSD & SGU). Vidare har även äldre
kartor använts såsom Ekonomiska kartan från år 1958,
Häradskartan från år 1897-1901 (RAK), en upprättad
karta inför en ägomätning från år 1823 (LMM) och
karta över Nyköpings frimil från år 1670 (LMS).Vidare
har verket Det medeltida Sverige studerats (DMS).
Genomgången av arkiv- och kartmaterial gjordes för att
få en uppfattning om förutsättningarna för förhistorisk
och historisk bebyggelse samt för att påvisa indikationer på fornlämningar inom området.
Därefter genomfördes en specialinventering av utredningsområdena med utgångspunkt i den utförda
kart- och arkivstudien. Syftet var att klargöra eventuella förekomster av ovan mark synliga forn- och
kulturhistoriska lämningar samt identifiera möjliga
fornlämningar i form av boplatslägen. Därtill genomfördes en besiktning av lämningarna Oxelösund 5:1,
6:1, 23:1 & 109. I samband med utredningen har lägesbestämningar samt geometrier för de sedan tidigare
kända lämningar korrigerats.
Inom planområdet Stenvikshöjden grävdes sammanlagt
5 sökschakt inom objekt 1 & 2 med hjälp av grävmaskin (S1-S5). Schakten var cirka 12 – 23 meter långa,
cirka 1,5 – 3,5 meter breda och mellan 0,20 – 0,40
meter djupa. Schakten grävdes skiktvis ned till orörd
marknivå och rensades kontinuerligt för hand av arkeolog. Sökschakten grävdes i syfte att utreda om det fanns
fornlämningar ej synliga ovan mark. Samtliga schakt
lades igen i anslutning till fältarbetets avslutande (figur
9 & bilaga 2).
På Jogersö upptogs inga sökschakt. Anledningen var
att inga antikvariskt intressanta platser påträffades som
bedömdes innehålla lämningar ej synliga ovan mark.
5

Figur 2. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningens
belägenhet markerad. Skala 1:50 000.
Källa: Lantmäteriet
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För att säkerställa antikvarisk status av en påträffad lämning på Jogersö samt Oxelösund 5:1 och 6:1
avtorvades mindre ytor för hand. Ytorna lades igen i
anslutning till fältarbetets avslutande.
Samtliga påträffade fornlämningar, kulturhistoriska
lämningar, möjliga boplatslägen och sökschakt mättes in digitalt med RTK/GPS samt beskrevs i text. Ett
representativt urval av lämningar, ytor etc. fotodokumenterades med digitalkamera.

Topografi & kulturmiljö
Utredningsområdena är belägna västsydväst om Oxelösunds centrum. Området kan karaktäriseras som en
utpräglad skärgårdmiljö med markanta kalbergsområden, skogsbeklädda sluttningar med finare sediment
i dalgångarna. Därtill förekommer en lång och flikig
kustlinje med steniga stränder och rundhällar (figur 3).
Stenvikshöjden ligger på fastlandssidan öster om
Jogersö (figur 4, 7 & 8). Området utgörs av två skogsbeklädda bergsryggar och en mellanliggande sänka
med lerjord. Området är beläget 0 - 20 meter över
havet. Under yngre järnålder utgjordes sänkan av en
grund vik (SGU). I den västra delen består området
av en asfalterad parkeringsplats. Den sydöstra delen
av Stenvikshöjden utgörs av anlagda grusade ytor i
en västvänd sluttning. Ytorna har tidigare bland annat
fungerat som uppställningsplatser för båtar.
Den östra och södra halvan av Jogersö utgörs i huvudsak av tomtmark med sommarstugor och villor.

Tomterna binds samman av ett rikt nätverk av vägar.
Det centralt belägna skogsområdet på Jogersö saknar i
stort sett bebyggelse. Området karaktäriseras av bergknallar och hällemarker, omgivna av lerjordar i de
lägre liggande delarna. Det förekommer även mindre
partier med sandig morän (SGU). Områdena ligger på
nivåer mellan 0 och 30 meter över havet (figur 6 - 8).
Enligt en historisk karta från år 1823 utgjordes
samtliga planområden i huvudsak av berg och skog.
Mindre uppodlade ytor förekom inom Stenvikshöjden
samt runt Jogersö gård (LMM akt nr 04-nik-115).
Inom de fyra utredningsområden finns inga kända
fornlämningar och inga arkeologiska undersökningar
har tidigare utförts. Däremot förekommer det relativt
gott om övriga kulturhistoriska lämningar enligt FMIS
(figur 5, 7 & 8). På södra delen av Jogersö finns ett
tiotal militära lämningar från 1900-talets första hälft
(Oxelösund 26:1 - 3, 70:1, 106, 115 och 117) samt
stenbrott (Oxelösund 71:1), en hägnad (Oxelösund
21:1) samt en ristning från nyare tid (Oxelösund 114).
I närområdet, på såväl nordvästra Jogersö som på
Jogersö-Bergö i sydöst, förekommer fornlämningar
i form av rösen och stensättningar (Oxelösund 16:1,
17:1 och 25:1). Därtill finns det mitt på ön husgrunder tillhörande Jogersö gård (Oxelösund 109). På
ett berg beläget nordöst om Stenvikshöjdens ligger
en fornborg (Oxelösund 4:1) och innanför borgens
murar finns ett röse (Oxelösund 4:2). Sydväst om
planområdet har man tidigare identifierat två fornlämningliknande bildningar (Oxelösund 5:1 och 6:1) samt
en lägenhetsbebyggelse med husgrunder efter torpet
Ramdalen (Oxelösund 23:1).

Figur 3. Utsikt från södra Jogersö. Karaktäristiskt för utredningsområdena är närheten
till havet och skärgården. Bilden är tagen
från norr. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand
2017, Sörmlands Arkeologi AB.
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Figur 4. Den centrala delen av Stenvikshöjden utgörs av en stor gräsmatta, tidigare
åkermark. Bilden är tagen från sydväst.
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2017,
Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 5. På Jogersö finns det gott om militära lämningar från 1940-talet. Här objekt
17/Oxelösund 106. Bilden är tagen från
nordöst. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand
2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 6. Hällmarksområde i skogen mellan
Jogersö öst och syd. Bilden är tagen från
söder. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand
2017, Sörmlands Arkeologi AB.
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Figur 7. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområdena
utmarkerat. Skala 1:20 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Resultat
Resultattabell
Objekt nr

Lämningstyp

1
2

Ny lämningstyp

Källa

Status

Åtgärdsförslag

Boplatsläge		

Schakt 1-4

Utgår

Ingen åtgärd

Boplatsläge		

Schakt 5

Utgår

Ingen åtgärd

3
Hägnad		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

4
Hägnad		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

5
Röjningsröse		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

6

Frivillig åtgärd

Röjningsröse		

Inventering

Övrig kulturhistorisk

				 lämning
7
Röjningsröse		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

8/Oxelösund 5:1

Frivillig åtgärd

FornlämningsGränsmärke
FMIS/Inventering
liknande bildning			

Övrig kulturhistorisk
lämning

9/Oxelösund 23:1
Lägenhetsbebyggelse		
LMM/Inventering Fornlämning
					

Undvikes/Arkeologisk
förundersökning

10: 1-3/Oxelösund 6:1 FornlämningsStensättningar
FMIS/Inventering
Fornlämning
liknande bildning. 				

Undvikes/Arkeologisk
förundersökning

11/Oxelösund 109

Husgrund,
By-/gårdstomt
historisk tid		

Undvikes/Arkeologisk
förundersökning

12

Husgrund, 		
Inventering
historisk tid			

FMIS/DMS/LMS/ Fornlämning
Inventering		
Övrig kulturhistorisk
lämning

Frivillig åtgärd

Övrig kulturhistorisk
lämning

Frivillig åtgärd

14
Hamnanläggning		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

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

Frivillig åtgärd

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

Frivillig åtgärd

17/Oxelösund 106

Övrig kulturhistorisk
lämning

Frivillig åtgärd

18/Oxelösund 117
Stridsvärn		
FMIS/Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

13
By-gårdstomt		
			

10

DMS/LMS
Inventering

Område med militära		
FMIS/Inventering
anläggningar			

Objekt nr

Lämningstyp

Ny lämningstyp

Källa

Status

Åtgärdsförslag

19
Stridsvärn		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

20
Brytningsyta		
Inventering
Fornlämning
					

Undvikes/Arkeologisk
förundersökning

21
Brott/täkt		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

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

Frivillig åtgärd

23
Stridsvärn		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

24

Övrig kulturhistorisk
lämning

Frivillig åtgärd

25
Stridsvärn		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

26

Övrig kulturhistorisk
lämning

Frivillig åtgärd

27
Stridsvärn		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

28
Stridsvärn		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

29
Stridsvärn		
Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

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

Frivillig åtgärd

31/Oxelösund 115
Stridsvärn		
FMIS/Inventering
Övrig kulturhistorisk
				 lämning

Frivillig åtgärd

32/Oxelösund 114

Frivillig åtgärd

Område med militära		
Inventering
anläggningar			

Område med militära		
Inventering
anläggningar			

Ristning, medeltid/		
FMIS/Inventering
historisk tid 			

Övrig kulturhistorisk
lämning

Förkortningar: Det medeltida Sverige (DMS), Informationsystemet för fornlämningar (FMIS), Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMM) och
Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS).
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Figur 9

Figur 10

Figur 13

Figur 11

Figur 12
Figur 14

Figur 15

Figur 8. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområdena utmarkerat (blå linje) samt kartindelningar. Skala 1:15 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Figur 9. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde,
lämningar enligt FMIS, objekt och sökschakt utmarkerat. Objekt 9
redovisas med både den tidigare och den nya utbredningen. Skala
1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Figur 10. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde, lämningar enligt FMIS och objekt utmarkeradet. Objekt 11 redovisas
med både den tidigare och den nya utbredningen. Skala 1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Figur 11. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde, lämningar enligt FMIS och objekt utmarkeradet. Skala 1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.

16
Figur 12. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde,
lämningar enligt FMIS och objekt utmarkeradet. Skala 1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Figur 13. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde,
lämningar enligt FMIS och objekt utmarkeradet. Skala 1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Figur 14. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde,
lämningar enligt FMIS och objekt utmarkeradet. Skala 1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Figur 15. Utdrag ur Fastighetskartan med utredningsområde,
lämningar enligt FMIS och objekt utmarkeradet. Skala 1:2 000.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.

Den arkeologiska utredningen omfattades sammanlagt
av 32 objekt inom utredningsområdena, varav 12 var
kända sedan tidigare (figur 8 & bilaga 1). 26 objekt
utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar (objekt 3 8, 12 - 19 & 21 - 32 ), fyra bedöms som fornlämningar
(objekt 12 & 20) och två som möjlig fornlämning
(objekt 1 & 2).
Vid utredningen lokaliserades två möjliga fornlämningar i form av boplatslägen (objekt 1 & 2). I samband
med sökschaktning framkom inga spår av förhistoriska,
medeltida och/eller aktiviteter från nyare tid i form av
anläggningar eller fynd. Av den anledningen är de inte
att betrakta som fornlämningar. Med nyare tid avses i
här tiden mellan åren 1523 - 1850.
I samband med utredningen har tidigare kända lämningar belägna intill planområdena i varierande grad
fått nya bedömningar. Justeringarna handlar om förändrade lägesbestämning, geometri, lämningstyp och/
eller antikvarisk status (objekt 9 - 11).
Övriga kulturhistoriska lämningar
I samband med utredningen påträffades två hägnader
(objekt 3 & 4) samt tre röjningsrösen (objekt 5 - 7)
belägna runt en öppen gräsmatta inom Stenvikshöjden
(figur 8 & 9 samt bilaga 1). De agrahistoriska lämningarna ligger i kanten till ett område som markerats som
åkermark på den äldre ekonomiska kartan från år 1958
(RAK id J133-9h1e60), Häradskartan från år 1897-1901
(RAK id J112-56-10) samt på en karta upprättad inför
en ägomätning från år 1823 (LMM akt nr 04-nik-115).
Inom den södra delen på Jogersö lokaliserades ett sentida stenbrott (objekt 21). I samma område framkom
även flera stridsvärn (objekt 19, 23, 25 & 27-29) samt
två områden med militära anläggningar (objekt 24
& 26). De militärhistoriska lämningarna härrör från
1900-talets första hälft (figur 8, 9 & 11 - 15 samt bilaga
1 & 3).
På den sydöstra delen på Jogersö påträffades en hamnanläggning belägen vid strandkanten (objekt 14). Läget
och närheten till flera militära lämningar indikerar en
tillkomsttid under 1900-talets början (figur 8, 9 & 11 15 samt bilaga 1).
Fornlämning
Centralt på Jogersö påträffades en brytningsyta (objekt
20). På och invid en kvartsåder i fast klyft förekommer bruten kvarts samt kvartsavslag slagen med bipolär
teknik. Utifrån höjden över havet, karaktären på brottet samt påträffade fynd bedöms objektet ha tillkommit
under förhistorisk tid (figur 8, 11 & 12 samt bilaga 1).

Besiktning av kända lämningar

Objekt 8/Oxelösund 5:1 utgjordes innan utredningen av en fornlämningsliknande bildning i form
av en mindre ansamling stenar belägna på ett berg.
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Lämningen var bedömd som en övrig kulturhistorisk
lämning (FMIS).
I samband med den arkeologiska utredningen konstaterades att lämningen är ett gränsmärke. Den
antikvariska statusen kvarstår. Därtill uppmärksammades det att lämningen är belägen cirka 18 meter
sydöst om den tidigare markeringen (figur 8 & 9 samt
bilaga 1).
Objekt 9/Oxelösund 23:1 utgörs av en lägenhetsbebyggelse med bebyggelselämningar i form av en
sämre bevarad husgrund samt en källare efter torpet
Ramdalen. Objektet var tidigare bedömd som övrig
kulturhistorisk lämning (FMIS).
Vid utredningen har lägenhetsbebyggelsen till Ramdalen identifierats på en karta upprättad inför en
ägomätning från år 1823 (LMM akt nr 04-nik-115). Av
den anledningen bedöms objektet som fornlämning.
Därtill har lämningens geometri utökats eftersom
källargrunden ligger cirka 10 meter sydöst om den
tidigare markeringen (figur 8 & 9 samt bilaga 1).
Objekt 10:1-3/Oxelösund 6:1 utgjordes innan den
arkeologiska utredningen av en stensättningsliknande
bildning. Objektet var tidigare bedömd som övrig kulturhistorisk lämning (FMIS, ).
I samband med den arkeologiska utredningen konstaterades att Oxelösund 6:1 består av tre stensättningar
(objekt 10:1 - 10:3). Samtliga bedöms som fornlämningar. Vidare korrigerades lägesangivelsen, då
lämningarna var belägna drygt 10 meter söder om den
tidigare markeringen (figur 8 & 9 samt bilaga 1 & 3).
Objekt 11/Oxelösund 109 omfattades innan den arkeologiska utredningen av en husgrund från historisk
tid i form av en källargrund samt syllstensrader tillhörande nu rivna ekonomibyggnader. Lämningen var
bedömd som övrig kulturhistorisk lämning (FMIS).
I samband med den arkeologiska utredningen har lämningstypen ändrats till by-/gårdstomt. Jogersö gård är
den enda historiskt belagda gården på Jogersö och
omnämns för första gången i skrift som Jowarsø år
1384 (DMS). Därefter benämns den ett flertal gånger
under 1500-talet som Iwersiø (DMS). Gården finns
även utmarkerad på en karta över Nyköpingshus frimil från år 1670. På en ägouppmätningskarta från år
1823 är även flera av ekonomibyggnaderna utmarkerade (LMS C57-1:4, LMM 04-nik-115). Av den
anledningen bedöms därför objektet som fornlämning. Vid fältarbetet konstaterades att utbredningen
av bebyggelselämningarna är större än den tidigare
gjorda markeringen. Av den anledningen har därför lämningens geometri utökats (figur 8 & 10 samt
bilaga 1 & 3). Bedömningen gjordes i enlighet med
direktiv från länsstyrelsen.

Objekt 12. Vid utredningen påträffades en husgrund
från historisk tid i form av en källargrund, belägen
cirka 65 meter sydöst om Jogersö gård. Objektet
bedöms som övrig kulturhistorisk lämning (figur 8 &
10 samt bilaga 1 & 3)
Objekt 13. I samband med den arkeologiska utredningen har Jogersö gård identifierats som en by-/
gårdstomt. Objektet utgörs idag av befintlig bebyggelse i form av en mangårdbyggnad och ett uthus och
av den anledningen bedöms den som övrig kulturhistorisk lämning (figur 8, 10 samt bilaga 1 & 3).
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Bilagor
Bilaga 1. Objektsbeskrivningar
Objekt 1 .
Boplatsläge. Beläget i öppen mark, cirka 5 meter över havet, cirka 116 x 40 meter stort (NV-SÖ). Objektet bestod
av en plan gräsmatta med omgivande höjdpartier i norr, öster och söder. Inom objektet öppnades fyra sökschakt
(S1-S4). Inget av antikvariskt intresse framkom. Utgår. (Figur 9).
Objekt 2.
Boplatsläge. Beläget i skogsmark, cirka 12 meter över havet, cirka 23 x 11 meter stort (NV-SÖ). Objektet utgjordes av en naturlig terrass, cirka 12 meter över havet. Inom ytan öppnades ett sökschakt (S5), varvid inget av
antikvariskt intresse framkom. Utgår. (Figur 9).
Objekt 3.
Hägnad. Belägen i skogsmark, cirka 6 meter över havet. Objektet utgörs av en enkel rad med stenar lagda i vinkel,
cirka 11 meter lång, 0,4 meter bred och 0,3 meter hög. Stenarna är cirka 0,4 meter stora. Hägnaden ligger mellan
en större yta med gräsmatta och ett höjdparti i skogsmark. Objektet sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 (LMA 04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av
1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
Objekt 4.
Hägnad. Belägen i skogsmark, cirka 7 meter över havet. Konstruktionen består av en 7 meter lång, 0,5 meter bred
och 0,5 meter hög enkel rad med stenar, ställvis bevarade i två skift. Muren är uppbygd av rundade stenar, cirka
0,4 meter stora. Hägnaden är placerad mellan en större yta med gräsmatta och ett höjdparti i skogsmark på en
bergkant. Objektet sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 (LMA 04-nik-115).
Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
Objekt 5.
Röjningsröse. Beläget i skogsmark, cirka 7 meter över havet. Röset är närmast fyrsidig, 2 x 1 meter stort och 0,3
meter högt och är uppbyggt av 0,3 - 0,2 meter stora stenar. Objektet ligger mellan en större yta med gräsmatta och
ett höjdparti i skogsmark som sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 (LMA
04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
Objekt 6.
Röjningsröse. Beläget i skogsmark, cirka 7 meter över havet. Röset har en rundad form, 1,5 x 1,5 meter stort och
0,4 meter högt och är uppbyggt av 0,5 - 0,2 meter stora stenar. Objektet ligger mellan en större yta med gräsmatta
och ett höjdparti i skogsmark som sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823
(LMA 04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk
lämning.(Figur 9).
Objekt 7.
Röjningsröse. Beläget i skogsmark, cirka 6 meter över havet. Röset har en närmast tresidig form, 3 x 2 meter stort
och 0,3 meter högt och är uppbyggt av 0,5 - 0,4 meter stora stenar. Konstruktionen ligger mellan en större yta med
gräsmatta och ett höjdparti i skogsmark nära en GC-väg. Objektet sammanfaller med en åkerbegränsning utmarkerad på en karta från år 1823 (LMA 04-nik-115). Åkermarken brukades av torpet Ramdalen fram till mitten av
1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
Objekt 8/Oxelösund 5:1.
Tidigare: Fornlämningsliknande bildning. Enligt FMIS utgörs objektet av en fornlämningsliknande bildning,
möjligen naturbildning av stenar i en bergsskreva. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
Ändrad till: Gränsmärke. Vid fältarbetet konstaterades att lämningen ligger cirka 18 meter sydöst om tidigare
markering, cirka 17 meter över havet. Objektet har en oregelbunden form, 3 x 2 meter stort, 0,3 meter högt och
består av ett 15-tal synliga stenar, mellan 0,8 - 0,2 meter stora. Stenarna är belägna i en skreva på en berghäll. I
södra delen av stenansamlingen finns en omkullfallen tidigare rest sten, cirka 0,4 meter lång och 0,2 meter bred.
Objektet ligger i befintlig gräns. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 9).
22

