KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

OBS! Tiden
Tid och plats:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2020-11-16
09.00 i Eventsalen, Koordinaten
Tommy Karlsson
Ordförande

Agnetha West
Sekreterare

Nr

Ärendemening

Föredragande

1

Redovisning av projekt Förtätning av Sundaområdet

Tim Licke

2

Praktisk GDPR

Thomas
Hermansson

3

Information om parkeringsutredningen

Johan Rubin

4

Fullriggaren 3, Björntorpsvägen, ansökan om bygglov för
nybyggnad av 2 miljöhus

2

5

Prisman 2, Järntorger 4, ansökan om bygglov för lastintag vid
galleria

17

6

Ändring av Detaljplan för Stenvikshöjden - beslut om granskning

58

7

Prisman 1 - Upphävande av tomtindelning - beslut om antagande

93

8

Detaljplan för Vivesta Udde (Vivesta 1:15 med flera) - beslut om
samråd

109

9

Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud

191

10

Budgetuppföljning per oktober

195

11

Miljöstipendium 2020

199

12

Redovisning av delegationsbeslut

204

13

Förvaltningschefens rapport

14

Balanslista

Sidnr

206

1(3)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-10-23

BYGG.2020.329

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FULLRIGGAREN 3, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2
miljöhus
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 c §§ PBL.
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.
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked
- Anmälan om färdigställande
- Verifierad kontrollplan
- Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov.
- Lägeskontroll
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-02-14 § 133 kommer miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 7000 för handläggning
av ärendet.
Totala avgiften för beslutet när 7000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-10-08 och beslut fattades 2020-11-16
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.

3. Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av två miljöhus. Miljöhusen kommer att ombesörja
sophanteringen för fastigheten Fullriggaren 3. Miljöhusen kommer att vara 38 respektive 65
kvadratmeter.

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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Miljöhusen kommer att placeras på prickad mark enligt detaljplan 04-OXS-73.
Samhällskraven har ändrats sedan planen gjordes och för att möta upp de nya
samhällskraven på återvinning och nya rutiner för sophämtning uppförs de två miljöhusen.
Åtgärden är begränsad i sin omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
på ett ändamålsenligt sätt.
Ägarna för fastigheterna som angränsar till Fullriggaren 3 har tillfrågats om synpunkter på
åtgärden varav Fullriggaren 4 säger nej men utan motivering till placeringen av miljöhus 3
resterande fastighetsägare har ingen erinran eller har ej svarat.
Skäl till beslut
Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser mark som inte får förses
med byggnad. Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan liten avvikelse som avses
enligt 9 kap. 31 c punkt 1 PBL
Upplysningar
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 kraftdatum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
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.
Då miljöhus 1 placeras cirka 4,5 meter fastighetsgräns ska grannen kallas till utstakning
PBL 10 kap. 26 §
Beslutsunderlag
Planritning miljöhus 1. A-40-1-101 Fullriggaren 3
Fasad- och sektionsritning miljöhus 1 A-40-3-101 Fullriggaren 3
Nybyggnadskarta miljöhus 1 Fullriggaren 3
Planritning miljöhus 3 A-40-1-101 Fullriggaren 3
Fasad- och sektionsritning miljöhus 3 A-40-3-101 Fullriggaren 3
Nybyggnadskarta miljöhus 3 Fullriggaren 3
Konstruktionsritning for platta för miljöhus Fullriggaren 3
Översiktsfototänkt placering av miljöhus Fullriggaren 3
Förslag till kontrollplan för miljöhus Fullriggaren 3
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Fullriggaren 4 – rekommenderat brev
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se
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Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Barken 2
Fullriggaren 2 & 4
Oxelö 8:20 & 8:24
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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OXELÖSUND MILJÖHUS 1
FULLRIGGAREN 3
A Sundell Arkitekter
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2020-08-18 15:14:18
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ÄNDRINGEN AVSER

BYGGLOVSHANDLING

0
METER

1

2

5

RITAD/KONSTR. AV

FE

tel. 08-545 55 300

HANDLÄGGARE

ML

ANSVARIG

2020-08-18
MATS LENNFALK
OXELÖSUND MILJÖHUS
PLAN
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40-1-101

BET

NYBYGGNADSKARTA KOMPLETTERAD MED
HUSKONTUR OCH MÅTTSÄTTNING SOM DEL AV
BYGGLOVSHANDLING
SUNDELL ARKITEKTER 2020-08-18

NYBYGGNADSKARTA KOMPLETTERAD MED
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FÖRKLARINGAR
MÅTT I mm
REDOVISAD MARKLINJE REPRESENTERAR
MEDELMARKNIVÅ.
FG

FÄRDIG GOLVNIVÅ

YTBEHANDLING/KULÖRER
VÄGGAR KLÄS MED MÅLAD TRÄPANEL, KULÖR
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TAKTÄCKNING AV TRP-PLÅT, KULÖR SVART
TAKAVVATTNING SAMT NOCKPLÅT KULÖR SVART
VINDSKIVOR I TRÄ, KULÖR VIT

PLÅTTAK

VINDSKIVA
NOCKPLÅT

PLÅTTAK

14,00°

BELYSNINGSARMATUR

FG

300

1810

14,00°

BETONGSOCKEL

FASAD MOT NORR

FÖRESKRIFTER

BETONGSOCKEL

FASAD MOT VÄSTER

-

HÄNVISNINGAR
PLÅTTAK

NÄT FÖR VENTILATION

VINDSKIVA

PLÅTTAK

NOCKPLÅT

BELYSNINGSARMATUR

BETONGSOCKEL

FASAD MOT SÖDER

FG

ARMBÅGSKONTAKT
MARKNIVÅ ANPASSAS
LOKALT TILL FG VID ENTRÉ

BETONGSOCKEL

FASAD MOT ÖSTER

SEKTION

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

OXELÖSUND MILJÖHUS 2
FULLRIGGAREN 3
A Sundell Arkitekter

UPPDRAG.NR

21.41-01
DATUM

SKALA 1:100 (A3)
2020-08-18 15:14:01

14,00°

1500

2300

1810

410

14,00°

2485
3075

BELYSNINGSARMATUR

14,00°

300

R:\21.41-01 Oxelösund Miljöhus\Projekterande handlingar\Aktuell handling\A\A-modell\Miljöstugor Ramdal Oxelösund.rvt

14,00°

0
METER

1

2

5

RITAD/KONSTR. AV

FE

tel. 08-545 55 300

HANDLÄGGARE

ML

ANSVARIG

2020-08-18
MATS LENNFALK
OXELÖSUND MILJÖHUS
FASADER, SEKTION
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40-3-101

BET

1(4)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-10-27

BYGG.2020.335

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

PRISMAN 2, Ansökan om bygglov för lastintag vid galleria
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.
Totala avgiften för beslutet är 6 133 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-09-03 och beslut fattades 2020-11-16,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 veckor.
Avgiften har reducerats med 1 533 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen
(2010:900).

2. Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus/handelshus med en lastkaj med
tillkommande utrymmen i 1 våning med en bruttoarea om 153,2 m2.
Fasader i fibercementskivor målas i RAL 9010 (vit), tak beläggs med svart takpapp.
Skäl till beslut
Tillbyggnad kräver bygglov enligt 9 kap 2 § PBL En ansökan om bygglov ska beviljas om
förutsättningarna 9 kap 30 § PBL test tillgodoses. Ansökan innebär en avvikelse från
planbestämmelserna vad avser tillbyggnadens placering. Avvikelsen bedöms sammantaget
inte som en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b PBL.
Föreslagen ändring av byggnadens användning avviker från gällande detaljplanebestämmelsen vad gäller byggnation inom ett område (X1) som inte får bebyggas på ett
sätt som förhindrar allmän gångtrafik. Längs med gångvägen på tillbyggnaden av lastkajen
är det placerat en dörr som öppnas ut i gångtrafiken. Tillbyggnaden sätter igen mer än
hälften av den yta som idag används för gångtrafik. En sådan åtgärd som ansökan gäller
kan inte anses vara något annat än ett hinder för gångtrafik och är därför inte planenlig.
Ytan som är märkt med X1 bestämmelsen är också ring- och punktprickad. Punkt och
ringprickad mark som inte får bebyggas i annan mån än att källare får anordnas under
gårdsplanet.
Enligt 2 kap 6 § 2, 6 p ska byggnader utformas och placeras på den avsedda marken på ett
sätt som är lämpligt så att inte trafikolyckor och andra olyckshändelser uppstår samt att
tillgodose trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. Enligt beskrivningen till
detaljplanen bildar vändplatsen bakom Prisman 2 en entré till gångtrafiken som leder in till
torget. Att bebygga (täcka för) gångvägen/tunneln strider mot detaljplanets syften; vilken är
att skapa en motorfordons-skyddad gångtrafiks-zon. Som startar innan den överbyggda
gårdsplanen och leder in till affärscentrum.
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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Till och från busshållplatsen och torget, eller sträckan däremellan, finns ett gångstråk. Det
är viktigt att detta gångstråk hålls fritt från konfliktpunkter. En lastbil som färdas in i ett
gångstråk (korsar det) utgör en allvarlig risk. På så sätt är inte åtgärden förenlig med 2 kap
6 § 6 p. Det kan inte heller anses förenligt med bestämmelsen (X1). Att åtgärder som hindar
gångtrafik inte får uppföras. I fasadlivet föreligger även utfartsförbud, även om ingen utfart
eller infart kommer ske innanför fasadlivet så kommer ändå lastbilar o dylikt backas in mot
byggnaden över vad som idag är en gångtrafik led. Det ska enligt bestämmelsen utav
trafiksäkerhet inte ske någon in och utfart och om det måste ske ska gångtrafikanter
skyddas med stängsel. Utmed fasaden på byggnaden på Prisman 5 finns även utgångar
från bostäder där gångtrafikanter skulle behöva skyddas från backande. Ingen sådan
lösning har redovisats i ansökan men har refererats i yttrandet inför beslut.
En gångtunnel som är lång och trång riskeras uppfattas som en otrygg plats av
gångtrafikanter. Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös
utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna
erfarenheter, som med andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att
utsättas för brott eller hotfulla situationer. Enligt Boverkets vägledning kring
samhällsplanering och trygghet är det i bygglovsprövningen som beslut som kan ha stor
inverkan på tryggheten och förekomsten av brott fattas. Det är då utformning är åtgärder
slås fast. För att bidra till trygghet är det viktigt att skapa möjlighet för god överblickbarhet
över offentliga platser och viktiga rörelsestråk. Boverket (2019). Bygglov ur ett
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv.
Byggnaden, även kallad EPA-varuhuset, i översiktsplanens bilaga "områdesspecifika
riktlinjer kulturmiljö" är utpekad att ha ett stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden ska
bevaras och underhålls med traditionella material och metoder. Lov kan inte beviljas för
åtgärden utan att förvanska den i strid med antagen översiktsplan och 8 kap 13 § PBL.
Enligt 8 kap 2 § har byggnadsnämnden tillsynsansvar för att byggherren fullföljer sina
skyldigheter vad gäller bevarande av kulturvärden. Enligt 2 kap 6 § 1 p ska byggnadsverk
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Ändringar och tillägg i
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt 8 kap 13, 17 §§ PBL får inte en byggnad som särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt förvanskas. Om en sådan byggnad
ändras ska det utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden.
Byggnaden, även kallad EPA-varuhuset, är i översiktsplanens bilaga "områdesspecifika
riktlinjer kulturmiljö" utpekad att ha ett stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden ska bevaras
och underhålls med traditionella material och metoder. Byggnaden är ritad av Hans
Borgström och Bengt Lindroos vilka var två av de mest framstående arkitekterna i Sverige i
efterkrigstiden och var det första varuhuset i Oxelösund. Det var en stor del i
moderniseringen av stadskärnan och har ett stort samhällshistoriskt värde. Invid EPA huset
finns även Prisman 1 vilken uppfördes som sjöfartshotell av samma arkitekter. Två
byggnader i sådan närhet av varandra är unikt för Oxelösund. I byggnaden finns tydliga
likheter med Kaknästornet i Stockholm som utarbetades under samma tid, både i formspråket men också materialbehandlingen av betongytorna. Som en omsorgsfullt gestaltad
helhet och med höga arkitektoniska ambitioner, har byggnaden därför också ett högt
arkitektoniskt värde. Genom huset löper en gångväg, som är en rest av den tidigare
Badhusgatan som tidigare löpte parallellt med Torggatan genom Oxelösunds centrum.
Enligt det antikvariatsikt utlåtandet från Sörmlands museum riskerar åtgärden skada den
genomtänkta och designade kopplingen och siktlinjen från Torgsidan till baksidan av
fastigheten. Byggnadens fasader är i dagsläget relativt oförändrade och åtgärden riskerar
förvanska den arkitektoniska symmetrin i fasaden med hisstornet i formgjuten betong som
en central del av gestaltningen. Belysningsarmaturerna i det entrévåningens utkragande
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tak runt byggnaden skyms av en tillbyggnad vilket vore beklagligt. Sammantaget bedöms
att bygglov inte kan beviljas för åtgärden utan att förvanska den i strid med plan och
bygglagen.
Enligt 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som möjliggör hantering av avfall. Det
har inte redovisats i ansökan, sökanden har betts redovisa det.
Att uppföra även en bygglovsbefriad åtgärd invid en fastighet med så stort kulturhistoriskt
värde måste anpassas så att den inte riskerar att förvanska byggnaden 2 kap 6 § PBL.
Inget förslag till sådan åtgärd redovisats vid ansökan men togs upp som åtgärd i yttrandet
från sökande. Angående färgsättningen i tunneln är det ingenting som har redovisats i
ansökan men en sån bedömning måste göras i förehållande till byggnadens förutsättningar.
Att bevilja ett tidsbegränsat lov för åtgärden är inte aktuellt för sökande har inte ansökt om
det. Utöver det ska ett tidsbegränsat bygglov inte användas när det handlar om åtgärder av
permanent karaktär som strider mot detaljplanen. En lastkaj är inte att bedöma som av
temporär karaktär. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om marken behöver tas i
anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. Det avsedda ändamålet är allmän
gångtrafik och behovet för det kvarstår. Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §.
Fastigheten har beviljats bygglov för tillbyggnad på torgsidan. Där gjordes ingen
bedömning av kulturvärdena och tillbyggnaden är inte placerad på samma
områdesbestämmelse (X) som den nu sökta åtgärden (X1). Som inte är ringprickad eller
punktprickad. Tillbyggnaden som beviljats lov gör det ännu mer viktigt att bibehålla de
kulturvärden som byggnaden har.
Gällande servitut och andra civilrättsliga frågor så har de ingen plats i prövningen om
bygglov.
Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Eventuella synpunkter redovisas muntligt på sammanträdet.
Upplysningar
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.
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Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2020-09-03.
Plan-, fasad- och sektionsritningar (2), inkom 2020-09-03.
Yttrande angående lastintag vid galleria, Prisman 2 Sörmlands museum
Tillägg yttrande angående lastintag vid galleria, Prisman 2 Sörmlands museum
Yttrande med bilagor för lastintag på Prisman 2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

KN-SLM20-0047

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

till

Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

613 81 Oxelösund

från

datum

ang.

Sörmlands museum, David Hansson

2020-03-03

Prisman 2, OXELÖSUND. Bygglov, lastintag vid galleria. BYGG.2019.450. Yttrande.

Bakgrund
Sörmlands museum har ombetts yttra sig rörande bygglovhandlingar för Prisman
2 i Oxelösund. Sökanden vill uppföra en tillbyggnad för ett nytt lastintag på delar
av en gångpassage i husets mitt.
I gällande detaljplan, 04-OXS-40 antagen 23 februari 1961, är ytan markerad som
”mark tillgänglig för allmän gångtrafik”. Byggnaden saknar skydds- eller varsamhetsbestämmelser.

Historik
Byggnaden, som uppfördes för varuhuset EPA, ritades av arkitekterna Hans
Borgström och Bengt Lindroos och invigdes till julhandeln 1962. Den var då det
första varuhuset som öppnade vid vad som senare kom att bli stadens nya affärscentrum, Järntorget.

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

Varuhuset är i fyra våningar, med huvuddelen av butiksytorna på entréplanet,
restaurang och bar på andra våningen och bostadslägenheter på de två översta.
För att inte splittra butiksytorna med genomgående trapphus utformades bostäderna som etagelägenheter med entréer från en loftgång på husets baksida.
Loftgången nås från en överbyggd gård ursprungligen försedd med lekplats och
planteringar. Bostäderna nås också från en hiss placerad i ett högt betongtorn
vilket också rymde sopnedkast och skorsten för värmepannan. Genom huset
löper en gångväg, som är en rest av den tidigare Badhusgatan som tidigare löpte
parallellt med Torggatan genom Oxelösunds centrum. Fasaderna är omsorgsfullt
utförda i betong och tegel där vardagsrummens fönster i bostadsvåningarna
snedställts för att bilda ett tandsnittsmönster i murytan. Betongytorna har getts
olika mönster genom gjutformarnas sammansättning.
Hans Borgström och Bengt Lindroos inledde sin gemensamma verksamhet
1954 och ritade ett flertal hus tillsammans på den egna arkitektbyrån fram till
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1968, då de gick skilda vägar. Arkitekterna är kanske mest kända för att ha ritat
Kaknästornet i Stockholm, ett projekt som utarbetades under samma tid som
EPA-varuhuset. Tidigt fick de i uppdrag att rita ett nytt sjöfartshotell på tomten
intill vilket uppfördes 1956. Hotellet var ett av deras första större arbeten tillsammans.

Kulturhistoriskt värde
Genom att vara ritad av Hans Borgström och Bengt Lindroos, vilka tillhör de mest
framstående arkitekterna i Sverige under efterkrigstiden, har byggnaden ett högt
arkitekturhistoriskt värde. I Oxelösund har man dessutom två exempel på arkitekternas arbeten precis intill varandra, vilket torde vara unikt. Arkitekterna har ett
särpräglat formspråk där en lek med geometrins grundformer är ett viktigt inslag,
vilket syns i bostadsvåningens snedställda fönsterrad. Här finns tydliga likheter
med Kaknästornet i Stockholm som utarbetades under samma tid, både i formspråket men också materialbehandlingen av betongytorna. Som en omsorgsfullt
gestaltad helhet och med höga arkitektoniska ambitioner, har byggnaden därför
också ett högt arkitektoniskt värde.
På grund av järnverkets utbyggnad i slutet av 1950-talet skulle de centrala
delarna av staden rymma långt fler människor än tidigare. Detta skulle ställa
nya krav på ett centralt affärscentrum, och större varuhus ansågs vara en del av
lösningen. Genom att vara det första varuhuset i Oxelösund, och en viktig del
av stadskärnans modernisering har byggnaden dessutom ett samhällhistoriskt
värde.

Antikvariskt utlåtande
Varuhuset byggdes över den tidigare Badhusgatan som löpte parallellt med
Torggatan genom Oxelösunds centrum. I samma läge som den tidigare gatan placerades dock en gångpassage, vilket gjorde att den fysiska kopplingen och siktlinjen bibehölls. Om förslaget genomförs kommer denna siktlinje kraftigt begränsas.
Dessutom skulle kopplingen mellan torget och busstationen försämras.
Byggnaden är idag relativt oförändrad exteriört. Fasaden mot torget accentueras
av den centralt utskjutande restaurangdelen där en klocka numera är placerad.
Mot baksidan är hisstornet i formgjuten betong en viktig del i gestaltningen.
Tornet är placerat i gångpassagens mitt och de i övrigt överbyggda gårdsytorna
delar sig här och leder på så sätt in mot tunneln och vidare ut på torget. Här skulle
ett lastintag störa symmetrin, och därmed förvanska en stor del av baksidans
gestaltning. Dessutom skulle belysningsarmaturerna i det entrévåningens utkragande tak runt byggnaden skymmas av en tillbyggnad vilket vore beklagligt.
Sammantaget anser vi att det föreslagna lastintaget inte bör tillåtas, om det ens
kan anses rymmas inom detaljplanens bestämmelser. Byggnaden har så pass
stora värden att varje ändring bör ske med mycket stor varsamhet.
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Prisman 2 sett från baksidan. Gångtunneln ligger i samma läge som den tidigare Badhusgatan
och förbinder busstationen med torget. Alla betongytor är medvetet gestaltade genom gjutformarnas mönster, i synnerhet hisstornet. Notera belysningen under det utkragande taket. Till
vänster syns trappan som leder upp till gårdsytorna en våning upp. De två översta våningarna
innehåller etagelägenheter som nås via en loftgång. Tidigare upptogs hela bottenvåningen av
skyltfönster, idag har dessa ersattats av panel. Det föreslagna lastintaget skulle uppta en stor
del av det idag öppna utrymmet och endast lämna kvar en smal korridor till höger. Foto: David
Hansson (SLM D2020-0187)

David Hansson,
Bebyggelseantikvarie

Källor
Arkitektur = The Swedish architectural review, Byggmästarens förlag, Stockholm,
1964. Nummer 11, s. 320-325

Kopia till:
Sörmlands museum, diariet
3

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Hansson, David
Eklöf Sofie; Oxelösunds kommun Bygglov
Kultur o Utbildning, registrator
KN-SLM20-0209 Prisman 2, OXELÖSUND. Bygglov lastintag vid galleria. BYGG.2020.335.
den 22 oktober 2020 16:43:19

Hej,
Museet yttrade sig rörande ett lastintag i gångtunneln vid Prisman 2 den 3 mars 2020. Då hade
bygglovet diarienumret BYGG.2019.4505.
Såvitt jag kan utläsa på de medföljande ritningarna som är daterade 2020-02-12 och reviderade
2020-07-10 är den enda skillnaden mot det tidigare ärendet att en fasad mot passagen
tillkommit på ritningarna och att fasadmaterial och färgsättning ändrats från röd träpanel till vita
fibercementskivor.
Detta förändrar dock inte förutsättningarna för våra invändningar rörande lämpligheten i ett
lastintag, varför vi hänvisar till tidigare lämnat yttrande.

Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljöer
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-145 03 92
www.sormlandsmuseum.se
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Datum

Dnr

2020-11-05

PLAN.2020.6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

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.
Under samrådet hade Länsstyrelsen synpunkter på hantering av dagvatten med anledning
av den utökade möjligheten att bygga på hamnplan. Plankartan har kompletterats med
bestämmelser som begränsar byggrätten inom korsmarken för att inte all korsmark ska
bebyggas. Det var aldrig intentionen från början men det blir nu tydligare. I de två
delområdena får 40 respektive 60 kvadratmeter bebyggas med komplementbyggnader.
Bestämmelsen Forn som fanns i den underliggande planen men som saknade stöd i
Kulturmiljölagen har också tagits bort.

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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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.
Korsmarken har kompletterats med en
högsta byggnadsyta för
komplementbyggnaderna inom området.
40 respektive 60 kvadratmeter.
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Inför granskningen har detaljplan för Stenvikshöjden digitaliserats i Geosecma. Det kan
innebära att den ser annorlunda ut jämfört med tidigare. Det är i huvudsak visuella
skillnader men det har också inneburit att en del gränslinjer som tidigare hade ritats fel och
där det tidigare programmet inte flaggat för det, har ändrats till rätt typ av linjer.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Mark & Exploatering, Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Planbeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Plankarta för Stenvikshöjden med ändring

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)

Christoffer Karlström
Planarkitekt

183100

183200

183300

183400

183500

183600

183700

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller i
nom om råden m ednedanstående b etec kni
ng ar.
Endastang i
v
en anv
ändni
ng oc h u tform ni
ng är ti
llåten.
Där b etec kni
ng saknas g äller b estäm m elsen i
nom h elaplanom rådet.

GRÄNSBETECKNI
NGAR

Planom rådesg räns
Anv
ändni
ng sg räns
Eg enskapsg räns
Adm i
ni
strati
vg räns
Eg enskapsg räns oc h adm i
ni
strati
vg räns

ANVÄNDNI
NGAVMARKO CHVATTEN

6506200

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
u@
1@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NATUR
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g@1@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
B
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@
1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
+28,
0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@
@@
+25,
0
u@
1
@@@@@
@
@@
NATUR
@@@@@@@@
B
@@@@@@@@

—
)
+21,
0

GATA
VÄG

PARK

—
)

—
)

f1

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR
GÅNG

Kvartersmark
B

R
NATU

BS
V1

NATUR

NATU
R

—
)

e
—
)

500

e140

6506100

e 60

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@@
+
3
,
0
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@
@,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
13
@@@@@@@@
@0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a
@1
@
@2
@@@@@@@@@@
a
0,
0@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@1
@
@
@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@B
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@@@@@@@@@@
+
3
,
0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PARK@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@1
@3@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
,
0

G
GÅN

—
)

6506000

10,
0

e
—
)

500

TA
GA

Bostäder,PBL4kap.5§1st3p.
Bostäder,Skola,PBL4kap.5§1st3p.
Båtförv
ari
ng ,PBL4kap.5§1st3p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖRKVARTERSMARK
Omfattning

PARK

GÅNG

På m arken får endastc arportoc h kom plem entb y
g g nadu ppföras,
PBL4kap.1
1§1st1p.
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@Ma
rken får i
nte förses m edb y
g g nad,PBL4kap.1
1§1st1p.
@@@@@@@@@@@
—
Hög stanoc kh öjdär ang i
v
etv
ärde i
m eter ,PBL4kap.1
1§1st1
p.
—
Hög stanoc kh öjdär ang i
v
etv
ärde i
m eter öv
er ang i
v
etnollplan ,
PBL4kap.1
1§1st1p.
0,
0
Hög stab y
g g nadsh öjdär ang i
v
etv
ärde i
m eter ,PBL4kap.1
1§1
st1p.
e10,
0
Störstab y
g g nadsareaär ang i
v
etv
ärde i
m²
,PBL4kap.1
1§1st1
p.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
B
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@u@1
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@u@@
@@
1@
@@@@@@
@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Gata,PBL4kap.5§1st2p.
Väg ,PBL4kap.5§1st2p.
Park,PBL4kap.5§1st2p.
Natu rom råde,PBL4kap.5§1st2p.
Gång v
äg ,PBL4kap.5§1st2p.

)
0,
0

GÅNG

VÄG

)
+0,
0

NATUR
V1

)

NATUR

5,
0

)

GATA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g@
1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@
@S
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
B
@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@8
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
,
0
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@1
@@
@0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
e@
8
1
@@@@@@@@@
@
@@@
@@0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@a
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

—
)

Utformning
f1

Mark
+0,
0

Balkong får i
nte plac eras i
fasadm otnorr,PBL4kap.16§1st1
p.
Läg stani
v
å för färdi
g tg olvi
m eter öv
er nollplanet,PBL4kap.10§

ADMI
NI
STRATI
VABESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genom förandeti
den är 10år .
,PBL4kap.21§

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreserv
atför allm änny
tti
g au nderjordi
skaledni
ng ar.
Kv
artersm ark,PBL4kap.6§

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1

Markreserv
atför g em ensam h etsanläg g ni
ng .Kv
artersm ark,PBL4
kap.18§1st

Strandskydd
a1

Strandsky
ddetär u pph äv
t..Kv
artersm ark,PBL4kap.17§

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a2

Ti
llplanen h ör:

By
g g lovfår i
nte g es för ny
by
g g nati
on förrän föroreni
ng ar är
av
h jälpta.Kv
artersm ark,PBL4kap.14§1st4p.
Fasti
g h etsförtec kni
ng
Undersökni
ng om b ety
dande m i
ljöpåv
erkan
Mi
ljökonsekv
ensb eskri
v
ni
ng
Sam rådsredog örelse

Planprog ram
Planb eskri
v
ni
ng

I
llu strati
onsplan

Detaljplan för Stenv
i
ksh öjden
Söderm anlands län

49oc h delavO xelö 8:
20
Detaljplan för delavO xelö 8:

Granskni
ng su tlåtande

Antag andeh andli
ng
Beslu tsdatu m
Sam råd

20170322
Granskni
ng

20170920
Antag ande:

6505900

20180214

I
nstans
MSN
MSN
KF

Lag akraft:

Ch ri
stoffer Karlström

20180313

Planarki
tekt

Sam yAb u Ei
dCarlstedtArki
tekter

PLAN2016.
6
Dnr:

Planarki
tekt

PLANBESTÄMMELSER

I
llu strati
onsli
nje -Ändri
ng en g äller i
nom dennali
nje.
Bestäm m elser som i
nförs:
På m arken får endastc arportoc h kom plem entb y
g g nadu ppföras,
PBL4kap.1
1§1st1p.

e10,
0

Störstab y
g g nadsareaär ang i
v
etv
ärde i
m²
,PBL4kap.1
1§1st1
p.

Genomförandetid

Genom förandeti
den är 5år,PBL4kap.21§

0
Skala1:
A1)
1000(

50

100Meter

Ti
llplanen h ör:
Planprog ram
Planb eskri
v
ni
ng
I
llu strati
onsplan

Fasti
g h etsförtec kni
ng
Undersökni
ng om b ety
dande m i
ljöpåv
erkan
Mi
ljökonsekv
ensb eskri
v
ni
ng
Sam rådsredog örelse

Granskni
ng su tlåtande

Ändri
ng avdetaljplan för Stenv
i
ksh öjden Granskni
ng sh andli
ng
Beslu tsdatu m

Söderm anlands län

49oc h delavO xelö 8:
20
Detaljplan för delavO xelö 8:

Sam råd

20200929
Granskni
ng

Antag ande:

Ch ri
stoffer Karlström
Planarki
tekt

Cam i
llaNorrg årdSu ndb erg
Mi
ljö-oc h sam h ällsb y
g g nadsc h ef

Lag akraft:

PLAN2020.
6
Dnr:

I
nstans
MSN
MSN

Granskningshandling

1 (8)

Datum

2020-10-28

PLAN.2020.6

Planbeskrivning
som tillhör Ändring av detaljplan för Stenvikshöjden,
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

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

Org.nr
212000-0324

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).



Bestämmelsen Forn som stred mot Kulturmiljölagen tas bort

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.
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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 leda 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
Inför granskningen av detaljplanen har den underliggande detaljplanen digitaliserats i
Geosecma. I digitaliseringen ströks den bestämmelse om markingrepp i fornlämningar
(Forn) som saknade stöd i Kulturmiljölagen (1988:950). Den finns alltså inte med i den
digitaliserade versionen.
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.
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 i korsningen. 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.

Korsmarken är skapad för att
möjliggöra en flexibilitet i
placeringen av det kombinerade
sop- och cykelrummet som planeras
på platsen men behovet är mindre
än den yta som görs om till
korsmark. För att inte all korsmark
ska bebyggas med
komplementbyggnader begränsas
dessa till högst 40 respektive 60
kvadratmeter. Byggrätten för
flerbostadshusen är 1000
kvadratmeter. Fullt utbyggt innebär
komplementbyggnaderna en ökning
med 10%.

Utifrån omfattningen och den redan framtagna dagvattenutredningen bedömer
förvaltningen att ändringen från prick till korsmark inte innebär att MKN i Marsviken
påverkas negativt.
Föreslagen dagvattenhantering bygger på principen att dagvattnet hanteras lokalt och
genomgår fördröjning och rening innan det når recipienten. Dagvattnet avleds ytligt till
infiltrationsstråk och gröna ytor. Höjdsättningen ska göras så att dagvattnet leds bort
från byggnader och inga instängda områden bildas. Med en genomtänkt höjdsättning
kan dagvattnet hanteras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
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Illustration från dagvattenutredning till detaljplan för Stenvikshöjden 0481-P2018/1.
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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.
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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.
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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.
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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.

17

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

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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Granskning
Datum

2020-10-28

PLAN.2020.6

Samrådsredogörelse
som tillhör Ändring av detaljplan för Stenvikshöjden
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

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
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000 -0324
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BAKGRUND OCH SYFTE
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.
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).

Planförfarandet
Samråd genomfördes 9 – 26 oktober 2020. Handlingarna har funnits uppsatta på
kommunens bibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens
hemsida.
Samråd har skett med berörda fastighetsägare och myndigheter. Samrådsredogörelsen
redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet, myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under samrådstiden har 2 synpunkter inkommit. Det angivna datum som finns angivet i
samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningendetta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.
Om långa samrådsyttranden har inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Länsstyrelsen (2020-10-23)
Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt 11 kap. 10§ PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu
kända förhållanden att ett antagande av den ändrade detaljplanen inte kommer att
prövas, under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende miljökvalitetsnormer
beaktas:
Miljökvalitetsnormer – vatten
Syftet med ändringen är att möjliggöra byggnation av sop- och cykelrum inom två
områden där marken enligt gällande plan inte får bebyggas (prickmark).
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver klargöra om detta kan komma att påverka
områdets dagvattenflöde och hantering av dagvattnet och om särskilda åtgärder
behöver vidtas. Dagvattenhanteringen får inte medföra att eventuella föroreningar
sprids till omgivande mark, yt- och grundvatten så att MKN vatten påverkas negativt.
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om miljökvalitetsnorm för vatten följs ska
ovanstående framgå av granskningshandlingarna.
Kommentar: I den underliggande detaljplanen för Stenvikshöjden gjordes en
dagvattenutredning.Bedömningen i den var att ett genomförande av
detaljplaneförslaget inte skulle försämra möjligheterna att uppnå MKN i Marsviken.
(Avsnitt 7.3, sida 20 i dagvattenutredning för Stenvikshöjden)
Korsmarken är skapad för att möjliggöra en flexibilitet i placeringen av det kombinerade
sop- och cykelrummet som planeras på platsen men behovet är mindre än den yta som
möjliggörs. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenbedömer utifrån omfattningen
och den redan framtagna dagvattenutredningenatt ändringen från prick till korsmark
inte innebär att MKN i Marsviken skulle påverkas. Ett resonemang förs in i
planbeskrivningen.

Lantmäteriet (2020-10-26)
Ingen erinran.
Kommentar: Yttrande noterat.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 2 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttrandet
från Länsstyrelsen har synpunkter på planförslaget och har bemötts med kommentarer
ovan.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:


Planbeskrivningen kompletteras med information om miljökvalitetsnorm för
vatten och den totala ytan för komplementbyggnaderinom området begränsas
med en utformningsbestämmelse.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-10-27

PLAN.2019.22

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om antagande
Prisman 1 - Upphävande av tomtindelning Oxelösunds
kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1.

Anta detaljplanen.

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.
Detaljplanen var ute på samråd mellan 2020-10-09 och 2020-10-23. Lantmäteriet och
Länsstyrelsen yttrade sig utan synpunkter på innehållet.

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

Tjänsteskrivelse

2(3)

Datum

2020-10-27

PLAN.2019.22

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

3(3)

Datum

2020-10-27

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling)


Planbeskrivning inklusive plankarta med ändring



Samrådsredogörelse

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

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

Christoffer Karlström
Planarkitekt

PLAN.2019.22

1 (3)

Antagandehandling
Datum

2020-10-23

PLAN.2019.22

Samrådsredogörelse
som tillhör upphävande av tomtindelning för Prisman 1,
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Utsnitt ur Stadsplan för centrum, södra delen, med fastigheten Prisman 1 markerad.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

Webb/E-post
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000 -0324
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BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund

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
tomtindelningsbestämmelsenhar det inte funnits någon möjlighet att genomföra en
sådan försäljning.
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.