Objekt 9/Oxelösund 23:1.
Tidigare: Lägenhetsbebyggelse. Enligt FMIS utgörs lämningen av bebyggelselämningar efter torpet Ramdalen i
form av en bevarad källare i sydöst samt resterna efter grunden till bostadshuset. Övrig kulturhistorisk lämning.
(Figur 9).
Lämningstypen kvarstår. Vid fältarbetet konstaterades att källaren är belägen cirka 10 meter sydöst om lämningens
nuvarande begränsning, cirka 9 meter över havet. Därmed har objektets geometri utökats. Ramdalen kan beläggas
till år 1823 utifrån en ägouppmätningskarta (LMA 04-nik-115). Torpet revs vid mitten av 1900-talet. Fornlämning.
(Figur 9).
Objekt 10:1 - 3/Oxelösund 6:1.
Tidigare: Stensättningsliknande bildning. Enligt FMIS utgörs objektet av en stensättningsliknande bildning belägen i en svacka på en berghäll. (Figur 9).
Ändrad till: Stensättningar. Totalt identifierades tre stensättningar på platsen (objekt 10:1-10:3). Vid fältarbetet
noterades att lämningarna är belägna drygt 10 meter sydöst om den tidigare markeringen, cirka 15 meter över
havet i skogsmark.
Objekt 10:1. Stensättning med en rundad form i plan, cirka 3 x 3 meter stor och 0,3 meter hög. Anläggningen
utgörs av en tät och vällagd stenpackning av 0,4 – 0,3 meter stora stenar. Saknar jordfyllning. Lämningen är belägen i en svacka på en berghäll och är beväxt med två tallar. Fornlämning. (Figur 9).
Objekt 10:2. Stensättning med en oval form i plan, cirka 3 x 2 meter stor och 0,2 meter hög. Objektet utgörs av
en gles, men relativt vällagd stenpackning av 0,4 - 0,2 meter stora stenar. Saknar jordfyllning. Stensättningen är
belägen cirka 5 meter norr om objekt 10:1 direkt öster om en berghäll. Fornlämning. (Figur 9).
Objekt 10:3. Stensättning med en oval form i plan, cirka 3 x 2,5 meter stor och 0,4 meter hög. I väster finns delar
av en kantkedja uppbyggd av 0,3 - 0,4 meter stora stenar. Fyllningen utgörs av en tät och vällagd stenpackning av
0,4 - 0,3 meter stora stenar. Saknar jordfyllning. Objektet är beläget cirka 12 meter nordnordöst om objekt 10:1
söder om en bergskant. Fornlämning. (Figur 9).
Objekt 11/Oxelösund 109.
Tidigare: Husgrund, historisk tid. Enligt FMIS utgörs objektet av en källargrund samt rester efter tre ekonomibyggnader. Byggnaderna har tillhört Jogersö gård. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 10).
Ändrad till: By-/gårdstomt. Jogersö gård, som är belägen, cirka 6 meter över havet, är den enda historiskt belagda
gården på Jogersö och omnämns för första gången i skrift som Jowarsø år 1384 (DMS). Därefter benämns den ett
flertal gånger under 1500-talet som Iwersiø (DMS). Gården finns även utmarkerad på en karta över Nyköpingshus
frimil från år 1670. På en ägouppmätningskarta från år 1823 är även flera av ekonomibyggnaderna utmarkerade
(LMS C57-1:4, LMM 04-nik-115). Vid fältarbetet konstaterades att utbredningen av bebyggelselämningarna är
större än den tidigare gjorda markeringen. Därför har lämningens geometri utökats. Fornlämning. (Figur 10).
Objekt 12.
Husgrund, historisk tid. Belägen invid Jogersö gård, cirka 5 meter över havet. Källargrund, cirka 4 x 4 meter stor
och cirka 1,5 meter djup, med en öppning åt sydöst. Källaren har kallmurade väggar av 0,5 - 0,2 meter stora stenar.
Källaren är belägen inom Jogersö gårds tomtmark, strax norr om en stor ek. Gården omnämns för första gången i
skrift år 1384 (DMS). Objektet bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 10).
Objekt 13.
By-/gårdstomt. Belägen på krönet av en kulle, cirka 10 meter över havet. Objektet består av befintlig bebyggelse
i form av en mangårdsbyggnad samt ett uthus tillhörande Jogersö gård, den enda historiskt belagda gården på
Jogersö. Gården omnämns för första gången i skrift som Jowarsø år 1384 (DMS). Därefter benämns den ett flertal
gånger under 1500-talet som Iwersiø (DMS). Gården finns även utmarkerad på en karta över Nyköpingshus frimil
från år 1670 och på en ägouppmätningskarta från år 1823 (LMS C57-1:4, LMA 04-nik-115). Övrig kulturhistorisk
lämning. (Figur 10).
Objekt 14.
Hamnanläggning. Belägen i skogsmark, cirka 1 meter över havet. Objektet utgörs av ett bågformat bryggfundament, cirka 6 x 4 meter stort och 0,5 meter högt. Anläggningen är uppbyggd av överlag skarpkantade stenar, 1,0
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- 0,3 meter stora, ställvis bevarade i två skift på stranden vid en mindre vik. Beväxt med en gran och tall. Övrig
kulturhistorisk lämning. (Figur 12).
Objekt 15/Oxelösund 21:1.
Hägnad. Enligt FMIS utgörs objektet av en rektangulär sentida hägnad av kallmurade stenar, belägen i kanten till
ett berg. Möjligen rör det sig om en militär anläggning. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 12).
Objekt 16/Oxelösund 26:1 - 3.
Stridsvärn. Utgörs enligt FMIS av tre sentida enklare skyttevärn. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 12).
Objekt 17/Oxelösund 106.
Område med militära anläggningar. Lämningarna utgörs enligt FMIS av en bunker insprängd i berg, ett pjäsvärn
samt en utsiktsenhet. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 12).
Objekt 18/Oxelösund 107.
Stridsvärn. Utgörs enligt FMIS av minst ett sentida skyttevärn. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 1x).
Objekt 19,
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 10 meter över havet. Värnet består av en bågformad vall av sten, cirka 3 x
0,5 meter stor och 0,5 meter hög i sydväst. Vallen är uppbyggd av 0,3 - 0,2 meter stora stenar. Anlagd på ett högt
berg invid en skarp bergskant med utsikt mot vatten i sydväst. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 11).
Objekt 20.
Brytningsyta. Belägen på hälleberg, cirka 23 meter över havet. Kvartsbrott i fast klyft, cirka 5 x 0,3 - 02 meter
stort i öst-västlig riktning. Kvartsåder med tydliga trappstegs- och V-formade urtag. Intill en cirka 0,4 - 0,3 meter
stor sten belägen dikt an till brottet finns det rikligt med bruten och slagen kvarts, i huvudsak med bipolär teknik.
Kvartsen är av medelgod kvalitet. Objektet är ställvis beväxt med ljung. Brottets storlek samt fyndens karaktär
indikerar att det brukades under förhistorisk tid. Fornlämning. (Figur 11).
Objekt 21.
Stenbrott. Beläget i skogsmark cirka 5-10 meter över havet. Objektet är cirka 230 x 10 meter stort, 10 meter högt
och utgörs av den nordvästra sidan av ett markant berg med tydliga lodräta brottytor. Nedanför berget finns rikligt
med bruten sten. I väster har man fyllt ut strandkanten med brutet stenmaterial. Övrig kulturhistorisk lämning.
(Figur 13).
Objekt 22/Oxelösund 71:1.
Stenbrott. Enligt FMIS består lämningen av flera brottytor inom ett cirka 110 x 100 meter stort område. Övrig
kulturhistorisk lämning. (Figur 14).
Objekt 23.
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 3 meter över havet. Värnet består av en bågformad vall av sten, cirka 3 x
0,5 meter stor och 0,5 meter hög. Vallen är uppbyggd av 0,5 - 0,3 meter stora stenar. Belägen nedanför berg med
utsikt mot vatten i öster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 24.
Område med militära anläggningar. Beläget i skogsmark, cirka 2 meter över havet. Fyra stridsvärn placerade med
8 - 15 meters mellanrum. Värnen utgörs av bågformade vallar av sten, 3 - 2 meter långa, 2 - 0,5 meter breda, 0,5
meter höga och uppbyggda av 0,5 - 0,1 meter stora stenar. Samtliga är belägna på stranden, cirka tio meter från
havet. Utsikt mot vatten i söder och öster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 25.
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 5 meter över havet. Objektet utgörs av en närmast fyrsidig vall av sten,
cirka 3 x 2 meter stor och 0,4 meter hög. Värnet är uppbyggd av 0,7 - 0,2 meter stora stenar. Beläget invid bergskant med utsikt mot vatten i söder. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 26.
Område med militära anläggningar. Beläget i skogsmark, cirka 2 meter över havet. Sex stridsvärn placerade med
5 - 12 meters mellanrum. Ett värn uppvisar en fyrsidig vall, de övriga består av bågformade vallar. Lämningarna
är 6 - 3 meter långa, 2 - 1 meter breda och 0,5 - 0,4 meter höga. Vallarna är uppbyggda av 0,15 - 0,7 meter stora
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stenar. Samtliga är belägna på stranden, cirka 10 meter från havet. Utsikt mot vatten i söder. Övrig kulturhistorisk
lämning. (Figur 15).
Objekt 27.
Stridsvärn. Möjligen en plattform till en kanon. Beläget i skogsmark, cirka 6 meter över havet. Lämningen har en
fyrsidig form, är 3 x 3 meter stor, 0,3 meter hög och är uppbyggd av 0,4 - 0,2 meter stenar. Fyllningen består av
ett lager med grus, beväxt med gräs och ljung. Värnet är placerat på en mindre moränavsats nedanför berg i öster.
Utsikt mot vatten i väster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 28.
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 2 meter över havet. Värnet består av en bågformad vall av sten, cirka 6
meter lång, 2 meter bred och 0,5 meter hög. Vallen är uppbyggd av 0,8 - 0,2 meter stora stenar och ligger nedanför
bergskant med utsikt mot vatten i sydväst. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 29.
Stridsvärn. Beläget i skogsmark, cirka 5 meter över havet. Lämningen har en bågformad vall av sten, cirka 3 meter
lång, 1 meter bred och 0,5 meter hög. Vallen är uppbyggd av cirka 0,7 meter stora stenar placerade på en mindre
avsats i bergsluttning med utsikt mot vatten i väster. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 30/Oxelösund 70:1.
Stridsvärn. Enligt FMIS består lämningen av ett sentida värn. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 31/ Oxelösund 115.
Stridsvärn. Enligt FMIS utgörs lämningen av ett pjäsvärn i betong. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
Objekt 32/ Oxelösund 114.
Ristning. Enligt FMIS består lämningen av siffror och bokstäver från år 1944 inristade i berghäll. Övrig kulturhistorisk lämning. (Figur 15).
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Bilaga 2. Schakttabell
Schakt

Storlek (m)

Djup (m)

Anl.

Objekt

1.
18 x 1,5
0,30
1
					
2.
19 x 1,5
0,30
1
					
3.
23 x 1,5
0,30
1
					
4.
16 x 1,5
0,40
1
					
5.
12 x 1,5 - 3,5
0,25
2
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Terräng/Lagerföljd
Gräsmatta; 0,10 m vegetationsskikt, 0,10 utfyllnad av humös
lera med sten, tegel och slagg, därefter grå lera.
Gräsmatta; 0,10 m vegetationsskikt, 0,10 utfyllnad av humös
lera med sten, tegel och slagg, därefter grå lera.
Gräsmatta; 0,30 m matjord, 0,10 utfyllnad av humös lera med
sten, tegel och slagg, därefter grå lera.
Gräsmatta; 0,30 m matjord, 0,1 m påförd sand, därefter
brungrå lera med småstenar.
Skogsmark; 0,30 m vegetationsskikt, 0,10 brun humös sand
med tegelkross, därefter grå siltig morän med inslag av stenar.

Bilaga 3. Fotografier

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

Objekt 10:3/Oxelösund 6:1, stensättning.
För att fastställa status avtorvades en
mindre yta, varvid en vällagd stenpackning
framträdde. Bilden är tagen från väster.
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand, 2017,
Sörmlands Arkeologi AB..

Objekt 12, en källargrund som påträffades i
anslutning till Jogersö gård. Ingången anas
i bildens högra kant. Bilden är tagen från
söder. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand,
2017, Sörmlands Arkeologi AB.
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Objekt 13, by-/ gårdstomt. Jogersö gård hyrs
idag ut för tillfälliga övernattningar. Gården
har skriftliga belägg från 1300-talet. Bilden
är tagen från söder. Foto: Patrik Gustafsson
Gillbrand, 2017, Sörmlands Arkeologi AB.

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

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

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
April 2019
1

2

Uppdraget
Den bebyggda delen av Jogersö har förhållandevis stora tomter, där obebyggda delar till stor
del är bevuxen med skog, alltifrån smala trädridåer till mer sammanhängande skogsbestånd.
Tillsammans bildar dessa stråk en grönstruktur av betydelse för den biologiska mångfalden
och för områdets hydrologi. Växande träd fångar upp vatten som bromsas upp och på så sätt
inte spolas ut i havet. För att få en uppfattning av värdet av denna grönstruktur och vilka
biologiska värden som utvecklats över tid, har kommunen beställt en inventering av dessa
skogsbestånd. Uppdraget har utförts av Linnea – Natur och Ekologi under april 2019.

Metodik
Området presenterades på karta med utlagda stråk som skulle bli föremål för inventering.
För att systematisera arbetet delades området in i 34 delområden av någorlunda likartad
storlek. Dessa framgår av nedanstående karta och områdesnumren hänvisar till
beskrivningarna i rapporten. Fältarbetet gick ut på att besöka samtliga 34 delområden,
beskriva dessa kortfattat och dokumentera naturvärden som påträffades under
inventeringen.
Eftersom området i huvudsak består av mager tallskog på berg eftersöktes i huvudsak arter
knutna till de äldre tallarna. En väsentlig art i sammanhanget är talltickan, som är en
karaktärsart för mycket gamla, skyddsvärda tallar. Arten är rödlistad som NT (nära hotad)
och dessutom signalart i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Flertalet äldre tallar
inventerades med avseende på bland annat tallticka och det är av vikt att framhålla att
inventeringen bara kan ske av fruktkropparna. Åtskilliga gamla träd är garanterat infekterade
av svampens mycel och kommer förr eller senare att uppvisa fruktkroppar. Talltickan kan
därför sägas vara vanligare än antalet noteringar ger för handen och indikera tallbestånd av
så hög ålder att även andra hotade eller missgynnade arter kan förväntas. Exempel på
sådana arter är liten spiklav, kolflarnlav, ladlav, gränsticka och laxticka .Även förekomster av
död ved som lågor, torrakor eller klenved noterades under fältarbetet.
Skogsbestånden åldersbestämdes visuellt med den osäkerhet detta medför. Som parametrar
för bedömning av ålder, främst hos tallarna, användes grovlek, markens bonitet och
vattentillgång, barkens struktur och lavflorans kvalitet.
I området finns också ett antal större ekar, där främst lavfloran studerades. Det noterades
också om ekarna har en bra kondition och för de grövsta ekarna angavs en måttuppgift.
Slutligen noterades stråk av likartad vegetation, stråk som fungerar som spridningskorridorer
för arter knutna till naturtypernas ingående trädarter, i området i huvudsak tall och ek.
Eventuella spridningsbarriärer uppmärksammades också, men sådana finns egentligen inte
då området saknar högre bebyggelse och anläggningar som hindrar arter att förflytta sig
mellan biotoperna. Det finns i området gott om vägar som kan utgöra spridningskorridorer
för arter, men vägkantsarterna här utgörs i princip enbart av triviala skogsväxter och ogräs
från tomterna – arter som har föga betydelse i ett naturvårdssammanhang.
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Kort om vegetationen i undersökningsområdet
Det undersökta området utgörs av bergiga, talldominerade skogar med tallar i åldrar mellan
100 och 200 år. Ibland är de utformade som martallar och kan då trots sina klena stammar
mycket väl vara mer än hundra år gamla. I många fall är de dessutom grova och även andra
kriterier som barkens utseende och lavflorans beskaffenhet visar att de kan vara 150 – 200
år gamla. På dessa tallar växer ibland tallticka, oftare dock lavar som klilav, stocklav och
grynig blåslav. Berg och berghällar är mycket vanliga i området. Renlavar av olika slag
dominerar, men på sol- och vindexponerade ytor kan dessa saknas och vi får då istället en
vegetation av bladlavar, t.ex. vinterlav, färglav, islandslav och tuschlav och skorplavar som
kartlav. I grunda sänkor med viss vattenförsörjning växer det rikligt med blåmossa, vars fasta
täta kuddar utgör ett mycket karaktäristiskt inslag i den bergiga tallskogen, liksom den
brokigt färgade tallvitmossan som också den finns överallt. På berghällarna uppträder olika
kvastmossor, bland annat den typiska hällkvastmossan, lätt att känna igen på sina skruvade
toppskott. I hällmarkernas svackor växer som regel olika ris som ljung, kråkbär, lingon och
blåbär och där fuktighet uppträder under längre perioder uppträder en mossevegetation
med skvattram.
På djupare jord, särskilt där det ingår finjord i moränen, uppträder gran och lövträd. I varma
bryn kan det dessutom finnas stora ekar. Dessa står ofta kvar från ett tidigare
hagmarksstadium och utgör då levande fornminnen från ett sedan länge svunnet
kulturlandskap. Särskilt i nordöstra delen av det undersökta området finns väldiga ekar med
en del barklevande lavar av betydelse för den biologiska mångfalden. På grund av
luftföroreningar från stadens industrier och motorvägstrafiken saknas dock många arter som
kräver ren luft. Exempelvis är det ont om skägglavar i området.
Rena lövskogsbestånd är annars ovanliga. Det finns ett par albestånd och några dungar med
ek och björk. Floran är inte av någon rikare beskaffenhet, vilket till stor del beror på den
sura, svårvittrade berggrunden och den likaså sura urbergsmoränen.

Tallticka, Phellinus pini – en rödlistad och
viktig signalart för skyddsvärda tallbestånd.
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Naturvärdesbedömning (enligt Svensk Standard 199000:2013).
Lågt naturvärde – naturvärdesklass 4
(Naturvärden omkring eller under genomsnittet av svensk natur, generella
naturvårdshänsyn).
Visst naturvärde – naturvärdesklass 3
(Vissa förekomster av naturvårdsarter och/eller hög artrikedom och/eller vissa ekologiska
förutsättningar och/eller betydelse för biotopvariation, lokala naturvårdshänsyn).
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 2
(utgörs av Natura 2000-naturtyper och/eller har förutsättningar att upprätthålla en
kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter och/eller har hög
artrikedom, motsvarar ungefär Skogsstyrelsens naturvårdsobjekt, stora naturvårdshänsyn).
Högt naturvärde – naturvärdesklass 1
(livsmiljö för en eller flera hotade arter, motsvarar Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och/eller
har väsentliga ekologiska funktioner för den biologiska mångfalden, mycket stora
naturvårdshänsyn).

Solbelysta hällmarker med gamla tallar utgör mycket viktiga
skyddsvärda miljöer och är vanliga på Jogersö.
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Karta över delområden

Södra Jogersö

Östra Jogersö

BESKRIVNINGAR
Södra Jogersö
Område 1
Inventeringsdatum:2019-04-09

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Tall-björkskog nära vägen på delvis blockig mark. Tallen är medelålders, max 75 år.
Vegetationen domineras av blåbär och lingon. Träden är viktiga, då de bromsar flödet av vatten mot
vägdiket, som småningom leder ned till Östersjön. I området finns fågelholkar uppsatta.
Lavvegetationen på träden är föga intressant med bara vanliga arter som blåslav, gällav, flarnlav och
stocklav. Träden utgör vindbarriär mot bebyggelsen i nordväst. Denna är i stora delar permanent.
Naturvärdet är tämligen lågt.

Område 2
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Granbestånd med inslag av björk på mossbevuxen, relativt plan mark. Trädbeståndet är
ganska tätt och skulle må bra av en gallring, då det skapar vackrare, mer livskraftiga träd och bättre
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ljusförhållanden, vilket ökar trädens fotosyntes och livskraft. Marken är tämligen fuktig. Ett mindre
dike i norr dränerar detta område tillsammans med område 3. I norra delen har björken i den
skuggiga granmiljön delvis dött och det finns därför en hel del död lövved. Vegetationen är örtrik och
det finns även en del gräs. Floran är av trivial typ. På den döda veden finns spår av björksplintborre
samt vanliga vedsvampar som björkticka, klibbticka, piggplätt och björknästing.
Med tanke på den fuktiga marken är träden viktiga för dräneringen och för att skydda mot
vattenläckage till viken och skyddar även för östliga vindar. Naturvärdet är tämligen lågt.

Område 3
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Området har en skiftande vegetation. I västra delen dominerar en gran-björkskog på
fuktig mark med stort inslag av stor tujamossa och olika gräs. På marken finns en stor mängd död
ved, i huvudsak yngre träd som genom beskuggning dött. Längre åt öster är skogen mer
grandominerad, olikåldrig med ett svagt buskskikt. Här finns också en mindre bergknalle. I norra
delen har en tidigare gräsmark vuxit igen med en ung algeneration. Här finns en del stubbar som
tyder på en tidigare gallring.
Den fuktiga marken har tidigare varit föremål för dikning och det finns i området ett mindre
dikningssystem. Detta har mer eller mindre rasat samman och har inte längre någon dränerande
funktion. Även om skogsbeståndet är komplext saknas kontinuitet. Bilden är att olika
successionsfaser under tid avlöst varandra. Naturvärdena är låga, men inslaget av död ved bidrar till
att öka den biologiska mångfalden av arter knutna till björk.

Område 4
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Området utgörs i norra delen av en bergknalle bevuxen med tall och björk. Berg med
renlavar går i dagen. Tallen är medelålders. Mot viken i väster finns en tunn gräsbård som klipps
regelbundet. I viken mot väster är det grunt vatten där födosökande fåglar håller till. I öster reser sig
en berglimpa med mycket gamla tallar. Bland de äldre tallarna finns även yngre träd. Flera av tallarna
är krokiga och marvuxna. Tallticka växer på flera av tallarna. Beståndet är en del av ett större
sammanhängande skyddsvärt tallbestånd som utgör ett gott exempel på gammal kusttallskog.
Tyvärr saknas död ved, sådan har sannolikt tagits om hand till bränsle.

Område 5
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Denna del av tallskogen är nordexponerad och består av många mycket gamla träd. Här
finns även flera torrakor med knappnålslavar. På ett av de äldsta träden växer tallticka. Marken är
bevuxen med blåbärsris. Det gamla tallbeståndet hotas av en yngre tallskog på tillväxt, som på sikt
riskerar skugga de äldre träden.

Område 6
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 1

Beskrivning: Området utgörs av en gammal, mycket representativ kusttallskog med många träd 150 –
200 år gamla. På flera av träden växer tallticka. De finns en fin ålderskontinuitet med yngre träd som
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på sikt kan ersätta de äldre. Vid havet i söder växer ett flertal 60 – 70 cm grova tallar, med storrutig
bark och en förmodad ålder av omkring 200 år. Här finns också död ved i form av lågor och torrakor.
Den yttersta udden i väster är svårtillgänglig, men observerades med kikare från nordost. Denna del
hyser flera mycket stora och sannolikt gamla tallar. Beståndet av tallskog i hela område 6 kan
definitivt klassas som naturskog och med status av nyckelbiotop.

Område 7
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: I området finns en mosaik av bebyggelse och hällmarker med tallskog. Här och var växer
en del björkar. Tallskogen är relativt ung, troligen 50 – 90 år, några tallar kan vara äldre. I svackor
växer ljung och på hällarna mest renlavar och skorplavar. Marken bedöms vara slitagekänslig. Död
ved saknas nästan helt.

Område 8
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Ned mot havet i sydväst finns en vidsträckt hällmark med olikåldrig tallskog, men med
många gamla, grova tallar i åldrar 100 – 150 år. Tallticka förekommer på ett par av tallarna, men
ytterligare träd har potential att i en nära framtid bära svampen. Hällmarkerna äger en artrik,
varierad lavflora av renlavar, olika bladlavar och skorplavar. I sänkor uppträder ljung, bärris och
tallvitmossa.

Område 9
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Olikåldrig tallskog med enstaka granar och ett moss-risrikt fältskikt. Här och var skjuter
små berghällar upp med dominerande renlavar. Tallarna har en ålder av 50 – 100 år. Inga stubbar
finns på marken, vilket tyder på att marken tidigare inte varit trädbevuxen. Pösmossa växer i
skogskanten, arten är ovanlig i silikatbygder.

Område 10
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Bergig tallskog med vinterlav på hällarna. I sänkor mellan hällarna uppträder yngre
tallbestånd och rikligt med skvattram, vilket visar att vatten hålls kvar i sänkorna. Längst i väster en
mycket knölig berggrund och en ung tallskog utan speciella naturvärden. Strax norr om Thors väg, vid
N6504059 – E618972, en märklig samling flyttblock, där letlav förekommer rikligt på blocken.

Område 11
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: I området växer tallskog i en sluttning ned mot havet i väster. Tallarna är olikåldriga men
åldern stannar vid cirka 75 – 80 år. Marken domineras av ljung, lingon och blåbär. I västra delen är
terrängen bergig och svårtillgänglig.
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Område 12
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Tallskog på hällmark med fina, av slitage opåverkade renlavsmattor. Tallarna är inte
särskilt grova, men åldern för många träd säkerligen mer än 100 år, vilket visar sig på att stammarna
har flagnande barkskikt, spretiga, vindpinade kronor och relativt lågväxta. Mellan hällar av renlavar
förekommer långsträckta svackor med ljung. Påtagligt är det ringa lövinslaget, vilket kan bero på att
de unga lövträden dött under långdragna torkperioder.

Område 13
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Ett större område med talldominerad barrskog med berghällar bevuxna med renlavar.
Tallarna är relativt klena, men troligen hundraåriga. Bland lavar på de äldre tallarna märks rikligt med
klilav, grynig blåslav och stocklav. Mellan berghällarna växer svällande mattor av tallvitmossa. Åt norr
vidtar en moränsluttning med runda moränblock, skogsmossor och blåbärsvegetation. Jordarna är
magra, starkt urlakade och vattnet leds genom sprickor och i sluttande bergbunden mark. Västerut
vidtar en mager, 100-årig tallskog med träden i grupper. Här finns också en tall med tallticka. Ett
antal stubbar vittnar om tidigare gallring av tall. Mitt för Hästviksvägen har avverkning skett nyligen
av ett antal 80 – 90 - åriga granar samt av några större aspar.

Område 14
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Småbergig mark med i huvudsak yngre tallskog. Några äldre tallar finns kvar från en
tidigare trädgeneration. Genom att många tomter finns i området har ursprunglig vegetation av
bergbundna lavar och mossor ersatts av arter som rymt från odlingar eller planterats ut. Mot vägen i
söder finns en moränsluttning med en elledning.

Område 15
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Mot en havsvik i väster sluttar marken från bergen i söder. I sluttningen växer en
blandskog med tall, gran och björk samt en ört-gräsrik vegetation med bland annat blåsippa, som är
en relativt ovanlig art i kommunen. Mot viken växer en 40-årig alskog med inslag av björk. Marken är
täckt av gräs och högörter. Nära albeståndet finns ett par grovstammiga, högväxta tallar och en del
nyponbuskar. Strandskogen är viktig att bevara då den reglerar vattenflödet till och från havsviken.
Här finns också en del död ved, viktig för svampar och många insekter.

Område 16
Inventeringsdatum: 2019-04-12

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Längs Nötuddsvägen, på dess östra sida, finns en hällmarkstallskog med martallar
växande över fält av renlavar. De äldsta tallarna är troligen över 100 år. Död ved finns i ringa
omfattning, men flera av småtallarna är döda eller döende. Hällmarksplatån har en svagt varierad
topografi med sänkor där det växer gott om blåbär. I nordvästra delen finns en samling av stora
moränblock och en mindre lodbrant. På blocken växer rikligt med klipplav, lätt igenkänd genom de
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skarpt markerade, svarta skiljelinjerna mellan olika individer, vilket gör att bergytan ser rutig ut. På
lodytor växer även grönt gulmjöl, kustsnurrmossa och letlav.

Område 17
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Talldominerad, mosaikartad barrskog med ung växtlig gran i sänkorna. På höjdryggarna
går berg i dagen och där växer mycket renlav. Moränen är storblockig och blocken mossbevuxna.
Hällmarker finns i övre delen vilka löper ut som låga bergryggar åt nordväst. Tallarna är marvuxna
men här och var finns grövre, troligen äldre träd. På ett av dem växer tallticka. Det går en liten stig
upp på berget.

Område 18
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: En av Jogersös finaste tallhällmarker sträcker sig från Trappviken i väster till Stora
Fruviken i öster. Hällmarkerna börjar vid Hästviksvägen (= detta område 18) och utgörs där av en 100
– 150-årig bergbunden tallskog med renlavsklädda berghällar och mellanliggande rismarker av främst
ljung. Centralt finns en nordväst – sydostorienterad nedsänkning i berget där vatten samlas under
nederbördsrika perioder. I denna sänka växer rikligt med skvattram. Vid Hästviksvägens norra ände
finns en stor samling av 1 – 2 meter höga flyttblock. Tallarna i området är mycket gamla, vissa säkert
uppemot 200 år, och potentiella växtplatser för tallticka. Arten eftersöktes men kan ha förbisetts. På
tallarna växer en del knappnålslavar som svart spiklav och rostfläckig nållav.

Område 19
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Nära Trappviken finns en bergshöjd som på krönet pryds av ett litet lusthus. Här finns
också en sittbänk. På berget dominerar hällmarker med renlavar bevuxna med tallar av skiftande
åldrar. I nordöst uppträder främst unga tallbestånd. Äldst träd finns i den östra sluttningen där
flertalet träd bedöms vara 100 år eller mer. Lavvegetationen är relativt artrik men typisk. Noterbart
är förekomsten av smal islandslav, på en berghäll vid N6504240 E619147, som är mindre vanlig i
Oxelösund.