Planförfarandet
Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande. Samråd genomfördes 9-23 oktober
2020 med Lantmäteriet, Länsstyrelsen och berörd fastighetsägare.
Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under samrådstiden har 2 yttranden inkommit. Det angivna datum som finns angivet i
samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningendetta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.
Om långa samrådsyttranden har inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Länsstyrelsen (2020-10-19)
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL
och nu kända förhållanden, att ett antagande av den ändrade detaljplanen inte
kommer att överprövas.

Lantmäteriet (2020-10-23)
Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget men rekommenderar att en plankarta
upprättas för att undvika missförstånd i framtiden.
Kommentar: Kommunen gör en notering på plankartan om att
fastighetsindelningsbestämmelseför Prisman 1 är upphävd.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 2 samrådsyttranden utan erinran inkommit under
samrådstiden.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:


På gällande plankarta noteras att tomtindelnings bestämmelse för Prisman 1 är
upphävd.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Antagandehandling
Datum

2020-10-27

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
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

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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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.
)|UDWWXQGHUOlWWDI|UVWnHOVHQI|USODQI|UVODJHWRFKGHVVLQQHE|UG¿QQVGHQQD
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)
)DVWLJKHWVI|UWHFNQLQJ ¿QQVWLOOJlQJOLJSnPLOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ
- 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
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
kraft 1961-06-30. I gällande detaljplan medges markanvändning för bostads- och
handelsändamål. För Prisman 1 gäller tomtindelningsplan med aktnummer 0481KVRPYDQQODJDNUDIW$NWXHOOWRPWLQGHOQLQJVSODQJlOOHUI|UÀHUD
fastigheter, upphävandet berör endast Prisman 1 om 1025 m2.
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
enlighet med den nya planens gränser för kvartersmark, så förhindrar tomtindelning
0481K-1138 fastighetsregleringen från att ske. Detta trots att tomtindelningen för ett
fastighetsindelat område i princip spelat ut sin roll.
Användingen av marken och byggrätten påverkas inte av planändringen och den
gällande detaljplanen (DP 1099) från 1961 fortsätter gälla efter denna ändring.
Upphävandet av tomtindelning innebär att det, efter att förslaget vunnit laga kraft, är
möjligt att ändra fastighetsgränser för den aktuella delen av tomtindelningsplanen.
Mark från Oxelö 7:50 kan då överföras till Prisman 1.

8

9

8

C

1

2
t
ga
us
dh
Ba

8

PRISMAN

7

an

Utdrag från angränsande detaljplan (0481/P15-1) där C markerat område ligger på
fastigheten Oxelö 7:50 och inte kan överföras till Prisman 1.
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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
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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.
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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
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Datum

Dnr

2020-11-03

PLAN.2019.17

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd
Detaljplan för Vivesta 1:15 m.fl. 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
Markägaren till Vivesta 1:15, Vivesta Udde AB, inkom 4:e november 2019 med en begäran om
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten. Senare har ett tillägg gjorts i form av ett 40-tal
meter gata på kommunens fastighet Aspa 2:8, där Vivesta Havsbad är beläget. Planförslaget
innebär upp till 35 nya bostäder - fördelat på friliggande- & sammanbyggda villor samt radhus.
Byggrätten föreslås begränsas till en högsta nockhöjd om 7,5 meter för radhus och 7,0 meter
för villor mätt utifrån markens högsta punkt invid byggnaden. Byggrätten möjliggör för
bebyggelse i 2 våningar. Möjlighet till att inreda vind har lämnats oreglerad. 2 av de föreslagna
bostäderna är belägna inom den byggrätt som idag utgörs av Vivesta strandcafé. Funktionen
strandcafé föreslås kunna återskapas genom en handelsbod nere vid det nya tillgängligareoch mer västligt belägna bryggområdet. För att stärka områdets tillgänglighet för allmänheten
föreslås detaljplanen möjliggöra för att förbinda området med badet genom en bryggpromenad.
Nämnden har ett ansvar enligt 2. Kap. PBL att bevaka så att inte kulturmiljövärden i befintlig
bebyggelse förvanskas vid ändring-, rivning- och nybyggnad. Bevarande av kulturmiljö kan i
detaljplan regleras med q-, k- och r-bestämmelser, se mer under 3. Ärendet nedan.
Avvikelse från ÖP: Enligt översiktsplanens Bilaga 1 Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö ska
Vivesta strandcafé bevaras och underhållas med traditionella material och metoder. Då
fastighetsägaren istället för att bevara den vill ersätta byggnaden med två nya bostadshus
saknar nu planförslaget kulturmiljöbevarande bestämmelser, så som rivningsförbud,
Kulturmiljövärdena i området kan anses handla mer om landskapsbild, visuella samband,
bebyggelsestruktur och funktioner i området snarare än i värdena hos en enskild byggnad.
Enligt Sörmlands museum har Vivesta strandcafés betydelse för semesterfirande
socialhistoriskt värde och bör bevaras.
Av hänsyn till landskapsbilden och närliggande bebyggelse och verksamhet föreslås en mindre
byggrätt och flexiblare användning för den plana ytan längst i söder i planområdet. Här föreslås
medges såväl gemensamhets- och lekyta, ställplats för husvagnar liksom olika slags odling.
Den naturvärdesinventering (NVI) som tagits fram visar att bebyggelsen överlappar med höga
naturvärden. Cirka hälften av den föreslagna bebyggelsen befinner sig inom 100 meter från
strandlinjen varför strandskyddet föreslås upphävas för denna, liksom för föreslagna bryggor.
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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Datum

2020-11-03
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3. Ärendet
PBL = Plan- och bygglagen
Befintlig bebyggelse och miljö

Vivesta strandcafé år 1952

(SLM 55-2289)

Inom planområdet finns idag åtta byggnader
av varierande storlek och skick. Främst rör
det sig om servicebyggnader för husvagnscampingen (4 byggnader) men här finns
även Vivesta strandcafé och två komplementbyggnader till denna, samt ett pumphus. I nu
liggande planförslag finns det inga
bestämmelser om bevarande av någon
bebyggelse.

Vivesta strandcafé, år 2017, är en del av en kulturmiljö, med badet och omklädningsrummen som
revs. (SLM D2017-0357 och 0358)
Kulturmiljöbestämmelser som kan
användas i detaljplan

Bevarande av kulturmiljövärden kan i detaljplan regleras med q-, k- och r-bestämmelser.
Om bestämmelser innebär en tillräckligt stor reducering av fastighetens värde innebär det
att det kan bli aktuellt med ekonomisk ersättning till fastighetsägaren.

Pumphuset neråt vattnet och jordkällare bakom
strandcaféet.

Lilla q ger ett starkt skydd mot
förvanskning av en byggnad, k ger ett
skydd av beskrivna kvaliteter hos
byggnad och r ger ett förbud mot att
riva en byggnad.

Befintliga servicebyggnader för husvagnscampingen i april 2020
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Markanvändningen

Förändringen i markanvändning framgår av illustrationerna: Överst t.v. nu gällande detaljplanen, överst t.h.
förslagets plankarta (kvartersmark för bostäder är gult, kvartersmark för handel brunt och allmänplatsmark
grönt/blått/grått), nedan t.v. flygfoto från 2019 med byggnadsytor, nedan t.h. förslagets illustrationsplan.
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Datum

2020-11-03

Volymstudie

Vivesta strandcafé syns i denna illustration från söder, som den vita volymen.

Dagens vy i samma riktning.

Illustration av förslaget för den södra delen av planområdet med radhus.
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Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökanden.
Detaljplanen föreslår enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte belastas
av anläggningskostnader och drift för allmän plats. Ett genomförande av allmänplats
behöver säkerställas genom ett genomförandeavtal.
Medborgarperspektivet
Planområdet är en del av Vivesta fritidshusområde och havsbad. Vivesta strandcafé var
områdets samlingsplats och är ett monument över hur viktig semestrandet varit i formandet
av Vivesta som helhet. Omklädningsrummen vid havsbadet har rivits – som i sig hade
kulturvärden men framförallt var en viktig del i en helhetsmiljö med socialhistoriska värden.
Strandcaféet spelar i denna helhetsmiljö en inte obetydlig roll i förståelsen av historien om
Vivesta. Byggnaden som varit skådeplats för såväl fika, restaurang, vigslar och samlingar
är nu såld, men det är upp till kommunen att ta ställning i vilken riktning byggnaden och
planområdet som helhet ska tillåtas utvecklas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsens svar över Undersökning om betydande miljöpåverkan
Ansökan begäran om planbesked

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Handläggare

Beslut till:
Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen för åtgärd.

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.
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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 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 planen är att möjliggöra för fler havsnära bostäder i Vivesta, samtidigt som
områdets tillgänglighet för allmänheten bevaras och förbättras. Därtill syftar planen till
att medge en utveckling- och flytt av dagens bryggområde och caféfunktion samt en
bryggpromenad längs kustlinjen som förbindelselänk bort till havsbadet.
Planförslaget innebär i huvuddrag följande:
- Byggrätt för 32–35 bostäder med en högsta nockhöjd på 7,5 meter mätt från markens
högsta höjd invid byggnaden med en största tillåtna byggnadsarea om 80–90 m2.
- Bryggområdet i dagens detaljplan flyttas och utvecklas längre västerut och strandskyddet upphäv. En bryggpromenad längs den branta stranden föreslås bort mot badet.
- Ytan som Vivesta strandcafé är byggd på ges byggrätt för bostäder och caféfunktion
möjliggörs istället nere vid det nya bryggläget.
- Allmänplatsmark föreslås fortsatt anläggas och skötas med enskilt huvudmannaskap.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
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•

Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser

•

Illustrationskarta skala 1:1000

•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Naturvärdesinventering

•

Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

•

Geoteknisk utredning

•

VA- utredning
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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.

Bakgrund och sammanfattning

Panoramavy från det befintliga strandcaféets utesplats.

Planområdet utgörs av fastigheten Vivesta 1:15, vilket idag är bebyggt med en äldre
samlingslokal och ett antal servicehus för campingen. På en del av området dominerar
husvagns- och husbilsuppställning.
Området omfattas av en detaljplan, vilken förutom fastigheten även innehåller en
kommunal badplats och område för småbåtsbrygga. Detaljplanen har inte genomförts
fullt ut, och genomförandetiden har löpt ut.
Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder i Vivesta i form av friliggande villor
och några radhus i havsnära läge. På en del av planområdet planeras en mindre
båtbrygga med båtplatser, samt möjlig tilläggsplats för en skärgårdsbåt. En handelsbod
föreslås vid bryggan. Handelsboden ska genom sin utformning och sitt läge, bidra till att
göra den till en samlingspunkt i området för såväl boende som allmänhet.
Fullt utbyggd kommer planen att innehålla mellan 32–35 bostäder. En
naturvärdesinventering har utförts för att kartlägga områdets naturvärden.
Standard planförfarande enligt PBL (2010:900) kommer att tillämpas.
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2. Plandata
Läge, area och markägoförhållanden
Det aktuella planområdet ligger i Vivesta, vid Oxelösunds kommuns norra kust, och är
ca 2 hektar (20 000 m2) stort. Området omfattas till allra största delen av fastigheten
Vivesta 1:15 som är privatägd, men liten del vägområde på kommunens fastighet Asa
2:8 (2) ingår också.
Området gränsar i öster till Granlidens sommarstugeförening (Vivesta 1:6), i väster
Basttorps sommarstugeförening Vivesta 1:24 och Oxelösunds kommun genom resten
av fastigheten Aspa 2:8. Övriga berörda fastigheter är Vivesta 1:19, 1:20 och 1:21.
Servicebyggnader flyttas från fastigheten Vivesta 1:15 till fastigheten Vivesta 1:4 med
ny infart.

Fastighetsgränser och befintlig bebyggelse inom planområdet och dess närhet.
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3. Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, vann laga kraft sommaren 2018.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är:
- Brasstorp - Granliden-Området utvecklas till ett kombinerat bostads- och
rekreationsområde med fritids- och permanentboende.
- Viktiga natur- och kulturvärden bevaras och förstärks i samklang med bebyggelse.
Enligt översiktsplanens Bilaga 1 - Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö ska specifikt
Vivesta strandcafé bevaras och underhållas med traditionella material och metoder.
- Vid nybyggnation eftersträvas permanentboende.
- Nybyggnation behandlas i detaljplan.
- En framtida sträckning av infrastruktur (nu invigd väg) mellan Vivestavägen och
centrum är en viktig länk för områdets utveckling.

Detaljplaner

Gällande detaljplan
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I anslutning till planområdet gäller följande detaljplaner.
Detaljplan Vivesta 1:15 m.fl. vilken delvis ersätts av denna plan.
Detaljplanen redovisar bland annat:
- Det aktuella området samt småbåtsbryggor och en kommunal badplats i nordöst
- Ytor för camping och fritidsområde.
- Byggrätter för 1 bostad inom området.
- Byggnation och ombyggnation på småbåtsområdet och vid Vivesta strandcafé kräver
strandskyddsdispens.

Riksintressen
Detaljplanen bedöms beröras av riksintressena högexploaterad kust, yrkesfisket och
Natura 2000-området Strandstuviken i Nyköpings kommun.
Hela Oxelösunds kommun omfattas av det område som utpekats som högexploaterad
kust och därmed faller under särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 Kapitlet
Miljöbalken. Exploatering får ske i anslutning till befintlig bebyggelse men inte på
bekostnad av friluftslivets och turismens behov. Riksintresse för yrkesfisket omfattar allt
vatten runt Oxelösund.
Högexploaterad kust
Kommunens bedömning är att planområdets läge intill och mellan två större
fritidshusområden gör att exploateringen bör ses som en förtätning i anslutning till
redan befintlig bebyggelse. Friluftsliv och turism får fortsatt tillgång till och genom
området samtidigt som mark för bostadsanvändning naturligt begränsar arealen som är
allmän plats. Badet är fortsatt väl avskilt och den handelsfunktion som möjliggörs
öppnar upp för att på nytt kunna erbjuda mer service till besökare och boende i Vivesta.
Yrkesfisket
Planområdet bedöms inte påverka yrkesfisket negativt, snarare erbjuda en möjlighet till
nödhamn i kommunens norra del.
Natura 2000
Risk för påverkan av Natura 2000-området Strandstuviken bevakas och
naturvärdesinventeringen har därför utökats med en del om sjöbottenförhållandena
längs planområdets kuststräcka.
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4. Förutsättningar
Områdets historia
Sedan lång tid har Vivesta nyttjats för fritidsaktiviteter, i första hand under sommarhalvåret. Familjer byggde mindre ”sportstugor” med enkla faciliteter. Med tiden uppkom
ett behov av en samlingslokal för området, Vivesta strandcafé, vilken uppfördes.
Allteftersom standarden på husen ökades kom samlingslokalen att minska i betydelse,
och de senaste 30 åren har den inte haft någon varaktig funktion. Den gemensamma
båtbryggan samt de centrala byggnationerna har förfallit.

T.v. Vivesta strandcafé år 1952 (SLM 55-2289)
T.h. Befintliga komplement i den kuperade norra
delen av planområdet.

Vivesta strandcafé, år 2017, är en del av en helhet, med badet och de nu rivna omklädningsrummen. (SLM D20170357 och 0358)

Befintliga servicebyggnader för husvagnscampingen i april 2020
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Natur
I hela området har en genomarbetad naturvärdesinventering utförts. Eftersom området
varit exploaterat sedan tidigare, och några särskilda skäl för en strategisk miljöbedömning saknas har det bedömts att naturinventeringen och strandskyddsupphävande är
tillräckligt för att bedöma inverkan av exploateringen på naturen. Naturvärdesinventeringen har syftat till att identifiera värdefull vegetation, samt naturtyper och arbeta in
dessa i detaljplanen för att utnyttja fördelarna väl och undvika skador på miljön.
Utdrag ur naturvärdesinventeringen:

Figur 3 ur Naturvärdesinventeringen, NVI

Inventeringsområdet presenteras översiktligt i avsnitt 4.1, resultatet av naturvärdesinventeringen och identifierade naturvärdesobjekt presenteras i karta och i text i
avsnitt 4.2. I kartan presenteras och redovisas också identifierade värdefulla och
skyddsvärda träd. Resultatet av trädinventeringen och respektive träd beskrivs dock
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i detalj i avsnitt 5 tillsammans med rekommendationer kring hantering av träden. Foton
på värdefulla och skyddsvärda träd finns i bilaga 2. (se nedan)
Inventeringsområdet är ungefär 3 hektar stort, varav 2.7 hektar utgör landområde och
0.3 hektar vattenområde.
Inventeringsområdet gränsar i öster mot en populär badplats med sandstrand, Vivesta
havsbad. Bebyggelsen i närområdet utgörs av småhus med blandat fritidshus och hus
för permanentboende.
Närområdet samt inventeringsområdet är kuperat med i huvudsak omväxlande partier
med gräsmatta respektive dominerad av tall, blandskog (på både plattare mark och på
kullar) och ett hällmarksområde i norr med block och sten och en bergsbrant ner mot
vattnet.
I nordvästra delen ligger en liten sandstrand. Delar av gräsytorna nyttjas för
uppställning av husvagnar/camping. Vägarna inom området har grusbeläggning.
Centralt i området samt i anslutning till badplatsen finns grusytor som utgör parkering
för bilar. Längst ut på Niclaslundsvägen på toppen av kullen i norr ligger ett
trähus/tidigare samlingslokal.
Intrycket av området domineras av ett glest trädskikt av relativt likåldriga högväxta
tallar. Tallarna är ungefär 100 år gamla (bekräftat genom provborrning i ett av träden).
Förmodligen har en avverkning skett i början av 1900 – talet och därefter har träden fått
växa upp igen.

Bild från inventeringsområdet tagen centralt i området, riktat mot norr. Bilden visar det glesa trädskiktet av
likåldriga tallar som dominerar intrycket av platsen. Mellan trädstammarna skymtas den tidigare
konferensanläggningen. Längst till höger i bilden ligger badplatsen Vivesta havsbad.
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Vattenområden
Det undersökta vattenområdet ligger på södra sidan av Stjärnholmsviken. Sträckan är
helt öppen och utsatt för väder och vind. Vattendjupet blir snabbt 3 meter och håller det
djupet på en sträcka av 25–30 meter ut från land innan djupet ökar till cirka 6 meter.
Baserat på dessa observationer gjorda vid fältbesöket uppskattas att
vattencirkulationen på platsen är god och att vattnet kan strömma fritt.
Närmast land finns hällar, block och sten innan bottensubstratet en bit från land övergår
till en sand/mjukbotten blandat med block och sten. Här finns även några större block.
Både i den östra samt den västra delen av undersökningsområdet finns grundare
sand/grus bottnar.
Vegetationen är sparsam och det finns bara enstaka exemplar av natar och slingor.
Blåstångsplantor finns närmast land men de är små och starkt påverkade av påväxt av
fintrådiga alger. I zonen närmast land växer tätt med grönslick.
Området bedöms inte ha sådana värden att det idag skulle kunna vara viktigt för
fiskfaunan som födosöks-, lek- och uppväxtplats. Ej heller bedöms området viktigt som
häcknings-, uppväxt-eller födosöksplats för fågellivet då det är så öppet samt att det
saknar exempelvis musselbottnar.

Till vänster: Naturmarken längst i norr är idag delvis mycket svårtillgängligt. Till höger: Den gamla
samlingslokalen Vivesta strandcafé.
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Geotekniska förhållanden

Till vänster: Utsnitt ur SGU:s Jordartskartan, Till höger: Utsnitt ur Oxelösunds kommuns radonriskkarta

Markbeskaffenhet
Området består av berg i dagen eller ett tunt humuslager och morän. Föreslagen
byggnation bedöms genomförbar utan grundförstärkning. (Geoteknisk utredning i sin
helhet bifogas.)
Radon
Norra delen av de planområdet är delvis beläget inom mark med hög risk för radon,
se radonriskkartan nedan. I dessa delar ska bostadsbyggnader utföras radonsäkert.

Miljöförhållanden
Förorenad mark
Med tanke på tidigare markanvändning i området bedöms det inte finns förorenad mark
inom eller angränsande till planområdet.
Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Miljökvalitetsnormer; kommunens mål med FN:s 17 hållbarhetsmål redovisas i
översiktsplanen, varav buller och luftkvalitet prioriteras. Denna aktuella plan bedöms
inte påverka dessa mål då området är beläget långt från förorening och bullerkällor.
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Dagvatten och miljökvalitetsnorm (MKN)
Dagvatten infiltreras i marken utan särskilda system. Inom begränsad del finns berg i
dagen där dagvattnet infiltreras i övrig mark.

Risk och säkerhet
Den risk som finns gäller stigande havsnivå, vilken hanterats genom att ingen
byggnation placeras på en lägre nivå än +2,5 m över 0-nivån i höjdsystemet RH 2000.
(2019 hade kommunen ett medelvattenstånd på ca 10 cm över nollplanet).

Utbud
Service
Området är externt beläget, med minst 2 km till busshållplats och annan service.
Avståndet till närmaste skola (Petterslundsskolan) är ca 4 km och till närmaste förskola
ca 2 km och till butik ca 2,5 km.
Friytor kommer att finnas, dels i form av ordnade lekplatser, uteplatser i området och
vid stranden. Genom husplaceringen kommer stora sammanhängande
rekreationsområden att erbjudas.
Området har varit ett fritidshusområde med fritidshus och
husvagnsuppställning/camping. Centralt i området finns den kommunala badstranden,
vilken ligger i den delen av den ursprungliga detaljplanen som skall fortsätta att gälla.
Tidigare har en samlingslokal – Vivesta strandcafé funnits här som en samlingspunkt.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp, Energi, Avfall, Tele/Fiber, gator och trafik.
Tekniska frågor
Framdragning av ledningar för tele, el, fiber, vatten och avlopp sker från en
anslutningspunkt med en teknikbyggnad.
Gator & trafik
Området nås från Vivestavägen, vilken kommer att rustas upp i samband med att
kommunalt vatten och avlopp anläggs. Vägen kommer att försörja bostäderna med
bilväg av lokalgatukaraktär.
Parkering
Placering av p-platser sker med hänsyn till natur. I de fall bevarandevärda träd står
inom parkeringsyta skall åtgärder för trädens bevarande utföras och marklov säkras för
åtgärden.
All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av exploatören på
kvartersmark. Cykelparkeringsplatser ska finnas tillgängliga vid entréer samt kunna
erbjudas stå väderskyddade.

13

Samrådshandling, 2020-11-06 Planbeskrivning, Detaljplan för Vivesta 1:15 m.fl.

Inom området kommer att anläggas parkering för boende och deras gäster enligt
kommunens nuvarande parkeringsnorm. Alla fastigheter kommer att få
anslutningspunkt för elbil.
Det kommunala badet kompletteras med utrymme för både bilar och cyklar.
El
El är utbyggt fram till planområdet och den nya byggnationen kan koppla på sig på det
befintliga nätet.
Befintlig luftledning skall markförläggas i gatorna.
Tele och fiber
Fiber är framdraget till planområdet och servisledning regleras via markavtal eller
nyttjanderättsavtal vilket kommer att framgå av fastighetsförteckningen.

5. Planförslaget
Sammanfattning
Syftet med planen är att tillskapa ett modernt boende i ett attraktivt läge. På en del av
planområdet planeras en mindre båtbrygga med ett mindre antal fasta båtplatser, några
gästplatser, samt tilläggsplats för en skärgårdsbåt. Meningen med hamnen är att
återskapa den samlingsplats som tidigare fanns i form av samlingslokalen. Placeringen
av hamnen med sin serveringsbyggnad gör den attraktiv både för boende, badande
och som utflyktsmål.
Planförslaget föreslår totalt 32–35 nya byggrätter för 1- och tvåbostadshus samt radhus
med en högsta nockhöjd på 7,5 meter mätt från markens högsta höjd invid byggnaden.
med en största tillåten byggnadsarea om 80–90 m2.
En naturvärdesinventering är utförd för att undvika risk för betydande miljöpåverkan.
Förutom att bevara värdefull vegetation kommer ett gångstråk att byggas utefter
stranden mellan badplatsen och båtbryggan med sin handelsbod.
Platån, där den gamla samlingslokalen är belägen, förses med 2- planshus, delvis på
stolpar, medan husen i södra delen huvudsakligen föreslås vara radhus.
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Fågelperspektiv av planområdet från norr. Endast föreslagen bebyggelse inom planområdet är redovisad
utom Vivesta strandcafé, den vita volymen till vänster. Avikelse: Hamnboden har senare flyttats mer till
höger och gångvägen längs vattnet ersatts av en bryggpromenad längre ner.

Planområdet sett från norr. Vivesta strandcafé syns som den vita volymen till vänster.
Avikelse: Hamnboden har senare flyttats mer till höger och gångvägen längs vattnet ersatts av en
bryggpromenad längre ned.

Samlingslokalen har inte varit i funktion på många år, och planen visar på möjligheten
att skapa en ny samlingspunkt i anslutning till den planerade båtbryggan med
tilläggsplats för en skärgårdsbåt. Planen medger också att den gamla samlingslokalen
(Vivesta strandcafé) kan finnas kvar, men med ett annat innehåll - bostäder.
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Planbestämmelserna är utformade så att byggnaderna får en tomtplats som är
begränsad i storlek. Tomtytan är tilltagen så att tillbyggnad i form av bygglovsbefriade
utbyggnad är möjlig. En bestämmelse finns dock som innebär ett stopp för friliggande
bygglovsbefriade komplementbyggnader. Tillbyggnader skall underställas
bygglovsprövning.

Mellan husen ska den glesa skogen vara kvar och värdefulla naturmiljöer såsom
utpekade träddungar skyddas. Detaljplanen ställer därför krav på marklov för fällning
eller annan åtgärd på träd utmärkta med n2 och för alla träd större än 25 cm i diameter
inom hela planområdet.
Planbestämmelserna beträffande nockhöjd är utformade för att tillåta stolphus utan att
nockhöjden påverkas. Detta för att så mycket natur som möjligt ska kunna bevaras och
byggnaderna då ett lämpligt sätt kan inpassas i terrängen på platsen utan sprängning.
Byggnaderna kommer att ha en maximal höjd på 2 våningar och kommer att delvis
byggas på pålar för att naturmarken skall kunna vara kvar under och mellan
byggnaderna.
Mellan byggnaderna föreslås mark som inte får bebyggas, dels när man vill spara
naturen, spara värdefulla träd eller placera Lekplats och parkering.
Vid båtbryggan föreslås plats för en handelsbod med uteservering, vilken skall till
funktionen ersätta samlingslokalen.
Samlingslokalen kan komma att bli bostäder, med hänsyn tagen till byggnadens
ursprungliga arkitektur.
Vägar till och genom området är av lokalgatukaraktär.
Området mellan husen har delats upp i n1-n4 med olika krav på bevarande. n1 innebär
natur på kvartersmark för bostäder skall bevaras. n2 avser skyddsvärt träd enligt NVI,
n3 säger att träd som skall tas ner kräver marklov om stammen är mer än 25 cm
diameter. I område n4 kan lekplats anordnas.
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Före

Efter- nya byggnaderna skall smälta in i den här bevarande miljön.
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Före

Efter- utblickar mot havet skall säkerställas.

18

Samrådshandling, 2020-11-06 Planbeskrivning, Detaljplan för Vivesta 1:15 m.fl.

Före

Efter- Den öppna lekytan från söder
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Före

Efter-radhusens design skall anslutas till naturen. Man skall eftersträva naturmaterial i fasader samt
placering i samklang med vegetationen.
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Före

Efter - radhusens design skall anslutas till naturen. Man skall eftersträva naturmaterial i fasader samt
placering i samklang med vegetationen.
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Planbestämmelserna

Plankartans planbestämmelser

Förklaring till planbestämmelserna:
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap betyder Natur, lokalgata och gång.
Det innebär att naturområdet är för allmänheten, lokalgatan når området vid bryggan
och en gångväg finns vid strandkanten mellan bryggan och stranden.
Vattenområden: W innebär öppet vatten medan W1 medger plats för bryggor och
gångväg.
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Användning av mark och vatten: B betyder bostäder, H betyder handelsbod och E
betyder teknikbyggnad.
NOL i områdets södra del ger möjlighet till odling, camping och tillfällig övernattning i
form av vandrarhem.
-

e1 begränsar byggnadsarea för varje bostad till 80 kvm.
e2 begränsar byggnadsarea för varje bostad till 90 kvm.

Bostäderna finns i 2 olika typer, stolphus i den norra delen och grupphus i den södra.
- e3 begränsar byggnadsarea för handelsboden till 110 kvm.
Vid handelsboden finns möjlighet till uteservering på prickmark.
Utformningen är i traditionell still med taklutning mellan 13 till 27 grader.
Byggnaderna kommer att vara av två typer; en del föreslås bli radhus i 2 plan,
hopbyggda med upp till 5 bostäder, anpassade till naturen. En del i de högre lägena
föreslås bli s.k. stolphus, och ligger till en del på stolpar. Detta för att inverka på den
befintliga naturen så lite som möjligt. Även dessa föreslås bli i upp till två plan.
Målsättningen är att huskropparna blir relativt små, och att placeringarna medför att det
blir utblickar mellan husen och att nya vyer framkommer.
Nockhöjderna är anpassade till att stolphus ska kunna byggas utan att förlora i hur högt
en byggnad får vara. Nockhöjden möts därför från markens högsta höjd invid byggnad.
Högriskområde för radon finns i delar av området, där skall byggnader utföras
radonsäkert. Se radonriskkarta nedan.

Till vänster: Planförslaget överlagt SGU:s Jordartskarta, och Till höger: -överlagt på radonriskkartan.
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Föreslagen byggnation bedöms genomförbar utan grundförstärkning, se Geoteknisk
utredning.
Markens anordnande och vegetation
-n1 innebär natur som inte skall påverkas i onödan.
-n2 är markerat skyddsvärt träd som skall underhållas och bevaras.
-n4 Naturområde som där lekplats får anordnas.
Administrativa bestämmelser.
Marklov krävs för fällning eller annan åtgärd av alla träd med en stamdiameter större än
25 cm inom hela plnområdet.

Hustyp 1 med den gamla centrumbyggnaden i fonden

Hustyp 2
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Principsektion genom området

Sektion genom norra delen av planområdet.
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Strandskydd
Planen möjliggör ett utnyttjande av området dels för fritidsverksamhet och husvagnar,
fritidshus, dels en badplats och en tänkt småbåtshamn. Planen har inte genomförts och
kommer att omarbetas vad avser den delen som utgör fastigheten Vivesta 1:15. Här
kommer att uppföras enbostadshus i grupphusform med gemensamma ytor mellan
husen, både för de boende och för besökande. Bostäderna i den norra delen av
planområdet kommer att innebära att strandskyddet upphävs inom kvartersmark, både
enligt den aktuella planen och i tidigare detaljplan.
Strandskyddet avses att upphävas för att kunna bygga ut hamnen, handelsboden samt
gångbryggan mellan hamnen och badplatsen. Dessa byggnationer kommer delvis att
kraga ut över vattenområdet, och kommer att innebära fri passage för allmänheten.
Gångbryggan skall byggas så att ingen del berör vattenområdet. I övrigt skall befintlig
natur råda.
Inom W1- området kan bryggor komma att placeras. Dessa blir i form av
pontonbryggor, och förankras i sjöbotten. Tilläggsplatserna placeras så att muddring
undviks.
Till området finns idag en enkel körväg/stig, vilken kommer att förbättras och användas
för transporter till handelsboden, och för gång – och cykelväg till strandområdet.
I området gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen enl. MB 7:18c, både på land
och i vatten. Strandskyddet innebär ett förbud mot att göra vissa saker som till
exempel:
• Uppföra nya byggnader som till exempel fritidshus, bastu, båtskjul och
friggebodar.
Inom området kommer ca 15 bostäder att uppföras tillsammans med vägar, p—platser
och övriga bostadskomplement.
Bryggor kommer att utläggas.
•

Ändra byggnader, anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller
håller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt.
• Inte aktuellt
• Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra
anläggningar. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga vägar.
• I samband med byggnationen kommer grävning etc att utföras.
• Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Till
exempel att bygga en pir, muddring, fyllning eller att ta bort vass.
• Inte aktuellt
Området har idag ingen dispens från strandskydd
I området har funnits en samlingslokal med café och gemensamma lokaler.
I det nuvarande projektet ingår en gångväg på bergskanten mellan bryggan och
badstranden, samt en byggnad för kiosk och uteservering som en möjlighet till att
återskapa friluftskänslan från tidigare. Småbåtshamnen skall vara en hamn för tillfällig
förtöjning samt en tilläggsplats för en skärgårdsbåt. Bryggan avses att vara en
pontonbrygga, för att undvika muddring och skador i strandkanten.
Inom strandområdet kommer tillgängligheten för allmänheten att ökas, dels med
promenadstråk, dels med ett nytt strandcafé/handelsbod.
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Bryggan och handelsboden kommer att ha en beteckning H och utgör ingen bostad
med hemfridszon. Övrig bebyggelse ligger på en höjd och har ingen eller liten inverkan
på strandområdet.
Områdets attraktivitet för både lokalt boende och för det rörliga friluftslivet innebär
kvaliteter som överstiger bevarandet av naturmiljön. Naturmiljön är i dagsläget delvis
ianspråktagen. Ett fortsatt ianspråktagande av strandområdet ökar tillgängligheten och
attraktiviteten för friluftslivet. Eftersom det rör sig om en brygga och tilläggsplats för
gästande båtar förutsätter det att strandområdet måste utnyttjas.
Område där strandskydd upphävs framgår av karta; strandskydds upphävande nedan.

Strandskyddet föreslås upphävas inom skrafferat område.

27

Samrådshandling, 2020-11-06 Planbeskrivning, Detaljplan för Vivesta 1:15 m.fl.

Strandskyddsområdet kan uppdelas i 5 delar:
-

Allmän platsmark. Natur tillgänglig för allmänheten. Ej strandskyddsupphävande
Handelsbodplatsen med uteservering är tänkt som samlingspunkt för boende
och gästande.
Gångbryggan fäst i berget och sammanför bryggområdet med stranden i norr.
Bostadskvarteren i norra delen
Bryggorna inom W1 området

Sammantaget:
1 Området är delvis ianspråktaget för utvecklande av
tillgängligheten för allmänheten. Den utvecklingen kompletteras
2. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Dessa beteckningar för särskilda skäl följer Miljöbalken kap.7 §18 .