Östra Jogersö
Område 20
Inventeringsdatum: 2019-04-17

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Området innehåller två separata delar, centralt en bergshöjd med en medelålders
tallskog och en vegetation av blåbär, stensöta och skogsmossor. På krönet finns flera grova
tallstubbar, vilket tyder på att det tidigare avverkats äldre tallar – ett exempel på dimensionsgallring.
I brynen och i bergkanten mot söder och sydväst växer ett tiotal stora ekar, den grövsta omkring 3,5
meter i omkrets. Flera av ekarna trängs av stora granar på tillväxt, vilket på sikt innebär att hela eller
delar av de stora ekarna dör. Detta är negativt för den biologiska mångfalden, då eken är en mycket
viktig organism för otaliga andra arter.
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På ekarna eller nedblåsta ekgrenar växer arter som gul porlav, gråskinn, eksprickling, eklav, rödbrun
klotterlav och gulpudrad spiklav – den senare signalart i skogsbruket för skyddsvärda ekar.

Område 21
Inventeringsdatum: 2019-04-17

Naturvårdsvärde: 1

Beskrivning: Ett komplext område med flera naturtyper. Den övervägande delen, centralplatån, är
bevuxen med en medelålders tallskog på bergbunden mark och med en trivial vegetation av lavar
och ris. I den nordvästra delen finns en liten gräsmark med björk och ett dräneringsdike, utmed vilket
det växer stora björkar och granar. I västra delen, nära ett hus, finns en jättetall, som mäter närmare
3 meter i omkrets.
Av störst intresse emellertid är de sydvästra, södra och sydöstra delarna där det i brynen finns ett 20tal gamla ekar, av vilka den grövsta, belägen vid N6504828 – E619629, mäter en omkrets av 5, 5
meter. Denna ek, liksom några i närheten, är vid basen bevuxen med guldlockmossa – en signalart i
skogsbruket för skyddsvärd skog/skyddsvärda träd. Andra arter knutna till ekarna i området är mjölig
brosklav, bitterlav, eknästing, gul porlav, klotterlav, ljuslav, (möjligen) kattfotslav och gulpudrad
spiklav – de båda senare signalarter i skogsbruket för skyddsvärda ekar.
Ekarna i område 20 – 21 bildar en viktig spridningskorridor för arter knutna till ek och har en
väsentlig betydelse för den biologiska mångfalden i området.

Område 22
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Området består av en barrträdsdominerad blandskog med inslag av ek. Tallarna är i
åldrar från cirka 80 till omkring 150 år, och växer i de högre delarna medan ekarna är förhållandevis
unga och smalstammiga. På en av tallarna växer tallticka. Vegetationen domineras av blåbärsris, men
i torrare delar är den mer moss-lavrik. I nordvästra delen finns en liten dalgång med gammal
granskog över ett golv av mjuka mossmattor. Ett litet dike skär igenom beståndet. Här finns också en
hel del död, grov ved av stor betydelse för svampar och småkryp vilka fungerar som vednedbrytare.
I sydvästra delen, mot område 21, finns två stora ekar, den största nedanför en bergkant och cirka 20
meter från lilla vägen.

Område 23
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Barrskog på småkullig mark. I norra delen skjuter en bergknalle upp med inslag av gamla
tallar och en moss-lavrik vegetation. Även i söder finns en liten bergknalle med stora, gamla tallar.
Vid stranden i öster finns ett vassparti, innanför en strandskog med tallar samt en bård med yngre
lövträd. Tallen är olikåldrig – det finns några riktigt stora, högväxta träd samt en yngre tallgeneration.

Område 24
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Områdets terräng är bergig, men det är trots det få öppna markhällar med renlavar.
Berggrunden är i stora stycken täckt av urbergsmorän, bevuxen med skogsmossor, lingon och blåbär.
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Bebyggelse finns på många håll. Tallskog dominerar och är olikåldrig, allt från unga tallplantor till
hundraåriga träd. På djupare jord finns också en del ung gran och risiga, buskformade ungekar. I
brynen växer gran och ek.

Område 25
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Ek-björkbestånd på gräs-örtrik mark. Flera ekar är döda eller döende och utgör ett
viktigt bidrag till den biologiska mångfalden som substrat åt vedlevande svampar och insekter. I östra
delen finns en del äldre tallar med tallticka. På ekarna finns en typisk lavflora för gamla ekar med
gulmjöl, gul porlav, bitterlav, hagelporlav samt svampen eknästing. Floran är delvis örtrik, bland
annat finns ett stort bestånd av blåsippa med mer än 150 blommande exemplar. Blåsippan är annars
mindre vanlig i Oxelösunds kommun. I närheten växer också vitsippa, svalört, hassel och kransmossa.
Vid N6505058 - E619620 har några granar avverkats och riset bränts upp. Åtgärden har gynnat den
biologiska mångfalden i biotopen.

Område 26
Inventeringsdatum: 2019-04-09

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Större delen av området är bevuxen av en olikåldrig barrskog med inslag av gran.
Marken är till stor del småkullig av ytliga moränblock och är bevuxen med blåbär och skogsmossor.
Den magra marken består av råhumus med tendens till torvbildning i sänkorna. Många tallar är
gamla, säkert över 150 år och på en av dem växer tallticka. Död ved av klena dimensioner
förekommer här och var. I områdets sydöstra del finns en gammal tallskog på berg med renlavshällar.
Mot norr sänker sig terrängen och det blir då ett större inslag av gran. I den östligaste delen en
mycket fin hällmarkstallskog med grova, gamla tallar och stora hällmarkspartier med mattor av
renlavar. Tallticka förekommer i området.
Nära vägen vid N6504503 – E619870 finns ett blandskogsbestånd med stora sälgar, enstaka granar,
ekar och tallar och med en vegetation av vitsippa och blåbär. De stora sälgarna har betydelse för den
biologiska mångfalden för insekter som pollinerar tidigt på säsongen och som värdträd för otaliga
arter fjärilar.

Område 27
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Ett smalt stråk med tallskog på låga bergryggar och omgivande sur urbergsmorän.
Enstaka granar finns insprängda i beståndet. Tallskogen är olikåldrig, de äldsta träden bedöms vara
en bra bit över hundra år. Markvegetation domineras av ris och smalbladiga gräs. Längs vägen i öster
växer enstaka björkar. I nordvästra delen mot Sjöboviksvägen blandskog med dominerande gran och
en del bebyggelse. Viss gallring har tidigare företagits.

Område 28
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 2

Beskrivning: Hällmarkstallskog på högt berg, på mitten avdelat av ett stängsel. Tallskogen är orörd,
mycket gammal och huvuddelen av träden säkert 100 – 150 år gamla. I västra delen är tallarna
småväxta, krokiga och vindpinade, längre åt öster grövre. Död ved finns i form av torrakor. På många
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av tallarna växer grynig blåslav och klilav – två viktiga karaktärsarter för äldre tallar med grovt
uppsprucken, rutig bark.

Område 29
Inventeringsdatum: 2019-04-23

Naturvårdsvärde: 1

Beskrivning: Strax SV om en parkeringsplats vid koloniområdet ligger ett bergsområde som sträcker
sig österut mot Trappviken. I dess östra del är terrängen klädd av en fantastiskt fin hällmarkstallskog
med inslag av mycket gamla tallar, som kan vara mellan 150 och 200 år. Barkstrukturen är typisk för
mycket gamla tallar. I en av tallarna växer tallticka. Tallskogen är annars olikåldrig, vilket borgar för
att det finns kontinuitet på sikt. I områdets västra del uppträder nakna bergytor med rik lavflora, i
östra delen uppträder en mosaik av berghällar och moränmark. Död ved finns på flera håll. På en
grov låga av tall påträffades den rödlistade dvärgbägarlaven, svart spiklav och svart dynlav. På äldre
tallar och björkar är det gott om grynig blåslav och på en multnande björkstam växte signalarten
barkticka.
Skogstypen med hällmarker och gamla tallar fortsätter även åt väster, där det en gång i tiden
planerades för en telemast. Även detta parti har högt skyddsvärde.

Område 30
Inventeringsdatum: 2019-04-23

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Vid Sjöboviksbryggan växer en gles, medelålders klibbalskog med inslag av björk på
gammal strandängsmark. Vegetationen är hög och frodig med mycket älggräs. Närmast vattnet finns
en bård med vass. Ett stort antal stubbar vittnar om att alskogen tidigare varit gallrad. De äldsta
träden är ett antal björkar med grovt uppsprucken bark.

Område 31
Inventeringsdatum: 2019-04-23

Naturvårdsvärde: 4

Beskrivning: Nära Stora Fruviken och upp mot en vägkrok växer på en mindre höjdrygg en barrskog
på småblockig urbergsmorän. På den magra marken växer blåbär och skogsmossor. Markytan är
småkullig av mossbevuxna moränblock. I norra och södra delen dominerar tallar, inte särskilt gamla,
men vissa träd kan vara hundraåriga. På en björk i området växer den mindre vanliga svampen
sammetsticka.

Område 32
Inventeringsdatum: 2019-04-23

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Området består av en liten höjdrygg med 100 – 150-åriga tallar och renlavshällar. I
främst norra delen ersätts tallskogen av en barrdominerad blandskog med en vegetation av högvuxet
lingonris.

Område 33
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Området ligger mellan Sjöboviksvägens södra ände och havet. Det är bevuxet med en 75
– 100 år gammal tallskog på rismark med mycket blåbär, i en fuktig del skvattram och där berg går i
dagen med renlavar. Flera fågelholkar är uppsatta på träden.
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Område 34
Inventeringsdatum: 2019-04-18

Naturvårdsvärde: 3

Beskrivning: Bergig och extremt kullig, mossbevuxen mark med bergknölar och mellanliggande
moränsvackor. Området är till huvuddelen bevuxet med olikåldrig tallskog och en del yngre granar. I
fältskiktet växer mycket blåbär, lingon och skogsmossor. Mot stranden i öster växer en bård av
björkar. De äldsta tallarna bedöms uppnå en ålder av 100 – 150 år. Några av dem borde kunna hysa
tallticka, men inget fynd gjordes. Tidigare har det avverkats stora tallar i beståndet.

Naturvårdsarter (Koordinater enligt Sweref 99)
Naturvårdsarter är arter som är rödlistade, klassade som signalarter, är fridlysta eller förtecknade i någon av
bilagorna i EU:s art- och habitatdirektiv.
NT = near threatened, nära hotad, vilket betyder att arten finns på den svenska rödlistan över hotade arter och
att den kommer att bli hotad om inte deras växtplatser skyddas eller vårdas.
S = signalart, vilket är en förteckning på arter som om de förekommer en eller flera tillsammans indikerar att
man även kan förvänta sig rödlistade arter. De utgör därmed en viktig signal på att man befinner sig i en
skyddsvärd biotop.

Rödlistade arter
Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica
N6504478 – E619594

NT

På gammal, solexponerad låga av tall i kanten mot hällmark.

Kolflarnlav, Hypocenomyce anthracophila NT
N6504537 – E619360

Tallticka, Phellinus pini
N6504554 – E619828
N6504518 – E619619
N6504478 – E619594
N6504955 – E619818
N6505012 – E619653
N6504186 – E619067
N6504265 – E619471
N6503928 – E619080
N6503901 – E619060
N6503703 – E619143
N6503722 – E619183
N6503724 – E619195
N6503739 – E619163
N6503676 – E619286
N6503731 – E619271
N6503706 – E619259

Vid basen av brandskadad tall i bergig tallskog.

NT
1 fruktkropp på gammal tall
4 fruktkroppar på gammal tall
2 fruktkroppar på gammal tall
3 fruktkroppar på gammal tall
5 fruktkroppar på gammal tall
1 fruktkropp på gammal tall
2 fruktkroppar på gammal tall
1 fruktkropp på gammal tall
1 fruktkropp på gammal tall
1 fruktkropp på gammal tall
2 fruktkroppar på gammal tall
3 fruktkroppar på gammal tall
1 fruktkropp på gammal tall
3 fruktkroppar på gammal tall
2 fruktkroppar på gammal tall
2 fruktkroppar på gammal tall
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Signalarter
Barkticka, Oxyporus corticola
N6504478 - E619594

Blåsippa, Hepatica nobilis
N6505014 – E619624
N6504336 – E619183
N6504356 – E619176

S

Låga av björk i bergig barrskog

S
Riklig, ca 150 blommande ex i gles lövskog
Sparsam i örtrik blandskog
Sparsam i barrskog

Guldlockmossa, Homalothecium sericeum
N6504828 – E619629
N6504785 – E619619

S

Riklig kring stambas på ek
Riklig kring basen på en ek

Gulpudrad spiklav, Calicium adspersum
N6504912 – E619646
N6504828 – E619629

S

Riklig på bark av grov ek
Riklig på bark av grov ek

På en av ekarna påträffades troligen också kattfotslav, Arthonia leucopellaea, en signalart
som är vanligast på gran. Detta fynd behöver dock bekräftas av en specialist.

Utbredningskarta – tallticka (fynd i april 2019)
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Spridningskorridorer
Följande kartor visar ekologiska samband i området, främst spridningsvägar för arter inom
likartade naturtyper. I den högra kartan, nordvästra hörnet, finns miljöer med gamla ekar
och här finns ett mycket tydligt samband och fina spridningsmöjligheter för arter knutna till
grova ekar och död ved. Övriga spridningskorridorer syftar till tallens ekologi och visar på
sammanhängande miljöer med grova och/eller mycket gamla tallar. Äldre tallar finns nästan
i hela området, varför en viss spridning av arter säkert sker även utanför korridorerna.
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1 BAKGRUND
WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att ta fram en dagvattenutredning för Jogersö som en
del i arbetet att ta fram en ny detaljplan. Jogersö ligger sydväst om Oxelösund, ca 15 km från Nyköping (figur 1). Planområdet är uppdelat i Östra Jogersö och Södra Jogersö och omfattar totalt 111,2
hektar, varav 44,6 hektar på den östra delen och 66,6 hektar på den södra delen. Befintlig bebyggelse
har generellt varit av sommarstugekaraktär, men då fler valt att bosätta sig permanent på ön installerades kommunalt VA på 90-talet. Idag finns 136 bostadsfastigheter varav ca 35 % är fastboende på ön.
Vägarna inom planområdet ägs idag gemensamt av de boende genom Jogersö vägförening.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder på Jogersö genom avstyckningar och större
byggrätter, planen syftar även till att öka beredskapen inför förväntade klimatförändringar.

Figur 1. Planområdets lokalisering utanför Oxelösund.

1.1 SYFTE
Syftet med dagvattenutredningen är att utreda och beskriva förutsättningar för dagvattenhantering för
planområdet, samt att se över vilka tomter som ur ett dagvattenperspektiv, är olämpliga för avstyckning. Utredningen föreslår lösningar för att uppnå tillräcklig rening av dagvatten samt identifierar översvämningsområden inom planområdet.

1.2 RAPPORTENS INNEHÅLL
Rapporten innehåller:
-

En beskrivning av befintliga avrinningsförhållanden
Beskrivning av områdets geologiska och hydrologiska förutsättningar
Status för recipienter och dess miljökvalitetsnormer
Beräkningar av flöde och föroreningsbelastning från planområdet
Beskrivning av avrinning vid skyfall (100-årsregn) och översvämningsområden
Förslag på dagvattenhantering
Beskrivning av konsekvenser av föreslagen dagvattenhantering för planområdet
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1.3 UNDERLAG
Följande material har använts som underlag till utredningen:
•
•

Underlag från Oxelösunds kommun (planbeskrivning för Östra och Södra Jogersö, plankartor,
dwg-underlag)
Länsstyrelsens yttrande 2018-08-28

En förteckning över övriga referenser finns i rapportens slut.

2 UTREDNINGSOMRÅDET OCH DESS
FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 TOPOGRAFI OCH BEFINTLIG AVVATTNING
Jogersö är en bergig kuperad ö med höjdryggar som sträcker sig upp till +28 meter över havet. I de
lågt belägna delarna i Östra Jogersö finns ett koloniområde, men generellt dominerar tomtmark över
ön. Vägarna inom planområdet ägs av Jogersö vägförening.
Jogersöbron på nordöstra sidan av ön utgör enda förbindelsen med fastlandet. Diken finns kring vägar
och naturmark. Generellt sker avrinning från mitten av respektive inringat område i figur 2 där ytlig avrinning sker från höjdryggarna och ut mot havet.

Figur 2. Detaljplaneområde inringat i orange.
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Östra Jogersö
Flera höjdryggar delar av avrinningsriktningen på Östra Jogersö, men till största del sker avrinning mot
havet mot öster, se figur 3. Ett koloniområde är plant beläget precis utanför planområdet centralt i
Östra Jogersö där avrinning sker österut mot Sjöbodviken. En dagvattenledning går från koloniområdet ut i viken, i övrigt är inga dagvattenledningar kända inom planområdet.

Södra Jogersö
En höjdrygg sträcker sig från norr till söder inom Södra Jogersö, från vilken avrinning sker mot havet i
väst och i öst (varav en stor del österut mot Hästviken), se figur 3.

Figur 3. Detaljplan Södra och Östra Jogersö. Vattendelningsområden inringade i rött, blå pilar visar avvattningsriktning.

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN
Planbeskrivningen beskriver att Östra och Södra Jogersö kännetecknas av höjdryggar med urberg
täckta av ett tunt lager jord som reser sig mellan lågpartier med avlagrad lera, vilket stämmer överens
med SGU:s jordartskarta (2019a), se figur 4.
Genomsläppligheten bedöms generellt vara låg till medelhög i området enligt SGU:s genomsläpplighetskarta (SGU, 2019b), se figur 5.
Inga grundvattenförekomster eller vattenskyddsområden finns i planområdet enligt VISS (2019). Inga
dikningsföretag finns inom planområdet.

10280079 • Dagvattenutredning Jogersö | 6

Figur 4. Jordartsförhållanden för utredningsområdet, röd står för urberg, gul för glacial lera, ljusblå för morän (SGU, 2019a)

Figur 5. Visar genomsläpplighet i området, grönt står för glacial lera som bedöms ha låg genomsläpplighet och gul står för urberg och bedöms som medelhög genomsläpplighet (SGU 2019b).
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2.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Vattenförekomsten Marsviken är planområdets recipient (SE583970-170280) som är en vik av
Bråviken se Figur 6. Marsviken räknas som kustvatten och omfattas av miljökvalitetsnormer fastställda
av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt Vattenförvaltningsförordningen
(2004:660). Förordningen baseras på EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
Den sammanvägda ekologiska statusen för Marsviken är måttlig status, vilket främst beror på att
mätningar av växtplankton visar måttlig status. Även kvalitetsfaktorn siktdjup visar måttlig status,
vattnet grumlas på grund av den ökade halten växtplankton, vilket är en naturlig följd av den rika
tillgången på fosfor och kväve. Övergödning är ett problem längs hela östgötakusten. Främst
kvalitetsfaktorerna för fosfor visar otillfredsställande status (VISS, 2019).
Kemisk status är klassificerad till uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av
kvicksilver och bromerade difenyler. Mätingar visar att även TBT-halten i sediment är förhöjda i flera
områden längs Östersjökusten. Halterna av kvicksilver och bromerade difenyler är förhöjda i alla
landets vattenförekomster och omfattas av generella undantag från att uppnå god status. Halterna får
dock inte öka.
Miljökvalitetsnorm för Marsviken är att uppnå god ekologisk status år 2027 och att uppnå god kemisk
ytvattenstatus. En sammanställning av vattenförekomstens status visas i Tabell 1. Orsaken till att
Marsvikens övergödning inte bedöms kunna åtgärdas till 2021, är att över 60 % av näringsämnena
kommer från havet (utsjön). Åtgärderna för vattenförekomsten behöver dock göras till 2021 för att god
ekologisk status ska kunna uppnås till 2027 (VISS, 2019).

Figur 6. Marsviken är recipienten för området, markerat i ljusblått, (VISS, 2019).
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Tabell 1. Status och beslutade miljökvalitetsnormer för Marsviken.

Aktuell status

Marsviken
(SE
SE583970170280)

Måttlig ekologisk
status

Ej god kemisk
status

Kvalitetskrav

Undantag

God ekologisk
status 2027

God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till
2021 på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god
ekologisk status ska kunna nås till 2027

God kemisk
ytvattenstatus

Undantag i form av mindre stränga krav gäller för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter Skälet för undantag är att det bedöms vara teknisk omöjligt att sänka halterna till
god kemisk ytvattenstatus, de får dock inte öka

2.4 HAVSNIVÅ OCH ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN
Enligt planbeskrivningen ska huvudbyggnadens grund på en fastighet tåla havsnivåvariationer upp till
+2,2 meter över angivet nollplan, för att ta höjd för stigande havsnivåer och större vågor.
I Länsstyrelsens utredning Riskbild 2 Södermanland Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd, har havsnivåer i befintligt och ett möjligt framtida klimat analyserats. Inom respektive klimatscenario har också två olika återkomsttider analyserats; 10 års återkomsttid och 100
års återkomsttid för år 2012 respektive år 2100. Situationen med 10 års återkomsttid representerar en
mindre, tillfällig havsnivåhöjning i respektive klimatscenario och 100 års återkomsttid representerar ett
extremfall i respektive klimatscenario. Enligt Länsstyrelsens utredning beräknas dock havsnivån inklusive våghöjd kunna ligga på +2,6 meter över angivet nollplan år 2100, se figur 7.
Förväntade stigande havsnivåer och låga områden framgår i Länsstyrelsens WebbGIS (2019). Se figur 8 för översvämningsscenario för 10- och 100-års återkomsttid för år 2012 och figur 9 för översvämningsscenario för 10- och 100-års återkomsttid för år 2100, där lågpunkter och havsnivåvariationer presenteras.
Koloniområdet är plant beläget centralt i Östra Jogersö där avrinning sker mot Sjöbodviken, som är ett
av översvämningsområdena. Hästviken inom Södra Jogersö är ett annat översvämningsområde. Fastigheter/byggnader som finns belägna inom de orangemarkerade områdena i figur 9, ligger i riskzonen
för framtida havsnivåer. Se även figur 10 i avsnitt 8 Avstyckning.
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Figur 7. Potentiell vattennivå för Oxelösund för kombinationen av hundraårsvattenstånd och lokala påslag orsakade av våg - och
vindeffekter år 2012 jämfört med år 2100 (Länsstyrelsen 2013), HHW är högsta högvattenstånd.

Figur 8. Lågpunkter är markerade med lila, mörkblå visar havsnivån vid HHW vid 10 års återkomsttid 2012 och ljusblå står för
HHW vid 100 års återkomsttid 2012 (Länsstyrelsen, 2019).
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Figur 9. Förväntade havsnivåer för högsta vattennivå år 2100. Mörkare orange står för HHW 10 års återkomsttid och ljusare
orange står för HHW 100 års återkomsttid (Länsstyrelsen, 2019).

3 DAGVATTENFLÖDEN
I dagvattenutredningar eftersträvas att områdets framtida avrinning inte ska öka belastning på dagvattenflöden nedströms när planområdet exploateras och omfattas av större del hårdgjorda ytor. I detta
fall medger detaljplanen en mindre exploatering avseende avstyckning av större fastigheter där ca 25
nya småhus möjliggörs, samt att samtliga fastigheter får större byggrätt vilket troligen ger en ökning av
total andel hårdgjord yta. Recipient för dagvattnet från planområdet är Östersjön varför fördröjning av
flöden inte är det primära syftet med dagvattenhanteringen. Viss fördröjning uppnås i befintliga vägdiken och naturmarker.
Enligt planförslaget tillåts bostadsfastigheter större än 3000 m 2 bebyggas med 170 m2 huvudbyggnad
och 50 m2 komplementbyggnad. Bostadsfastigheter mindre än 3000 m 2 tillåts bebyggas med 140 m2
huvudbyggnad och 50 m2 komplementbyggnad. Total andel hårdgjord yta tillåts maximalt vara 30 % av
fastighetsytan efter exploateringen enligt planförslaget.
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3.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN OCH MAGASINSVOLYMER
Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras inom planområdet vid 10årsregn och 100-årsregn har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110.
Q = kf ∙ A ∙ φ ∙ i
där
Q = dimensionerande flöde (l/s)
kf = klimatfaktor (-)
A = avrinningsområdets area (ha)
φ = avrinningskoefficient (-)
i = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha)

Återkomsttid som rekommenderas för dimensionering av dagvattennät i områden med gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens P110 är 10 år för trycklinje i marknivå. Hänsyn ska även tas till
minst 100-årsregn vid höjdsättning för att skydda bebyggelsen. Nederbördsintensiteter beräknas med
Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter för skogsmark/naturmark samt berg är hämtade från beräkningsprogrammet Stormtac. Avrinningskoefficient för
bebyggelse i tabell 2 speglar andel hårdgjord yta, i huvudsak hustak men även andra hårdgjorda ytor
som till exempel uteplatser, plattsättning och garageinfarter.
Nederbördsdata som använts till beräkningarna är 494 mm/år, hämtad från SMHI’s mätstation Oxelösund (8740). Beräkningar har utförts inom planområdet för befintlig markanvändning och framtida
markanvändning där klimatfaktor inkluderats. Flödena i området väntas öka efter exploatering. Indata
och flöden enligt tabell 2.
I Länsstyrelsens yttrande står det:

”bevarande av naturmiljöer även inne på bostadsfastigheterna bedöms som helt nödvändigt för en hållbar dagvattenhantering inom området, varför kommunen har infört bestämmelser som anger högsta tillåtna hårdgjorda yta
och skydd av värdefulla dagvattenstråk”.
Utifrån det har antaganden gjorts, att för worst case scenariot klassas 30 % av området som bebyggelse. Idag är cirka 35 % av fastighetsägarna fastboende på ön, för befintlig mark beräknas 10 % som
bebyggelse av det totala planområdet. Resterande mark klassas som berg 20 % och naturmark 70 %.
Flödesberäkningarna för framtida mark har utförts i två olika scenarier. Scenario 1 förutsätter att ca
67 % kommer bli fastboende på ön. För detta scenario beräknas 20 % som bebyggelse, 20 % berg
och 60 % naturmark. Scenario 2 förutsätter att 100 % kommer bli fastboende på ön och beräknas som
30 % bebyggelse vilket motsvarar ett worst case scenario.
Att cirka två tredjedelar (ca 67 %) kommer bli fastboende på ön bedöms vara ett rimligt antagande vilket skulle innebära att endast en del fastigheter skulle beröras av utbyggnader och ytterligare hårdgjorda ytor.
Beräkningarna bygger på att befintliga vägar förblir grusvägar. Viss avrinning tillkommer från befintlig
mark utanför planområdet men flödesberäkningarna har endast tagit hänsyn till avrinning inom planområdet.
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Tabell 2. Befintlig och framtida markanvändning i två scenarier, ytor och flöden vid återkomsttid 10 år och 100 år med varaktighet 20 minuter (inklusive klimatfaktor 1,25).

Markanvändning

Area (ha)

Avr koeff

Ared (ha)

Flöde 10årsregn (l/s)

Flöde 100årsregn (l/s)

Befintligt (ca 35 % fastboende, en tredjedel)
Bebyggelse

11,12

0,85

9,45

1784

3817

Naturmark

77,84

0,05

3,89

735

1572

Berg i dagen

22,24

0,75

16,68

3148

6737

111,2

0,27

30,02

5 667

12 126

Totalt

Framtida scenario 1 (ca 67 % fastboende, två tredjedelar)
Bebyggelse

22,24

0,85

18,90

3568

7635

Naturmark

66,72

0,05

3,34

630

1347

Berg i dagen

22,24

0,75

16,68

3148

6737

111,2

0,35

38,92

7 346

15 719

Totalt

Framtida scenario 2 – ”worst case” (100 % fastboende)
Bebyggelse

33,36

0,85

28,36

5352

11452

Naturmark

55,60

0,05

2,78

525

1123

Berg i dagen

22,24

0,75

16,68

3148

6737

111,2

0,43

47,82

9 025

19 312

Totalt

4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN
Dagvattnet från Jogersö rinner ut i Marsviken som har måttlig ekologisk status. Det är av vikt att inte
föroreningsbelastningen från planområdet ökar i sådan utsträckning efter exploatering så att det kan
påverka recipienten negativt.
Föroreningsberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet Stormtac (version 19.1.1.) utifrån markförhållanden för befintlig och framtida markanvändning där två olika framtidsscenarier har antagits. Scenario 1 antar att två tredjedelar (ca 67 %) av fastighetsägarna blir fastboende på ön, och scenario 2
”worst case” antar att alla fastighetsägarna skulle bli fastboende (se avsnitt 3.1).
Dessa beräkningar bygger på schabloner och ses som en grov uppskattning, de speglar inte de exakta förutsättningarna för området, men ger en fingervisning om hur förhållandena kan se ut. Felmarginal för schabloner, kartering och antaganden bör tas med i bedömningen. Dagvatten kommer till
största del fortsättningsvis kunna tas om hand inom varje fastighet. Det är främst för vägarna föroreningsbelastningen kommer öka något.
Föroreningsberäkningarna för de två framtida scenarierna förutsätter att så mycket dagvatten som
möjligt kan ledas från vägar och allmänna avrinningsytor till översilningsytor och naturmarker via diken, för ytterligare rening innan det når recipienten.
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Halterna jämförs med riktvärdet 1M framtagen av Riktvärdesgruppen (2009) för att få en indikation på
behovet av dagvattenrening. Riktvärde 1M gäller för direktutsläpp till recipient. Recipientens känslighet
i relation till den uppskattade absoluta föroreningsmängden är dock det som bör vägas in vid bedömning av påverkan av ytvattenstatus.
Resultaten i tabell 3 visar att föroreningshalterna i dagvattnet (mikrogram per liter) reduceras efter föreslagen rening (se avsnitt 5). Tabell 4 visar beräknade föroreningsmängder (kilogram per år) för dagvattnet. Mängderna ökar med framtida markanvändning, men om önskad reningsgrad uppnås via
översilningsytor utöver rening i diken, visar både halter och mängder en avsevärd förbättring. Halter
underskrider riktvärdena med god marginal.
Tabell 3. Föroreningshalter (µg/l) före och efter rening samt riktvärde 1M för jämförelse.

Ämne

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Befintligt (35 % fastboende)

59

1200

4,6

11

25

0,20

2,3

2,3

0,020

23000

220

0,41

0,0067

Framtida (67 % fastboende)

66

1200

4,7

11

28

0,21

2,3

2,4

0,020

24000

220

0,42

0,0075

Framtida (100 % fastboende)

73

1200

4,8

12

31

0,23

2,3

2,4

0,020

24000

230

0,44

0,0083

Befintligt (35 % fastboende)

40

900

1,8

7,2

9,2

0,072

1,6

1,5

0,012

12000

200

0,11

0,0029

Framtida (67 % fastboende)

41

820

1,5

6,7

8,2

0,072

1,4

1,5

0,010

11000

200

0,084

0,0029

Framtida (100 % fastboende)

45

830

1,6

7,0

8,9

0,072

1,4

1,5

0,010

11000

200

0,087

0,0029

160

2000

8

18

75

0,4

10

15

0,03

40000

400

-

0,03

Före rening

Efter rening

Riktvärde för jämförelse

Riktvärde 1M

Tabell 4. Föroreningsmängder (kg/år) före och efter rening.

Ämne

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Befintligt (35 % fastboende)

6,9

140

0,54

1,3

2,9

0,024

0,27

0,28

0,0024

2700

26

0,048

0,00078

Framtida (67 % fastboende)

8,2

150

0,58

1,4

3,4

0,027

0,28

0,30

0,0024

2900

28

0,052

0,00093

Framtida (100 % fastboende)

9,5

160

0,62

1,5

4,0

0,029

0,30

0,32

0,0025

3100

29

0,057

0,0011

Befintligt (35 % fastboende)

4,7

110

0,22

0,85

1,1

0,0085

0,18

0,18

0,0014

1400

24

0,013

0,00034

Framtida (67 % fastboende)

5,0

100

0,19

0,83

1,0

0,0089

0,17

0,19

0,0013

1300

25

0,010

0,00036

Framtida (100 % fastboende)

5,8

110

0,20

0,90

1,2

0,0093

0,18

0,19

0,0013

1400

26

0,011

0,00038

Före rening

Efter rening
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5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
5.1 ÖVERGRIPANDE DIKESSYSTEM
Vägdiken finns generellt i både den Östra och Södra delen av Jogersö. Dess funktion kan förbättras
genom att förtydliga flödesvägarna, se över befintliga trummor och byta ut dem vid behov, och kan vid
några punkter behöva grävas ur ytterligare för fortsatt fungerande dagvattenhantering. Dagvatten från
vägar och hårdgjorda ytor kan fortsättningsvis samlas upp och avledas i dessa gräsbeklädda diken
och ledas till natursläpp vid lågpunkter samt till översilningsytor.
Vägar kan översvämmas vid höga havsnivåer på några ställen, vid dessa punkter kan en höjning av
vägen vara en lösning för att fortsatt kunna ta sig fram obehindrat även vid framtida högre havsnivåer.

5.2 ÖVERSILNINGSYTOR I NATURMARK
Innan dagvatten leds vidare från planområdet till recipient behöver tillräcklig rening ske för att inte öka
föroreningsbelastningen från planområdet. En större del av dagvattnet infiltrerar på tomtmark. Så
mycket övrigt dagvatten som möjligt bör ledas och fördelas över flera utsläppspunkter via vägdiken till
naturmarker/översilningsytor för ytterligare rening.
Största delen av Östra och Södra Jogersö består av fastighetsmark och generellt är terrängmarken
väldigt kuperad med osammanhängande nivåskillnader. Största delen dagvatten tillåts infiltrera inom
den egna fastigheten vid normala regnmängder. Vägdiken finns längs vägar dit dagvatten når från
många av fastigheterna och vägarna vid större regn, diken kan leda dagvatten vidare till utmarkerade
översilningsytor/naturmarker, se figur 10, de ytor som bedöms kunna ta emot dagvatten är inringade i
rött.
Generellt är det svårt att hitta större utrymmen som inte består av fastighetsmark dit dagvatten kan ledas och där ytterligare rening kan ske. Flera av de ytor som avsatts för natur i detaljplanen kan användas som översilningsytor och dessa bedöms som tillräckliga ur reningssynpunkt. Det ger även viss flödesfördröjning av dagvatten.
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Figur 10. Tänkbara översilningsytor/naturmark som bedöms kunna ta emot dagvatten från vägar och vid skyfallsavrinning är
inringade i rött.

5.3 DAGVATTEN INOM FASTIGHETEN
Dagvatten inom tomtmark infiltreras i första hand via grönytor inom den egna fastigheten. Men avrinning ska också kunna ske antingen mot vägdiken eller mot angränsande naturmarker vid större flöden.
Inom tomtmark bör takavvattning ske via stuprör försedda med någon form av utkastare.
Höjdsättning av nya fastigheter och vägar behöver anpassas till anslutande diken eller naturmarker så
att avledning av dagvatten kan ske via självfall. Nya tomter behöver också anpassas höjdmässigt så
att avrinning av dagvatten inte ytterligare belastar områden som riskerar att översvämmas vid skyfall.

6 AVRINNING VID SKYFALL
Avrinning sker generellt från höjdryggen i mittdelen av ön och ut mot havet. Att skapa flödesvägar för
dagvatten från tomter, gator och naturmarker är viktigt för att inte bebyggelsen ska komma till skada
och för att vattnet obehindrat ska kunna ta sig fram. Diken längs vägarna fungerar som avledning vid
skyfall, men diken kan komma att översvämmas i samband med skyfall. Ny bebyggelse avråds därför i
direkt anslutning till diken samt översilningsytor, se figur 10 och 11.
Generellt bör bebyggelse ligga högre än vägar och naturstråk för att skydda bebyggelsen. Grönområden bör ligga lägre än bebyggelse och gata för att kunna översvämmas vid extrema regn.
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7 AVSTYCKNING
I planbeskrivningen står följande:
”Fastigheter som är större än cirka 3400 m2 får delas om det är lämpligt i förhållande till terrängförhållandena, möjligheten att
ordna vatten & avlopp samt möjligheten till en god infartslösning till fastigheten. Antalet fastigheter ökar med ca 25 stycken
inom planområdet”.
Tomterna inom planområdet varierar i storlek, läge och terräng. För några av de större tomterna kan
avstyckning bli aktuellt, dock kan vissa tomter vara mindre lämpliga att stycka av på grund av den stigande havsnivån. Figur 11 pekar ut vilka fastigheter som ligger i riskzonen för översvämning år 2100
på grund av den stigande havsnivån. Vissa fastigheter kan därmed lättare uteslutas för avstyckning
om inte byggnadens läge och höjdsättning kan placeras utanför denna riskzon.
Annat att tänka på vid avstyckning av fastigheter ur dagvattensynpunkt är om en högre belägen fastighet har avrinning mot nedanliggande fastighet i den kuperade terrängen. Servitut för väg med avskärmande dike kan då behövas.

Figur 11. Detaljplan Södra och Östra Jogersö. Fastigheter som ligger inom riskområde för översvämning vid stigande
havsnivå, där avstyckning ej rekommenderas om inte byggnadens läge och höjdsättning kan justeras.
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8 KONSEKVENSER AV PLANEN
I detta avsnitt görs en bedömning av planens påverkan på recipienten Marsvikens ytvattenstatus. Bedömningen är utförd med hjälp av information från VISS (2019) samt resultat från utförda föroreningsberäkningar. I dagvattensammanhang är båda näringsämnena kväve och fosfor samt metaller som
t.ex. koppar, krom och zink relevanta. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig för Marsviken. Utslagsgivande biologisk kvalitetsfaktor är både växtplankton och siktdjup som visar på måttlig
status, på grund av god tillgång på näringsämnen (fosfor och kväve) ökar mängden växtplankton och
siktdjupet blir därav mindre.
Om mer dagvatten kan ledas via diken till översilningsytor/naturliga svackor i skogsmarken kan den
framtida föroreningsbelastningen till recipienten reduceras. Utifrån att detaljplanen utgör en mindre
ändring av befintliga föroreningsförhållanden bedöms risken som liten att planen skulle påverka ytvattenrecipienten avseende vattenkvalitet. Detaljplanen innebär inte någon direkt ökning av tillförsel av
näringsämnen jämfört med idag. Över 60 % av näringsämnena till recipienten bedöms också komma
från utsjön. Sammantaget bedöms inte planen äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna
för recipienten.
Om föreslagna åtgärder gällande höjdsättning av vägar och ny bebyggelse följs bedöms risken för
skada vid översvämning av ny bebyggelse som liten. Generellt är det inte dagvattenhanteringen på ön
som är utmaningen utan den stigande havsnivån (se avsnitt 2.4).

9

BEHOV AV FORTSATT UTREDNING
•

Nivå och utformning för höjning av vägar där översvämning sker vid högt vattenstånd.

•

Avstyckning vid etageläge där avvattning sker mot nedanliggande fastighet, som kan kräva
avskärande dike eller dylikt.
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-09-02

BYGG.2020.152

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

HUMLEN 11, Ansökan om bygglov för balkonger på
flerbostadshus
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Alternativ 1
Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.
Alternativ 2
Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.
Balkonger på sydvästra fasaden placerade över parkeringen på Humlen 11 exkluderas ur
lovet och får inte byggas.
Kontrollansvarig krävs inte.
Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra veckor förflutit
sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Startbesked krävs innan byggnation får påbörjas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.
Totala avgiften för beslutet är 17 333 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-07-09 och beslut fattades 2020-09-29,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor.
Avgiften har reducerats med 2667 kr med stöd av 12 kap. 8 a § Plan- och bygglagen
(2010:900).
Villkor
Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas.
Som villkor för bygglovet gäller att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän
fastighetsägaren har betalat ersättning för gata/allmän plats eller har ställt säkerhet för
ersättning enligt 9 kap. 37 § PBL.

2. Sammanfattning
Alternativ 1
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 13 balkonger.
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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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-02

BYGG.2020.152

Alternativ 2
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 9 balkonger.
Skäl till beslut
Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser placering av utkragande
balkonger på mark som inte får bebyggas. Att bebygga punktprickad mark är i sig en
avvikelse från detaljplan, men om åtgärden är att anse som en liten avvikelse eller inte får
avgöras med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet (jfr RÅ 1990 ref. 53 II).
Bedömningen av helheten av åtgärden är att den är förenlig med planens syften och med
hänsyn till omkringliggande bebyggelse är att anse som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b
1 PBL.
Byggnaden uppfördes 1939 som tillbyggnad till konsum. Mellan 1965–2005 fanns
fritidsgården Briggen här. Idag ombyggt till bostäder. Byggnaden är välbevarad men är inte
skyddad i detaljplanen som vann laga kraft 2007-06-05. Byggnaden bedöms omfattas inte
av förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §: En byggnad som
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas
Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Fastighetsägaren till Humlen 10 och Oxelö 7:50 motsätter sig placeringen av balkonger
ovanför parkeringen på Humlen 10, för att det kan orsaka olägenhet för de som parkerar
nedanför genom till exempel istappar och smuts, se bilaga.
Upplysningar
Startbesked krävs innan byggnationen får påbörjas.
Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra veckor förflutit
sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Beslutet kan överklagas 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.
Innan balkongerna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk.
Tillstånd för att utföra åtgärder över annans fastighet kräver godkännande från
fastighetsägaren.
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Datum

2020-09-02

BYGG.2020.152

I detta ärende krävs egen lägeskontroll. Arbetena ska utföras av byggherren i samråd med
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information finns på
www.oxelosund.se.
Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2020-04-29.
Situationsplan, baserad på baskarta, inkom 2020-07-10.
Plan-, fasad- och sektionsritningar (4 st), inkom 2020-07-10.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Ansökan om bygglov
Datum

^^. ^y-'^

Miljö-och samhällsbyggnadsföwaltningen
61381 Oxelösund

f OXELÖSUNDKOMMUN

miljo@oxelosund.se, 0155-38000

2020-(H- 2 9
Handl. nr

Diarienr

Fastighet
Fastlghe^b$feckning
-',/.

Postnummer

^

Utdeli

Postort

r/f^^r^^

-^

/2/1_^

6}^^^^

Ansökan avser

^[eySQlov
Q Bygglovdärförhandsbeskedlämnats,datum ......................
[__]Marklov

Q Vjllkorebesked
[--]periodiskttidsbegränsatbygglov,datumfr.o.m..t.o.m. ...
Q Rjvnjngslov

l] Tidsbegränsatbygglovhögsttioär,datumt.o.m. ...................... |] Ändringavbygglov,diarienummer
Tldptan
Datum för planep^l byggstart-»

Planerad byggtid, månader

-/7/y^7
^

Atgärd-/er
s
s

Q Nybyggnad Q Tillbyggnad Q Ombyggnad Q Rivning j^Uh/andjg ändring QÄndringavmarknivån
Inredande av ytterligare bostad/lokal

lÄndradanvändning

Frän:

Till:

^Annat,seanvisningar(förtydligasunder"Beskrivningavprojektet")
Byggnad/anläggnlng
Enbostadshus

Studentbostadshus

Rad-, par-, kedjehus

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning

Tvébostadshus

)] Mur
^^ Flerbostadshus, antal Igh....... /... ^. }...............
Q Plank
[] Fritidshusmedenellertväbostäder
]j Brygga
ll Komplementbyggnad(uthus,garage,förrådochdylikt) [] Annanbyggnadelleranläggning,angetyp
Industri- eller togerbyggnad

Areauppglfter m. m.
Byggnadsarea,m2

Bostadsarea. m

Bruttoarea, m2

Utvändigamaterial och färger(vidny-ochtillbyggnad,ombyggnadsamtändring)
Fasadbeklädnad

QTegel

Annat:

Q Betong

Q Ptät

Q Betong

Q Plåt

QTrä

p^Puts

Q Glas

|^[papp

QSkiffer

[[Koppar

QPlast

[J Lättmetall

Takbeläggnlng

QLertegel
Fönster

j^tsolerglas

Fönsterbågar

QTreglas

Q En. /tvéglas

QTrä

Vatten och avlopp
Anslutning
till
Vatten
Avlopp
Dagvatten

Kommunalt

Gemensamhets-

anläggning

D
D
D

Enskild
anläggning

g"
D
D

Kulör
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Grund
Grundläggningssätt'' /'>

Uppvärmning
Uppvärmnings!
ilngsséjt-~

^^'^^ ^~^

Sakkunnigutlåtande (PBL e kap 4 §) (bifogas)

[Tillgänglighet

|] Funktionalitet

ll Brandsäkerhet
f

Miljö och hälsa

iKulturtilstorisktvärde

l Konstruktion

lEnergihushållning

l Vatten och avlopp

]Buller

övrigt,angevad .

l Ventilation

Bilagor
S<lPla""t"i"gar

JKontrollplan/nvningsplan

QBevis

4-AFasadritnin9ar

|Rltning pé plank/mur

|

l Situationsplan
l Sektionsritningar
Teknisk beskrivning

|

| Sakkunnigutlåtande

om

färdigställandeskydd

[Foton

[Anmälanom kontrollansvarig

[Beskrivning av projektet

Beskrivning av projektet och eventuella förtydligandentill lämnade uppgifter

s

^ ^.1^ i'/y//i^ ^

§

/)/-.'

/-/?:x

^ -^/w5

/

/-^

/ ä/)d^i kt^

/e^/,

//^^/

^/^ ÅA^ ^ ^ ^

~p ^/^/}

6^^

/rrf-e^

"'/Å^^.. y/ ^ ^ . ^^, ^ -/)fi^
d\c^ ^ ^/^^/i'^

~^SL^c tfc/^/?//5 &/^^ P^^s^M^_
-y

/

/

Sökande
Fqtetagsnqmn eller personnamn

/^. ^A^

/ /l y

Postort

^^^^/JK

OrganlsaSifiQS-elte}personnummer ..-, ^

^-, ,,

OV~^'^-. ^J-/

Telefon (även riktnrummer)

E-postadress

Postnummei

7^/3 .^

Företagetsprojektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Förnamn

'^

Efternamn

'. ^MÄ^L

Telefon (även riktnummer)

E-postadrass

Medsökande
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress
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Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsfön/attningen

Fastighetsägare(om annan än sökanden)
Företagsnamneller personnamn

Postort

Organisations-eller personnummer

Telefon (även riktnrummer)

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer

Företagets projektnummer

Fsktursrlngsadress (om annan än ovan)

Kontaktpereon (om fastighetsägaren är ett företag)

^

Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Byggherre (om annan än sökanden)
Företagsnamneller personnamn

Postort

Organisations-eller personnummer

Telefon (även riktnrummer)

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer

Företagets projektnummer

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag)
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Kontrollansvarig
Förnamn

Postnummer

Efternamn

Postort

Personnummer

Behörighetsnivå

Telefonnummer (även riktnummer)

Certifieringsorgan

Utdelningsadress

Certlfieringen gällerto. m.

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinfonnation enligt ovan r samtliga pä separat handling samt ange vem som har
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
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Fakturamottagare (om annan än sökanden)
Företagsnamneller personnamn

Postort

Organisations-eller personnummer

Telefon (even riktnrummer)

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer

Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag)
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Fakturareterens

s
Kommunikation
Godkännerdu/nl kommunikation via e-post?

DJ

a

DNe'

Godkänner du/nl kommunikation via sms?

[~]Ja

Q Nej

Information
PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, fér byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller a» ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
Om föreläggandetInte följs, får byggnadsnämndenavvisa ansökaneller avgöra ärendet i befintligt skick.
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

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

Underskrifter
Sökandensur

Medsökandens underskrift

Namnförtydligandg/--"l

Namnfortydligande

N
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-09-17

BYGG.2020.276

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

JOGERSÖ 1:122, Ansökan om bygglov för nybyggnad av
kolonistuga
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 d §§ PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Byggherrens kontrollplan fastställs. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29
§ PBL.
Kontrollansvarig krävs inte.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.
Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked
- Verifierad kontrollplan
- Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.
Totala avgiften för beslutet är 3000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-07-27 och beslut fattades 2020-09-29,
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).
Villkor
Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas.

2.

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för kolonistuga motsvarande en byggnadsarea av 25 m2.
Komplementbyggnaden får en byggnadshöjd av 3,9 meter. Fasader i trä målas i grått med
gråa detaljer, tak beläggs med svart plåt.
Skäl till beslut
Ansökan innebär avvikelse från bestämmelserna vad avser placering. Avvikelsen bedöms
sammantaget som en sådan avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 d § PBL.
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

2(3)

Tjänsteskrivelse
Datum
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Byggnaden placeras på parkmark. Avsteg för liknande åtgärder har gjorts vid flera tillfällen
inom samma område och detaljplan. Parkmarkens funktion i detaljplanen kan tydas vara att
skapa en buffert mellan väg och koloniträdgården. Åtgärden kan ändå anses förenlig med
detaljplanens syften vilken är att möjliggöra koloniträdgård.
Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga
negativa synpunkter har inkommit.
Upplysningar
Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra veckor förflutit
sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Beslutet kan överklagas 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.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.
Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, se 2 kap. 1 och 10 §§
KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny
fornlämning om sådan skulle framkomma under byggnads- eller markåtgärdernas
genomförande.
Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).
Beslutsunderlag
Plan- och fasadritning Jogersö 1:122, inkom 2020-07-10.
Situationsplan Jogersö 1:122, inkom 2020-07-10.
Förslag till kontrollplan Jogersö 1:122, inkom 2020-07-27.
Konstruktionsritningar Jogersö 1:122, inkom 2020-07-27.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Datum

2020-09-17

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

BYGG.2020.276

Entré

Ungefärlig skala
Datum

1:400
2020-06-16

KONTROLLPLAN
Enligt Plan- och bygglagen

Datum: 260720
Kontrollplan upprättad av: Tommy Jansson (Byggherre)
(Ange namn och befattning/roll)

BYGGHERRE (Beställare)
Namn/Företag

Tommy Jansson
Adress

Kaprifolstigen 3
Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil

0707450328

Person-/ Organisationsnummer
19841230-7137
Postadress
61145 Nyköping
E-post
Tommy.jansson@sandbackens.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning

Jogersö 1:122
Stadsdel

Jogersö

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text)
Nytt attefallshus som kommer i form av en byggsats.
Jag bygger upp huset själv ihop med släkt.
Ställs på lekablock.