Exempel på brygga, byggd utan att påverka vattenområdet

Exempel på brygga, som inte byggs i vattnet. Placeringen blir min. 2,5 m över nollnivån i RH 2000
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6. Detaljplanens genomförande
Tidsplan
Samråd: 4 kv. 2020
Granskning: 2 kv. 2021
Godkännande i miljöbyggnadsnämnden: 3 kv. 2021
Laga kraft: 3 kv. 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med
detaljplanen och detaljplanen får inte ändras om någon fastighetsägare motsätter sig
det. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller
ersätts. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Oxelösunds kommun är inte huvudman för allmän plats. Det innebär att det är upp till
fastighetsägarna att bestämma hur den allmänna platsmarkens, natur, vägar, gångvägar, bryggor samt bryggpromenad 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:
• Planområdet omfattar i sin helhet mark som redan idag är planlagd med enskilt
huvudmannaskap. Allmänplatsmarken är också enskilt ägd bortsett från ett 40-tal meter
väg fram till den norra delen av fastigheten Vivesta 1:15. Planområdet är också beläget
i direkt närhet till Granliden vars detaljplan från 2016 också den har enskilt
huvudmannaskap för allmänplats.
• I området ligger en kommunal badplats, men vägarna nyttjas till allra störta delen
av de boende och sommarboende i området. Oxelösunds kommun bidrar också
ekonomiskt till driften av den enskilda vägen, Vivestavägen, fram till planområdet
genom sina andelar i gemensamhetsanläggningen Brannäs-Vivesta samfällighetsförening. Området ligger längs smala och slingriga vägar som alla är återvändsgator
och området saknar således i princip helt genomfartstrafik.
• Planområdet bedöms under överskådlig tid ha en fritidshusområdeskaraktär trots en
ökande andel permanentbostäder. Ett bevarande av områdets karaktär med smala och
slingrande vägar underlättas också av ett enskilt huvudmannaskap. Nyttan av en uppgradering av vägarna till kommunal standard bedöms inte väg upp av investeringen och
påverkan på områdets karaktär.
Med ovan som grund föreslår kommunen att huvudmannaskapet i planområdet ska
vara enskilt. Tillkommande fastigheter förutsetts anslutas till befintlig samfällighet.
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Avtal
Ett genomförandeavtal med ska inför antagandet ha arbetats fram och skrivits under av
markägaren till Vivesta 1:15 och Oxelösunds kommun. Avtalet ska syfta till att detaljplanen genomförs på ett utifrån allmänhetens synpunkt gynnsamt sätt.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden
Detaljplanen innefattar fastigheten Vivesta 1:15, Oxelösunds kommun, som ägs av
Vivesta Udde AB, samt en liten del som tillhör Oxelösunds kommun.
Övriga fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen föreslås få enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark för att likställas
med omgivande planer. Granliden har exempelvis enskilt huvudmannaskap.

Genomförandefrågor
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras.
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som
vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av
planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Administrativa frågor
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål vad avser
utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga
anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd,
gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringar för bil och cykel samt lekoch grönytor.

Anläggningar utanför planområdet
Exploatören kommer att anlägga tillfart för bil samt gång-och cykelväg från planområdet
till angränsande områden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Genomförandet av planen kommer inte att innebära/kräva lantmäteriåtgärder. Avsikten
med området är att bilda bostäder som ägs av enskilda.
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Om fastighetsrättsliga åtgärder ska utföras så ska de ske med stöd av detaljplanen.
Ytterligare reglering genom så kallade fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte
nödvändig, då tanken är att upplåta ägarlägenheter alternativt bostadsrätter.
Fastighetsbildning,
Genomförandet av planen kommer inte att innebära/kräva lantmäteriåtgärder. Avsikten
med området är att bilda bostäder som ägs av enskilda
Om fastighetsrättsliga åtgärder ska utföras så ska de ske med stöd av detaljplanen.
Ytterligare reglering genom så kallade fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte
nödvändig.
Gemensamhetsanläggning
Det finns idag en gemensamhetsanläggning för den enskilda väg, Vivestavägen, som
leder fram till- och, när det gäller den vändplanen i änden av vägen, även in i en bit in i
planområdet. inom planområde
Servitut
Det finns idag två rättigheter inom planområdet i form av rätt att använda befintliga
vägar; ett som är till förmån för- och ett som är till last för Vivesta 1:15. Planförslaget
innebär ingen förändring av de berörda vägarna med tillhörande rättigheter. Behovet av
rättigheten 0481-15/4.1 upphör dock att finnas i och med att vägen föreslås övergå till
att vara allmänplats Lokalgata.
Rättigheter inom planområdet:
FRM-akt
0481-15/4.1

0481-15/4.2

Ändamål

Berör fastighet

Använda den befintliga
vägen A, I STRÄCKA C - D,
för utfart fram till
gemensamhetsanläggningen
Brannäs GA:2

Förmån: Vivesta 1:15
Last:
Aspa 2:8

Använda den befintliga vägen
(som vändplats)

Förmån: Aspa 2:8
Last:
Vivesta 1:15

Ledningar
Vid utbyggnader av ledningar rekommenderas att använda sig av den kostnadsfria
tjänsten www.Ledningskollen.se .
Alla ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med
exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal
avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och
exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad
gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen bekostas 100% av beställaren Vivesta Udde AB.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
VA utredning
Spill-, dag- & kallvatten från varje hus går till samlingsledning.
Spillvatten
Leds till pumpbrunnar som sedan pumpar ut spillvattnet i tryckledning som leds till
kommunens anslutningspunkt i sydöstra delen av fastigheten.
Kallvatten
Anslutningspunkt för kallvattenservis i sydöstra delen av fastigheten.
Dagvatten
Leds till ett dagvattenmagasin och från dagvattenmagasinet leds sedan dagvattnet till
havs norr om fastigheten. VA utredning bifogas i sin helhet.
Geoteknisk utredning
Markförhållanden har sådan sammansättning och bärighet att en grundläggning utan
grundförstärkning är helt möjlig.
Grundläggning medelst platta på mark utföres på kapillärbrytande och dränerande
lager om minst 15 cm med överliggande cellplastisolering sedan det ytliga humuslagret
har bortschaktats.
Vid grundläggning med krypgrund bör humusjorden bortschaktas och plintar gjutes på
frostfritt djup med en platta under plinten med sådan storlek, dimensionerad efter tillåtet
grundtryck. Geoteknisk utredning bifogas i sin helhet.

7. Konsekvenser av planens genomförande
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Servisledningar för VA, el och fiber finns framdraget med anslutningspunkt vid
fastighetsgräns till Vivesta 1:15 där exploatören betalar anslutningsavgift till respektive
nätägare för el, tele, VA och fiber. Exploateringen blir således en intäkt till kommunen.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi
Kommunen bär inga kostnader för drift och underhåll av VA-ledningar inom fastigheten
Vivesta 1:14 och alltså inom de delar av planområdet som ska få ny bebyggelse.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören
Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken inklusive
utgifter för bygglov, anslutningsavgifter till el-, fiber- och VA-ledningar. Lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut bekostas av
exploatören – inklusive markreservat för allmännyttig gångtrafik. Området kommer att
innehålla en eller flera gemensamhetsanläggningar för drift och skötsel av allmänplats
och kvartersmark. Servitut för exempelvis utfartsväg och markreservat för allmännyttig
gångtrafik bekostas av exploatören.
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Fastighetskonsekvenser
Utöver att avstycka området längs gränserna mellan kvartersmark och allmänplats
ställer inte detaljplan krav på eller ger riktlinjer för området indelning i fastigheter. Alla
fastigheter som bildas blir delägare i samfällighetsföreningen för vägen ut till planområdet och gemensamhetsanläggningar inom planområdet.

Bebyggelse- och miljökonsekvenser
De tio byggnader, inklusive Vivesta strandcafé, som idag finns i planområdet får rivas
och ersättas av ny och tätare bebyggelse. Den nya bebyggelsen gör delvis anspråk på
natur med påtagligt naturvärde; särskilt utpekade träd skyddas dock genom att marklov
krävs för fällning och andra åtgärder. Detta gäller även för alla träd med en större diameter än 25 cm inom hela planområdet.

Kartan visar bebyggelsen överlagd på naturvärdesinventeringen. De särskilt utpekade träden (mörkgrön
ring med ljus fyllning) skyddas med marklov, men intrånget i det östra större området med påtagligt
naturvärde är större. Det är gynnsamt att Oxelösunds kommun äger andra halvan av området.
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Strandskyddskonsekvenser
Strandskyddet har till syfte att säkra allmänheten tillgång till- och goda livsförhållande
för växter och djur i strand-, kust- och vattenområden. De markområden som strandskyddet föreslås upphävas för syftar till att säkra en utveckling som kan öka allmänhetens tillgänglighet till området, samtidigt som en betydande del också vigs för bostäder.
En viktig utgångspunkt för planarbetet är att området fortsatt ska vara tillgängligt för
allmänheten, kritiska passager för allmänheten har, om de inte förlagts till allmänplats,
säkrats med markreservat för allmännyttig gångtrafik.

Sociala konsekvenser
Planförslaget är utformat med syftet att planområdet fortsatt ska upplevas tillgängligt för
allmänheten. Allmänplats i form av lokalgator och gångförbindelser- och x1-områden på
kvartersmark förbinder de befintliga och föreslagna bostäderna, de boende på ställplatserna för husvagn/husbil och besökarna till kommunens havsbad med varandra.
På så sätt skapas också förutsättningar för att den föreslagna hamnboden ska få en
samlande funktion, likt det gamla strandcaféet, för de boende och besökare av Vivesta.
Sammantaget torde planförslaget innebära ett positivt tillskott till området.

Medverkande
Projektgruppen har bestått av Göran Deurell (projektledare), planarkitekt på Oxelösunds
kommun och konsultfirman Bostadslyftet AB genom Dan Björkman och Leila Heydari.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
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1 INLEDNING
Ett arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15 i Oxelösunds
kommun. Länsstyrelsen har i ett yttrande föreslagit att en Naturvärdesinventering (NVI)
genomförs för att en bedömning av eventuell påverkan på naturmiljön ska vara möjlig.
Sweco tog kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland för att klargöra om några undersökningar
behöver göras utanför detaljplaneområdet eller om en NVI enligt svensk standard inom
detaljplanegränsen är ett tillräckligt underlag. Detta med tanke på att en utökad båttrafik kan
medföra indirekta effekter på naturen utanför gränsen. Länsstyrelsen förtydligade (e-post 202004-28) att en NVI inom detaljplanegränsen är tillräckligt men att denna bör kompletteras med ett
resonemang kring vad en utökad båttrafik kan innebära för fågellivet, såsom i det närliggande
naturreservatet Strandstuviken.
I området finns flertalet höga tallar som fastighetsägaren är intresserad av att till delar behålla
genom att anpassa bebyggelsen. Därför fanns det ett behov av att inventering av värdefulla
träd.
Med anledning av detta har Sweco AB, på uppdrag av fastighetsägaren Vivesta Udde AB,
genomfört en naturvärdesinventering inom detaljplaneområdet. Syftet med en NVI är att
identifiera, beskriva och värdera områden som är värdefulla för biologisk mångfald. För detta
finns en svensk standard från Svenska institutet för standarder (SIS) som används i detta
uppdrag. I uppdraget ingick också att ungefärligt mäta in värdefulla träd samt resonera kring
eventuella effekter av utökad båttrafik.
Inventeringsområdet ligger i Oxelösunds kommun, på södra sidan av Stjärnholmsviken,
nordväst om Oxelösund tätort (Figur 1). Inventeringsområdet är detsamma som gränsen för den
nya detaljplanen och omfattar både land- och vattenområden. I uppdraget ingick att inventera
både land och vattenområdet.
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Figur 1. Planområdet (som också utgör inventeringsområdet) i Oxelösunds kommun, strax norr
om Oxelösund tätort.
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2 METOD
2.1 METODBESKRIVNING NVI
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning
med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En översktlig metodbeskrivning finns i
Bilaga 1.

2.2 METODVAL NVI I DET HÄR UPPDRAGET
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller
nogrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst
0,1 hektar stora och linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 2 m breda har eftersökts
(se Tabell 1 i Bilaga 1). Inga standardens tillägg har ingått i inventeringen (se Tabell 2 i Bilaga
1). Detta innebär att lägsta naturvärdesklass som ingå inventeringen är påtagligt naturvärde (se
mer om metoden i bilaga 1).

2.3 KRITERIER FÖR INVENTERING AV TRÄD
Värdefulla och skyddsvärda träd inventerades enligt definitionen av värdefulla och skyddsvärda
träd som har tagits fram av Ekologigruppen (2017) samt Naturvårdsverkets definition av särskilt
skyddsvärda träd. Dessa definitioner sammanfattas i Tabell 1.
Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:
•
•
•

Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter.
Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140
år.
Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad
hålighet i stam (eller gren)

Ekologigruppen utecklat metodiken och kompletterat denna klass med två ytterligare klasser
(Ekologigruppen 2017):
•
•

Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd påvuxna av
rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova
Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och
särskilt skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall
gäller > 100 år)

Tabell 1. Definition av värdefulla eller skyddsvärda träd. Träden definieras utifrån ålder
(vidkronighet, senvuxenhet, spärrgrenar, stamgrovlek, bark-karaktär), stamdiameter i brösthöjd,
hål-förekomst, mulmvolym och eventuella artfynd på stam eller i håligheter. Ett av kriterierna
ska vara uppfyllda. (Definition av Särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket 2012. Definition
av Skyddsvärda träd och Värdefulla träd, Ekologigruppen 2017)
Värdeklass
Ålder
Storlek/grovlek Hålträd m.m.
Skyddsvärda
(diameter)
arter
Särskilt
Mycket gamla
Jätteträd >100
Grovt hålträd
Hotade arter eller
skyddsvärda träd träd; Gran, tall,
cm på det
>40
flera rödlistade
(Naturvårdsverket ek och bok
smalaste stället
cm i diameter i
arter
2012)
äldre än 200 år. under brösthöjd. brösthöjd
Övriga trädslag
med utvecklad
äldre än 140 år.
hålighet i
huvudstam
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Värdeklass

Ålder

Skyddsvärda träd

Gammalt, ek
150-200år, tall
150-200 år,
björk 100-140
år,
asp 100-140 år
Nästan
gammalt. Tall,
gran och ek
100-150 år,
björk
och asp 65-100
år

Värdefullt träd

Storlek/grovlek
(diameter)
Mycket grovt,
tall 80-99 cm
björk, asp 70-99
cm

Hålträd m.m.

Grovt. tall 70-80
cm
björk, asp 50-70
cm

Ersättningsträd
till
särskilt
värdefullt
träd

Hålträd (asp 4060 cm)
blottlagd ved

Skyddsvärda
arter
Rödlistade arter
eller
flera
naturvårdsarter

Ej grovt hamlat
träd

2.4 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL
För förstudien och bedömningarna av landmiljön ansvarar Elin Håkansson. För bedömningar av
vattenområden ansvarar Johan Storck. För bedömning av värdefulla träd ansvarar Mari Nilsson.
Fältinventeringen utfördes 26 maj 2020. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco
är Eva Grusell.

2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR
Olika informationskällor (databaser) har genomsökts för att undersöka om det finns tidigare
kända naturvärden eller skyddad natur enligt 7 kap. Miljöbalken inom eller i direkt anslutning till
inventeringsområdet. Källorna som har använts som underlag för listas i Tabell 2. Litteratur som
använts i utredningen förtecknas i referenslistan.
Tabell 2. Informationskällor som legat till grund för förstudien.
Källa

Beskrivning

Datum för
utdrag

ArtDatabanken
SLU

Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in
till systemet i Artportalen och Analysportalen.
Uttag av artfynd görs via artdataportalen.se

maj 2020

GIS skikt
Skogsstyrelsen

Biotopskyddsområden, områden med
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och områden
med naturvärden i skogen. Inventeringar
gjorda av Skogsstyrelsen samt större markägare
och skogsbolag. Sumpskogar. Skogsklädd
våtmark identifierad via fjärranalys och i vissa fall
inventerad i fält av Skogsstyrelsen.

maj 2020

GIS-skikt
Naturvårdsverkert

Skyddad natur: naturreservat, natura 2000områden, fågelskyddsområden. I
Naturvårdsverkets Miljödataportal har geodata
om skyddade områden hämtats.

maj 2020

GIS-skikt
Jordbruksverket

Ängs- och betesmarker. DatabasenTUVA med
resultat från svenska ängs- och
betesmarksinventeringen, innehåller både ängsoch betesmarksobjekt och naturtypsytor.

maj 2020

Kartor
Lantmäteriet

Historiska kartor, häradsekonomiska kartan
(1897-1901), Historiska ortofoton ortofoton
från 1960 respektive 1975

maj 2020
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2.6 UTRUSTNING VID FÄLTARBETE
För datafångst i fält användes mobiltelefoner med ESRI:s applikation Collector. För inventering
av vattenmiljön användes vattenkikare, vadarstövlar och Lutherräfsa.

2.7 OSÄKERHET I BEDÖMINGEN
Den aktuella fältinventeringen utfördes tidigt på säsongen, i maj 2020, vilket innebär att
förekomsten av marksvampar och en del kärlväxter inte har kunnat undersökas inom ramen för
denna inventering. Vid fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit bilda blommor vilket
försvårar artbestämningen. Detta innebär att det kan finnas ytterligare naturvårdsintressanta
arter vilka ej har kunnat identifieras vid fältbesöket.
Noggrannheten på mobiltelefonernas GPS:er, som användes för att registrera data i fält, är i
regel runt 5 meter. Viss justering av positioner och gränser gjordes i efterhand för att uppnå en
högre noggrannhet. Justeringen gjordes i en GIS-programvara med stöd av flygfoton och
höjddata/terrängmodell. Samtliga positioinsangivelser får dock betraktas som ungefärliga.

3 RESLUTAT FÖRSTUDIE
I Artportalen fanns två tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet.
Mandelblomma var registrerad på en fyndplats vid den öppna bergshällmarken i norra delen av
området. Mandelblomma är en så kallade hävdgynnad art och en indikator för värdefulla ängsoch betesmarker. Sju fruktkroppar av tallticka var registrerades på en tall på tallbacken invid
campingen. Tallticka är en indikator på gammal skyddsvärd tallskog. Se mer om naturvårdsarter
i avsnitt 5.3.
I övrigt fanns inga tidigare kända områden med naturvärden eller skyddad natur inom
detaljplaneområdet. Ungefär 300 meter norrut i Stjärnholmsviken ligger Strandstuvikens
naturreservat och natura 2000 – område. Reservatet är känt för sitt rika fågelliv och utgör ett av
länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar
och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken men även norra delen av
Stjärnholmsviken ligger inom reservatets gränser.
På historiska kartor från Lantmäteriet kan man se områdets markanvändning någon gång under
perioden 1987 – 1901. Inom planområdet utgjordes området då av barrskog som sannolikt
användes för skogsbete (Häradsekonomiska kartan (1897-1901). På historiska ortofoton från
1960 respektive 1975 är markanvändningen snarlik dagens, men trädskiktet är aningen glesare
och det finns lite fler öppnare partier. Konferensanläggningen syns på båda kartorna.