Fastighetsadress
Tomtnummer 114

KONTROLLPLAN
Enligt Plan- och bygglagen
Kontrollen avser

Kontrollant

Intygas av

Sign/datum

Utförandet
överensstämmer med beviljat
bygglov
Brandavskiljande
byggnadsdelar
BBR 5:222
Fuktskydd, Markavvattning och
dränering
BBR 6:53

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

#001
#002
#003
#004
#005
#006
#007
#008
#009
#010
#011
#012
#013
#014
#015
#016
#017
#018
#019
#020
#021
#022
#023
#024
#025
#026
#027
#028
#029
#030
#031
#032
#033
#034
#035
#036
#037

1,3
1,3
A,C
B,C
B
3
1,3
1,3
1,3
1,3
2
2
2
B,C
1
C
C
B
B
C
A
A,B,C
A
B
B
A
A,B,C
C
1
A
A
B
1,3,B
B
A,B,C
A,B,C

5980
5980
5980
4480
4480
4480
4107
3816
3816
2864
2864
2636
2636
2636
2565
2464
1853
1853
1640
1640
1582
1558
1424
1380
1369
1313
1283
1194
1011
993
960
935
798
763
384
224
168

2
26
1
6
18
1
5
2
2
2
2
1
16
1
2
5
2
4
2
6
2
2
3
2
2
15
2
3
2
5
2
30
2
25
15
6
12
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Dnr

2020-09-17
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VILDVINET 2, Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av förråd
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § PBL. Det tidsbegränsade
bygglovet är giltigt från 2020-09-29 till och med 2030-09-29.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Anmälan om färdigställande gäller som kontrollplan. Kompletterande villkor kan ges med
stöd av 10 kap. 29 § PBL.
Kontrollansvarig krävs inte.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.
Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked
- Anmälan om färdigställande
- Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov.
- Lägeskontroll
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.
Totala avgiften för beslutet är 3500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-05-28 och beslut fattades 2020-09-29,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 8 veckor.
Avgiften har reducerats med 1750 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen
(2010:900).
Villkor
Åtgärderna har redan utförts.

2. Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad i 1 våning med en bruttoarea
om 10m2. Tillbyggnaden uppförs med en byggnadshöjd av 2,45 meter.
Skäl till beslut
Ansökan bedöms uppfylla kraven för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 35 § plan- och
bygglagen. Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser mark som
inte får förses med byggnad. Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan liten
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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avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b 1 PBL. Sökande har sökt om tidsbegränsat lov för
åtgärden. Enligt detaljplanen får området avvändas till boende och handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter så förrådet kan anses förenligt med detaljplanens
syften. Åtgärden ska pågå under begränsad tid.
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Fastighetsägaren till Vildvinet 2 och Oxelö 7:50 motsätter sig placeringen, se bilaga.
Ägaren till Vindvinet 2 har framfört att, vad hen anser vara en likvärdig åtgärd, också ska
beviljas lov om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljar lov för förråd. Ägaren till
Oxelö 7:50 har framfört erinran till placeringen med hänvisning till att detaljplanen ska
följas.
Tillbyggnaden är ett förråd som används av ICA Kvantum. Den är placerad mellan entrén
till ICA och uteserveringen på samma fastighet. Åtgärden är liten och placerad mellan två
verksamheter i anslutning till och som komplement till livsvaruhandel. Den påverkar ingen
genomfart eller promenadstråk. Enligt detaljplanen får ytan inte förses med byggnad men
innehåller inga bestämmelser om att ytan ska hållas öppen för fotgängare eller trafik. På
grund av den ringa omfattningen av tillbyggnaden, placeringen, och att åtgärden ska pågå
under begränsad tid samt att förrådsbyggnad är förenlig med detaljplanen får avvikelsen
bedömas som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap. 31 b 1, 33 §§ PBL. Därför är ärendet
som ägaren till Vildvinet 2 hänvisar till inte jämförbart med detta ärende.
Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga.
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
I detta ärende krävs egen lägeskontroll. Arbetena ska utföras av byggherren i samråd med
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information finns på
www.oxelosund.se.
Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2020-05-14.
Situationsplan, baserad på baskarta (flygfoto), inkom 2020-05-28.
Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2020-05-14.
Granneyttrande
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

2020-09-17

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

BYGG.2020.171

Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan
Ärendenummer
Inskickat

200514-BYGG-DM20
2020-05-14 11:25

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
Mobil
E-post
Ansöker om lov på egen fastighet eller annan fastighet?
Fakturamottagare
Godkänner du kommunikation via e-post/SMS?
Har du skyddad identitet?
Oxelösunds kommun lagrar dina personuppgifter i syfte
att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

ICA Kvantum
Jonas Fernqvist
19720707-0553
Järntorget 7
613 30
Oxelösund
0155291550
0708131469
jonas.fernqvist@kvantum.ica.se
Annan fastighet
Annan fakturamottagare
Ja
Nej
Jag har tagit del av informationen och förstår mina
rättigheter
1

Fakturamottagare
Förnamn
Efternamn
Pers-/orgnummer
Adress
Postnummer
Ort

ICA Kvantum Oxelösund
Levfakt 029/0120
556486-8056
Box 239
132 36
Saltsjö-Boo

Sök fastighetsbeteckning
Sök fastighetsbeteckning

Vildvinet 2

Fastighetsinformation över sökt fastighet
Fastighetsnummer
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Lagfarna ägare

040033592
VILDVINET 2
JÄRNTORGET 5
16556643-8031, Centrumbolaget Vinterklasen AB

Ärendetyp
Ange vilket lov ärendet gäller

Bygglov

Bygglov
Vad för typ av förändring gäller ärendet
Om övrigt, beskriv
Ska eldstad/kasett/brasa installeras?
Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155 - 380 00
E-post: kommun@oxelosund.se

Övrigt
Förråd i anslutning til pantstation och onlineutlämning
Nej

Besöksadress
Koordinaten, Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Sida 1 av 2

Byggnad
Vilken typ av byggnad gäller ärendet
Byggnadsarea (BYA) m2
Arbetet avses att påbörjas den

Förråd
10
2020-05-15

Utvändiga material och färger
Fasadbeklädnad
Fasadens färg
Takbeläggning
Takets färg
Fönster
Annat

Trä
Plåt
tryckimpregnerat virke omålat
Plåt
svart
Annat
Inga fönster, bara en förrådsdörr i tryckimpregnerat virke

VA-installationer
Har fastigheten

Varken indraget vatten eller avlopp

Ritningar
Situationsplan/Nybyggnadskarta
Filnamn:

Placering_förråd_ICA_kvantum_googlemaps.pdf

Fasadritning (1)
Filnamn:

Skiss_förråd_ICA-Kvantum_enkel.pdf

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155 - 380 00
E-post: kommun@oxelosund.se

2020-05-14 11:25
ICA Kvantum Jonas Fernqvist
197207070553
BankID Mobile
2020-05-14 11:25

Besöksadress
Koordinaten, Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Sida 2 av 2
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Delegationsbeslut
Datum

Diarienummer

2020-06-09

MEX.2020.66

Kommunstyrelseförvaltningen

Yttrande bygglovsremiss
Ärendenummer: BYGG.2020.171
Fastighetsbeteckning: VILDVINET 2
Markägarens representant godkänner inte bygglovsärende BYGG.2020.171
enligt redovisade ritningar på grund av att det strider mot befintlig detaljplan.

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2020-09-17

BYGG.2020.124

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

LÖVVIKEN 1, Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, komplementbyggnad samt mu. ansökan avser
även rivning av befintliga byggnader
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL
bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplan

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL.
Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Per
Aronsson.
Totala avgiften för beslutet är 22 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-06-26 och beslut fattas 2020-09-29, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 3 veckor.
Avgiften har reducerats med 4 400 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen
(2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid startbeskedet.
Summa avgift bygglov 2 933 kr
Summa avgift startbesked 14 667 kr
Alternativ 2

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL
avslå bygglov.

Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 000 kr för handläggning
av ärendet.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

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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2. Ärendet
En samlad ansökan har inkommit gällande marklov för fällning av träd och
markförändringar, rivningslov, nybyggnad av enbostadshus om 150 m2 med 1,1 meter hög
mur samt uppförande av komplementbyggnad om 40 m2.
Huvudbyggnaden har en form av tre sammanbyggda huskroppar som bildaren en U-form
med en skyddad uteplats. Entrédelen bekläs med skiffer på fasad och får sedumtak. De
övriga delarna får en träpanel som blir behandlade med Sioo:x, premium trä ytskydd, kulör
naturlig grånad.. Taken bekläs med bandfalsad plåt (aluzink) och solceller.
Komplementbyggnaden bekläs med träpanel likt huvudbyggnad och taket bekläs med
bandfalsad plåt (aluzink).
Mur vid uteplats och vid entrén bekläs med skiffer.
Gällande detaljplan medger fasadbeklädnad bestående av träpanel. Takfallet ska ske mot
långsida.

3. Motivering
Avvikelsen sker mot detaljplanen gällande fasadbeklädnad och takfall. Avvikelsen har inte
prövats tidigare.
Skiffer som fasadmaterial avviker mot detaljplanen då det ska vara träpanel.
Takfallet mot långsida avviker då inte hela takfallet sker mot långsidan vid entrédelen.
Enligt 9 kap 30§ plan-och bygglagen ska bygglov 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
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges trots 30 § första stycket 2, 31 § 1
och 31 a § 2 för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Då övrig bebyggelse i området består av byggnader med röd träpanel, kommer den
tilltänkta byggnaden att avvika men dess form och fasadmaterial. Sökande har valt skiffer
för att spegla de klippor som finns på fastigheten. Större delen av byggnaden kommer få
träpannel. Denna avvikelse kan anses som en liten avvikelse eller Denna avvikelse anses
inte vara en liten avvikelse.
Takfallet bryts av i och med att byggnaden består av tre sammanbyggda huskroppar. Om
de hade dragits isär hade det inte varit någon avvikelse då samtliga byggnader har takfallet
åt långsida. Denna avvikelse kan anses som en liten avvikelse eller Denna avvikelse anses
inte vara en liten avvikelse.
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Yttranden som inkommit har kommit från mark- och exploatering. De har enbart haft
synpunkt på fasadbeklädnaden skiffer.

Beslutsunderlag
Situationsplan
Planritning huvudbyggnad
fasadritningar huvudbyggnad
Sektioner huvudbyggnad
Planritning komplementbyggnad
fasadritningar komplementbyggnad
Sektioner komplementbyggnad
Yttrande från markägaren/granne
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.
Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, se 2 kap. 1 och 10 §§
KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny
fornlämning om sådan skulle framkomma under byggnads- eller markåtgärdernas
genomförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren MEX
Kontrollansvarig
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Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Lövviken 2 (MEX och eventuella hyresgäster)
Femöre 1:4
Västra femöre 3 (MEX och eventuella hyresgäster)
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.

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRESKRIFTER

00°
28,
2

-

28,
00°

3350

2900

28,
00°

0°
8,0

FG+4,70
FG+4,25

HÄNVISNINGAR
-

Pool

Sektion A

Sektion B

1 : 50

1 : 50

0°
22,0

2020-03-23 15:25:59

2940

3500

6,00°

2400

2200

C:\Users\johan.jennergren.CARLSTEDT\Documents\Stora huset_Johan.Jennergren.rvt

6,00°

22,0
0°

FG+4,70

FG+4,70
BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

Sektion C

Sektion D

1 : 50

1 : 50

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

tel. 0155-202570

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
SEKTIONER, HUVUDHUS
SEKTIONSRITNING
SKALA

A1 1:50
A3 1:10

NUMMER

A-40-2-001

BET

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

FÖRESKRIFTER

00°
28,
2

-

28,
00°

3350

2900

28,
00°

0°
8,0

FG+4,70
FG+4,25

HÄNVISNINGAR
-

Pool

Sektion A

Sektion B

1 : 50

1 : 50

22,0
0°

0°
22,0

2020-09-01 11:39:46

FG+4,70

FG+4,70

3500

2900

2940

6,00°

2400

2200

C:\Users\johan.jennergren.CARLSTEDT\Documents\Stora huset_Johan.Jennergren.rvt

6,00°

A Rev. B

Sovrum

Sovrum

Klk.

Badrum

BET

ÄNDRINGEN AVSER

2020-09-01

JJN

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

Sektion C

Sektion D

Sektion E

1 : 50

1 : 50

1 : 50

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

tel. 0155-202570

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
SEKTIONER, HUVUDHUS
SEKTIONSRITNING
SKALA

A1 1:50
A3 1:10

NUMMER

A-40-2-001

BET

A

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
Ö - Öppningsbart fönster

A
A-40-2-001

B
A-40-2-001

6400

900

3946

3200
UK:1200
ÖK:2310

3920
UK:1300
ÖK:2110

350

UK:1500
ÖK:2110

1110

UK:0
ÖK:2110

DM

1810

620

UK:1300
ÖK:2110

390

700

4600
Skiffermur, höjd 1100

10357
9665

4200

4892

Spaljé 4400

G

VK/kaffe

4350

UK:0
ÖK:2560

Allrum

+4,25

4570

U

G

+4,70

Vardagsrum
F

Kök/matplats
UK:0
ÖK:2560

1110

G/KH

Ö

1450
1370

2210

2700

600

+4,25

1908

UK:400
ÖK:2110

106
°

4510

5415

C
A-40-2-001

UK: 0
0
ÖK:211

Trädäck

Rumshöjd 2400

1430

UK:400
ÖK:2110

1760

-

M

UK:0
ÖK:2560

FÖRESKRIFTER

910

Öppen
spis
Nock

Spaljé 4350

Ö

K

UK:0
0
ÖK:211

Öppen
spis

Kök enl. ritn
A-46-4-001

500

U
ÖK K: 0
:21
10

Skafferi

Hall

HÄNVISNINGAR
-

4942
2500

600

+4,70

U
ÖK K: 0
:211
0

600

G
Klädkammare

5707

UK: 0
0
ÖK:211

910

110
, ÖK:2
UK:400

3610

No c k

G

G

1400
G
Badkar
400
UK: :2110
ÖK

+4,70

106°

Pool 3000

a

G

90
ljé 46
SåSpa

4400
5092

6 10 0
12 8

a

Ö 1600
UK: :2110
ÖK
0

10 0
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Badrum

G

VL

Sovrum

2020-05-15 09:12:12

510

Ö

00
UK: 14 0
ÖK:191

Ö

10 0

400

Teknik

Vin
d

UK:400
0
ÖK:211

UK:400
0
ÖK:211

910

3700

G

Ö

B
A-40-2-001

3404

910

610

Pool 8000

A
A-40-2-001

700

Tvättstuga
UK: 0
0
ÖK:211

0
50 61

UK: 0
0
ÖK:211

1200

D
A-40-2-001

1800
Spaljé

TT

TM

UK: 0
0
ÖK:211

3150
800

510

+4,70

00
UK: 14 0
ÖK:191

Ö
Hylla

Spaljé

+3,35

4800

WC/D

1200
Spaljé

Betong

Pool

3310

UK:0
ÖK:2110

C
A-40-2-001

0
UK: 400
ÖK:211

200

910
3100

12 1
0
222

A Rev. A
BET

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN

50

A Carlstedt Arkitekter AB

2000

JJN

DATUM

BYGGLOVHANDLING

7550
8242

610

2020-05-15

tel. 0155-202570

D
A-40-2-001

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
PLAN HUVUDHUS
PLANRITNING
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40-1-001

BET

A

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

B
A-40-2-001

FÖRESKRIFTER

28,00°

A
A-40-2-001

-

Taktäckning av plåt
Taktäckning av sedum

So
lc

28,00°

Solceller

e ll
er

6,00°

C
A-40-2-001

6,00°

HÄNVISNINGAR
-

C
A-40-2-001

D
A-40-2-001

22,00°

ckning
Taktä
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ce
Sol

ller

6,00°

2020-05-13 11:37:32

B
A-40-2-001

22,00°

A
A-40-2-001

t
av plå

Taktäckning av sedum

A Rev. A
BET

ÄNDRINGEN AVSER

2020-05-13

JJN

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

tel. 0155-202570

D
A-40-2-001

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

NFN

2020-05-13
NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
TAKPLAN HUVUDHUS
PLANRITNING
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40-1-011

BET

A

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.

8252
3192
2500

1868

3192

500

Hyllor

UK 1500, ÖK 2060

560

2500
UK 1500, ÖK 2060

A
A-40-1-002

560

500

FÖRESKRIFTER

4450

5142

Hyllor

G

A
A-40-1-002

G

5850

UK 1500 ÖK 1910

Allrum

200
UK 0, ÖK 2100

Allrum
WC/D

700

200
2100

2200

700

UK 1150 ÖK 1750

UK 0, ÖK 2100

UK 1500 ÖK 1910
400
1200

2100

Hylla

400

1200

6542

Hall/pentry

Byggnadarea 39,8m²

1500

Trädäck

HÄNVISNINGAR
-

5060

2500

Plan 1
1 : 50

32,
00°

00°
32,

32,
00°

00°
32,

32,
00°

2020-03-23 15:27:10
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2455

3450

3

0°
2,0

Sektion A
1 : 50
BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

tel. 0155-202570

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
KOMPLEMENTSBYGGNAD
PLAN, SEKTION
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40-1-002

BET

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
FG - Färdigt golv
X,XX - Befintlig marknivå
+X,XX - Ny marknivå

-Hårdjord yta/grus

3,71

ca+4,50

3,23

3,81

FG +2,60

2,15

1,67

1,93

0,47
0,52

6
1,28

0,80

0,56

4500

0,32

3000

5142

0,87

1,11

700 1,78

1,31

6,51

4,46

7

3,96

2,34

1,77
1,44

4,64

4,37

2,51

4910

1,31 1,54

14574
3192

0,29

4,15

2
1079

4,70

Bef. stuga
rives

5060
3192

5060

1,77

6,22
6,66

80004,25

3,73

700

5,42

4,31

4,27

3,61

0
33 0

0
230

2,45

4,47
3192

1,06

3,97

3,65

3,38

1

4,01

3,94

2,23

5

3,63

2
509

2,53

l
Poo

30 00

1,32

2,35

82 3

Stödmur betong med
yta av skiffer
5142
0
0
7
700
3,31
8
2900

4

2,58

e3

4942

7
570

2,88

2,43
2,33
1,76 2,11

3,08

0
86 0

5,18
0
885

2,59

3

0
360

2,32

3,52

3,51

4,76

2
4,54

-

Biluppställning

4,59

FG +4,70

1450

3,52
2,37

2,22

3,29

3,69

FG +4,25
4 892

3,26

3,61

FÖRESKRIFTER

4,46

1

8
190

3,88

4 391

3,03

1,28

1,80

4,29

3,96

1,60

0,85

4,41

4,27

6400

1500

2,021,83
1,52
0,89

ca+4,20 4,01

22 00

10357

-Ny byggnad

3,71

2
1352

3940 4,13

Befintlig väg

3,65

4,02

2,32

5,00
0
80 0

Stödmur betong med
yta av skiffer

HÄNVISNINGAR
-

4,69
Bef. stuga rives

4,54
3,50

1,60

2
83 9

3,05

4,39
4,15 4,58

Bef. förråd

4,13

Stödmur betong med
yta av skiffer
Bef. jordkällare

2020-05-15 09:30:49
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2
Träd
1
2
3
4
5
6
7
8

Diameter, cm
60
57
81
34
50
67
97
41

Fälls
Fälls
Fälls
BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

Fälls

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

5

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
NYBYGGNADSKARTA

SKALA 1:200
0 1 2
METER

UPPDRAG.NR

tel. 0155-202570

10

15

20

SKALA

A1 1:200
A3 1:400

NUMMER

A-40-0-001

BET

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Oxelösunds Kommun - MEX
Oxelösunds kommun Bygglov
Sv: Yttrande bygglovsremiss [MEX.2020.100]
den 4 september 2020 11:07:48

Hej!
Det gäller Lövviken 1, BYGG.2020.124.
Vänliga hälsningar
Josephine Bergman
Administratör Kommunstyrelseförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-386 86
josephine.bergman@oxelosund.se www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande----Från: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Skickat: den 4 september 2020 10:59
Till: Oxelösunds Kommun - MEX <mex@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Yttrande bygglovsremiss [MEX.2020.100]
Vilket ärende gäller det?
Med vänlig hälsning
Madeleine Andersson West
Administratör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 24
Telefon 0155- 383 63
madeleine.andersson.west@oxelosund.se<mailto:madeleine.andersson.west@oxelosund.se>
www.oxelosund.se<http://www.oxelosund.se>
www.facebook.com/oxelosundskommun<http://www.facebook.com/oxelosundskommun>

Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr<http://www.oxelosund.se/gdpr>

-----Ursprungligt meddelande----Från: Kommunstyrelseförvaltningen <mex@oxelosund.se>
Skickat: den 4 september 2020 08:20
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Rudengren Nanny
<nanny.rudengren@oxelosund.se>

Ämne: Yttrande bygglovsremiss [MEX.2020.100]
                               

Hej,
Översänder mark- och exploaterings yttrande gällande bygglovsremiss.
Som markägarrepresentant kan accepteras en lösning med en mindre andel stenfasad i det fall det redan finns
liknande undantag inom detaljplanen. I annat fall nej.
Frågan om taklutning ses inte som en markägarfråga.
Med vänlig hälsning
Kommunstyrelseförvaltningen
Mark- och exploatering
Ärende hos kommunen: MEX.2020.100
Mottagare: [bygg@oxelosund.se];[nanny.rudengren@oxelosund.se];

FÖRKLARINGAR
Träpanel

Samtliga mått anges i millimeter.

Skiffer
Sedumtak

Fastighetsgräns

Befintlig mark
Stödmur

Ny markfyllnad

FG +4,700

Stödmur 8850

Fasad mot nordöst
1 : 100
Plåttak
Sedumtak
Solceller

FÖRESKRIFTER

Solceller

Träpanel - Stående träpanel, omvänd lockläkt, behandlad
med Sioo:x, premium trä ytskydd, kulör naturlig grånad.

Stödmur

+6,550

Skiffer - Fasadskiffer i fallande längder med ojämn yta.
Plåttak - Bandtäckt plåt, aluzink.
Takavvattning, kulör lika takyta.

FG +4,700

Kulör fönster och dörrar - RAL 7003, grå

Stödmur 8200
Spaljéer kulör lika fasad.

HÄNVISNINGAR

Fasad mot sydöst,del 1

-

1 : 100
Sedumtak

Träpanel

Skiffer

FG +4,700

Fasad mot sydväst, del 1
1 : 100
Plåttak
Träpanel

2020-05-15 09:31:23
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Stödmur

A Rev. A
BET

ÄNDRINGEN AVSER

Fasad mot nordväst, del 1

2020-05-15

JJN

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

1 : 100

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN

Sedumtak
Skiffer

A Carlstedt Arkitekter AB

tel. 0155-202570

+6,550

SKALA 1:100

Fasad mot sydväst, del 2
1 : 100

0 1
METER

2

5

10

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
FASADER HUVUDBYGGNAD
FASADRITNING
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A-40-3-001

BET

A

FÖRKLARINGAR

Plåttak
Träpanel
Sedumtak

Skiffer

Samtliga mått anges i millimeter.
Fastighetsgräns

Solceller
Spalje, trä kulör lika fönster

Befintlig mark

Ny markfyllnad

FÖRESKRIFTER
Träpanel - Stående träpanel, omvänd lockläkt, behandlad
med Sioo:x, premium trä ytskydd, kulör naturlig grånad.
Skiffer - Fasadskiffer i fallande längder med ojämn yta.

Fasad mot sydöst, del 2

Plåttak - Bandtäckt plåt, aluzink.
Takavvattning, kulör lika takyta.

1 : 100

Kulör fönster och dörrar - RAL 7003, grå
Skiffer

Sedumtak
Skiffer

Spaljéer kulör lika fasad.

Plåttak

Träpanel

HÄNVISNINGAR
-

Pool

Fasad mot sydväst, del 3
1 : 100

Sedumtak
Skiffer

Plåttak
Träpanel
Skiffer

+6,550

2020-05-15 09:31:53
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+5,400

+0,000

Fasad mot nordväst, del 2
1 : 100
A Rev. A
BET

ÄNDRINGEN AVSER

2020-05-15

JJN

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

SKALA 1:100
0 1
METER

2

5

10

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

tel. 0155-202570

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
FASADER HUVUDBYGGNAD
FASADRITNING
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A-40-3-002

BET

A

FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
Fastighetsgräns

Befintlig mark

Ny markfyllnad

Fasad mot nordöst.
1 : 100

FÖRESKRIFTER
Träpanel - Stående träpanel, omvänd lockläkt, behandlad
med Sioo:x, premium trä ytskydd, kulör naturlig grånad.
Skiffer - Fasadskiffer i fallande längder med ojämn yta.
Plåttak - Bandtäckt plåt, aluzink.
Takavvattning, kulör lika takyta.

Plåttak
Träpanel

Kulör fönster och dörrar - RAL 7003, grå
Spaljéer kulör lika fasad.

+3,600

HÄNVISNINGAR
-

Fasad mot sydöst.
1 : 100
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Stödmur

Fasad mot sydväst.
1 : 100

A Rev. A
BET

2020-05-15

JJN

DATUM

SIGN

BYGGLOVHANDLING

VILLA EKUDDEN
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
A Carlstedt Arkitekter AB

Fasad mot nordväst.
1 : 100

2020-05-15 09:45:46

ÄNDRINGEN AVSER

SKALA 1:100
0 1
METER

2

5

10

UPPDRAG.NR

RITAD AV

4812

JJN

DATUM

ANSVARIG

tel. 0155-202570

HANDLÄGGARE

NFN

2020-04-03 NFN
NYBYGGNATION VILLA
LÖVVIKEN 1, OXELÖSUNDS KOMMUN
FASADER KOMPLEMENTSBYGGNAD
FASADRITNÍNG
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A-40-3-003

BET

A

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-09-17

MSN.2020.30

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Uppdatering av skriften Bygg varsamt
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att revidera skriften Bygg varsamt,
revideringen ska vara klar 2021 kvartal 4.

2. Sammanfattning
I december 2002 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att godkänna
rekommendationer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden (Bygg varsamt).
Då skriften är 18 år gammal är det dags att se över och revidera den enligt nu gällande
lagstiftning och översiktsplan. I översiktsplanen står det att denna skrift ska revideras.
Innan den tas upp för godkännande i nämnden ska en dialog med markägaren
genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-09-17

MSN.2020.28

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 2020
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2020 godkänns och överlämnas till
Kommunstyrelsen.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per
31 augusti 2020.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat som är 3,5 Mkr bättre än
budgeterat, vilket bland annat beror på minskade personalkostnader och ökade intäkter.
Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period förra året. Det positiva är att det
inte finns någon pågående långtidssjukskrivning.
Den redovisning av måluppfyllelsen som gjorts visar att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid årets slut minst kommer att uppfylla 60% av nämndens mål. Av övriga mål
är det osäkert om 30% uppfylls då t.ex. delresultat saknas, 10% av målen kommer inte
uppfyllas.
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Inledning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad
service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter:
Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Uppgifter
enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov.
Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och tobakslagstiftning. Nämnden arbetar också
med naturvård och strandskyddsdispenser.
Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra
offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift på uppdrag av nämnden.
Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att
tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet.

Kommunmål 2020 - 2022
Kommunfullmäktige har för 2020 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå
målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive
kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och
årsredovisning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål 2020
Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2020. Samtliga
mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits.
Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2020 för att nämndens mål ska anses
uppnått.

Uppföljning
I denna delårsrapport redovisas


För varje kommunmål:
o

Uppföljning av nämndens mål och mått

o

Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål



Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt



Ekonomi



Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning
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Måluppfyllelse
Läsanvisning
Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Målvärden och uppnådda värden
Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden beslutat ska vara
uppnådda vid slutet av 2020. Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2020 i det fall det kan
redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid
årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att
kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen.
Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara
trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid
årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2020.
Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet
text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter
följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid
årets slut.
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Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Resultat

Resultat

Målvärde

2018

2019

2020

Uppnått
värde
delår 2020

Kommer
målvärdet att
uppnås vid årets
slut?
2020

Aktiv samhällsplanering

Våga göra nytt, utveckla även befintliga
områden.
Antal åtgärder per år.*

4

7

3

6

Ja

Information till, och dialog med,
allmänheten om MSNs arbete

Antal informationstillfällen per år

-

15

5

9

Ja

*T.ex. åtgärder på torget, förändringar i gästhamnsområdet, göra en ny infartsväg till centrum, m.m.
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Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Båda målen har redan uppnåtts så båda kommer med god marginal uppnås till årets slut.
Kommande projekt är exempelvis Frösängs gärde och Järnvägsparken.
Programvara har bytts för att på lite sikt kunna utveckla formerna för medborgardialog. Möjligheterna med
programvaran har ännu inte kunnat testas då övergången tog längre tid än beräknat.
Plan har haft en sommarpraktikant som utredde förtätningsmöjligheter kring Sunda Centrum.

Målvärdet kommer att uppnås
Aktiv samhällsplanering
Del av Stenvikshamnen har börjat förändras från småbåtshamn till rekreationsområde, lekplatser har byggts i
Inskogen och vid Vivestabadet, Frösängsvägen ombyggnation med separerad gång- och cykelväg, restaurering
av hundrastgården Ramdalen
Information
Dialog med två Bostadsrättsföreningar angående kommunal platsmark, deltagit vid möte med KRFF.
Information om vägprojekt läggs ut på hemsidan och Facebook när det är aktuellt.
Miljöenheten har informerat tre gånger om enhetens arbete på hemsidan samt en gång på Facebook.
Bygglov har hållit 2 digitala träffar där allmänheten hade möjligheten att ringa och videosamtala med
bygglovshandläggare. Man har informerat om bygglov via Facebook 5 gånger. Handläggare skulle varit en dag
varannan vecka på Kommuncenter, det har fått skjutas på framtiden på grund av covid-19 restriktioner.
Man skulle även ha deltagit på Bomässan och Oxelö marknad vilka båda blev inställda.
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Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.
I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet
och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Resultat

Resultat

Målvärde

Uppnått värde

2018

2019

2020

delår 2020

Kommer
målvärdet att
uppnås vid
årets slut?
2020

Underhåll och nyanläggning av gångoch cykelvägar (antal m2)
Skapa tryggare miljöer

4 600 m2

2000 m2

2000 m2

Ja

7 åtgärder

Inventering,
lägg in i GIS
samt åtgärder

4

Ja

-

14/1

3/0

Ja

Förbättra belysning/siktröjning
Se över och åtgärda platser/sträckor
med dålig belysning, t.ex. längs gångoch cykelbanor*

Tillsyn av förskolor och skolor

57 000 m2

Ja

Antal inspektioner, livsmedel +
hälsoskydd

-

*Belysning vid skolor och förskolor ska prioriteras
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Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Alla mål beräknas vara uppfyllda till årets slut.

Målvärdet kommer att uppnås
Underhåll och nyanläggning av gång- och cykelvägar
2000 m2 är redan gjorda (Hagvägen och Frösängsvägen), målet är uppnått.
Förbättra belysning/siktröjning
Belysning Ramdalsparkeringen, komplettering belysning gång- och cykelväg Krusbärsvägen,
siktröjning/kantslåtter gång- och cykelvägnätet, belysning gång- och cykelväg Aspaleden.
Tillsyn av skolor och förskolor
Livsmedelstillsyn på förskolor och skolor är prioriterade. Planen var att livsmedelskontrollerna på förskolorna
och skolorna redan skulle varit genomförda men eftersom covid-19 medförde en hel del arbete under våren och
sommaren har förvaltningen inte hunnit med alla än. Dock är dessa prioriterade och flera av förskolorna är
inplanerade i september. Vi kommer uppnå detta mål innan året är slut. Inga ordinarie hälsoskyddskontroller
kommer genomföras på skolor eller förskolor under 2020 då de har tillsyn 2021 nästa gång. Endast uppföljande
kontroller från 2019 kommer genomföras i år.
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.
I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv
fritt från missbruk.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Prioritera tillsyn

Främja cyklandet i Oxelösund
Befolkningen i Oxelösunds
kommun ska ha nära till natur
och rekreation och kommunen
ska gynna utnyttjande av
befintliga strövområden, bl.a.
genom samverkan med andra
aktörer

Mått till nämndens mål

Antal kontrollbesök, miljöskydd
Antal kontrollbesök, hälsoskydd
Antal kontrollbesök, livsmedel
Antal avslutade tillsynsärenden,
bygglov
Antal åtgärder (t.ex. skyltning,
cykelparkering, ny beläggning,
nyanläggning, ta fram kartor).
Revidera befintlig inventering över
strövområden från 2006
Vid detaljplanläggning av
ny bostadsbebyggelse,
skolor, förskolor,
äldreboenden ska närhet till
grönområde/naturområde
eftersträvas (beaktas). Andel
detaljplaner

Resultat

Resultat

Målvärde

Uppnått värde

2018

2019

2020

delår 2020

Kommer
målvärdet att
uppnås vid
årets slut?

49
14
48
-

34
13
52

38
8
60

13
4
24

2020
Nej
Ja
Osäkert

18

20

12

Nej

4

8

3

3

Ja

Delvis

Revidering
genomförs

-

Osäkert

100 %

100 %

100%

Ja

-

100 %
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Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Om målen uppfylls eller inte varierar. Vakanser och coronapandemin är orsaker till att det kan bli mål som inte
uppfylls vid årets slut.

Målvärdet kommer att uppnås
Prioritera tillsyn
Alla planerade hälsoskyddskontroller kommer att genomföras innan året är slut. Strandbaden är kontrollerade i
år. Resterande kontroller är inplanerade under september varav en inspektion inte kommer kunna genomföras
då verksamheten inte har några loklarer i dagsläget.
Främja cykling
Cykelvägvisning, gång- och cykelväg Frösängsvägen, gång- och cykelväg Aspaleden, kantslåtter gång- och
cykelvägnätet
Nära natur
Den detaljplan som vunnit laga kraft 2020 för bostäder är Vinbäret. En av utmaningarna var att den ligger i en
av kommunens gröna kilar. Det är alltså väldigt nära till grönområde/naturområde. Samtliga pågående
detaljplaner i kommunen har antingen nära till natur eller park.

Målvärdet kommer inte att uppnås
Prioritera tillsyn
Alla miljöskyddskontroller kommer inte att hinna genomföras innan året är slut. Ingen av miljö- och
hälsoskyddsinspektörerna har tidigare arbetet med miljöfarliga verksamheter förutom Mattias som
arbetar hos oss ca en dag i veckan. Detta innebär att en hel del tid kommer behöva läggas på
upplärning. Detta i kombination med att vi inte varit full arbetsstyrka under hela året, nya
arbetsuppgifter i samband med covid-19 och andra inkommande ärenden resulterar i att vi inte utfört
så många miljöskyddsinspektioner som tänkt.
På grund av ökad belastning och att fler ansökte om lov för byggnation i samband med Covid-19 har
tillsyn inte kunnat utföras enligt plan från mars och framåt. Inkommande bygglovsärenden har högst
prioritet och dessa har ökat med nästan 30% jämfört med maj-augusti förra året.

Osäkert
Prioritera tillsyn
Det är osäkert om alla livsmedelskontroller kommer hinna genomföras i år. Detta på grund av att vi
inte varit full arbetsstyrka under hela året, nya arbetsuppgifter i samband med covid-19 och andra
inkommande ärenden. Det är numera två miljö- och hälsoskyddsinspektörer som har kompetens
gällande livsmedelstillsyn vilket är positivt. En hel del tid har lagts på upplärning. Beroende på hur
mycket andra ärenden som inkommer under året är avgörande för hur mycket tillsyn vi kommer hinna
utföra. Målet är att hinna med alla inspektioner. Miljöenheten har gjort en prioriteringslista på vilka
verksamheter som ska ha tillsyn i första hand, därav bland annat förskolor och skolor.
Nära natur
Revidering av inventering av strövområden är inte påbörjad än, osäkert om den hinner göras under
2020.

Åtgärder
En åtgärd skulle kunna vara att köpa tjänster av andra kommuner eller konsulter. Att få hjälp med
antingen miljöskyddsobjekten eller något annat detta år eller nästa till exempel skulle göra att man
förhoppningsvis skulle vara i fas igen. Miljöenheten upplever att målet inte uppnås främst på grund
av tidsbrist men även brist på erfarenhet. Upplärning av miljöskyddstillsyn behöver ske samt
deltagande på utbildningar gällande detta.
För bygglov prioriteras det att handlägga inkommande bygglov men några tillsynsärenden kommer
att hanteras under hösten, dock är det osäkert om målet kommer att uppnås.
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till
äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Resultat

Resultat

Målvärde

Uppnått värde

2018

2019

2020

delår 2020

Kommer
målvärdet att
uppnås vid
årets slut?
2020

Förbättra tillgängligheten i den yttre
miljön i Oxelösund i dialog med
medborgarna
Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst

Fysiska
tillgänglighetsanpassningar,
antal
Antal inspektioner,
livsmedel/hälsoskydd

6

12

4 anpassningar

Framtagen
plan

5

Osäkert

--

4/2

4

Ja

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Byggenheten för dialog med Kustbostäder inför nybyggnation av handel- och flerbostadshus. vid Järntorget för
att förbättra tillgängligheten där generellt.

Målvärdet kommer att uppnås
Tillsyn
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört livsmedelskontroller på samtliga äldreboenden i år.
Kontrollerna har gjorts i form av ”skrivbordskontroller” eftersom man inte haft möjlighet att besöka
äldreboendena på plats.

Osäkert
Tillgänglighet
Passage bommen till Femörefortet tillgänglighetsanpassad, tillgänglighetsanpassad badramp
Jogersöbadet, tillgänglighetsanpassning busshållplatser Oxelögatan, tillgänglighetsanpassning
hundrastgården Ramdalen, tillgänglighetsanpassning parkmöbler Stenvikshamnen och Vivesta
Havsbad.
Det är osäkert om planen kommer att hinna tas fram under hösten.
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Resultat

Resultat

Målvärde

Uppnått värde

2018

2019

2020

delår 2020

Kommer
målvärdet att
uppnås vid
årets slut?
2020

God planberedskap för
bostadsbyggnation och
företagsmark eftersträvas
Att med stöd av rätt information,
gott bemötande och tydlighet
förenkla för företagande
Aktivt deltagande vid
näringslivsträffar

Antal antagna detaljplaner
för bostadsbyggande och
företagsmark
Kommunens NKI* i
Stockholm Business
Alliance servicemätning.
Skicka enkät även till
privatpersoner.
Antal
informationsinsatser/möten
med företag

2

4

*NKI = Nöjdkundindex Betygsskala 0-100; > 80 Mycket högt, 70-80 Högt, 62-69 Godkänt, 50-61 Lågt, < 50 Mycket lågt
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4

3

2

Ja

52

62

-

Osäkert

71

bibehålla 82

-

Osäkert

86

bibehålla 85

-

Osäkert

5

4

3

Ja

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Bygg hade en plan att hålla informationsträffar med små byggföretag i Oxelösunds kommun om plan och
bygglagen Boverkets byggregler med mera. Vi hade planerat att skapa sidor på hemsidan speciellt riktade till
företag som söker bygglov. Båda har fått skjutas på framtiden på grund av arbetsbelastning och covid-19
restriktioner.

Målvärdet kommer att uppnås
God planberedskap
Under 2020 har 2 detaljplaner antagits. En för bostäder (Vinbäret, Peterslund) och en för företagsmark (ändring
av stadsplan för hamnen). Planavdelningen är åter fulltalig så vi räknar med ett högre tempo i antagandet
framöver. Målvärdet bedöms därför kunna uppnås.
Aktivt deltagande
Få träffar har genomförts p.g.a. pandemin, representanter från förvaltningen deltar när det kommer igång igen.

Osäkert
Förenkla för företagande
NKI-mätningarna pausades av konsulten under våren men är nu igång igen. Detta innebär att
delresultat för kvartal 1 och 2 inte finns. Utvärdering görs när delresultaten kommer och åtgärder
kommer att vidtas vid behov. Ett utvecklingsarbete pågår med fokus på kommunikation och service.
Det är lättare att komma i kontakt med bygglov eftersom man infört telefontider och en e-tjänst för
bokning av tid med sin bygglovshandläggare.
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Attraktiv bostadsort
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.
Ingångsvärde
2020

Kommunfullmäktiges mätbara mål

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.

52 %

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska
förbättras/öka. (Betyg skala 1-5)

3,39

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas.

98 %

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.

46 %

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott
bemötande ska öka.

85 %
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Uppnått värde

Kommer målet att
uppnås vid årets slut?

delår 2020

2020

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål
Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka
Ingen mätning är gjord 2020.
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.
I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom
miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Resultat

Resultat

Målvärde

Uppnått värde

2018

2019

2020

delår 2020

Kommer
målvärdet att
uppnås vid
årets slut?
2020

Minska antalet bristfälliga avlopp

Antal inspektioner

20

18

26

40

16

Ja (Målet
felaktigt)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Målvärdet kommer att uppnås
Minska antalet bristfälliga avlopp
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en hel del avloppsinventeringar sedan 2017 vilket resulterar
i en stor mängd pågående avloppsärenden. Mycket av tiden har gått åt att handlägga de ansökningar som
inkommit efter tidigare års inventeringar. För tillfället pågår 71 avloppsärenden. Det är svårt att veta i förväg hur
många kommande ärenden det kommer bli för varje år då sökande har flera år på sig att planera, påbörja och
avsluta inrättandet av avloppet. Man har totalt gjort 16 inventeringar 2020 och har inte planerat att göra fler i år
då man måste hantera de ärenden som pågår. Totalt ligger man bra till gällande avloppsinventeringarna. Senast
2025 kommer man ha inventerat alla enskilda avlopp i hela kommunen.
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Hållbar utveckling
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.
Ingångsvärde
2020

Kommunfullmäktiges mätbara mål

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.

-1,4 %

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara
2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5 %.

0,3 %

Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.

100,0 %

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.

38,1 %

Uppnått värde

Kommer målet att uppnås
vid årets slut?

delår 2020

2020

88 292

Nej

Index 80

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.

8,4%

Resande med kollektivtrafik ska öka.

248 950

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.

47,9%

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40 % (2018 34%)

34,2 %
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Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål
Åtgärder
Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande)
Jämfört med delårsresultatet 2019 har resandet med kollektivtrafik minskat med 31%.
Då det under pandemin inte varit någon validering (stämpling av busskort) från resenärer utan chaufförerna
uppskattar och rapporterar manuellt hur många påstigande det är per hållplats så är siffran något osäker. Det
kan konstateras att Sörmland överlag ligger lägre jämfört med de som har automatisk trafikanträknare.
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Nämndens egen styrning i övrigt
Mål
Sjukfrånvaron ska minska

Ingångsvärde

Målvärde

2019

År 2020

7,8%

5%

Statistik för åren 2018 till 2020.
Sjukfrånvaro i
%
2018
2019
2020

Dag 1

Dag 2-14
0,94
1,15
1,01

Dag 15-90

2,91
2,61
4,59

3,02
0
1,95

Dag 910,56
3,43
0

Totalt
7,43
7,19
7,55

Sjukfrånvaron på förvaltningen ligger på ungefär samma nivå som tidigare, något högre på totalen än de två
föregående åren. Den stora skillnaden är att det inte förekommit någon långtidssjukskrivning under året så
resultatet för dag 91- är noll.
Pandemin har inte bidragit till någon större ökning av sjukfrånvaron, många av verksamheterna på
förvaltningen kan skötas på distans så personer med symptom har kunnat arbeta hemifrån. Det är också fler än
vanligt som valt att periodvis arbeta hemifrån.

Verksamhetsutveckling
Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar och
checklistor.
Det pågår en ständig diskussion inom förvaltningen med fokus på medborgarens perspektiv och vad kan göras
för att i första hand underlätta för medborgaren. Både när det gäller våra rutiner och krav, men även kring vad
som är service och vad är myndighetsutövning samt gränssnittet däremellan. Det är också viktigt med rätt och
lättillgänglig information. Ett fokusområde är kommunikation och service till medborgare och företag.
Ett nytt kartsystem har införts, nu arbetar kart och mät i samma program som plan vilket underlättar vid
samarbeten då fler kan programmet. Det finns också möjligheter att använda programmet i medborgardialoger.
Ett par e-tjänster har satts igång under 2018 och fler planeras under 2019. Det planeras också att kunna
digitalisera delar av processerna. Omvärldsbevakning för att se vad andra gör genomförs.
Digitaliseringen fortsätter, inskanning av bygglovarkivet beräknas påbörjas under kvartal 4. Nytt e-arkiv sökbart
för fastighetsägare följer efter skanning. Digitala mötesformer erbjuds kontinuerligt till allmänheten.
Digitaliseringen som genomförts har medfört att man snabbt kunnat ställa om och kunnat fortsätta arbetet
även hemifrån under Covid-19 restriktioner. Arbete för att ersätta e-tjänst med en med ökad kundfokus pågår.
Arbete för att strukturera arbetsprocesserna i bygglovgruppen för ökad produktivitet påbörjas kvartal 4, även
tillsammans med miljögruppen i strandskyddsärenden.
Det ställs högre krav på att byggloven beviljas inom 10 veckor så detta är en viktig punkt att följa upp och hålla
koll på. Varje kvartal görs en genomgång av de bygglov som överskridit 10 veckor för att analysera orsaken till
överskridandet.
Gata/park-uppdraget till Kustbostäder tydliggörs genom en bättre uppdragsbeskrivning i beställningen
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Utvärdering av ekonomin ska göras i samband med detta,
MSN behöver full insyn i kostnaderna för uppdraget.
Olika typer av tillsynsmetoder ses över för att utreda vilka som ger bäst effekt, både för personalen och för
verksamheterna där tillsyn bedrivs.
Kontinuerlig översyn av nämndens taxor.
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Förvaltningen har fått i uppdrag att titta på om Rättviksmodellen kan vara något för Oxelösund, en modell där
man fakturerar för den årliga livsmedelstillsynen i efterhand istället för som idag i förhand. Nu inför flera
kommuner denna modell och resultatet av detta kan börja utvärderas. Om intäkterna ökar eller minskar med
den modellen är inte klargjort, i några kommuner har intäkterna till en början minskat.
Stor vikt ägnas åt den psykosociala arbetsmiljön med regelbundna informella personalmöten. Vidare så följs
sjukfrånvarons utveckling noggrant.

Personal
Antal anställda på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var, per den 31 juli 2020, 16 tillsvidareanställda
personer vilket är lika många som både 2019 och 2018, dock fanns det även en visstidsanställd 2019.
Förvaltningen har en vakans, en 50% verksamhetsutvecklare/utvecklingsstrateg, i övrigt är alla arbetsgrupper
fulltaliga.
Den faktiskt arbetade tiden var, fram till 31 juli, totalt 7,5 årsarbetskrafter jämfört med 7,4 årsarbetskrafter
2019 och 9,7 årsarbetskrafter 2018. Under 2018 hade förvaltningen i början av året flera medarbetare som
slutade och inte ersattes eftersom man visste att budgeten från och med 2019 skulle minska, därav
minskningen av faktiskt arbetad tid de senaste två åren.
Sjukfrånvaron var, fram till 31 juli, totalt 7,55 jämfört med 7,19 för år 2019 (7,33 på helåret 2019) och 7,43 för
2018. En skillnad 2020 är att Coronapandemin påverkat till viss del men många har också kunnat arbeta
hemifrån när de haft förkylningssymptom, även annan sjukdom har bidragit till ökningen. Då förvaltningen är
liten påverkas totalen i statistiken direkt om en person är sjuk ofta eller länge. En stor skillnad mot både 2019
och 2018 är att det inte finns några långtidssjukskrivningar, för dag 90 och framåt är sjukfrånvaron 0.
Sjukskrivningarna dag 1 ligger på samma nivå som tidigare, däremot har de för dag 2-14 ökat, medan dag 15-90
har ökat jämfört med 2019 men ligger lägre än för 2018.
Både chef och kollegor stöttar vid stressrelaterade problem, arbetsgruppen avlastar och det har beviljats samtal
hos Previa för att kunna ge hjälp innan en sjukskrivning behövts.
Övertid och mertid är något som förekommer mycket sällan på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, det
handlar om så få timmar att det inte ger utslag i statistiken.
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Ekonomi
Ekonomiskt utfall 2020-08-31
Verksamhet
Nämndverksamhet
Gemensam administration
Hållbar utveckling Miljö
Mät, plan o bygg
Gator o vägar, gatubelysning
Park, torg och allmänna platser
Miljö o hälsoskydd
Vatten och avfall
Summa för ansvarsområdet
Summa delår 2019

Anslag
448
1 571
32
2 657
9 807
3 632
981

Övriga
Intäkter

2 276
47
0
1 294

Kostnad
-389
-1 057
-15
-3 655
-9 335
-3 409
-1 340

19 128

3 617

-19 200

17 370

2 737

-19 493

ÅrsResultat prognos
59
16
517
437
17
-1
1 277
1 022
520
-290
223
548
935
827
-1
1
3 547
2 560
614

433

Utfall mot budget
MSN redovisar ett positivt resultat à 3,5 mkr per
200831.

plusresultat. Ett bättre utfall i aug för hela
verksamheten Gator och Vägar à 0,5 mkr beror på
att största delen av årsbudgeten för
anläggningsentreprenad kvarstår.

Gemensam administration utfall 0,5 mkr beror
främst på en senareläggning av en
halvtidstjänsttjänst som verksamhetsutvecklare
från 1 mars till 1 november samt sjukfrånvaro.

Förvaltningsuppdraget Park inom verksamhet Park,
torg, allmänna platser 0,3 mkr är bättre än
budgeterad, se förklaringen för Gata. Ca 100 tkr av
budget för anläggningsentreprenad inom gata har
använts inom verksamhet park till slyröjning.

Resultat för Mät, plan o bygg 1,3 mkr hänger
ihop med ökade intäkter för sanktioner inom
bygglov samt minskad konsultkostnad för ersättare
av föräldraledig planarkitekt.