4 RESULTAT FÄLTINVENTERING
Inventeringsområdet presenteras översiktligt i avsnitt 4.1, resultatet av
naturvärdesinventeringen och identifierade naturvärdesobjekt presenteras i karta och i text i
avsnitt 4.2. I kartan presenteras redovisas också identifierade värdefulla och skyddsvärda träd.
Resultatet av trädinventeringen och respektive träd beskrivs dock i detalj i avsnitt 5 tillsammans
med rekommendationer kring hantering av träden. Foton på värdefulla och skyddsvärda träd
finns i bilaga 2.

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING INVENTERINGSOMRÅDET
Inventeringsområdet är ungefär 3 hektar stort, varav 2.7 hektar utgör landområde och 0.3 hektar
vattenområde.
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Inventeringsområdet gränsar i öster mot en populär badplats med sandstrand, Vivesta havsbad.
Bebyggelsen i närområdet utgörs av småhus med blandat fritidshus och hus för
permanentboende.
Närområdet samt inventeringsområdet är kuperat med i huvudsak omväxlande partier med
gräsmatta respektive talldominerad blandskog (på både plattare mark och på kullar) och ett
hällmarksområde i norr med block och sten och en bergsbrant ner mot vattnet.
I nordvästra delen ligger en liten sandstrand. Delar av gräsytorna nyttjas för uppställning av
husvagnar/camping. Vägarna inom området har grusbeläggning. Centralt i området samt i
anslutning till badplatsen finns grusytor som utgör parkering för bilar. Längst ut på
Niclaslundsvägen på toppen av kullen i norr ligger ett trähus/tidigare konferensanläggning.
Intrycket av området domineras av ett glest trädskikt av relativt likåldriga högväxta tallar (Figur
2). Tallarna är ungefär 100 år gamla (bekräftat genom provborrning i ett av träden). Förmodligen
har en avverkning skett i början av 1900 – talet och därefter har träden fått växta upp igen.

Figur 2. Översiktsbild från inventeringsområdet. Bilden är tagen från en position centralt I
området riktat mot norr. Bilden visar det glesa trädskiktet av likåldriga tallar som dominerar
intrycket av platsen. Mellan trädstammarna skymtas den tidigare konferensanläggningen.
Längst till höger i bilden ligger badplatsen Vivesta havsbad.
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT
Under fältbesöken avgränsades två naturvärdesobjekt (NVO) med påtagligt naturvärde (
Tabell 3 och Figur 3). Naturvärdesobjektens beskrivs nedan och presenteras på karta i Figur 3.
Övrigt område bedömdes inte hysa tillräckligt höga värden för att uppnå någon
naturvärdesklass enligt standarden (se beskrivning av övrigt område i avsnitt 5.4).

Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom
inventeringsområdet.
Naturvärdesklass

8

Antal
naturvärdesobjekt

1 – Högsta naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

-

2 – Högt naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional
eller nationell nivå.

-

3 – Påtagligt naturvärde
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls
eller förbättras.
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Figur 3. Resultat av naturvärdesinventeringen: identifierade naturvärdesobjekt, värdefulla och
skyddsvärda träd, övriga värdeelement, samt förslag på grupper av träd att bevara. NVO 1=
naturvärdsobjekt 1, NVO 2 = naturvärdesobjekt 2. Skyddsvärda och värdefulla träd beskrivs i
avsnitt 5.
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Naturvärdesobjekt 1 - Hällmark och bergsbrant med hävdgynnade arter
Naturvärdesobjekt nr

1

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde
(klass 3)

Areal (ha)

4,4

Datum

2020-04-30

Naturtyp

Berg och sten

Biotop

Hällmarkstorräng

Naturvårdsarter (funna
under fältinv.)

Hävdgynnade ängs- och
betesmarksarter:
blåsugaT, bockrotT,
brudbrödT, gul fetknoppT,
gullvivaF,S,T, gulmåraT,S,
mandelblommaT,
stymorsviolT,
svartkämparT, vit
fetknoppT

Naturvårdsarter arter
(tidigare noterade)

mandelblommaT,

Artvärde

Påtagligt

Biotopvärde

Visst

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av en solbelyst öppen berghäll och en bergbrant mot vattnet.
Floran är artrik med hävdgynnade arter av främst torrängskarraktär:
mandelblomma, svartkämpar, brudbröd, smultron, bockrot, styvmorsviol, andra
violer, gråfibbla, äkta johannesört, gullviva, teveronika, ärenpris, blåsuga, vit
fetknopp, gul fetknopp. I fältskiktet växter också exempelvis ljung, stensöta,
kärleksört. Mot vattnet växer unga träd av rönn, tall, en. Värdeelement som
förekommer är inslag av blommande buskar, block sten, lodytor mot havet.

Motivering till
naturvärdesklass

Området utgörs av en havsnära torr, solbelyst hällmark med flertalet
hävdgynnade arter (10 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av
block, stenröse, berg i dagen och blommande bärande buskar/träd.

Inventerare

Elin Håkansson

Utförande organisation

Sweco

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art
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Naturvärdesobjekt 2 - Talldominerad blandskog med karaktär av skogsbete
Naturvärdesobjekt nr

2

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde
(klass 3)

Areal (ha)

4,4

Datum

2020-04-30

Naturtyp

Ängs- och betesmark

Biotop

Trädklädd betesmark

Naturvårdsarter (funna
under fältinv.)

Hävdgynnade ängs- och
betesmarksarter:
blåsugaT, bockrotT,
brudbrödT, gullvivaF,S,T,
gulmåraT,S,
mandelblommaT,
stymorsviolT,
svartkämparT,
Arter kopplade till
skog/träd:
grovtickaT,S talltagelT

Naturvårdsarter
(tidigare noterade)
Artvärde

Påtagligt

Biotopvärde

Visst

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av sydsidan av en kulle med karraktär av skogsbete. Området
har sannolikt betats tidigare men hävden har upphört. Glest trädskikt (främst
110-åriga tallar, även björk samt enstaka ek, lönn, hassel, rönn, en, lärk) och
en artrik flora av hävdgynnade arter: gulmåra, svartkämpar, gökärt, teveronika,
blåsuga, mandelblomma, smultron, brudbröd, bockrot, gråfibbla, gullviva,
styvmorsviol, daggkåpor,kärringtand, åkervädd, starrarter. I fältskikt finns också
exempelvis vitsippor och liljekonvalj. Värdeelement som förekommer är
stenblock, mur/grundläggning av sten, två värdefulla träd (en äldre lärk och en
äldre björk). Död ved saknas. Grämarken är i huvudsak frisk med inslag av
torra partier. Objektet sträcker sig även en bit utanför detaljplaneområdet.

Motivering till
naturvärdesklass

Området präglas av dess karaktär av skogsbete. En södersluttning med glest
trädskikt, hög artrikedom (9 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av
block, sten, stengrund, blommande bärande buskar/träd, två värdefulla träd.

Inventerare

Elin Håkansson

Utförande organisation

Sweco

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art
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4.3 NATURVÅRDSARTER
4.3.1 Begreppet naturvårdsarter
Naturvårdsarter är ett samlande begrepp för ett antal kategorier av arter som man måste, bör
eller kan beakta vid naturvårdsbedömningar (Hallingbäck 2013). Idag omfattar detta begrepp
juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter
(Figur 4). En naturvårdsart kan ingå i en eller flera av kategorierna. Mer att läsa om
naturvårdsarter finns i rapporten Naturvårdsarter utgiven av SLU (Hallingbäck 2013).

Figur 4. Figur som illustrerar de sex kategorier av naturvårdsarter som redovisas i rapporten
Naturvårdsarter från ArtDatabanken SLU (Hallingbäck 2013).

4.3.2 Naturvårdsarter inom inventeringsområdet
Vid fältbesöket i maj 2020 noterades totalt 14 så kallade naturvårdsarter inom
inventeringsområdet (Figur 5). Två av dessa fanns registrerade sedan innan i artportalen. Av
naturvårdsarterna är tre kopplade till äldre skogsmiljöer (Tabell 4): tallticka, talltagel och
grovticka. Resterande 11 är kopplade till jordbrukslandskapets äng- och betesmarker (Tabell 5),
exempelvis brudbröd, bockrot, gullviva, och mandelblomma.
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Figur 5. Naturvårdsarter funna tidigare samt under inventeringen 26 maj. T = Typiskt art, S =
Signalart, R = Rödlistad art. NVO 1 = Naturvärdesobjekt 1. NVO 2 = Naturvärdesobjekt 2.
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Tabell 4. Naturvårdsarter kopplade till skogsmiljöer noterade under fältinventeringen, samt inom
vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Tallticka och talltagel noterades utanför
identifeirade naturvärdesobjekt.
Art

Kategori av naturvårdsart

Grovticka

Signalart enligt Skogsstyrelsen
Typisk art i 9060 Åsbarrskog

Tallticka

Rödlistad kategori Nära hotad
Signalart enligt skogsstyrelsen
Typisk art i 9010 Taiga
Typisk art i 9060 Åsbarrskog

Talltagel

Typisk art i 9010 Taiga

NVO 1 NVO 2
x

Tabell 5. Naturvårdsarter kopplade till ängs- och betesmark noterade under fältinventeringen,
samt inom vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Ängsbräsman noterades utanför
identifierade naturvärdesobjekt.
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Art

Kategori av naturvårdsart

NVO 1

NVO 2

blåsuga

Typisk art i 9070 Trädklädd
betesmark
Typisk art i 4030 Torra hedar
Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker

x

x

bockrot

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker

x

x

brudbröd

Typisk art i 5130 Enbuskmarker
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker

x

x

gul fetknopp

Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng
Typisk art i 6280 Alvar
Typisk art i 1230 Havsklippor
Typisk art i 2130 Grå dyner

x

gullviva

Fridlyst enligt 9 §
Artskyddsförordningen
Signalart i Jordbruksverkets ängsoch betesmarksinventering 2017
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker
Typisk art i 6510 Slåtterängar i
låglandet
Typisk art i 6530 Lövängar
Typisk art i 9070 Trädklädd
betesmark

x

x

gulmåra

Signalart i Jordbruksverkets ängsoch betesmarksinventering 2017

x

x

mandelblomma Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker

x

x

styvmorsviol

Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng

x

x

svartkämpar

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker

x

x

vit fetknopp

Typisk art i 6110 Basiska berghällar
Typisk art i 6280 Alvar

x

ängsbräsma

Signalart i Jordbruksverkets ängsoch betesmarksinventering 2017
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4.3.3 Rödlistade arter inom inventeringsområdet
Tallticka utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är rödlistad. Den
är rödlistad i kategorin nära hotat (NT1).
Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Kategorierna i rödlistan
presenteras i Figur 6. Rödlistan utarbetas vart femte år av SLU Artdatabanken med hjälp av
expertkommittéer och finns förtecknad i boken Rödlistade arter i Sverige 2020. Information om
arters kategori finns att söka på webbsidan artfakta.se.

Figur 6. Förkortningar av de olika kategorierna i rödlistan.

4.3.4 Fridlysta arter inom inventeringsområdet
Gullviva utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är juridiskt
skyddad och upptagen i artskyddsförordningen. I Södermanland är den fridlyst (skyddad) enligt
9 §, vilken lyder:
9 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och
alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den
omfattning som framgår av bilagan
1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och
2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller
andra kommersiella ändamål.

4.3.5 Typiska arter inom inventeringsområdet
Inom utredningsområdet noterades 12 så kallade typiska arter (t-arter). Tre av dessa är
kopplade till barrskog: grovticka, tallticka och talltagel. Nio är kopplade till jordbrukslandskapet
och ängs- och betesmarker: blåsuga, bockrot, brudbröd, gul fetknopp, gullviva, mandelblomma,
styvmorsviol, svartkämpar och vit fetknopp.
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell
naturtyp. Systemet med typiska arter har utvecklats inom arbetet med EU:s art- och
habitatsystem och uppföljning av Natura 2000-områden. Begreppet avser ”mindre allmänna, lätt
igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade kvalitéer i sin

1

Förkortning NT brukar används för denna rödlistekategori, vilket är en förkortning av den
engelska benämningen near threatened.
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livsmiljö”. Typiska arter för respektive naturtyp beslutas av Naturvårdsverket efter underlag från
bland annat ArtDatabanken.

4.3.6 Signalarter inom inventeringsområdet
Inom utredningsområdet noterades fem så kallade signalarter. Två är signalarter för skog:
grovticka och tallticka. Tre är signalarter för äng- och betesmarker: gullviva, gulmåra och
ängbräsma. Signalarter är arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har
höga naturvärden. Signalarter har hittills främst använts i skog och signalarter för skog finns
listade på Skogsstyrelsens hemsida. Jordbruksverkets har också pekat ut signalarter att
använda för inventering av ängs- och betesmarker.

4.4 ÖVRIGT OMRÅDE
Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av
inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas övrigt område. Dessa ytor
har bedömts inte uppfylla kriterierna för att uppnå påtagligt, högt eller högsta naturvärdesklass
enligt standarden, eller så kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så
små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden (medel), se avsnitt 3.2.
Övrigt område består av vattenområdet, gräsmattor, blandskog, en liten sandstrand, grusvägar
samt grusparkeringar.
Följande värdeelement noterades inom övrigt område: tre värdefulla träd, ett skyddsvärt träd, ett
särskilt skyddsvärt träd, ett småvatten och två högstubbar/död ved. Trädgårdsavfall har tippats i
småvattnet och vattnet är kraftigt grumlat.
Gräsmattor hyser generellt låga naturvärden då miljön är ensartad och artfattig, och ofta
näringspåverkad.
Skogsområdena i övrigt område har lite olika karraktärkaraktär: dels blandskog (likartad den i
naturvärdesobjekt 2), med ett glest likåldrigt trädskikt av ca 110-åriga träd och visst uppslag av
sly, dels blandskogsytor med inslag av hällmark och mindre träd och buskar och inslag av
hävgynnade arter. Områdena saknar exempelvis äldre träd, död ved, andra värdeelement eller
tillräckligt många naturvårdsarter för att uppnå en naturvärdesklass. Fältfloran har i huvudsak
mer skoglig karaktär med exempelvis blåbärsris. Om naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) hade
ingått i inventeringen skulle antagligen delar av övriga skogsområden inom inventeringsområdet
uppnått klassen visst naturvärde.
Den lilla stranden i nordväst bidrar till en varierad miljö med sand, platta klipphällar, beskuggat
vatten och ett trädskikt med al, sälg, en tall klassad som värdefull tall och ytterligare några tallar
som är lite grövre än genomsnittet, nära att uppnå kriteriet för att klassas som värdefulla.
Det undersökta vattenområdet håller låga naturvärden och vattnet är starkt näringspåverkat
som i sin tur har påverkat undervattensvegetationen. Här finns ingen tät undervattensvegetation
som skulle kunna vara lämplig som lek eller uppväxtplats för eventuell fiskfauna. Det finns inte
heller några områden som exempelvis vassområden eller låga skär som skulle kunna vara
viktiga häckningsplatser för fågel.

5 VÄRDEFULLA TRÄD
5.1 ÄLDRE TRÄD VIKTIGA FÖR BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på
sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många
arter. Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom
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gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa
strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat
angripas av olika arter insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd.
Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre natur-värden kommer det
att få.

5.2 RESULTAT INVENTERING AV TRÄD
Vid fältinventeringen noterades sex träd inom detaljplaneområdet vilka uppfyllde kriterierna för
att klassificeras som värdefullt, skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt träd (Tabell 6). Av dessa
klassificeras s fyra som värdefulla, ett som skyddsvärda och ett som särskilt skyddsvärt.
Trädens placering presenteras på kartan i Figur 3. Foton på träden finns i bilaga 2.
Ytterligare ett värdefullt och tre skyddsvärda träd noterades strax utanför detaljplanegränsen: en
lärk, en björk, en sälg och en tall. Dessa markeras i kartan i Figur 3.
Tabell 6. Särskilt skyddsvärda träd, skyddsvärda träd och värdefulla träd identifierade inom
inventeringsområdet. Se trädens placering i Figur 3
Träd nummer

Trädslag

Kategori

Beskrivning

1

Tall

Värdefullt

75 cm i diameter

2

Tall

Värdefullt

70 cm i diameter

3

Tall

Särskilt skyddsvärt

Hålträd, 60 cm i diameter

4

Björk

Värdefullt

50 cm i diameter

5

Tall

Värdefullt

70 cm i diameter
Tall med sju fruktkroppar av den

6

Tall

Skyddsvärt

rödlistade (NT) arten tallticka, 55 cm i
diameter

5.2.1 Särskilt skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet
Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som särskilt skyddsvärt träd; träd nummer 3, en
grov tall (60 cm i diameter) som dessutom är hålträd med flera välutvecklade hål. Träd i denna
kategorin är särskilt värdefulla för att bibehålla en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan hysa
en värdefull flora och fauna, med förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsverket
rekommenderar samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras åtgärder som bedöms
påverka trädet:
”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt
ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en
anmälan för samråd hos länsstyrelsen” (Naturvårdsverkets webbsida,
se länk i referenslistan).

5.2.2 Skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet
Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som skyddsvärt träd, träd nummer 6, en tall med
sju fruktkroppar av den rödlistade arten tallticka (kategori nära hotad, NT). Träd i denna kategori
är nära att bli särskilt skyddsvärda träd.
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5.2.3 Värdefulla träd inom detaljplaneområdet
Inom detaljplaneområdet identifierades fyra träd som värdefulla: träd nummer 1, en grov tall (75
cm i diameter) med brandspår på stammen, träd nummer 2, en grov tall (70 cm i diameter), träd
nummer 4, en grov björk (50 cm i diameter) och träd nummer 4, en grov tall (70 cm i diameter).
Träd i denna kategori är nära att bli skyddsvärda träd.