Utfall för Miljö-och Hälsoskydd 0,9 mkr beror
främst på att två LONA-projekt avslutats som
medfört en intäkt à 0,5 mkr. Vi har dessutom hittills
i år knappt haft några kostnader för LONA-projekt.
Det har också varit korta vakanser inom gruppen
miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Förvaltningsuppdraget Gata inom verksamhet
Gator och vägar är nu -0,3 mkr vilket beror på att
vid fördelning från Kustbostäder av kostnader inom
förvaltningsuppdraget mellan Gata och Park
hamnar Gata på ett minusresultat och Park på ett

Utfall jämfört med föregående år
Anslagen är på helåret 2,5 mkr högre 2020 jämfört
med 2019. Här ingår en tilläggsbudget för
kapitalkostnader à 2,5 mkr och för snöröjning à 0,8
mkr. Hälften av en tidigare vakant tjänst och
motsvarande anslag har flyttats till KS och ingår
numera i en tjänst som hållbarhetsstrateg.

nytt avtal för snöröjning. Personalkostnader är 0,2
mkr högre 200831 än 190831 p.g.a. färre vakanser.
Kapitalkostnader per augusti 2020 är 1,1 mkr
högre, el p.g.a. införande av LED-belysning 0,3 mkr
lägre samt anläggningsentreprenad 0,4 mkr lägre
än förra året. Kostnaden för LONA-projekt var förra
året 0,6 mkr. I år är prognosen att det istället blir
högre intäkter än kostnader för LONA-projekt. Två
projekt har avslutats som medfört statsbidrag à 0,5
mkr medan kostnaderna är låga p.g.a. att pågående
projekt har prioriterats ned. Kostnader för el till
gatljus var högre förra året men har succesivt
minskat vid införande av LED-belysning.

Kustbostäders förvaltningsuppdrag för Gata och
Park är per sista augusti 1,3 mkr lägre än 190831.
Förvaltningsuppdraget faktureras med 1/12 av
budget per månad och en avräkning görs i slutet av
året. Utfallet per sista augusti 2019 beror på att en
extra avräkning gjordes under maj p.g.a. högre
kostnader för snöröjning i samband med att ett
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Prognos helår
Prognosen för 2020 är ett positivt resultat à 2,6
mkr. Prognos för förvaltningsuppdraget Gata och
Park är nu 0,3 mkr. En avräkning görs i slutet av
året när man får veta om Kustbostäder håller sig
inom en lägre budget i år om 9,7 mkr i jämförelse
med förra årets utfall som var 11,1 mkr. Kostnader
för snöröjning förväntas bli betydligt lägre än förra
året vilket är den viktigaste förklaringen till
förvaltningsuppdragets nu positiva prognos.

En vakant tjänst som verksamhetutvecklare, lägre
kostnader för el och mindre kostnader och högre
intäkter för LONA-projekt påverkar också resultatet
positivt. Konsultkostnader för bl.a. föräldraledig
planarkitekt är också lägre än budgeterat.
Sanktionsavgifter inom bygglov medför också en
förbättring av resultatet à 0,8 mkr.

Risker
De risker som finns i verksamheten rör främst
omfattning av eventuell snöröjning i slutet av året
och möjligheten att ta in intäkter via avgifter. Det
senare är avhängigt personalsituationen.

Bygglovavgiften ska t.ex. sänkas om
handläggningstiden överskrider 10 veckor.

Investeringar
Investeringar
Helårs-

Utfall

Helårs-

Budget Delår Prognos
(belopp i mkr)

2020

2020

2020

Digitalisering

0,5

0,5

0,5

Gator och vägar

6,8

4,1

6,8

Nybeläggning gator och
parkeringsytor

8,8

0,3

8,8

GC-väg Sunda-SSAB

3,5

-

2,0

Ny beläggning Aspaleden

6,8

-

2,8

Park/torg/allmänna ytor/bad

6,5

0,6

6,5

Stenviksbadet/hamnen

1,7

0,4

1,7

Utbyte gatubelysning till LED

0,6

-

0,6

Övrigt

8,4

0,2

4,8

43,6

6,1

34,5

Summa

Kommentar till investeringar
Nämnden arbetar för att kunna genomföra planerade investeringar, men alla kommer inte att kunna slutföras
under 2020. Troligtvis kommer ej förbrukade investeringsmedel läggas in i önskemålen för tilläggsbudget till
2021. En viss omfördelning av investeringsmedel kan också komma att ske under hösten, för att nyuppkomna
(mer akuta) åtgärder kan genomföras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föra över 1 000
mkr från ”Ny beläggning Aspaleden” till scanning av bygglovarkiv men beslut är ännu inte fattat av KF.
Eftersom upphandling av entreprenör för mark- och beläggningsavtalet drog ut på tiden under våren så har
årets planerade investeringar kommit igång senare än vanligt. Under augusti har många av asfaltsprojekten
dragits igång.

Genomförda investeringar
Projekt

Utfall totalt/2020 (tkr)
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Digitalisering Gemensam plattform för digital
samhällsbyggnadsprocess
Lekplats Vivestabadet
Lekplats Inskogen

605/495
509/322
273/211
1 387/1 028

Pågående projekt
-

Slutförande av Frösängsvägen

-

Asfaltering Aspaleden

-

Cykelväg och belysning Aspaleden

-

Förädling Frösängs gärde

-

Stenviksbadet/Stenvikshamnen – första bryggpartiet byggt i början av sommaren,
markundersökningar gjorda och åtgärder planeras

Planerade arbeten
-

Gång- och cykelväg vid Oxelöskolan

-

Tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatser

-

Underhållsåtgärder, t.ex. asfaltering Esplanaden, Folkegatan, Södra Malmgatan, Sjögatan,
Nyponvägen,
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Mål och medel
Anslagna medel och övriga resurser har varit tillräckliga för att nå Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens mål. Verksamheten anpassas efter den budget som finns att tillgå.
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Inledning

Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensverksamhet inom den del som
berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut med stöd av
plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningeneller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.
Enligt denna taxa utgår avgift för
1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och
ingripandebesked,
2. Beslut om lov,
3. Tekniska samråd och slutsamråd,
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
5. Framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41b §§, och
7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,
8. Beslut om strandskyddsdispens,
9. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndenger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av
byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt
föreskrifter meddelad med stöd av 16 kap. 7 §,
10. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet
som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna,
11. Kostnad för kart- och mätverksamhet
Avgifterna för en viss åtgärd framgår av tabellerna i denna taxa. Beloppen i tabellerna har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnadper timme för verksamheten har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Översyn av taxan ska utföras årligen under årets första kvartal (januari – mars) av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Handläggningskostnad

Handläggningskostnadenper timme tas ut enligt gällande timtaxa 1000 kr oavsett ärende i
denna taxa.
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Bygglov
Allmänt
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med
slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett
slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften för bygglov och startbesked debiteras
separat. Erforderligt kartmaterial ingår i bygglovskostnaden, beställs separat + länk.
Om bygget inte genomförs innan bygglovet förfallit återbetalas avgiften för startbeskedet om
sökanden begär det. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att
bygglovet förfallit. Ingen ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från
anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med
startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om startbesked getts.
Avgift för kartmaterial debiteras alltid, även vid avvisning, återtagande och
avslag. Kartmaterialet kan användas i ny ansökan inom två år, avräkning sker mot eventuell
avgift som utgår för den aktuella åtgärden.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans om sökanden begär
detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet har upphävts.
Ingen ränta betalas ut. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella
åtgärden.
Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för
permanenta lov. Avgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov är 50 % av avgiften för
permanent lov, förutsatt att slutbesked erhållits i det tidigare lovet.
Vid frivilligt bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL utgår samma taxa som ”vanligt” bygglov alternativt
timdebitering.
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som
för ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som
ett nytt beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändrats. Om byggnadsnämnden
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 1/4,
2/4 eller 3/4. Eventuell reducering av bygglovsavgiften om tidigare kartmaterial inte är äldre
än två år.
Finner byggnadsnämndenatt det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av
avgiften, äger nämnden rätt att besluta om detta (exempelvis vid ovanligt mycket
kommunicering i ärendet etc.).
Vid två eller flera åtgärder adderas beloppen för respektive åtgärd om inget annat anges.
Avgiften för ett bygglovsärende är uppdelad på 1/3 bygglovsprövning + kartmaterial och 2/3
starbesked/slutbesked.
Om eldstad ingår i ansöknings-/anmälningsärenden (ny-och tillbyggnad av bostäder samt
komplementbyggnader)ska dessa hanteras i samma ärende (inte separat).
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Avgift för avslag

Om en ansökan avslås tas avgiften ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet
genom att antalet timmar nedlagda i ärendet multipliceras med handläggningskostnadenper
timme enligt rubriken ”handläggningskostnad” på sid 3.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämndenom skälig avgift grundad på tidsersättning.
I de tabeller där tidsersättning finns skrivet kommer skälig avgift tas ut med avseende på hur
mycket tid som gått åt i ärendet. Tiden multipliceras med handläggskostnaden.

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensförsta beslut i ärendet, beställd handling levererats
eller beställd åtgärd vidtagits.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Reduktion av avgift
Vid överskriden handläggningstid reduceras avgiften. Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om
en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov,
ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9
kap. 27 § första stycket PBL överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen
överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 § PBL. Om en avgift tas ut för
handläggningen av en anmälan för en åtgärd, ska avgiften reduceras med en femtedel för
varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket PBL överskrids.
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Taxatabeller - bygglov
1. Avgifter för en- och tvåbostadshus, fritidshus samt
komplementbyggnader
Ärendetyp

Planenligt

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
inklusive eventuell komplementbyggnad(t.ex.
garage eller carport), murar, plank och
markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna.
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder inklusive eventuell komplementbyggnad
(t.ex. garage eller carport), murar, plank och
markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna.
Nybyggnad och tillbyggnad av
komplementbyggnad(t.ex. garage, carport eller
växthus), med tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad av
komplementbyggnad(t.ex. garage, carport eller
växthus), utan tekniskt samråd
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus
(t.ex. inglasat uterum, ny entré, höga altaner över
1,8 meter , utökad boarea, skärmtak), med
tekniskt samråd
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus
(t.ex. inglasat uterum, ny entré, höga altaner
altaner över 1,8 meter , utökad boarea, skärmtak),
utan tekniskt samråd
Mindre fasadändring (t.ex. omfärgning, nytt
fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan
tekniskt samråd
Större fasadändring (t.ex. tilläggsisolering samt
byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt
samråd
Ändrad användning med tekniskt samråd
Ändrad användning utan tekniskt samråd
Plank och murar utan tekniskt samråd
Plank och murar med tekniskt samråd
Markförändringar (t.ex. schaktning och
trädfällning)
Marklov för fällning av träd (endast i vissa
detaljplaner)
Rivning utan tekniskt samråd
Rivning med tekniskt samråd
Nybyggnad av fler likartade en- eller
tvåbostadshus (radhus, kedjehus eller övrig

27 000kr

Mindre
avvikelse
30 500kr

Utanför
detaljplan
30 500kr

19 500

23 000

23 000

23 500 kr

26 500kr

26 500kr

16 000

19 000

19 000

13 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

10 000
7 000 kr

12 000
9 000 kr

12 000
9 000 kr

4 000
13 000 kr

6 000
15 000 kr

6 000
15 000 kr

10 000

12 000

12 000

7 500 kr

9 500 kr

9 500 kr

4 500

6 500

6 500

3 500 kr

4 500 kr

2 500
8 000 kr

3 500
9 000 kr

7 000
7 000 kr
6 000
4 000 kr
3 000
4 000 kr
3 000
8 000 kr
7 000
7 000 kr
3 000
3 500 kr
2 500
4 000 kr
3 000
7 000 kr
6 000
12 000 kr
9 000

8 000
8 000 kr
7 000
5 000 kr
4 000
5 000 kr
4 000
9 000 kr
8 000
8 000 kr
4 000
4 000 kr
3 000
5 000 kr
4 000
8 000 kr
7 000

5 000 kr
4 000
9 000 kr
8 000
8 000 kr
4 000
-
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gruppbyggnation). Denna kostnad tas ut från och
med husnummer två. Denna taxa endast tillämplig
när byggnaderna uppförs inom egna fastigheter,
annars skall tabell 4 användas.

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt
fritidshus
Ärendetyp
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad,max 30 25 kvm utan
tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad,max 30 25 kvm, med
tekniskt samråd
Installation av eldstad eller rökkanal
Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, utan tekniskt samråd
Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, med tekniskt samråd
Inreda en ny bostad i enbostadshus utan tekniskt samråd
Inreda en ny bostad i enbostadshus med tekniskt samråd
Rivningsanmälan (vid rivning utanför detaljplanelagt område)
Övriga mindre ändringar (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av
ventilation, vatten/avlopp, ändring av bärande konstruktion) utan tekniskt
samråd
Övriga större ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller
fler mindre ändringar) med tekniskt samråd

Avgift
6 500 kr
3 500
9 000 kr
6 000
6 500 kr
3 500
9 500 kr
6 000
1 250 kr
4 500 kr
3 500
7 000 kr
3 500
4 500 kr
3 500
7 000 kr
6 000
3 000 kr
2 000
1 250 kr
2 500 kr

3. Avgifter för kolonistugor

Vid ansökan om exempelvis klubbstugor, bastu och andra gemensamma byggnader skall
taxa enligt tabell nummer 4 användas. Taxan är endast tillämplig inom kommunens
kolonistugeområden – Jogersö, Dalgången och Sundsör.
Ärendetyp
Nybyggnad av kolonistuga
Tillbyggnad av kolonistuga
Nybyggnad av bod vid kolonistuga
Övriga åtgärder (t.ex. rivning, övriga ändringar)

Avgift
4 000 kr
3 000
3 500 kr
2 500
3 000 kr
2 000
2 000 kr
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4. Avgifter för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus

Mycket enkla byggnader så som större hallbyggnader och liknande oinredda konstruktioner
debiteras med 75 % av beloppen i tabell 4.
Ärendetyp

Planenligt

Nybyggnad och tillbyggnad 0-100 kvm
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad 0-100 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad 101-500 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 501-1000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 1001-3000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 3001-5000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 5001-7000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 7001-9000 kvm
(BTA+OPA)
Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall
Mindre fasadändring (t.ex. fönsterbyten,
inglasning av 1-2 balkonger, omfärgning), utan
tekniskt samråd
Större fasadändring ( t.ex. takkupor, byte av
fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt
samråd
Inglasning av flera balkonger på samma fastighet

17 500 kr
5 000
27 000 kr
14 500
32 500 kr
20 000
37 500 kr
25 000
49 500 kr
37 000
62 500 kr
50 000
72 500 kr
60 000
82 500 kr
70 000
10 000 kr
9 500 kr

Mindre
avvikelse
19 500 kr
7 000
29 000 kr
16 500
35 500 kr
23 000
41 500 kr
29 000
55 500 kr
43 000
68 500 kr
56 000
80 500 kr
68 000
90 500 kr
78 000
12 000 kr
11 500 kr

6 500
19 000 kr

8 500
21 000 kr

16 000
20 000 kr
17 000
8 000 kr
5 000
21 000 kr
18 000
8 500 kr
5 500
21 000 kr
18 000
8 500 kr
5 500
21 000 kr
18 000
7 000 kr
4 000
14 500 kr
11 500
13 000 kr
5 500
5 500 kr
2 500

18 000
22 000 kr
19 000
10 000 kr
7 000
23 000 kr
20 000
10 500 kr
7 500
23 000 kr
20 000
10 500 kr
7 500
23 000 kr
20 000
9 000 kr
6 000
16 500 kr
13 500
15 000 kr
7 500
6 000 kr
3 000

En ny balkong eller altan inkl dörrar och fönster
Flera nya balkonger eller altaner inom samma
fastighet inkl dörrar och fönster
Ändrad användning 0 – 100 kvm
Ändrad användning mer än 100 kvm
Inredning av nya bostäder 0 – 200 kvm
Inredning av nya bostäder mer än 200 kvm
Mindre rivning, utan tekniskt samråd
Större rivning, med tekniskt samråd (t.ex.
flerbostadshus och bensinstationer)
Markförändringar
Marklov för trädfällning (endast i vissa
detaljplaner)

Utanför
detaljplan
19 500 kr
7 000
29 000 kr
16 500
35 500 kr
23 000
41 500 kr
29 000
55 500 kr
43 000
68 500 kr
56 000
80 500 kr
68 000
90 500 kr
78 000
12 000 kr

22 000 kr
19 000
10 000 kr
7 000
23 000 kr
20 000
10 500 kr
7 500
23 000 kr
20 000
10 500 kr
7 500
23 000 kr
20 000

-
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5. Anmälningspliktiga åtgärder för byggnader som inte är enoch tvåbostadshus
Ärendetyp
Mindre inre ändringar (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av
eldstad/rökkanal, ventilation, vatten/avlopp, mindre ändring av bärande
konstruktion) per lägenhet, utan tekniskt samråd
Större inre ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller
fler mindre ändringar), med tekniskt samråd
Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser
Installation av hiss
Installation av stoltrappshiss
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen har
undantagits från krav på bygglov
Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd

Avgift
6 000 kr
3 000
14 500 kr
11 500
7 000 kr
4 000
9 500 kr
6 500
4 250 kr
1 250
Tidsersättning

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd

12 000 kr
9 000
5 000 kr
2 000

6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Avgift
24 000 kr
11 500
18 000 kr
5 500

7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
Det finns undantag för när skyltar ej kräver bygglov, dessa redovisas i 6 kap. 3 § Plan- och
byggförordningen. Lov krävs bland annat inte för skyltar mindre än 1 m2.
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Avgift
3 500 kr
2 500
5 500 kr
4 500
500 kr

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1
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Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
och materialgårdar
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar
och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radioeller telemaster eller torn
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken (c
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter
som är större än tre meter
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Avgift
Tidsersättning

Tidsersättning
Tidsersättning
Tidsersättning
Tidsersättning

Tidsersättning

9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser, utan
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser, med
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan
medföra brand eller andra olyckshändelser, utan
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan
medföra brand eller andra olyckshändelser, med
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av småbåtsbrygga (I de fall det
krävs bygglov enligt gällande detaljplan). För
övriga större bryggor, se tabell 8 småbåtshamn.
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av plank eller murar (ej vid enoch tvåbostadshus, se tabell 1). Detta inkluderar
bullerplank.

Planenligt
6 500 kr

Mindre
avvikelse
8 500 kr

Utanför
detaljplan
8 500 kr

3 500
10 000kr

5 500
12 000 kr

5 500
12 000 kr

7 000
11 000 kr
3 500
12 000 kr

9 000
15 500 kr
8 000
14 000 kr

9 000
15 500 kr
8 000
14 000 kr

4 500

6 500

6 500

16 500 kr

18 500 kr

18 500 kr

9 000

11 000

11 000

7 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

4 000

6 000

6 000

11 500 kr

13 500 kr

13 500 kr

4 000

6 000

6 000
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10.

Övriga avgifter

Ärendetyp
Ingripandebesked
Villkorsbesked
Avvisat ärende
Anstånd
Återtaget ärende, i tidigt skede
Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag

Avgift
2 000 kr
2 000 kr
2000 kr +
kartkostnad
2000 kr
Ingen avgift
Ingen avgift +
kartkostnad
Tidsersättning
+ kartkostnad
2 000

11.

Extra arbetsplatsbesök m.m.

Ärendetyp
Extra tekniskt samråd, utöver det första
Extra startbesked, utöver det första
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första
Extra slutsamråd, utöver det första
Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första

12.

Avgift
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
1 000 kr

Strandskyddsdispens och Förhandsbesked

Ärendetyp
Strandskyddsdispens fastland

Strandskyddsdispens öar

Förhandsbesked

Avgift
Taxa för
prövning
och tillsyn
inom
miljöbalkens
område
Taxa för
prövning
och tillsyn
inom
miljöbalkens
område
7 000 kr
6 000
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Plan
1. Planavgift för detaljplaner
I de fall där planavtal ej har upprättats skall planavgift betalas av den som söker bygglov för
åtgärder enligt detaljplanen eller områdesbestämmelsen.
Ärendetyp
En- och tvåbostadshus samt fritidshus
Komplementbyggnader

Nybyggnad Tillbyggnad
15 000 kr
7 500 kr

7 500 kr
3 750 kr

Annan
ändring
5 000 kr
3 750 kr

2. Planavgift för områdesbestämmelser
Ärendetyp
En- och tvåbostadshus samt fritidshus
Komplementbyggnader

Nybyggnad Tillbyggnad
7 500 kr
3 750 kr

3 750 kr
1 500 kr

Annan
ändring
1 500 kr
1 500 kr

3. Planbesked
Om handläggning av planbeskedet påbörjats utgår avgift enligt nedan.
Ärendetyp
Enkel åtgärd – Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga av
följande kriterier:

Avgift
8 000 kr

1. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
2. Projektet antas inte innebära en betydande miljöpåverkan
3. Projekt med högst 10 bostäder eller 10 000 kvadratmeter
exploaterad yta

Åtgärd som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd:

Max 20 000
kr

Rörlig avgift per timme enligt gällande timtaxa för planarbete, minst 8 000 kr
och max 20 000 kr. Beräknat tidsåtgång minst 8 timmar.
Ärendetyp
Planbesked (positivt samt negativt)

Avgift
8 000 kr
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4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller
områdesbestämmelser
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenskostnader för att fram detaljplaner och
områdesbestämmelserska ersättas av den som har nytta av åtgärderna. Avgiften ska
motsvara miljö- och samhällsbyggnadsnämndenssjälvkostnader för arbetet. Den beräknas
med utgångspunkt från den arbetstiden som krävs, handläggningskostnadmotsvarande
1000 kr/timme samt nämndens övriga omkostnader för arbetet (utredningskostnader,
konsulter, samrådskostnader mm).
I samband med att miljö- och samhällsbyggnadsnämndenfår i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan eller områdesbestämmelse upprättas ett planavtal med den som beställer
planarbetet. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Mät- och kartverksamhet
1. Bygglovskarta

Bygglovskartan ingår i kostnaden för bygglovet.

2. Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Lägeskontroll kan utföras av personal hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenseller
annan som byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan än Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningenspersonal skall denne godkännas innan åtgärden
genomförs.
Ärendetyp
Lägeskontroll en byggnad
Tillägg per extra byggnad (vid samma mättillfälle)

Avgift
3 000 kr
500 kr

3. Kartor och flygbilder
(Moms 6 % tillkommer)
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusive rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

3.1 Baskarta

Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabasen (PDF kostnadsfritt)
Innehåll
Startavgift
Tillägg från 1 ha till 20 ha
Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)

Avgift
500 kr
250
500 kr/ha
0,2 kr/m2
100 kr/ha
13

Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första ha)

20 kr/ha

3.2 Adresskarta
Innehåll
Adresskarta hela kommunen (PDF eller utskriven)

Avgift
400 kr
250

3.3 Grundkarta
Innehåll
Startavgift
Baskarta tillkommer
Mätning och framtagande av grundkartan

Avgift
3 000 kr
Enligt taxa
Timtaxa

3.4 Ortofoto
Innehåll
Maj 2018, 6cm, Geotiff, startavgift
Maj 2018, 6cm, Geotiff, utöver startavgift >1 ha
Utskriven eller pdf A4, A3, max en per beställning/kund
Utskriven eller pdf A2, A1 max en per beställning/kund
Utskrivet ortofoto/karta
A0
A1
A2
A3
A4

Avgift
500 kr
10 kr/ha
0 kr
400 kr
Avgift
500 kr
300 kr
150 kr
50 kr
0 kr

3.5 Laserdata
Innehåll
Laserdata *.las, inkl grid 2*2m, maj 2018, startavgift
Tillägg från 1 ha till 20 ha
Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första hektaren)

3.6 Övriga åtgärder

Ärendetyp
Övriga åtgärder

Avgift
500 kr
250 kr/ha
50kr/ha
10 r/ha

Avgift
Tidsersättning

14
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Oxelösunds kommuns kostnader för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd
av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland
annat enligt 26 kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt
25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor per hel timme
handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, administration, arkivering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
1,5 2 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för prövning
8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
9 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas,
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallats innan handläggningen påbörjats.
11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken.
13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också
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skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte
ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser
enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt och vid bristande efterlevnad
17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas
en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som anges som tidsfaktor i
taxebilaga 2 eller 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana avgifter tas timavgift ut.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den planerade tillsynen
ska verksamhetsutövaren betala timavgift för denna extra tillsyn.
18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana avgifter tas timavgift ut.
19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna.
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd
till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller
anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som
enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
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Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter,
får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oxelösunds kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
24 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
25 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
26 § Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
hos länsstyrelsen.
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Datum

Taxebilaga 1
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT
2 KAP MILJÖBALKEN (MB)

AVGIFT

Tillsyn i övrig
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de
fall tillsynen inte
ingår i den
årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på fastlandet

6h

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på öar

7h

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde

5h

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde

5h

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

4h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MB
Prövning

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten

7h

3. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6h

4. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit

6h

5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1,2, 3 eller
4 på samma fastighet och vid samma tillfälle

7h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4h

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-24
personekvivalenter

9h

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 §
Miljöprövningsförordningen (2013:257) (2013:251)

3. Ändring av tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet
enligt 1 kap 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:257) (2013:251)

4h
Belopp som
motsvarar
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet
enligt
taxebilaga 2
Timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump

2h

2. Övriga anläggningar

2h

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning
enligt taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

3h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3h

3. Orm

Ingen avgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h/ upplagsplats

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ingen avgift

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg

4h

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

6h

3. Skol- och fritidsverksamhet
-Skola med mer än 400 elever

7h

-Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever

5h

-Skola med högst 100 elever

3h

-Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4h

-Annan pedagogisk verksamhet

1h

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8.
Avgift för provtagning:
Strandbad, badanläggningar, enstaka bassänger, plaskdammar

1,5 h/provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i taxebilaga 3.
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 3.