5.3 REKOMMENDATION GÄLLANDE TRÄD I DETALJPLANEN
Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga inslag i landskapet som bidrar till biologisk mångfald.
Det rekommenderas därför att samtliga eller så många som möjligt av de värdefulla och
skyddsvärda träden sparas. Särskilt rekommenderas att träd i kategorin särskilt skyddsvärda
sparas.
Utöver värdefulla/skyddsvärda träd finns flertalet träd, främst tallar, som är omkring 100 år inom
inventeringsområdet. Dessa är inte fullt så gamla eller grova som de värdefulla och
skyddsvärda träden men hyser ändå värden för biologisk mångfald. På relativt kort sikt kan de
utveckla höga värden. I kartan i Figur 3 pekas ett antal tallar ut som är nära att uppå klassen
värdefulla träd. Det är positivt om så många som möjligt av dessa träd sparas.
Utöver dessa träd markeras också en medelstor ek (35 cm i diameter, inom naturvärdesobjekt
2) och tre sälgar ut i Figur 3. Sälgar har ett särskilt värde som födokälla åt insekter då den
blommar tidigt på säsongen. Vad det gäller ek råder det brist på ädellövträd i landskapet
generellt och de har potential att många hundra år gamla och utveckla höga värden för biologisk
mångfald. Det är positivt ut naturmiljösynpunkt om så många som möjligt av sälgar och ekar
sparas.
Ett tillvägagångssätt för att planera bevarandet av träd i detaljplaneområdet kan vara att bevara
grupper av träd. Förslag på tre områden med grupper av träd att bevara presenteras i kartan i
Figur 3. Områdena inkluderar värdefulla och skyddsvärda träd, och träd som är nära att uppnå
klassen värdefulla. Inom dessa områden rekommenderas också att träd med variarande ålder
sparas för att erhålla ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet och rekreationsvärde.

6 KONSEKVENS ÖKAD BÅTTRAFIK
6.1 BAKGRUND FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN
Fritidsbåtar ger upphov till negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika
aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan.
Grunda miljöer med sand-, ler- och gyttjebottnar tillhör de mest produktiva och värdefulla
miljöerna längs Sveriges kuster. De solbelysta bottnarna värms upp fort på våren och
vattentemperaturen under vår och sommar är högre än i havet utanför. Detta tillsammans med
naturligt näringsrika bottensediment ger en hög biologisk produktion av en stor mängd växter
och bottendjur och goda uppväxtförhållande för unga fiskar.
Dessa områden utgör en viktig miljö för olika arter av marina och limniska kärlväxter, såsom
ålgräs natar samt kransalger vilka fyller viktiga ekosystemfunktioner längs Sveriges kuster.
Vegetationen tillför fysisk struktur till en annars kal mjukbotten och utgör en viktig livsmiljö för
många små växter och djur, vilket höjer den biologiska mångfalden. Vegetationsklädda
mjukbottnar utgör också viktiga födosöks-, lek – eller uppväxtområden för många olika fiskarter
Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på
bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer kan störa fiskar och däggdjur. Vidare
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medför användning av fritidsbåtar utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från
båtbottenfärger och förbränningsmotorer.
Det stora antalet motorbåtar och vattenskotrar, trenden att motorerna blir allt större, samt det
faktum att båtarnas förbränningsmotorer idag saknar avgasrening medför att fritidsbåtar släpper
ut stora mängder föroreningar och växthusgaser. Utsläpp av giftigt koppar från fritidsbåtars
bottenfärger är också betydande och bidrar till att halten av koppar i vattenmassan är över
gränsvärdet för god miljöstatus i 85 % av alla klassade kustvattenförekomster.

6.2 VATTENOMRÅDET I DETALJPLANEOMRÅDET
Det undersökta vattenområdet ligger på södra sidan av Stjärnholmsviken, nordväst om
Oxelösund. Sträckan är helt öppen och utsatt för väder och vind vilket. Vattendjupet blir snabbt
3 meter och håller det djupet på en sträcka av 25-30 meter ut från land innan djupet ökar till
cirka 6 meter. Baserat på dessa observationer gjorda vid fältbesöket uppskattas att
vattencirkulationen på platsen är god och att vattnet kan strömma fritt.
Närmast land finns hällar, block och sten innan bottensubstratet en bit från land övergår till en
sand/mjukbotten blandat med block och sten. Här finns även några större block. Både i den
östra samt den västra delen av undersökningsområdet finns grundare sand/grus bottnar.
Vegetationen är sparsam och det finns bara enstaka exemplar av natar och slingor.
Blåstångsplantor finns närmast land men de är små och starkt påverkade av påväxt av
fintrådiga alger. I zonen närmast land växer tätt med grönslick.
Området bedöms inte ha sådana värden att det idag skulle kunna vara viktigt för fiskfaunan som
födosöks-, lek- och uppväxtplats. Ej heller bedöms området viktigt som häcknings-, uppväxteller födosöksplats för fågellivet då det är så öppet samt att det saknar exempelvis
musselbottnar.

6.3 BEDÖMNING PÅVERKAN
En ökad båttrafik skulle kunna ha en negativ påverkan på de strukturer som finns i området
idag. Påverkan bedöms dock som liten, eftersom:
•

naturvärdena på platsen är låga

•

vattencirkulationen på platsen uppskattas vara god

En god vattencirkulationen gör att eventuell påverkan av grumling blir liten då det suspenderade
bottensubstratet skulle föras iväg och inte lägga sig direkt på platsen, om det exempelvis skulle
byggas bryggor där. Påverkan från avgaser och läckage från bottenfärger blir även den liten
genom utspädningseffekter tack vare den goda vattencirkulationen.
En ökad båttrafik till Vivesta bedöms inte heller påverka andra områden i närområdet som
exempelvis Strandstuvikens naturreservat då det ligger väl norr om den aktuella platsen då
viken är bred.
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7 SAMLADE REKOMMENDATIONER
Följande rekommendationer inför framtagande av ny detaljplan ges ur aspekten
naturvärden/biologiska mångfald:

Naturvärdesobjekten
•

Spara i sin helhet de två naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde. Det bedöms
vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden i landskapet blir
kvar efter exploateringen och att kvaliteten bibehålles och gärna förbättras.

•

Om naturvärdesobjekt nummer 2 exploateras, flytta om möjligt grässvålen med de
hävdgynnade arterna till en annan plats

Träden
•

Spara grupper av träd, se förslag på områden i Figur 3 samt resonemang kring detta i
avsnitt 6.3. Alternativt bevara utpekade värdefulla, skyddsvärda och särskilt
skyddsvärda träd med höga värden på annat sätt.

•

Spara om möjligt sälgar och ädellövträd såsom ek. Ädellövträd har potential att bli
mycket gamla och hysa stora värden. Sälgar har ett särskilt värde för insekter då de
blommar tidigt på året.

•

Spara om möjligt identifierade högstubbar. Om marken där högstubbarna står ska
exploateras kan de fällas och läggas på annan plats inom området. Död ved utgör ett
viktigt inslag i naturen för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Det är dessutom
generellt stor brist på död ved i landskapet.

Småvattnet
•

Behåll om möjligt småvattnet och utför en restaurering i syfte att förbättra
vattenkvaliteten. Dumpat material behöver rensas bort. Förekomst av vatten bidrar alltid
positivt till biologiska mångfald och fiskfria småvatten har potential som livsmiljö åt
groddjur.

Rekommendationer gällande båttrafik
•
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Bilaga 1
METOD ENLIGT SIS-STANDARD
Nedan beskrivs översiktligt principerna för en naturvärdesinventering
(NVI) som följer den rådande standarden (SS 199000:2014).
NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT SIS-STANDARD
Sedan 2014 finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald
ska genomföras och rapporteras (SIS 2014). Naturvärdesinventering benämns ofta förkortat för
NVI. Här följer en kort översikt av metoden.
Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera
områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Genom att standardisera hur
naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och bedömningarna kan
bli mer enhetliga.
Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av
en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller
syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för
friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag
för sådana bedömningar.
Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg:
1 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV
Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven.
För det första avgörs om NVI:n ska omfatta enbart en förstudie (kallas ibland för
skrivbordstudie) eller även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att
naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga
kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det
räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på
förstudienivå är alltid preliminär.
För det andra avgörs om om förstudien ska följas upp med en NVI på fältnivå, det vill säga att
den ska inkludera inventering i fält. Då identifieras naturvärdeobjek med naturvärdesklass 1
(högsta naturvärde), 2 (högt naturvärde) och 3 (påtagligt naturvärde). Man kan då välja mellan
tre olika detaljegrader (Tabell 1). Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har
för avsikt att kunna identifiera i fält.
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Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR
199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika
sammanhang.
Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i
Detaljeringsgrad
fält
Översikt

Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat
objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett.

Medel

Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat
objekt som är minst 50 meter långt och en halv meter brett.

Detalj

Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat
objekt som är minst 10 meter långt och en halv meter brett.

För det tredje finns sex så kallade tillägg (Tabell 2). Tilläggen inte ingår i metodens
grundutförande utan utgör tillval.
Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.
Tillägg
Kommentar
Naturvärdesklass 4

Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras
och avgränsas, på kartor markeras de med gul färg.

Generellt
biotopskydd

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7
kap.
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd
kartläggs.

Värdeelement

Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk
mångfald, t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar.

Detaljerad
redovisning av
artförekomst

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta
eller med koordinater och med en noggrannhet på minst 1025 meter.

Fördjupad
artinventering

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela
eller delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i
klassningen av NVO.

Kartering av Natura
2000-naturtyp

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer.

2. FÖRSTUDIE/SKRIVBORDSTUDIE
Inventeringsområdet avgränsas, tidigare kända naturvärden studeras och en preliminär bedömning av
vilka områden som kan antas ha störst betydelse för biologisk mångfald görs.
3. INVENTERING I FÄLT
Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Metoden utgår ifrån två bedömningsgrunder och man
letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter (bedömningsgrund artvärde) och man bedömer olika
biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald (bedömningsgrund biotopvärde).
4. TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS
När bedömningsgrunderna artvärde respektive biotopvärde är definierade för ett visst avgränsat fastställs
dess naturvärdesklass med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska
det anges, då betecknas klassningen som preliminär. I sitt grundutförande innehåller standarden tre
naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde
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(klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst
naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för beskrivs i Tabell 3 nedan. Områden som tilldelas en
naturvärdesklass benäms naturvärdesobjekt (NVO). De delar av inventeringsområdet som inte
avgränsas som NVO kallas övriga områden.

Figur 1. Matrix som beskriver hur sammanvägning av bedömningsgrunderna biotop och art görs till en
naturvärdesklass enligt Svensk standard SS 199000:2014. I metodens grundutförande ingår att identifiera
naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde. Att identifiera naturvärdesobjekt med visst
naturvärde utgör ett tillägg. Områden som får lågt naturvärde utgör inte ett naturvärdesobjekt.
Tabell 3. Naturvärdesklasser enligt Svensk standard SS 199000:2014.
Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde)
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde)
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.
(Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass
1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens
klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper,
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.)
Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde)
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. (Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär
ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3,
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.)
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Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) INGÅR EJ I GRUNDUTFÖRANDE AV METODEN, UTAN
UTGÖR ETT TILLÄGG
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.
(Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts.
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som
tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men
där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.)

5 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN
Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport som
innehåller den information som standarden kräver. Geografisk information ska även redovisas i
GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande
nationell databas för artrapportering.
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Bilaga 2
FOTON AV VÄRDEFULLA, SKYDDSVÄRDA OCH
SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD
1. Tall Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter.
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2. Tall, Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter.
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3. Tall, särskilt skyddsvärt träd, hålträd, 60 cm i diameter.
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4. Björk, värdefullt träd, 50 cm i diameter
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5. Tall, värdefullt träd, 70 cm i diameter
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6. Tall, skyddsvärt träd, 55 cm i diameter, sju fruktkroppar av den
rödlistade (kategori nära hotat, NT) arten tallticka.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut

2. Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa tiggeriförbud utanför stadens
butiker, se bilaga. E-förslaget fick 90 ja-röster och ska tas upp för beslut i ansvarig nämnd.
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Då det inte finns någon lagstiftning att grunda beslutet på blir det en politisk fråga, därför
har förvaltningen inte skrivit fram något förslag till beslut.
I en omvärldsbevakning som gjorts finns argument både för och emot:
Exempel på argument och påståenden för ett införande av förbud:
-

Tiggeri löser inga problem
Minskar annan kriminalitet
Befäster fördomar och diskriminering av grupper
Förstärker utsatthet, utanförskap och utnyttjande
Risk för organiserad människohandel
Ovärdigt för en välfärdsstat

Exempel på argument och påståenden mot ett införande:
-

Att be om hjälp är inte ett brott
Många människor vill hjälpa
Samhällets resurser bör användas bättre än att jaga tiggare
Riskerar att leda till ökad kriminalitet
Diskriminerande
Spär på rasism och fördomar

3. Ärendet
Bakgrund
Antalet människor från EU-länder i östra Europa som tigger på gator och torg i västra
Europa har ökat kraftigt sedan 2007. Frågan har under åren engagerat allmänheten,
frivilligorganisationer och politiker i flera europeiska länder. Gränserna i Europa har
förändrats radikalt under några decennier genom upplösning av de gamla socialistiska
regimerna och utvidgningen av Europeiska unionen (EU) österut. Det innebar att invånare i
länder som exempelvis Rumänien och Bulgarien fullt ut fick del av den fria rörligheten inom
EU. Mycket talar för att de flesta fattiga EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i
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Norden är romer från i första hand Rumänien men också från Bulgarien, därmed inte sagt
att alla som tigger i EU-länder är romer.
Bulgarien och Rumänien gick med i EU 2007 och befolkningen tillhör den fattigaste inom
EU. Dessa länder har även drabbats hårt av den globala finanskrisen år 2008. Romer har
en utsatt situation i flera europeiska länder med fattigdomsspiraler och diskriminering, och
det förekommer en ökad intolerans gentemot romer i hela Europa.
Det finns inte någon enighet i hur mobiliteten bland fattiga i Europa ska klassificeras eller
vilken status EU-medborgarna ska ges. De är inte turister, inte heller asylsökande, de är
inte papperslösa (eftersom de har rätt att vistas här), och de betraktas inte heller som
arbetskraftsinvandrare. Det begrepp som svenska staten använder är ”utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i Sverige”. I Danmark råder nationellt tiggeriförbud, likaså i
Ungern, Storbritannien och Rumänien. Mycket tyder på att regioner, städer och kommuner
både i Norden och övriga Europa har agerat väldigt olika gällande åtgärder och stöd, och
frågan har även behandlats i EU vid flertalet tillfällen.*
I Lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun finns följande stycke angående
insamling av pengar:
”12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”
Följande kommuner har infört förbud eller någon typ av begränsning mot tiggeri (uppgift
från 2019):
Vellinge, Staffanstorp, Sölvesborg, Ekerö, Hörby, Bromölla, Kungsbacka, Lidingö, Täby,
Danderyd, Munkedal.
Kommuner där ”tiggeritillstånd” krävs:
Eskilstuna, Katrineholm
Det finns flera kommuner där beslut om tiggeriförbud ska införas eller inte diskuteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Begäran om yttrande
E-förslag

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Beslut till:
KS (FÅ)

* Referens: Swärd, H. (2015) EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en
kunskapsöversikt. Socialmedicinsk tidskrift vol. 3, 2015.

E-förslag
Rubrik

Tiggeriförbud

Förslag

Jag vill att kommunen starkt överväger att införa Tiggeriförbud utanför stadens Butiker. I en välfärdsstat hör det inte
hemma och det gynnar ingen förutom att det begås av icke medborgare som inte respekterar 3 månaders regeln och
skapar dess utom otrygghet, har själv slutat göra mina matinköp i staden och åker således till grannkommunen
Nyköping.

Förslagsställare

Alma Olsson

Antal ja-röster

90

Sammanställning
av kommentarer

Anders 10 Nov 19 - 17:58
Absolut!

-----Ursprungligt meddelande----Från: Kommunstyrelseförvaltningen [mailto:registrator@oxelosund.se]
Skickat: den 26 maj 2020 15:59
Till: registrator-msn (OX); Norrgård Sundberg Camilla
Ämne: Begäran om yttrande [KS.2020.13]
KS.2020.13
Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Begäran om yttrande
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda ett svar på eförslag tiggeriförbud utanför oxelösunds butiker
Kommunstyrelsen begär yttrande från berörd Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Svar ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda
senast 1 september
Nämndens yttrande utgör ett viktigt underlag för den kommunövergripande
bedömningen och det förslag till beslut som Kommunstyrelseförvaltningen senare
presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndens/bolagets ansvarsområde ska följande framgå av
yttrandet (i den mån frågeställningarna är omsättbara på förslaget):
oFördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden oNackdelar med att bifalla
förslaget och genomföra åtgärden oBeskrivning av alternativa sätt att tillgodose
förslaget/genomföra åtgärden oRedogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna
oNämndens/bolagets möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen budget
oAndra möjligheter att finansiera förslaget/åtgärden oOm nämnden/bolaget bedömer
att motionen/medborgarförslaget ska bifallas eller avslås.
oKan kommunen enligt nu gällande lagar och regler fatta ett sådant beslut på de
platser som omnämns i förslaget.

Thomas Hermansson
Kanslichef
Ärende hos kommunen: KS.2020.13
Mottagare: [registratormsn@oxelosund.se];[camilla.norrgard.sundberg@oxelosund.se];
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning 2020
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per
oktober 2020.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 3 832 tkr, med en
årsprognos på +2 451 tkr.
Intäkterna är högre än prognosen p.g.a. en byggsanktionsavgift på 921 tkr,
personalkostnaderna har varit lägre p.g.a. vakanser och en del sjukfrånvaro. Köp av
verksamhet är bättre än budget sedan ramen utökades med 800 tkr. Kostnaderna för
konsulter är också lägre än prognos.
Den lagstadgade tiden för hantering av bygglov inom 10 veckor från och med komplett
ärende hålls i de flesta ärenden, de som överskrids gås igenom och orsaken till
överskridandet analyseras. Genomsnittstiden för beviljande av bygglov från det att ärendet
är komplett var i september 5,8 veckor.
Från och med i mitten av januari är bygglovsgruppen fulltalig efter en tids vakans, i slutet av
maj blev även miljögruppen fulltalig. På plan har en handläggare varit föräldraledig fram till i
september.
Sjukfrånvaron har minskat något sedan föregående år, 6,8% i januari till oktober jämfört
med 7,8 % under samma tidsperiod 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Uppföljning oktober 2020 MSN

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Beslut till:
KS

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning juli 2020

Brukare/kund
Vi klarar i de flesta fall lagkravet om att ge bygglov inom 10 veckor, genomsnittet på avslutade ärenden från
uppstartat ärende till beslut var 11,9 veckor i september och 5,8 veckor från och med komplett ärende under
samma tidsperiod. Det finns ärenden (2 av 15) som överskrider tiden, genomgång görs av dessa ärenden för att
se om det finns justeringar som kan göras för att förhindra att det finns systematiska fel som gör att fler
överskrider tiden.
Bygglov erbjöd Skype-/Teamsmöten redan innan pandemin startade och har fortsatt med det på bredare front
nu samt att telefontider införts. Detta uppskattas av både sökande och personal. Nu har även miljögruppen
infört telefontider för att göra det lättare för de som ringer att veta när de kan få tag på en handläggare.
Vi arbetar med förvaltningens serviceuppdrag och kommunikation kring detta, det är svårt att kommunicera allt
vi gör. En plan för detta är under framtagande.
Hemsidan har uppdaterats, bland annat har antalet sidor minskats och texterna är kortare. Förvaltningen har
haft digitala städdagar då bl.a. arbete med hemsidan har gjorts. Flera medarbetare har fått inloggning till
Kontext för att kunna följa upp anmärkningar på våra sidor. Alla bygglovs sidor uppfyller kriterierna för ”lättläst”
enligt www.lix.se.
Hur texter formuleras ses över, t.ex. har mallen för komplettering av bygglov förändrats. Texter/mallar bollas
med Kommuncenter för att få en utomstående blick på texterna. Det pågår också diskussioner med
kommunikatör om utformning av brev som skickas ut för att få ett enkelt och tydligt budskap.
Livsmedel har varit ute på kontroller enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift för att se att den efterlevs, t.ex. att
avstånd hålls vid borden. Alla verksamheter har fått både brev och besök för att få hjälp och rådgivning. Under
hösten har nya kontroller gjorts för att se att kraven fortfarande efterlevs och det har sett bra ut.
Årets asfalteringar är igång, till att börja med slutfördes de projekt som startade 2019 och nu har de stora
projekten för året satts igång.

Personal/Medarbetare
Bygglovgruppen är sedan i mitten på januari fulltalig efter en vakans på ett par månader. Under hösten finns en
praktikant i arbetsgruppen under tre månader.
Miljögruppen hade en vakans under perioden 9 mars – 6 april, from slutet av maj är gruppen fulltalig. En person
är timanställd och förstärker gruppen under hela året, ca 1 dag i veckan.
En planarkitekt var föräldraledig tom augusti, nu är gruppen fulltalig.
I övrigt är personalsituationen stabil.
Sjukfrånvaron är för januari-oktober 6,8%. I september var sjukfrånvaron 3,1% och oktober 3,6%.
Många väljer att arbeta hemifrån under pandemin, det fungerar bra då vi har regelbundna Teams-möten.
Det är en hög arbetsbelastning för många av handläggarna, nu finns en viss ”Coronaeffekt” på både miljö och
bygg. Det är viktigt att vi värnar om vår tid och hjälper varandra, vi jobbar på att hitta ett gemensamt
förhållningssätt på förvaltningen.

Verksamhet/kvalitet
Arbetet med tydliga rutiner och mallar fortskrider och ett arbete med att kartlägga ett antal processer inom
förvaltningen fortsätter under året.
I bygglovgruppen fortsätter utvecklingsarbetet inom fyra områden; processer, mallar, byggmötet, digitalt.

Arbetet på bygglov ”spiller över” på resten av förvaltningen då det där dykt upp förbättringar som kommer att
införas på hela MSF och inte bara på bygglov, t.ex. hur vi arbetar mer digitalt. Detta kommer att visas på APT och
för de andra arbetsgrupperna på deras möten.
Arbetet med införande av det nya kartsystemet har tagit mer tid än beräknat, det kräver mycket av de som utför
arbetet.

MSFs handlingsplan
Förvaltningens arbetsgrupper har tagit fram aktiviteter till förvaltningens handlingsplan och i dagsläget förväntas
aktiviteterna genomföras.
Det finns inga stora avvikelser att redovisa. Det blir dock en viss förskjutning av vissa planerade aktiviteter, t.ex.
kontroller inom livsmedel och hälsoskydd, på grund av den pågående pandemin.
Ekonomi
Ansvarsrapport okt 2020
A1
7 Miljö- o Samh.byggnad
7 Miljö- o Samh.byggnad
7 Miljö- o Samh.byggnad
7 Miljö- o Samh.byggnad

RR per
I Intäkter
I Intäkter
I Intäkter
I Intäkter
Summa I

Kontogruppering
Avgifter 31100-31990
Bidrag 35100-35999
Övrigt rest kkl 3
Anslag 39990

7 Miljö- o Samh.byggnad
7 Miljö- o Samh.byggnad

K Kostnader
K Kostnader

Personal 50000-56330
Lokaler 60110-20,61320

7 Miljö- o Samh.byggnad

K Kostnader

Köp av verksamhet 46300-80

7 Miljö- o Samh.byggnad

K Kostnader

Övrigt rest kkl 4-8

Summa K
RAPPORTTOTAL

Årsbud Årsprogn
3 550
4 456
400
491
47
113
28 686
28 686
32 683
33 746
-10
143
-9 018
-469
-469
-10
606
-10 315
-11
465
-11 493
-32
683
-31 295
0
2 451

Diff
Ack bud Ack utf Ack diff
906
2 958
3 845
886
91
333
492
158
66
38
136
98
0
23 900 23 900
0
1 063
27 229 28 372
1 143
1 124
0

-8 412
-391

-7 386
-393

1 026
-2

291

-8 838

-8 617

221

-28

-9 600

-8 144

1 456

-27 242 -24 540
0
3 832

2 702
3 832

1 388
2 451

Verksamhetsrapport okt 2020

Verksamhet
11 Stöd t pol partier
20 Infrastruktur m m gem
adm
21 Hållbar utveckling miljö
22 Fysisk o tekn planering o
vsh
25 Gator och vägar
26 Park, torg, allmänna
platser
27 Miljö- o hälsoskydd
77 Vatten och avfall

Prognos Prognos Prognos Prognos
2020
2020
2020
2020
Anslag. Intäkt. Kostnad. Avvikelse.
672
0
-647
25

Ack
utfall
Anslag
560

Ack
Ack
utfall
utfall Ack utfall
Intäkt Kostnad Avvikelse
0
-495
65

2 394
52

0
0

-1 861
-23

533
29

1 981
40

0
0

-1 406
-19

575
21

3 965
14 716

3 156
176

-6 459
-15 100

662
-208

3 313
12 256

2 718
164

-4 960
-11 848

1 071
572

5 443
1 444
0
28 686

10
1 716
2
5 060

-4 918
-2 286
-1
-31 295

535
874
1
2 451

4 540
1 210
-1
23 900

0
1 590
0
4 472

-4 118
-1 693
-1
-24 540

422
1 107
-1
3 832

Kommentar okt 2020
MSN redovisar ett positivt resultat à 3832 tkr i oktober. Årsprognosen är ett positivt resultat à 2451 tkr.
Ansvar
Prognos för intäkter är 886 tkr bättre än budget mestadels pga. en sanktionsavgift inom bygglov i april à 921 tkr.
Bidragsintäkter à 492 tkr avser resterande statsbidrag från Länsstyrelsen för LONA-projekten Slåtterängar och
Dagvattenanläggning som nu har avslutats.
Lägre personalkostnader pga. en del kortare vakanser inom gruppen miljöinspektörer och att en halvtid
verksamhetsutvecklare mellan mars och december nu har tagits bort. En del sjukfrånvaro påverkar också
resultatet. Under sommaren har Plan anställt en person i 3 månader. Personalkostnader är i oktober 1124 tkr
bättre än budget och prognosen är ett positivt resultat à 1026 tkr.
Köp av verksamhet är i oktober 221 tkr bättre än budget efter ett ökat utökat ramanslag beviljat i mars för
snöröjning à 800 tkr. Prognosen för Kustbostäders förvaltningsuppdrag är nu efter överenskommelse med
Kustbostäder i början av året 9700 tkr vilket är 291 kr bättre än budget och lägre än förra årets utfall som var
11137 tkr. Prognosen för förvaltningsuppdraget är fortfarande 9700 tkr efter kontakt med Kustbostäder.
Prognosen kan ändras om det blir en snörik vinter resten av året.
Övriga kostnader;
Kostnader för konsulter inom plan har i prognos minskat med 147 tkr pga. låga konsultkostnader för barnledig
planarkitekt som nu är tillbaka. Utfall för anläggningsentreprenad är 316 tkr mot budgeterat 900 tkr i oktober
(årsbudget 962 tkr) men justeras inte i prognos eftersom detta varierar med bla årstid. En justering à 50 tkr av
övriga kostnader avser advokatkostnader i samband med att en upphandling överklagats. Låga kostnader för
LONA-projekt under januari tom oktober 46 tkr som budgeterats till 433 tkr tom oktober. Utökad bevakning av
Securitas har kostat 55 kr för extra bevakning av parkeringssituationen vid badplatser i somras.
Verksamhet
Prognos för Förvaltningsuppdraget Gata inom verksamhet Gator och vägar är nu -359 tkr vilket beror på att vid
fördelning från Kustbostäder av kostnader inom förvaltningsuppdraget mellan Gata och Park hamnar Gata på ett
minusresultat och Park på ett plusresultat. Ett bättre utfall i oktober à 572 tkr beror på att största delen av
årsbudget för anläggningsentreprenad kvarstår. Kostnaden för el minskade mer än budgeterad minskning i
jämförelse med 2019 pga av byte till LED-belysning.
Fysisk och teknisk planering prognostiserade resultat 1071 tkr hänger ihop med ökade intäkter för sanktioner
inom bygglov samt minskad konsultkostnad för ersättare barnledig planarkitekt. Samtidigt har 296 tkr för
scanning av arkiv förts över från pågående investering till drift. Nu har det lagts in preliminärt ytterligare 200 tkr i
kostnader för scanning av arkiv i avvaktan på möte med leverantör.
Prognosen för förvaltningsuppdraget Park inom verksamhet Park, torg, allmänna platser 650 tkr är bättre än
budgeterad, se förklaringen för Gata.
Prognos Miljö-och Hälsoskydd 874 tkr beror bl a på korta vakanser inom gruppen miljöskyddsinspektörer. Ett
bättre utfall 1107 tkr oktober beror på statsbidrag för avslutade LONA-projekt men hittills låga kostnader för
LONA-projekt.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljöstipendium 2020
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommuns miljöstipendium har instiftats för att uppmärksamma berömvärda
insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.
Annonsering av miljöstipendiet har skett på kommunens hemsida.
Sista dag för ansökan/nominering var 1 november. 1 nominering har inkommit.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-09.
Riktlinjer för miljöstipendium.
Miljöstipendiater 2001-2019.
Nominering.

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till:
Vald/valda (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

Stipendium - anmälan
Ärendenummer
Inskickat

201028-KFF_stipendium_anm-BO46
2020-10-28 21:38

Vilket stipendium gäller nomineringen
Miljöstipendium

Personuppgifter - Stipendiat
Förnamn
Efternamn
Ålder
Telefon, dagtid
E-postadress
Adress

Föreningen
Sörmlands Veteranjärnväg
10
0705818728
fsvj@fsvj.se
c/o Däckfors Esplanaden 8C

Motiv
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg har under sina 10
verksamma år, jobbat hårt för att snygga till och rensa bort
förvildade träd och annan växtlighet växtlighet runt
lokstallsområdet i Oxelösund. Samt tillse att kvarlämnat
material av allehanda slag har kommit till sin rätta plats för
återvinning eller annan hantering.
Nu börjar en välkomnande och välskött miljö åter kunna
upplevas på nytt, så som ett område skall se ut. "Det var
bättre förr är ett stående begrepp" Ibland kan det stämma
in i verkligheten när det handlar om att inom
företagsekonomin lägga pengarna på andra saker än
utomhusmiljön. Här har ideella timmar gått in och sett till
att ordningen åter har återställts "så som det troligen såg
ut förr".
Av den anledningen anser jag föreningen är värd att
nomineras till årets miljöpris i Oxelösund

Skäl till nominering

Dina personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Telefon, dagtid
E-postadress
Oxelösunds kommun lagrar dina personuppgifter i syfte
att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

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

Mikael
Däckfors
0703287212
micke.dackfors@gmail.com
Jag har tagit del av informationen och förstår mina
rättigheter

Besöksadress
Koordinaten, Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund
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Riktlinjer för
miljöstipendium

Dokumenttyp
Riktlinje

Fastställd av
Kommunfulmäktige

Dokumentansvarig
Dokumentinformation
Ersätter antagna Regler för utdelning av miljöstipendium

Beslutsdatum
2000-06-14

Reviderat
2020-05-13

Förvaring
Castor

Dnr
MSN.2019.33

Riktlinjer för miljöstipendium
Datum

2020-01-10.

Riktlinjer för miljöstipendium
§1
Stipendiet har instiftats för att uppmärksamma berömvärda insatser på
miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.
§2
Stipendiet kan utdelas till enskilda, föreningar, organisationer, grupper eller
institutioner utanför och i den kommunala organisationen, dock ej för insatser
som är ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten.
§3
Stipendiat ska vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till
kommunen.
§4
Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.
§5
Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anvisas för ändamålet.
§6
Stipendiat utses av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall årligen utlysa stipendiet ledigt till
ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september.
Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 november.
Ansökan om miljöstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan
förslagsställare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamöter har också rätt
att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid.
§7
Miljöstipendiet utdelas i samband med festliga sammanhang där kommunens
övriga stipendier delas ut, t.ex. Oxelösundsgalan eller i samband med
kommunens utdelning av förtjänsttecken.
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Miljöstipendiater 2001-2019
2001

Dalgångsskolan

2002

Gunnar Lövgren
Föreningen Sörmlandsleden

2003

Miljögruppen på Sunnangården
Sundaskolans elever och personal

2004

Delades ej ut

2005

Delades ej ut

2006

Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund

2007

Lars Sandin

2008

Delades ej ut

2009

Gunilla Helgesson och Kerstin Lind
Sunnangårdens dagcenter

2010

Hans Holmberg

2011

Oxelösunds Motorbåtsklubb

2012

Pirrko Jönsson och Anna-Karin Wahlgren på Ramdalsskolan
Monika Höglin på Peterslundsskolan
Catarina Hagstrand

2013

Peter Wieslander

2014

Delades ej ut

2015

Delades ej ut

2016

Brf Furan

2017

Fågelföreningen Tärnan

2018

Friluftsfrämjandet

2019

Hembygdsföreningen

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

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

Org.nr
212000-0324

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(14)

2020-11-16
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

Sofie Eklöf

Nanny Rudengren

Rebecka Lundgren

Christoffer Karlström
Andreas Edhag

Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avvisning
Beslut om avslut av ärende
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Beslut om bygglov
Beslut om rivningslov med startbesked
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Yttrande gällande fastighetsreglering mellan
Fokus 1 och Oxelö 7:50
Beslut om tillsynsavgift för inspektion
Beslut att registrera livsmedelsanläggning
Beslut om risk- och erfarenhetsklass och årlig avgift
Utdragsbestyrkande

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober
Oktober

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Anneli Alfredsson
Emilia Torstensson
Mattias Ryman
Johan Rubin

2020-11-16

Föreläggande av vidta åtgärder
Saneringsintyg fartyg
Yttrande på ansökan om alkoholtillstånd
Föreläggande att verksamheten inte får påbörjas
Rättidsprövning på överklagan
Strandskyddsdispens
Beslut om avhjälpandeåtgärd på fastighet
Beslut om avgift för tillsyn utöver den planerade
tillsynen
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp
Beslut om förbud att driva verksamhet
Beslut grävtillstånd
Beslut fällning av träd
Yttrande tung och bred transport
Yttrande transporttillstånd

Utdragsbestyrkande

Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

1 (1)

BALANSLISTA MSN

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2020-11-16
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

Farligt gods-transporter

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2019-06-10 § 51

Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom
kommunen

B

Q2 2020

Muntlig information varje kvartal

MI

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

Göran Deurell

2020-05-25 §

Välkommen-skylten

Johan Rubin

2020-05-25 §

Parkeringsplatser badplatser

Johan Rubin

Parkeringsutredning

Johan Rubin

Bygg Varsamt

Camilla NS

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

2020-03-18 § 25

Besöksadress
Höjdgatan 26

2020-09-29 § 82

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

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

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

Org.nr
212000-0324

Sept, Dec, Mars

B

Augusti 2020

B

Q4 2020

B

Q1 2021

M

Q2 2021

B

Q2 2021

B

Q4 2021