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavgift

MILJÖSKADOR OCH FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT
10 KAP MB
Prövning
Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 § miljö- Timavgift
balken är lämpliga och tillräckliga

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av
ett förorenat område eller en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap
miljöbalken

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB
Anmälan
Prövning av anmälan att inrätta grundvattentäkt enligt vad
Oxelösunds kommun föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

3h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn av verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

Handläggning av ärenden enligt förordning 2007:19 om PCB m.m.

Timavgift

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser

2h
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Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

2 h/år

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

2 h/år

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

2 h/år

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 §
miljöbalken (SFS 1998:808)

Timavgift

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413)
om kosmetiska produkter, 2 kap § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, 2 kap § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

Tillsyn/handläggning av ärenden gällande cisterner (NFS 2017:5)

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MB
Prövning och anmälan
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall på fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde styckena
miljöbalken

Timavgift

Prövning av alla undantag från renhållningsordningen förutom
kompostering av matavfall

1h

Prövning av undantag från renhållningsordningen avseende kompostering
av matavfall

Ingen
avgift

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten
återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på annat
sätt än kompostering (45 § avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Förnyelse av tidigare meddelat beslut om undantag från
renhållningsordningen

0,5 h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd
enligt 26 eller 27 §§ 36 § avfallsförordningen (2001:1063) (2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

11 (37)

Taxa inom miljöbalkens område

12 (37)

Datum

Taxebilaga 2
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år
som utgör grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive
klasskodade verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF
med timtaxan för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF=Miljöprövningsförordning (2013:251), VK/KK= Klassningskod, TF=Tidsfaktor,
PN= Prövningsnivå (C: anmälningspliktiga, U: icke anmälningspliktiga), T=Timavgift

Lagrum i
VK/ KK
MPF

TF

PN

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 3 §

C

Djurhållning
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och
ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

1.20-1
1.20-2

8
6

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

2 kap 4 §

3 kap 2 §

4 kap 4 §

1.2001

4

U

1.2002

2

U

1.30

8

C

1.3001

6

U

1.3002

4

U

1.3002-1

1

U

1.3003
1.3004

4
4

U
U

1.3005

2

U

1.3006

4

U

5.20

6

C

5.2001

2

U

10.1001

4

U

10.2001

10

U

10.2002

2

U

10.2003

4

U

10.30

10

C

10.3001

6

U

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst
2 000 kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA,
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är
större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är
högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

4 kap 5 §

10.40

6

C

10.4001

2

U

10.50

8

C

10.5001

4

U

10.60

8

C

10.6001

4

U

4 kap 10 §

11.30

10

C

Råpetroleum, naturgas och kol
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

4 kap 17 §

13.70

6

C

Annan utvinningsindustri
Djupborrning, som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

4 kap 6 §

4 kap 7 §

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per
kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per
kalenderår.

LIVSMEDEL OCH FODER
5 kap 3 §

5 kap 6 §

15.30

8

C

15.3001

4

U

15.50

C

15.50-1

16

15.50-2

8

Slakterier
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500
ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller
15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men
högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men
högst 500 ton per kalenderår.

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

15.5001

5 kap 7 §

5 kap 10 §

-

4

15.80

U

C

15.80-1

10

15.80-2
15.8001

6
2

U

15.101

20

C

15.9001

6

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst
50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck,
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
2 000 ton produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11 §

5 kap 14 §

15.125

C

15.125-1
15.125-2
15.12501

20
8
2

U

15.12502

4

U

15.151

16

C

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8 § eller endast innebär paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med
en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

15.13101

5 kap 16 §

5 kap 19 §

5 kap 21 §

5 kap 23 §

4

15.180

U

C

15.180-1
15.180-2
15.180-3
15.18001

25
20
10
2

U

15.200

10

C

15.20001

2

U

15.220

6

C

15.22001

2

U

15.240

C

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte
restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering
eller försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10
ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10
ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.

15.240-1
15.240-2
15.240-3
15.24001

25
15
10
2

U

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.24002

10

U

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
5 kap 25 §

5 kap 27 §

15.260

20

C

15.26001

8

U

15.27001

8

U

15.280

C

15.280-5
15.280-6

25
10

15.28001

2

U

5 kap 28 §

15.310

6

C

5 kap 30 §

15.340

5 kap 32 §

C

15.340-1
15.340-2
15.34001

25
10
2

U

15.360

10

C

Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck
eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per
kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär
paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000
ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

15.36001

2

U

1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

6 kap 3 §

7 kap 3 §

17.30

10

C

17.3001

6

U

18.30

8

C

18.3001

2

U

TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer
än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst
10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men
högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 2 §

20.10

8 kap 4 §

20.30

8 kap 5 §

20

C

C

20.30-1

25

20.30-2

15

20.3001

6

U

20.3002

3

U

20.40

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier
med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä
eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 1000
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 1000
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller

Taxa inom miljöbalkens område

19 (37)

Datum

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

8 kap 7 §

8 kap 9 §

20.40-1

20

20.40-2

15

20.40-3

8

20.40-4

20

20.40-5

15

20.40-6

8

20.40-7

10

20.4001

2

U

20.4002

2

U

20.4003

2

U

20.60

C

20.60-1
20.60-2

20
20

20.60-3

12

20.80

C

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 1 000 m³ fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 3 000 m³ löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5
000 m³ råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån.
Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
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20.80-1

15

20.80-2

10

20.80-3
20.80-4
20.80-5
20.8001

6
15
10
6

U

20.8002

2

U

20.90

6

C

20.9001

2

U

20.91

9

C

21.1001

8

U

21.4001

6

U

10 kap 1 §

22.10

25

C

10 kap 2 §
10 kap 4 §

22.20
22.40

10

C
C

22.40-1

6

22.40-2

12

22.40-3

8

8 kap 10 §

8 kap 11 §

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst
2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på
land utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med
begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 kap 1 §.
Anläggning för framställning av högst papper, papp eller kartong per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 kap 2
eller 3 §.
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per
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kalenderår.
22.4001

4

U

22.4002

2

U

22.4003

2

U

22.4004

4

U

22.4005

2

U

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
m2 men högst 50 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
m2 men högst 15 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 m2
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
m2 men högst 5 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 m2
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 40 §

24.40

C

12 kap 41 §

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4
24.41

35
20
12
6
20

C

12 kap 44 §

24.44

20

C

12 kap 46 §

24.46

C

24.46-1

25

24.46-2
24.46-3

20
12

Läkemedel
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
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24.46-4

10

-

24.4601

8

U

-

24.4602

4

U

-

24.4603

8

U

24.47

20

C

24.4701

8

U

12 kap 47 §

-

13 kap 2 §

13 kap 4 §

13 kap 6 §

25.11

C

25.11-1

30

25.11-2

20

25.11-3

12

25.11-4

8

25.1101

2

U

25.30

12

C

25.3001

2

U

25.50

C

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller
hygienprodukter per kalenderår
GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår,
och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
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1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

15
7
6
25

25.50-5

15

25.50-6

10

25.50-7

8

25.50-8

6

25.5001

2

U

25.5002

2

U

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning
eller kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 4 §

14 kap 5 §

14 kap 8 §

26.1001
26.30

10
10

U
C

26.3001

4

U

26.40

20

C

26.5101

6

U

26.60

25

C

26.6001

4

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1,2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller
används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.

Taxa inom miljöbalkens område

24 (37)

Datum

14 kap 12 §

14 kap 13 §

14 kap 14 §

14 kap 17 §

26.7001

8

U

26.100

20

C

26.10001

6

U

26.110

12

C

26.11001

6

U

26.120

25

C

26.12001

6

U

26.150

C

26.150-1
26.150-2

20
15

26.15001

T

U

26.160

10

C

26.17001

10

U

14 kap 20 §

26.180

15

C

15 kap 10 §

27.60

6

C

27.6001

2

U

27.10001

8

U

27.140

8

C

14 kap 18 §

15 kap 18 §

Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en
produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om
produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13, 14 eller 17 §.

Taxa inom miljöbalkens område

25 (37)

Datum

27.14001

16 kap 3 §

2

28.25

U

C

28.25-1

6

28.25-2

2

28.40

8

C

28.4001

2

U

16 kap 7 §

28.71

6

C

16 kap 9 §

28.7101
28.90

2
15

U
C

16 kap 10 §

28.95

16 kap 5 §

C

28.95-1
28.95-2

12
8

28.9501

2

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 §.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt
ta bort lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning
av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av
mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

U

Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter,
för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
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Datum

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av
högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50
kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
17 kap 3 §

31.30

10

C

17 kap 6 §

31.60

15

C

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §

34.10

15

C

34.1001

4

U

18 kap 2 §

34.20

8

C

18 kap 4 §

34.40

25

C

34.4001

6

U

18 kap 5 §

34.50

25

C

18 kap 8 §

34.80

C

34.80-1

25

34.80-2

6

34.8001

2

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst
20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst
10 kubikmeter.

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total
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Datum

tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor
som volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

18 kap 10 §

35.1001

70

U

35.20
35.2001

8
6

C
U

19 kap 1 §

19 kap 4 §

39.30

10

C

19 kap 5 §

39.35

10

C

19 kap 6 §

39.50

39.50-1

C

20

Gas- och oljeplattformar
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära
kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll
eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
Båtvarv
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan
ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av
reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
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Datum

20 kap 2 §

39.50-2

10

39.50-3

8

39.5001

8

U

39.5002

8

U

39.5003

6

U

39.5004

2

U

39.70

9

C

39.7001

2

U

per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men
högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
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Datum

20 kap 4 §

39.8001

2

U

39.90

6

C

39.9001

2

U

21 kap 1 §

21 kap 3 §

40.02

15

C

21 kap 6 §

40.20

15

C

21 kap 11 §

40.60

C

40.60-1

10

40.60-2

6

1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel,
grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast
som reservaggregat vid elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
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Datum

40.60-3

10

40.6001

4

U

21 kap 12 §

40.70

25

C

21 kap 15 §

40.100

4

C

40.10001

2

U

21 kap 16 §

40.110

15

C

21 kap 17 §

40.120

6

C

40.12001

2

U

41.9001

12

U

41.9002

8

U

41.9003

4

U

50.10

6

C

50.1001

4

U

23 kap 1 §

23 kap 2 §

50.20

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än
50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men
högst 50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
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Datum

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
50.20-1

8

50.20-2

6

50.20-3

8

50.20-4

6

50.2001

2

U

50.2002

2

U

50.2003
50.2004
50.2005

4
3
2

U
U
U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 000- 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 – 5 miljoner
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för
motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 2 §

63.20

15

C

63.2001

10

U

Hamnar
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn

63.2002

4

U

Båtklubb
Flygplatser

24 kap 5 §

25 kap 1 §

63.4001

8

U

63.50

8

C

63.5001

2

U

63.10001

120

U

63.10002

75

U

63.10003

60

U

63.10004

T

U

63.10101

75

U

63.10102

45

U

63.10103

20

U

73.10

15

C

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Parkering
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd
spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
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Datum

73.1001

15

U

73.1002

4

U

73.1003

2

U

26 kap 2 §

74.20

12

C

27 kap 1 §

85.10
85.1001
85.20

25
12
10

C
U
C

85.3001

2

U

85.4001

2

27 kap 2 §

28 kap 4 §

29 kap 1 §
29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

90.16

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning
Djursjukhus och liknande

C

90.16-1

20

90.16-2

15

90.2001

12

U

90.2002

8

U

90.2003

T

U

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m.
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som
i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i
detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.
Förbränning
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Datum

29 kap 17 §

90.230

6

C

90.23001

4

U

90.281

8

C

90.28001

T

U

90.341

6

C

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

90.34101

T

U

29 kap 29 §

90.391

6

C

Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

29 kap 31 §

90.171

29 kap 19 §

29 kap 26 §

C

90.171-1

10

90.171-2

8

90.171-3

6

90.17001

2

U

29 kap 33 §

90.251

30

C

29 kap 35 §

90.141

T

C

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per
kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Deponering
Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund,
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
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34 (37)

Datum

som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor
från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22,
23, 24 eller 25 §.

29 kap 37 §

90.370

T

C

29 kap 38 §

90.382

T

C

Konventera smittförande avfall på ett sjukhus.

29 kap 39 §

90.375

15

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton.

Konventering av smittförande avfall

29 kap 41 §

90.110

C

90.110-1

20

90.110-2

15

90.110-3

T

90.80

12

C

90.8001

4

U

29 kap 44 §

90.90

12

C

29 kap 46 §

90.120

12

C

29 kap 43 §

Mekanisk bearbetning och sortering
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186),
eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 §

90.29

2

C

29 kap 49 §

90.40

9

C

Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra
fall.

Taxa inom miljöbalkens område

35 (37)

Datum

90.4001

3

U

90.4002

2

U

29 kap 51 §

90.60

6

C

29 kap 64 §

90.520

9

C

29 kap 70 §

90.430

6

C

30 kap 2 §

92.20

30 kap 3 §

31 kap 1 §

C

92.20-1
92.20-2
92.20-3
92.2001

10
5
4
2

U

92.30
92.10001
92.10002
92.10003

8
12
8
4

C
U
U
U

93.10

10

C

93.1001

8

U

93.1002

2

U

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för
allmänheten.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

100.1001

12

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver
per kalenderår.
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Datum

100.1002

6

U

100.1003

2

U

101.1001

12

U

101.1002

6

U

101.1003

2

U

101.1004

15

U

101.1005

6

U

101.1006

2

U

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2
ton men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av högst 4 ton färg eller lack eller högst 2 ton pulver per
kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
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Datum

Taxebilaga 3
Fasta tillsynsavgifter för hälsoskyddsverksamheter
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör
grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive klassningskodade
verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF med timtaxan för
aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.

Klassningskod
Verksamhet
H1
Öppen förskola
H2
Förskola
H3
Grundskola
inklusive
förskoleklass/
fritidshem
H4
Gymnasieskola
H5
Övrig
skolverksamhet

Tidsfaktor i
Prövningsnivå timmar
Anmälningsplikt 2
Anmälningsplikt 4
Anmälningsplikt 4

Anmälningsplikt
Anmälningsplikt

4
4

H6

Bassängbad

Anmälningsplikt

8

H7

Yrkesmässig
hygienisk
verksamhet

Anmälningsplikt

3

H8

Övriga
verksamheter

Ej anmälningspliktiga

Timavgift

Beskrivning

Exempelvis
vuxenutbildning,
Komvux, SFI,
specialskola
Bassängbad som är
upplåtna åt allmänheten
eller som annars
används av många
människor
Tatuering, piercing eller
annan
skönhetsbehandling som
innebär påtaglig risk för
blodsmitta genom
användning av stickande
eller skärande verktyg
Lokaler för vård eller
annat omhändertagande,
samlingslokaler,
massage, kroppsvård,
kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik,
zonterapi, frisersalong,
hotell, camping, öppen
fritidsverksamhet m.fl.
verksamheter där
miljöbalken är tillämplig

Taxa
Datum

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa och 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot
människors hälsa, får kommunen ta ut avgifter för undersökning och åtgärder
som avses i 17 och 23 §§ nämnda lag. Avgiften ska motsvara den faktiska
kostnaden.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
åtgärder och undersökningar enligt lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa och de föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget som är föremål för åtgärder eller
undersökningar, vilket följer av 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot
människors hälsa.
3 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1021 kronor.
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i räkning.

Undersökningsavgift
6 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa tas följande avgifter ut:
Bruttodräktighet (ton)

Belopp (kronor)

0 – 1999

Belopp motsvarande 2 3 timmar

2000 – 9999

Belopp motsvarande 2,5 3,5 timmar

10000 -

Belopp motsvarande 3 4 timmar

I ovanstånde belopp ingår även resekostnader, kommunicering och
administrativa uppgifter.

Utökad avgift utanför ordinarie arbetstid
7 § För undersökningar enligt 6 § och för övriga inspektioner, mätningar och
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.00 och 07.00, lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas
avgift ut med 2 gånger ordinarie undersökningsavgift (inklusive resekostnad).

Förlängning av saneringsintyg
8 § Vid en månads förlängning av befintligt saneringsintyg uttas en avgift
motsvarande 1 timme.

1 (2)

Taxa
Datum

Avgift för åtgärder
9 § För andra åtgärder än undersökning enligt 6 § denna taxa, nämligen åtgärder
enligt 17 eller 22 §§ lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa, tillämpas timtaxa. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd
handläggningstid i varje ärende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning av ärendet samt
föredragning och beslut.
Timavgift tas ut för varje påbörjad timme handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 2 gånger ordinarie
timavgift.

Överklagande m.m.
10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer
att beslut om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt
att beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten.

2 (2)

Taxa inom strålskyddslagens
område
Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa inom strålskyddslagens område
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och
samhällshällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen (1988:220)
(2018:396).
2 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1021 kronor.

Avgiftsskyldig
3 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med
sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur.

Avgift för tillsyn
4 § Årsavgiften inklusive ett tillsynsbesök vid verksamhet med
a) 1-3 solbäddar

1h

b) varje solbädd utöver tre

0,25 h bädd/år

För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift.
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i
efterhand.

Nedsättning av avgift
5 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter,
sätta ned eller efterskänka avgiften.

1 (1)

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-08-11

MSN.2020.26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förändringsarbeten i Järnvägsparken
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Investeringsmedel på 2,1 Mkr används till upprustning av Järnvägsparken enligt förslag.

2. Sammanfattning
Fontänen i järnvägsparken har under några år varit avstängd på grund av att kakelplattorna har börjat lossna. En reparation för cirka 350-400.000 kronor är nödvändig
för att åter kunna fylla på vatten. Vattnet skall bytas var 14:e dag och vid varje byte
spolas cirka 15-20 m³ bort. I samband med detta har förvaltningen sett över alternativ
till en reparation.
Hela parken behöver ett lyft och bli mer tilldragande för alla medborgare. Samtidigt är
driftskostnaden hög för denna park då bland annat växtligheten byts ut beroende på
säsong.
Ett förslag har arbetats fram som luftar upp hela miljö och gör parken mer attraktiv. I
detaljplanen ser man bland annat att det skall finnas en lekplats som idag inte existerar.
Fontänen görs om till en nersänkt trädgård där man kan sitta och njuta en stund sedan.
4 enorma thujor finns som plockas ner för att skapa en ljusare miljö. Växlighet får mer
karaktär av perenner som behöver mindre underhåll.
Sammantaget är budgeten för detta projekt är cirka 2,1 Mkr och medel finns avsatta i
investeringsbudgeten under ”Parker, torg, allmänna ytor”.
Beslutsunderlag
Ritning Järnvägsparken – förslag till formgivning av parkmiljö 2020-06-01.
Budgetkalkyl Järnvägsparken.

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Mats Lindahl
Projektledare

Beslut till:
Projektledare (för åtgärd)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

NYA JÄRNVÄGSPARKEN OXELÖSUND
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NYA JÄRNVÄGSPARKEN OXELÖSUND
Nedsänkt trädgård i gamla dammen

Högt prydnadsgräs

Högt prydnadsgräs

Perenner

Litet blommande prydnadsträd

Trappa i cortenstål

Perenner

Sittbänk

Planteringsyta med buskar

Litet blommande prydnadsträd

Timjanmatta i grusbädd

Buskar

Granitplattor runt om

Trappa i cortenstål

Mot parkering

Granitplattor

Sittbänk

Perenner

Perenner som hänger
över kanten
Perenner

Vajande
prydnadsgräs

Vattenspel med
vattenfall

Runda stenar i nedre
del av vattenspel

Litet blommande prydnadsträd

Perenner som hänger
över kanten

BUDGETKALKYL Järnvägsparken inkl projektledning
Aktivitet
Ängsmark & ny bågformad väg
Nedsänkta trädgården
Boulevard och befintliga rhododendronbuskage
Park runt nedsänkt trädgård
Övriga kostnader
Totalt

Budget, kr
200 000
650 000
550 000
450 000
250 000
2 100 000

Prioriteringsordning:
1. Nedsänkta trädgården
2. Parken runt nedsänkta trädgården
3. Befintliga buskage och boulevard
4. Ängsmark och ny körväg
5. Byte av möbler. Lekpark.
Totalt

Budget, kr
650 000
450 000
550 000
200 000
250 000
2 100 000
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Datum

Dnr

2020-09-21

MSN.2020.20

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Tunnelkonst
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
E-förslaget avslås.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om Tunnelkonst. Förslaget har fått 53 gillande och ska besvaras
av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Förslagsställaren skriver:
Vi har diskuterat med några av våra ungdomar på fritidsgården om hur Oxelösund ser ut
och deras förslag är att göra våra tunnlar lite vackrare med nån sorts konst. De tunnlar man
kan promenera igenom, t ex från Ramdalen ner till tennisplan eller Ramdalen ner till
gräsplanen, även tunnel mellan centrum och Puttes. Varför inte måla upp dem med lite
konst? Det skulle behövas lite konst ute i vår stad som alla kan njuta av och i våra mörka
tråkiga tunnlar så är detta en perfekt plats. Man kan göra olika teman som i en tunnel ha
skogstema och i en annan kanske havet som tema. Underbart att våra ungdomar vill se
och uppskatta lite konst och detta ska ju uppmuntras tycker jag.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dagsläget inget behov av utsmyckning av
tunnlarna och förvaltningen ser ett behov av att prioritera underhåll och vidareutveckling
av befintliga anläggningar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att underhåll av befintliga installationer
såsom Björntorpsrondellen och rondellen vid Föreningsgatan samt vidareutveckling av
Stenviksbadet och Järnvägsparken kommer att vara till glädje för invånare och besökare
i Oxelösunds kommun i större utsträckning än utsmyckning av tunnlarna.
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå e-förslaget.
Beslutsunderlag
E-förslag: Tunnelkonst
Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Johan Rubin
Gatuchef

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

E-förslag
Rubrik

Tunnelkonst

Förslag

Vi har diskuterat med några av våra ungdomar på fritidsgården om hur Oxelösund ser ut och deras förslag är att göra våra tunnlar
lite vackrare med nån sorts konst. De tunnlar man kan promenera igenom, t ex från Ramdalen ner till tennisplan eller Ramdalen
ner till gräsplanen, även tunnel mellan centrum och Puttes. Varför inte måla upp dem med lite konst? Det skulle behövas lite konst
ute i vår stad som alla kan njuta av och i våra mörka tråkiga tunnlar så är detta en perfekt plats. Man kan göra olika teman som i
en tunnel ha skogstema och i en annan kanske havet som tema.
Underbart att våra ungdomar vill se och uppskatta lite konst och detta ska ju uppmuntras tycker jag.
/med vänliga hälsningar Fritidsledare och ungdomar på fritidsgården

Förslagsställare
Antal ja-röster

53
Instämmer. Om man låter ungdomar skapa konsrverk, så kanske det blir mindre klotter på andra ställen.
2020-03-02,Synnöve

Sammanställning
av kommentarer

👍

2020-03-02, kl. 17.23, Synnöve

Trevligt!

2020-04-15, kl. 18.02, gg
bra

2020-04-16, kl. 13.46, Bananen,
Vart😕
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Dnr

2020-08-24

MSN.2020.27

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar 2021
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2021 fastställs.

2. Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar 2021 har tagits fram. Sammanträdena är anpassade
efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar.
Förslag till sammanträdesdagar 2021 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är:
Onsdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Tisdag

20 januari
23 februari
16 mars
20 april
19 maj
15 juni
24 augusti
21 september
21 oktober
17 november
14 december

13.15
09.00 (Heldag)
09.00
13.15
13.15
13.15
09.00
13.15
09.00 (Heldag)
13.15
13.15

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2021.

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(17)

2020-09-29
Dnr MSN.2020.3

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och 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
Anna Ginell
Beslut om avvisning
Augusti
Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Sofie Eklöf
Beslut om avvisning
Augusti
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Nanny Rudengren
Beslut om bygglov
Augusti
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Rebecka Lundgren
Beslut om avvisning
Augusti
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Camilla Norrgård
Beslut om sanktionsavgift
Augusti
Sundberg
Andreas Edhag
Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering samt
Augusti
årlig avgift för livsmedelsverksamhet
Saneringsintyg fartyg
Anneli Alfredsson
Strandskyddsdispens
Augusti
Mattias Ryman
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp
Augusti
Beslut omhändertagande av latrik

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Johan Rubin

2020-09-29

Beslut grävtillstånd
Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Yttrande markupplåtelse

Utdragsbestyrkande

Augusti
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BALANSLISTA MSN

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2020-09-29
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 2020

Muntlig information varje kvartal

MI

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och
resursåtgång i de större arbetsområdena
Välkommen-skylten

Johan Rubin

2020-05-25 §

Klimatanpassning Jogersövägen

Göran Deurell

2020-05-25 §

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

2020-03-18 § 25

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

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

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

Org.nr
212000-0324
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Augusti 2020

